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Метою даного дослідження є визначення в методами математичного аналізу впливу 
дисперсного складу сировини на кінетичні параметри процесу сушіння та динамічні 
показники ефективності сушіння в аеродинамічній трубі-сушарці. Визначено розподіл по 
довжині сушарки пофракційно вологовмісту сировини, зміну температури сушильного 
агенту та напруженості за випареною вологою. Запропонований підхід може бути 
застосований для аналізу стадій підготовки сировини перед сушінням та розробки нових 
конструкцій сушарок.  

Ключові слова: аеродинамічна сушарка, високотемпературне сушіння, кінетика, 
фракційний склад, торф, біомаса, чисельне моделювання 
 

Целью данного исследования является определение методами математического 
анализа влияния дисперсного состава сырья на кинетические параметры процесса сушки и 
динамические показатели эффективности сушки в аэродинамической трубе-сушилке. 
Определено распределение по длине сушилки пофракционно влагосодержания сырья, 
изменение температуры сушильного агента и напряженности по выпаренной влаге. 
Предложенный подход может быть применен для анализа стадий подготовки сырья перед 
сушкой и разработки новых конструкций сушилок. 

Ключевые слова: аэродинамическая сушилка, высокотемпературная сушка, 
кинетика, фракционный состав, торф, биомасса, численное моделирование 
 

The purpose of this study is to determine, by the methods of mathematical analysis, the 
influence of the dispersed composition of the raw material on the kinetic parameters of the drying 
process and the dynamic indicators of the drying efficiency in anaerodynamic dryer. The 
distribution of the moisture content of the raw material, the change in the temperature of the drying 
agent and the intensity of the evaporated moisture along the length of the dryer by fractions is 
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determined. The proposed approach can be applied for analyzing the stages of preparation of raw 
materials before drying and the development of new designs of dryers. 

Keywords: aerodynamic dryer, high temperature drying, kinetics, fractional composition, 
peat, biomass, numerical simulation 
 

Виробництво паливних брикетів і гранул із різнофракційних сумішей торфу, 
різних видів біомаси та відходів їх переробки дозволяє розширити сировинну базу 
біопаливних підприємств, поліпшити якісні показники палива, зменшити 
експлуатаційні витрати при виробництві та собівартість палива [1]. Технологія 
виробництва біопалива складається з стадій заготівлі сировини, дроблення, сушіння в 
аеродинамічній сушарці і пресування. Найбільш енергоємною і складною стадією 
виробництва є стадія сушіння сировини в аеродинамічних прямоточних сушарках 
(рис. 1). У зазначеній роботй передбачалося, що кінетика сушіння біомаси та торфу 
ідентичні, а композиційний склад суміші оптимізований з умови створення 
гарантовано міцних гранул. Виробничі випробування виявили істотний вплив на 
кінетику процесу сушіння параметрів суміші. Співвідношення масових витрат 
сушильного агента і дисперсної фази, композиційний і дисперсний склад суміші, 
вихідна вологість визначають кінцеву вологість і рівномірність висихання частинок 
суміші. Для отримання якісного брикету або гранули на стадії пресування необхідно 
щоб вологовміст суміші не перевищував 0,2 кг вологи / кг сухої речовини. Істотний 
влив на якість гранул та брикетів має значення пофракціної вологорізниці, оскільки 
при різній вологості великих і дрібних фракцій пресованої суміші в брикеті 
виникнуть градієнти вологовмісту, що призведе до утворення діфузійних потоків 
вологи і зруйнує молекулярні зв'язки, які утворилися при пресуванні. У зв'язку з цим 
виникає завдання теоретичного аналізу кінетики високотемпературних процесів і 
пошуку оптимальних режимів сушіння і конструктивних параметрів сушарок, що 
дозволяють отримувати на стадії пресування сировина заданого вмісту вологи. 
Використання математичного моделювання процесу високотемпературної сушки 
компонентів суміші спрощує вирішення цього завдання. 
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Рис. 1. Сушильний комплекс на базі аеродинамічній сушарки: 
1-аеродинамічна труба сушарка; 2-бункер композиційної суміші; 3-живильник; 

4-система аспірації; 5-прес-гранулятор 
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Мета даної роботи – аналіз впливу фракційного складу сировини на кінетику 
процесу сушіння біомаси та торфу в аеродинамічних сушарках Поставлена мета 
вимагає вирішення завдань врахування зміни параметрів сушильного агента, впливу 
складу, розмірів і властивостей сировини, а також конструктивних параметрів 
апарату. 

Раніше в роботах [2, 3] запропоновано математичну модель 
високотемпературного сушіння поліфракційних сумішей торфу і рослинної біомаси в 
аеродинамічній сушарці, що включає рівняння кінетики сушіння окремих 
компонентів суміші та динаміку їх руху. У моделі враховано вплив на кінетику 
сушіння дисперсного складу суміші, початкового вологовмісту компонентів суміші, 
динаміку зміни параметрів сушильного агента, таких як температура, вологовміст і 
швидкість. Показано вплив на кінетику сушіння, як окремої фракції суміші, так і в 
цілому складу суміші, співвідношення дисперсної фази і сушильного агента, 
швидкості сушильного агента. За допомогою використання даної математичної 
моделі може бути проведено аналіз методів інтенсифікації та оптимізації режимів 
роботи аеродинамічних сушарок. 

У розрахунках з використанням зазначеної математичної моделі були прийняті 
вихідні дані які відповідають виробничих умов технології виробництва торф'яних 
брикетів: вологовміст сировини (торфу та деревини) 1,0 кг вологи / кг сух. реч., 
температура сушильного агента 8000 =t °С, швидкість сушильного агента 0гV = 25 м / 
с, вологовміст сушильного агенту 0гV = 25 м/с, 0D = 0,025 кг вологи/кг сух. г, діаметр 
корпусу сушарки корпD = 0,3 м,. Сировина перед сушінням формувалася з торфу або 
деревної соснової біомаси після першої або другої стадій подрібнення в молоткових 
дробарках. Гранулометричний склад сировини наведено в таблиці 1. Як видно з 
таблиці 1, суміш після другої стадії подрібнення відрізняється збільшенням частки 
фракції 0 - 2 мм, що позитивно позначається на кінетиці сушіння, рис 2 б, г. 
 

Таблиця 1. Фракційний склад сировини. 

 Сировина 
Середній розмір фракції, мм 

0-0,5 
(0,25) 

0,5-2 
(1,0) 

2-4 
(3,0) 

4-8 
(6,0) 

Торф фрезерний, 1 стадії подрібнення 0,11 0,33 0,24 0,18 
Торф фрезерний, 2 стадії подрібнення 0,25 0,56 0,17 0,02 
Деревина, 1 стадія подрібнення 0,04 0,48 0,32 0,16 
Деревина, 2 стадії подрібнення 0,23 0,64 0,11 0,02 

 
Витрата теплоти на кілограм випареної вологи, для торфосировини становить 

4738 кДж/кг, а сушарка здатна забезпечити при даних вихідних продуктивність за 
кінцевим продуктом, 1,1 т/год, вологовміст кінцевого продукту становитиме 33,7%. У 
випадку сушіння біомаси витрата теплоти на кілограм випареної вологи, становить 
4 044 кДж/кг, а сушарка здатна забезпечити при даних вихідних продуктивність за 
кінцевим продуктом, 1,05 т/год, вологовміст кінцевого продукту становитиме 27,6%. 

Проведені чисельні експерименти дозволили визначити залежності зміни 
вмісту вологи в суміші частинок сировини різних фракцій по довжині сушарки та 
інші параметри процесу, рис. 2. На рис. 2 показані зміна вологовмісту фракцій торфу 
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Т(d) та деревини Д(d). Результати розрахунків показали, що при одностадійному 
подрібненні як торф так і біомаса не висихають до необхідного вмісту вологи. 
Середній вологовміст суміші на виході з сушарки довжиною 30 м досягає значення 
0,30 кг / кг сухої речовини. Пофракційна різниця вологовмісту складає 0,6 кг / кг сух. 
реч. Аналізуючи залежності можна зробити висновок, що фракції торфу і біомаси із 
середнім розміром понад 1 мм не досягають кондиційного вологовмісту. На 
початковій ділянці труби -сушарки до 5…7 м, так званій ділянці розгону волога з 
суміші віддаляється найбільш ефективно. Високі значення температури і відносної 
швидкості обумовлюють на цій ділянці великі значення коефіцієнтів теплообміну. Ця 
ділянка характеризується найвищими значеннями напруженості за випареною 
вологою 400…2000 кг / м куб сушарки. Інтенсивне випаровування вологи з 
поверхневих шарів частинок сировини веде до адіабатичного зниження температури 
сушильного агента, а також його швидкості. Високі швидкості частинок на ділянці 
стабілізації призводять до зниження відносної швидкості, що на фоні падіння 
температури і швидкості сушильного агента веде до зниження інтенсивності 
зовнішнього теплообміну і уповільнення процесу сушіння. Напруженість за 
випареною вологою на цій ділянці (7…30 м) знаходиться на рівні 50 … 200 кг / м куб. 

Витрати теплоти на кілограм випареної вологи, для торфосировини становить 
4738 кДж / кг, а сушарка здатна забезпечити за вихідних даних продуктивність за 
кінцевім продуктом 1,1 т / год, вологовміст кінцевого продукту становитиме 33,7%. У 
випадку сушіння біомаси витрата теплоти на кілограм випареної вологи ставитиме 
4044 кДж / кг, а сушарка здатна забезпечити за тих же вихідних даних продуктивність 
за кінцевим продуктом, 1,05 т / год, вологовміст кінцевого продукту становитиме 
27,6%. 
 

 
а        б 
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Рис. 2. Кінетичні та динамічні параметри сушіння 

поліфракційної сировини в аеродинамічній сушарці:  
а, б – торфосировина першої та другої стадії подрібнення;  

в, г – деревина першої та другої стадії подрібнення 
 

Зменшення дисперсного складу суміші і збільшення частки фракції менше 1 мм 
позитивно впливають на кінетику сушіння. Проведено розрахунки для складу 
сировини після двухстадійного подрібнення в молоткових дробарках. Фракційний 
склад суміші після подрібнення представлений в таблиці 1. Як видно з рис. 2 (б, г) 
зниження частки великої фракції суміші вплинуло на кінетику сушіння всіх фракцій. 
Витрати теплоти на кг випареної вологи, для торфосировини зменшилося до 3820 
кДж / кг, а сушарка здатна забезпечити при тих же вихідних даних продуктивність за 
кінцевім продуктом, 1,05 т / год, вологовміст кінцевого продукту становитиме 23,5%. 
У випадка сушіння біомаси витрата теплоти на кг випареної вологи, становитиме 
3587 кДж / кг, а сушарка забезпечує при продуктивність за кінцевім продуктом, 0,98 т 
/ год, вологовміст кінцевого продукту становитиме 17,6%. 

Однак пофракційного різниця вологовмісту збільшилася до 0,68 кг вологи / кг 
сух. реч. Введення в сушарку більшої кількості дрібної фракції призводить до 
інтенсивного падіння швидкості і температури сушильного агента на розгінній 
ділянці сушарки. Що призводить до збільшення кінцевого вологовмісту великих 
фракцій на виході з сушарки, наприклад, для фракції 6 мм на 0,08…0,10 кг вологи / кг 
сух. в. Очевидно, що необхідний пошук способів збільшення часу перебування в 
апараті великих фракцій, або необхідно використовувати методи видалення їх із 
суміші на стадії дроблення. 

Використання технологічної ділянки стабілізації вологості композиційної 
суміші після стадії сушки дозволить вирішити проблему різниці пофракційного 
вологовмісту, чому будуть присвячені окремі дослідження, які не ввійшли в цю 
роботу. 
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ВИСНОВКИ 
Проведений чисельний аналіз зміни середнього вологовмісту сировини 

дозволив рекомендувати при проектуванні сушильного комплексу використовувати 
методи і пристрої, які дозволяють збільшити час перебування великих частинок в 
апараті, знижувати частку великої фракції за рахунок використання двох і більше 
стадій подрібнення, виключити ділянку стабілізації, оскільки в даних апаратах ця 
стадія сушіння найменш ефективна, замінивши сушильними апаратами іншого типу, 
або залучивши на цій стадії пристрої для інтенсифікації процесу сушіння, що 
забезпечать більш високу напруженість за випареною вологою. 
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Досліджено кінетику адсорбції іонів амонію в динамічних умовах. Побудовано 
математичну модель процесу. Розраховано коефіцієнти масовіддачі в залежності від 
інтенсивності перемішування. Встановлено, що іонний обмін відбувається у зовнішньо та 
внатрішньодифузійних областях. Розраховано константи швидкості іонного обміну для 
області зовнішньої та внутрішньої дифузії. 
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