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Актуальність роботи

Одна з актуальних задач в Україні – перехід до малоенергоємних ефективних органо-мінеральних добрив.

Промисловість мінеральних добрив, а саме мінеральної селітри найбільший споживач природного газу. 

В Україні річне виробництво – 2,5 млн. т. мін. добрив на рік, на що витрачається (6 – 7 млн. т. у. п.).

В землю вноситься 0,8 – 1,0 млн. т. рік (2,3 – 2,6 млн. т. у. п).

В той же час мінеральні добрива збіднюють землю. Україна втратила 30% гумусної частини землі.

Для економії енергії та підтримки якості землі замість мінеральних добрив в землю можна вноси-

ти органо-мінеральні добрива.

Застосування органо-мінеральних добрив замість мінеральних зумовлюється:

- поновленням біохімічних процесів репродукції постійного гумусу;

- покращенням екологічного стану довкілля;

- сприянням к отриманню екологічно чистих продуктів;

- зменшенням енергетичних витрат на виробництво добрив.

За інформацією Держкомстату України на 

підприємствах птаховиробничої галузі щорічно 

утворюється близько 6-7 млн. т. посліду на рік. що 

складає  до 30% від необхідної кількості поживних 

речовин (NPK) для внесення в землю.

Виробництво органо-мінеральних добрив з 

метою заміщення мінеральних добрив дозволяє 

економити 1,0 – 1,2 млн. т. у. п., або 0,8 – 1,0 млрд. 

м3 природного газу.

Сьогодні це зробити неможна з причини 

відсутності енергоефективних технологій та 

обладнання.
Кількість внесених добрив у % від необхідної їх 

кількості: 1 – мінеральних; 2 – органічних.
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Переваги сушарок барабанного типу:

- велика поширеність у народному господарстві при сушінні різних матеріалів;

- розширена номенклатура типорозмірів;

- висока продуктивність.

Недоліки сушарок барабанного типу:

- громіздкість, габарити;

- велика енергоємність технології (питомі витрати теплоти від 4500 – 5000 кДж/кг вип. вологи);

- не забезпечення достатньої якості готового продукту.

Досвід ІТТФ НАН України при переробці вторинних ресурсів свідчить про енергоефективність використан-

ня установок, що суміщують процеси сушіння та подрібнення.

Є дані о використанні установок сумісних процесів сушіння та подрібнення. (Роботи: Рохваргер Е. Л., НДІ 

“Хіммашпроект” і т. інш., комерційні компанії: «Atritor», «Niro»).

Переваги установок сумісних процесів сушіння та подрібнення:

- малі масогабаритні характеристики;

- низькі витрати теплоти на випаровування;

- можливість сушіння термолабільних матеріалів при високих температурах;

- отримувати продукти відносно монодисперсного фракційного складу.

Недоліки сушильних установок сумісного сушіння та подрібнення:

- невелика поширеність (мала вивченість процесів тепломасообміну, що мають місце у робочій камері);

- низька уніфікація (відсутній ряд типорозмірів).

Літературний аналіз інформації 
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Основні задачі роботи

• аналіз і узагальнення інформації щодо процесу сушіння та подрібнення за 

існуючими технологіями переробки сировинних ресурсів;

• дослідження фізико-механічних та теплофізичних властивостей матеріалу, а 

саме відходів птахівництва;

• дослідження кінетики процесу сушіння одиничних частинок геометрично 

малих розмірів;

• дослідження процесів тепло- та масообміну в камері сумісних процесів 

сушіння та подрібнення;

• розробка методики інженерного розрахунку основних теплотехнічних 

характеристик робочої камери установки сумісних процесів;

• розробка енергоресурсозберігаючої технології одержання органо-мінеральних 

добрив на основі відходів птахівництва (курячий послід).

Методи наукових досліджень:

• фізико-механічні та теплофізичні властивості матеріалу – експериментально;

• кінетика сушіння частинок геометрично малих розмірів – експериментально;

• тепломасообмін в камері сумісних процесів – комп'ютерне моделювання і експериментально;

• рух твердої фази – комп'ютерне моделювання.
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Дериватографічний аналіз зразка курячого посліду

Дериватограма курячого посліду

Маса зразка 180,0 мг.

Швидкість прогріву 7,4 К/хв.

Зразок поміщений в платиновий тигель 

без кришки.

Дослідження фізико-механічних та теплофізичних властивостей сировини

Умовні позначення:

ТГ – зміна маси зразка;

Т – зміна температури зразка;

ДТГ – швидкість зміни маси;

ДТА – теплові ефекти.

Температура випалу органічної складової – t=210±5ºC.

ТГ
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Експериментальний стенд для дослідження одиничних частинок матеріалу

Умовні позначення:

1 – сушильна камера; 2 – підігрівачі повітря; 3 – вхідний патрубок; 4 – заслінка;

5 – відцентровий вентилятор; 6 – щит управління; 7 – ваги фірми «AXIS» моделі А500.

Дослідження кінетики процесу сушіння одиничних частинок геометрично 

малих розмірів
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Дослідження кінетики процесу сушіння одиничних частинок геометрично 

малих розмірів

Криві сушіння частинок досліджуваного матеріалу
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Розміри частинок 

досліджуваного матеріалу:

1 – величина частинки 2мм;

2 – величина частинки 4мм;

3 – величина частинки 6мм.
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Схема дослідної установки сумісних процесів сушіння та подрібнення

Умовні позначення:

1- камера сумісного процесу сушіння та подрібнення; 2 - ротор; 3 - шнековий живильник-дозатор для початкової сировини; 
4 – теплогенератор; 5 – пристрій для розділення твердої та газоподібної фаз, що відділяє готовий продукт від теплоносія; 6 
– вентилятор; 7 - система повітроводів; 8 - приймальний бункер.

t0 – температура навколишнього середовища; t1 – температура на вході в установку; t2 – температура на виході 
з установки; t3 – температура на виході з циклонів у навколишнє середовище; tм – початкова температура 
матеріалу

Дослідження процесів тепло- та масообміну в камері сумісних процесів сушіння та подрібнення

Теплотехнічні характеристики:

1. Потужність:

N=700 кВт (65 нм³/год).

2. Температура теплоносія: 

t= 300 – 700ºС;

3. Діапазон обертів ротора:

n=300 – 700 об/хв.

4. Аеродинамічний опір:

Δp=100 кПа (в номін. реж.);

5. Продуктивність:

до G=600 кг/год (по сировині).
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Продуктивність по сировині – до 600 кг/год;

Початкова волога сировини – до W=85%;

Кінцева вологість сировини – до W=15-18%;

Дисперсність готового продукту – 1-3 мм;

Температура на вході у камеру: t=600 - 800ºС;

Питомі енергетичні витрати: до 3500 кДж/кг вип. 

вологи (800 ккал/кг випареної вологи);

Масогабаритни характеристики:

Діаметр камери – 1000 мм;

Довжина камери – 1560 мм;

Робочий об'єм камери – 1,1775 м³;

Маса камери – 875 кг.

Частота обертів ротора вала – до 700 об/хв;

Встановлена електрична потужність – N=35 кВт;

Встановлена теплова потужність – до Q=700 кВт  

(65 нм³/год).

Розробка енергоресурсозберігаючої технології одержання органо-мінеральних добрив на 

основі відходів птахівництва

Фото загального виду
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Основні результати та висновки

1. Вперше проведено комп’ютерне моделювання, яке в широкому інтервалі зміни режимних 

параметрів описує процеси теплообміну, динаміки та концентрації твердої фази, що відбуваються в 

камері сумісних процесів.

2. Визначені фізико-механічні та теплофізичні властивості сировини і готового продукту на основі 

курячого посліду.

3. Дериватографічним дослідженням вперше визначено межі температури займання 

термолабільного матеріалу, який досліджується, що має вирішальне значення при 

високотемпературній обробці.

4. Вперше в камері сумісних процесів отримано залежність площі поверхні контакту фаз від 

числа обертів ротора, як (f/Vk)=f(Fr). 

5. Вперше для камери сумісних процесів отримані залежності критерію Nu=f(Re) і Nu=f(Fr).

6. Запропонованим способом з термолабільного матеріалу вперше одержані якісні органо-

мінеральні добрива при температурі теплоносія на вході в камеру 600 – 800ºС і швидкості обертів 

ротора вала 650 – 700 об/хв. з виключенням адгезії матеріалу до робочої поверхні.

7. Вперше розроблено методику теплотехнічного розрахунку робочої камери установки сумісних 

процесів сушіння та подрібнення для термолабільного матеріалу з характерними властивостями до 

адгезії, яка дозволяє підбирати оптимальні режими сушіння для уникнення адгезії матеріалу до 

поверхонь установки та мінімізувати енергетичні витрати на сушіння (q=3500 кДж/кг випареної 

вологи).

8. Розроблено промислову установку сумісних процесів в складі технологічної лінії для 

виробництва органо-мінеральних добрив продуктивністю 2300 т/рік. Результати експлуатації 

підтвердили зменшення енергетичних витрат на сушіння в межах 25 – 30 %, що дає економію 

природного газу при широкому впровадженні до 0,3 – 0,5 млрд. м3 у рік. Установка впроваджена на 

підприємстві ТОВ «ЕКОТЕРРА» (Акт промислових випробувань).

9. Продукція відповідає ТУУ 24.1-32106466-001-2003. Якісний склад добрив: органічна частка не 

менше – 55,5%; азот 2,0 – 2,5%; фосфор 1,9 – 2,2%; калій 1,5 – 1,7%. Новизна запропонованих 

рішень підтверджена 2 патентами України на корисну модель.


