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ОСНОВНА ЧАСТИНА

В результаті господарської діяльності 
лісових господарств утворюються відходи 
деревинної біомаси, які можна 
використовувати, у тому числі, для 
отримання теплової енергії. Таким чином 
стає питання в розробці енергоефективних 
способів з підготовки та сушіння тріски 
паливної для подальшого її використання в 
народному господарстві.
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Експериментальні дослідження кінетики процесу сушіння 

лісорослинницьких відходів (тріски паливної з тонкоміру) 

1 – сушильна камера; 

2 – підігрівачі повітря;

3 – вхідний патрубок;

4 – заслінка; 

5 – відцентровий        

вентилятор; 

6 – щит управління; 

7 – ваги фірми «AXIS» 

моделі А500.

№ сита 5,0 3,0 1,6 1,0 0,63 0,315 0,16 дно всього

% від навіски 80,0 13,9 4,18 0,96 0,41 0,15 0,2 0,2 100

Фракційний склад тріски з тонкоміру при вологості  37,00 %.

Вологість, % Насипна вага, кг/м3

не щільнена ущільнена

37,0 215,0 260,0

6,5 175,0 210,5

Насипна вага тріски з тонкоміру 
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Криві сушіння тріски паливної з тонкоміру
Швидкість агента сушки v=1 м/с

Товщина шару h=30 мм

Товщина шару h=10 мм
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Криві сушіння тріски паливної з тонкоміру

Швидкість агента сушки v=2 м/с

Товщина шару h=30 мм

Товщина шару h=10 мм
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Введено в експлуатацію «Стенд для експериментальних досліджень організованого 
зберігання та сушіння відходів деревини під впливом факторів довкілля у масштабі 

наближеному до промислового»
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Тонкомір деревини

Подрібнювач гілок Ryobi RSH-2400R

Паливна тріска з тонкоміру

Бензопила SADKO GCS·510 Е

Щуп для вимірювання температури та відносної вологості
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Енергоефективна переробка відходів діяльності 

лісових господарств дасть можливість отримувати 

якісний кінцевий продукт (тріску паливну) з подальшим 

її використанням в народному господарстві. 

Аналіз результатів експериментальних досліджень 

показав, що можливо, організувати такий режим процесу 

сушіння при якому, витрати тепла можна звести до 

мінімуму (q=3000…3500 кДж/кг випареної вологи) з 

отриманням кінцевого готового продукту високої якості.


