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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР: 101 с., 11 табл., 40 рис., 90 джерел. 

  

ПАЛИВНІ БРИКЕТИ, РОСЛИННА СИРОВИНА, САПРОПЕЛЬ, ЛЬОН, 

КОСТРИЦЯ, ЛЛЯНИЙ ВОРОХ, СЕПАРУВАННЯ, ЗМІШУВАННЯ. 

 

Об’єкт дослідження – технологія отримання паливних брикетів з 

сапропелю та рослинної сировини, а також обладнання для її реалізації. 

Предмет дослідження – лляний ворох, стебла льону, костриця льону, 

сапропель, процеси сепарування та змішування сипкої сировини. 

Мета роботи – одержання лляної сировини із заданими властивостями на 

запропонованому технологічному обладнанні для розробленої технології 

отримання паливних брикетів. 

Методи дослідження – завдання, поставлені в роботі, вирішувалися за 

допомогою сучасних методів теоретичних та експериментальних досліджень. 

Теоретичні дослідження базувалися на математичному моделюванні 

технологічних процесів із використанням основних положень теоретичної 

механіки, механіки рослинних матеріалів, теорій сепарування та змішування 

сипкої сировини. Експериментальні дослідження проводились за галузевими та 

розробленими методиками на спеціально спроєктованих і виготовлених 

установках та приладах. Статистичну обробку експериментальних даних 

проводили із застосуванням методів математичної статистики за допомогою 

прикладних комп’ютерних програм MathCAD 14 та Microsoft Office Excel 2007. 

Проаналізовано сучасний стан виробництва паливних гранул і брикетів; 

розроблено технологію та обладнання для виробництва паливних брикетів з 

сапропелю та рослинної сировини; проведені теоретичні дослідження процесів 

сепарування та змішування сипкої сировини; експериментально досліджені 

процеси відокремлення плутанини з лляного вороху та сушіння костриці льону, 

а також фізико-механічні властивості костриці льону.     
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ВСТУП 

 

Щороку зростають обсяги споживання електроенергії та інших 

енергоресурсів промисловістю та населенням. Запаси традиційних видів палива 

зменшуються, а їх вартість зростає. Тому значна увага приділяється пошуку 

альтернативних відновлювальних видів палива. Одним із найбільш 

перспективних видів такого палива є тверде біопаливо, для виробництва якого 

використовують біомасу, що містить рослини або їх частини, які залишаються в 

якості відходів у процесі переробки рослинної сировини.  

У сільському господарстві та на підприємствах переробної промисловості 

України утворюється значна кількість відходів із рослинної сировини. 

Раціональне використання цієї сировини – є основою ресурсозбереження та 

екологізації виробництва. Впровадження сучасних технологій переробки 

відходів дозволяє виробникам зменшити їх кількість, покращити екологічну 

ситуацію, а також отримати додатковий прибуток та енергетично цінну 

продукцію у вигляді альтернативних видів палива (гранули, брикети тощо).  

Перспективним напрямом використання рослинних відходів, зокрема 

плутанини лляного вороху, стебел льону олійного, костриці льону-довгунця та 

льону олійного, є виробництво із них паливних брикетів. Вітчизняні та 

закордонні науковці здійснюють дослідження, які спрямовані на розробку 

нових та удосконалення існуючих технологій переробки відходів галузі 

льонарства, зокрема виготовлення на їх основі паливних гранул та брикетів із 

додаванням торфу, сапропелів, лушпиння тощо. З огляду на зазначене, 

надзвичайно важливим є питання розробки нового технологічного обладнання 

для реалізації технологій переробки відходів галузі льонарства, зокрема в 

частині сепарування та змішування рослинної сировини. У свою чергу, 

розробка технології та обладнання вимагає вивчення фізико-механічних 

властивостей рослинної сировини. Тому дослідження, спрямовані на вивчення 

властивостей лляної сировини, розробку технології отримання з неї паливних 

брикетів та обладнання для її реалізації, є надзвичайно актуальними.        
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1 СУЧАСНИЙ СТАН ВИРОБНИЦТВА  

ПАЛИВНИХ ГРАНУЛ І БРИКЕТІВ  

 

1.1 Сировина для виробництва паливних гранул та брикетів. Види 

паливних гранул та брикетів  

 

Паливні гранули (пелети) – це гранульоване біопаливо, яке отримують 

шляхом пресування подрібненого торфу, деревини та її відходів, а також 

відходів сільського господарства або енергетичної лози [1]. Паливні гранули – 

це найбільш технологічний вид твердого біопалива. За своїми 

характеристиками паливні гранули конкурують із природнім газом, а за 

екологічними показниками переважають всі решта види палива. Гранульована 

біомаса дозволяє в декілька разів скоротити витрати на транспортування та 

зберігання, а також значно підвищити ефективність технології її спалювання. 

Паливні брикети відрізняються за геометричними та фізико-механічними 

характеристиками від паливних гранул (пелет). Брикети – це щільні шматки, що 

отримані із сипкої рослинної сировини шляхом її пресування із зв’язувальними 

речовинами або без них. Найбільш широко поширена технологія брикетування 

без застосування зв’язувальних речовин, оскільки тоді отримують екологічно 

чистий брикет. Паливні брикети бувають різної форми (рис. 1.1), розміром від 

20x20 мм до 100x100 мм. Товщина брикетів знаходиться в межах від 20…30 мм 

до 100 мм. Щільність брикетів знаходиться в межах 650…1000 кг/м3 [2]. 

Вологості сировини для виробництва брикетів має становити 6…12% [2]. Деякі 

брикети мають поздовжній наскрізний отвір діаметром 13…22 мм для кращого 

горіння. Форма перерізу брикету може бути круглою, квадратною, 

шестигранною. Вимоги до паливних брикетів представлені в таблиці 1.1 [2].  

Деревина, що використовується для виробництва гранул та брикетів, 

поділяється на тверді та м’які породи. До твердих порід відноситься дуб, бук, 

граб тощо, а до м’яких порід – хвойні, береза тощо. Із твердих порід виходять 

найбільш якісні паливні пелети та брикети. Вони мають більшу щільність, 
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кращий зовнішній вигляд, але коштують дещо дорожче аналогічної продукції із 

м’яких порід. 

 

                         а                                  б                                    в  

 

                                    г                                            д 

Рисунок 1.1 – Форми паливних брикетів [2]: а – багатогранна; б – 

циліндрична; в – призматична; г – циліндрична з отвором; д – багатогранна з 

отвором 

 

Таблиця 1.1 – Вимоги до паливних брикетів [2] 

 

Показник 
Норми показників  

вищий сорт І сорт ІІ сорт 

Вологість, % до 5 5…10 10…18 

Зольність, % 5 5 5 

Найнижча питома теплота 

згоряння, МДж/кг 
16,7…23,0 14,6…16,7 13,8…14,6 

Щільність, кг/м3, не менше 950 950 950 

Масовий вміст дрібної 

фракції (частинки розміром 

менше 25 мм), %, не більше 

5 5 5 
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Сухі тирса й стружка – це відходи у технологічній лінії випуску 

столярних виробів. Це найкраща сировина для виробництва паливних гранул, 

оскільки цей матеріал не містить кори та бруду. Для виробництва 1 т гранул 

необхідно 7…9 м3 сухої стружки чи тирси. Як правило, тирса та стружка має 

підвищену вологість, тому перед виготовленням із неї гранул її необхідно 

сушити, а також сепарувати та подрібнювати [3]. Деревна кора є непридатною 

для виробництва гранул внаслідок своїх властивостей та бруду, що міститься на 

ній, тому її, як правило, брикетують.  

Торф є хорошою сировиною для виробництва паливних гранул та 

брикетів, оскільки добре пресується. Разом з тим, для виробництва із цієї 

сировини гранул чи брикетів його необхідно сушити. Торф поділяють на 

верхній, низинний та проміжний. Найбільш придатний для виробництва гранул 

та брикетів – верхній торф, оскільки він має показники зольності 5…8%. 

Низинний торф може мати зольність до 40%. Оскільки торф із різних родовищ 

має різні фізико-механічні властивості, тому перед виробництвом гранул та 

брикетів визначають фактичну зольність та теплотворну здатність палива. Торф 

має початкову вологість до 90%. На етапі заготівлі він за технологією повинен 

певний час знаходитися в буртах, де розпушується, що сприяє зниженню його 

вологості природним шляхом до 40…45%. Сушать торф в спеціально 

призначених для цього сушильних барабанах. Після цього з нього можна 

виготовляти паливні брикети або паливні гранули. Таке тверде паливо може 

ефективно використовуватися замість кам’яного вугілля. Торф’яні гранули та 

брикети є цінною сировиною для виробництва деяких сортів активованого 

вугіллях [4].  

Альтернативою відходам із деревини для пресування паливних гранул є 

сільськогосподарські відходи (солома і лушпиння зернових культур, рису, 

кукурудзи, соняшника, а також стеблова частина або костриця льону-довгунця 

та льону олійного). Сільськогосподарські відходи можуть бути джерелом 

палива для більшості сільських регіонів, особливо в регіонах із невеликими 

лісовими масивами. 
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 Солома є одним із найдешевших поновлюваних джерел енергії. Зазвичай, 

при виробництві паливних гранул використовують солому пшениці, ячменю, 

кукурудзи та рису. Пелети із соломи мають теплотворну здатність на одиницю 

об’єму майже в 10 разів більшу, ніж сировина. Усі їх основні параметри 

відповідають гранулам із тирси, за винятком зольності. У тирси цей показник у 

межах 0,5%, а в соломи – близько 5,5%. Незважаючи на зазначене, за своїми 

показниками це досить перспективне джерело енергії. 

У багатьох країнах світу поширені пелети із лушпиння. Для виробництва 

таких пелет використовують переважно лушпиння соняшника, рису та ячменю. 

Такі гранули мають низку переваг перед такими енергоносіями, як нафта, газ, 

вугілля і навіть деревні гранули. Вони дешевші, не завдають шкоди 

навколишньому середовищу, не містять алергенів (пил, спори тощо) і важких 

домішок, які виводять із ладу обладнання. Зольний залишок у такого 

екологічного палива дуже малий, а завдяки високій насипній щільності такі 

пелети зручно вантажити, зберігати і транспортувати на великі відстані. 

Із 1 га плантацій енергетичної лози можна збирати в середньому 8…12 т 

сухої деревини за рік, при цьому збір “урожаю” здійснюється один раз на три 

роки протягом 25…30 років. Важливою особливістю цього напряму 

виробництва є те, що для вирощування енергетичної лози використовуються 

непридатні для ведення сільського господарства заболочені землі.  

Під час спалювання 2000 кг паливних гранул виділяється стільки теплової 

енергії, як при спалюванні: 3200 кг деревини; 357 м3 газу; 1000 л дизельного 

палива; 1370 л мазуту. Теплотворна здатність тирсових гранул у порівнянні з 

вугіллям складає 4,3…4,5 кВт/кг, що в 1,5 рази більше. Гранули із деревини 

мають високу енергоконцентрацію за незначного об’єму [5]. Характеристика 

паливних гранул представлена в таблиці 1.2, а порівняльна характеристика 

різних видів палива – в таблиці 1.3. 

Якісні пелети, як правило, мають гладку блискучу поверхню без 

поздовжніх тріщин. Наявність гладкої і блискучої поверхні засвідчує те, що 

процес гранулювання здійснювався із дотриманням температурного режиму, в 
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результаті чого лігнін, що міститься в деревині, “склеїв” пелети належним 

чином. Що твердіші пелети, то краще, оскільки м’які пелети кришаться під час 

завантаження та транспортування. 

 

Таблиця 1.2 – Характеристика паливних гранул (пелет) 

 

Параметр Пелети із відходів 

деревини 

Пелети із відходів 

соняшника 

Розмір, мм 6х10/20/40 8/10х10/20/30 

Насипна маса, кг/м3 0,71 0,522 

Зольність, % 0,7 2,7 

Вологість, % 5…7 6…8 

Теплотворна здатність, 

МДж  
17,68 17,4 

Калорійність, ккал  4440…5150 4261…5080 

 

Таблиця 1.3 – Характеристика паливних гранул та інших видів палива 

 

Вид палива Теплота 

згоряння, 

МДж/кг 

Сірка, % Тепло-

творність, 

ккал/кг 

Зола, % Вуглекислий 

газ, кг/ГДж 

Кам’яне 

вугілля 
15…25 1…3 7400 10…40 60 

Дизельне 

паливо 
42,5 0,2 10200 1 78 

Мазут 42 1,2 9800 1,5 78 

Щепа 

деревна, 

тирса 

10 – 12 0 2500 1 0 

Деревні 

гранули 
17,5 0,1 4500 0,5 0 

Торф’яні 

гранули 
10 0 - 20 70 

Природній 

газ 

35…38 

(МДж/м3) 
0 8300 0 57 
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Кількість пилу і дрібних частинок в упаковці пелет залежить від кількості 

перевантажень пелет, так як за кожного розвантаження-завантаження зростає 

кількість дрібних частинок і, як наслідок, пилу. Як правило, пелети в мішках 

мають меншу кількість пилу порівняно із пелетами, що  відвантажуються 

іншим способом. 

Гранули із відходів меблевого виробництва – біло-жовтого кольору, а 

пелети із сировини із додаванням кори – коричневого кольору. Колір гранул не 

свідчить про якість самих пелет. За кольором гранул можна визначити, яка 

сировина використовувалася, як відбувалося пресування і як гранули 

зберігалися. Якщо занурити гранули у воду, то через деякий час вони 

перетворяться на вологу масу, таким способом вони перевіряються на 

розчинність. Якщо подібне не відбувається, тоді в якості зв’язувальної 

речовини використовується хімічна речовина.  

Вологість свіжо спиляної деревини становить близько 50%, деревини, що 

перебувала тривалий час на відкритому повітрі, – 13…17% (сухі дрова). 

Вологість пелет становить 5…7%. Щільність сировини із деревини для 

більшості сортів становить 1,53 г/см3 (не плутати зі щільністю деревини, вона 

коливається від 455 кг/м3 – для верби, до 800 кг/м3 – для граба, акації). 

Щільність гранул ≈1 г/см3 та залежить від ступеня стискання сировини прес-

гранулятором [6]. 

Теплопродуктивністю зазвичай називається максимальна температура 

згоряння, що розвивається за повного згоряння палива без надлишку повітря. 

Що вища теплопродуктивність палива, то вища якість теплової енергії, що 

виділяється при його спалюванні, та вища ефективність роботи парових і 

водонагрівних котлів. Теплопродуктивність пелет із сухої тирси становить 

близько 2000ºС, що можна порівняти із теплопродуктивністю рідкого палива. 

Ще одним перспективним видом сировини (компонента) для виробництва 

паливних гранул та брикетів є сапропелі. За своїми властивостями сапропелі 

наближаються до торфу. Сапропелі – це донні відкладення прісноводних 

водойм, продукт фізико-механічної, хіміко-біологічної переробки залишків 
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рослинних та тваринних організмів, а також неорганічних компонентів 

біогенного походження, мінеральних домішок. Вони багаті на біологічно 

активні речовини – гормони, амінокислоти тощо [7 – 9]. 

Київською геологорозвідувальною експедицією на Волині проведено 

пошуково-оціночні роботи та детальна розвідка 191 озера загальною площею 

6802,4 га. За даними розвідки, що проведена на 96 озерах, балансові запаси 

сапропелів становлять 40041,1 тис. т [10]. 

Існують різні підходи щодо класифікації сапропелів. Одні автори 

К.К. Гільзен, Н.В. Курзо, А.Я. Рубінштейн в основу класифікації поклали 

генетичний принцип, а інші (Є.М. Титова, А.П. Підопличко) – властивості 

сапропелевих відкладень. Найбільшу можливість обґрунтувати перспективні 

напрями використання сапропелів, із урахуванням їх складу та властивостей, 

дає промислово-генетична класифікація, що розроблена Інститутом торфу АН 

Білорусі [9, 11 – 17]: 

- органічні, із вмістом органічної речовини не менше 50%;  

- кремнеземисті, із вмістом органічної речовини менше 50%, решта – 

кремнезем (SIO2) та інші домішки; 

- карбонатні сапропелі, із вмістом органічної речовини не менше 10% і 

карбонату кальцію – більше 15%; 

- змішані сапропелі, із вмістом до 50% органічної речовини та 50% інших 

домішок, переважно кремнезему і карбонатів. 

Із фізичної точки зору сапропелі є полідисперсною системою, в якій 

більшу частину складають колоїдні фракції розміром не менше 50 мкм. 

Показники дисперсності, що визначаються відношенням вмісту частинок 

розміром не менше 50 мкм до частинок розміром більше 500 мкм, згідно із [18 – 

21], такі: для органічного типу – 13,6; змішаного – 14,5; карбонатного 20,6; 

кремнеземистого – 23,2. Сапропелі в природному стані є перезволоженими, 

оскільки їх вологість становить 63…97,6%. Тому, технологія приготування 

сапропелевої сировини для різних виробництв передбачає, як правило, операції 

його проморожування й сушіння, а це призводить до зміни його фізико-
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механічних властивостей. Густина сапропелів: органічний – 1400…2100 кг/м3, 

змішаний – 1400…1300 кг/м3, карбонатний – 1400…2900 кг/м3, кремнеземистий 

– 1400…3000 кг/м3 [10, 19, 22 – 24]. 

Результати досліджень сапропелів на опір компресійному стиску 

показують, що сапропелі можна значно зменшувати в об’ємі, особливо 

органічні. Об’ємна маса скелета сапропелів у процесі компресійних дослідів 

зменшувалася в 1,2…2,3 рази. Сапропелі мають високу липкість та клеючу 

здатність, тому є перспективною сировиною для виробництва паливних гранул 

та брикетів. Крім того, сапропелі мають специфічні властивості: довго сохнуть, 

але при висиханні знову не намокають, а стають твердими [25 – 27]. 

 

 

1.2 Огляд технологій і обладнання для виробництва паливних гранул 

та брикетів 

 

Технологія гранулювання широко відома і використовується у всьому 

світі [29 – 31]. Процес виробництва гранул (пелет) відбувається у кілька етапів 

(рис. 1.2) [32]. На першому етапі відбувається підготовка сировини – вона 

зважується і змішується. Далі за допомогою гвинтового транспортера сировина 

подається в сепаратор, де сировина розділяється на фракції. Крупну фракцію 

відокремлюють і спрямовують на подрібнення, а дрібну – спрямовують на 

сушіння. У сепараторі відбувається розділення сировини на три фракції: перша 

(до 2 мм) – йде у відходи; друга (від 2 до 10 мм) – спрямовується в барабанну 

сушарку; третя (від 10 мм) – йде в дробарку (як правило, в молоткову). 

У молотковій дробарці відбувається подрібнення великих частинок 

сировини. Дробарки подрібнюють сировину до розмірів частинок не більше 

25х25х2 мм [2]. Подрібнена сировина повторно спрямовується у сепаратор. 

Сировина перед пресуванням повинна мати вологість в межах 8…12% [2]. 

Сировина підсушується в сушарках барабанного чи стрічкового типів. Далі 

витяжним вентилятором витягується в циклон. У циклоні суха сировина 
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відокремлюється від гарячого повітря та через шлюзовий затвор і живильник 

спрямовується в бункер сухої сировини. Із бункера сировина надходить до 

робочого органу преса-гранулятора, де спресовується до щільності 1,0…1,2 т/м3 

за температури 160…350°С. У результаті обробки тиском і температурою, на 

поверхні отриманого пелету із клітин сировини виділяється природна клейка 

речовина – лігнін. 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Лінія виробництва паливних гранул [32]: 1 – вентилятор;    

2 – теплогенератор; 3, 13 – пульт керування; 4 – завантажувальний бункер; 5 – 

сушильний барабан; 6, 15, 17 – транспортер; 7 – сепаратор; 8 – молоткова 

дробарка; 9 – димовсмоктувач; 10 – прес-гранулятор; 11 – подільник пелет; 12 – 

бункер сухої сировини; 14 – ваги; 16 – камера охолодження 

 

Якщо сировина має вологість меншу за 8%, тоді вона погано піддається 

склеюванню під час пресування. Для зволоження до сировини додають воду 

або обробляють її парою. У результаті цього покращуються сполучні 

властивості лігніну, що міститься в сировині. Крім того, якщо сировина із 

деревини твердих порід, то додавання пари пом’якшує її. Для м’яких сортів 

деревини та хвойних порід досить додавання води у змішувач [2]. 

Процес пресування деревних відходів та рослинної сировини відбувається 

в матричних пресах (прес-рануляторах). Існує кілька десятків виробників пресів 
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із різних країн світу (CPM, Andritz, Salmatec, AmandusKahl, Buhler, Munch, 

Maier, Dieffenbacher та інші). Преси для гранулювання конструктивно 

розрізняються за видами матриць (рис. 1.3) [33]. Матриці можуть мати кільцеву 

(круглу) (рис. 1.3, а) або плоску конструкцію (рис. 1.3, б).  

Принцип роботи пресів – однаковий. Рухомі сталеві вальці створюють 

контактне напруження зминання сировини на матриці і через отвори матриці 

протискають сировину. Під час пресування відбувається ущільнення сировини 

у 3 рази і більше. Після виходу із робочого органу преса, отриманий джгут 

проштовхується в подільник, де відбувається його поділ на корпуси (пелети) 

заданої довжини. 

 

              

                                        а                                                         б  

 

Рисунок 1.3 – Преси-гранулятори [33]: а – прес із круглою матрицею; б – 

прес із плоскою матрицею    

 

Після пресування гранули є м’якими, вологими та дуже гарячими 

(температура становить 90…120°С [2]). Для того, щоб гранули можна було 

транспортувати та складувати, їх необхідно охолодити й висушити. 

Охолодження гранул відбувається у спеціальній камері протягом двох годин. 

Внаслідок охолодження лігнін застигає, тому поверхня гранул герметизується 

від попадання вологи і закріплюється (лігніном), що дозволяє транспортувати 

паливні гранули на великі відстані без втрати якості. 
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На деяких виробництвах у технологічній лінії після охолодження 

відбувається очищення готових гранул від пилу у циклоні, що істотно 

покращує загальний вигляд та якість продукції. Також відбувається 

відокремлення дрібної фракції гранул у сепараторі. Дрібна фракція гранул 

знову спрямовується в установку для виготовлення гранул.  

Готові гранули зберігають насипом або фасуються в паперові мішки (біг-

беги) по 500…1200 кг, або ж в упаковку по 10…20 кг. Оскільки паливні 

гранули із рослинної сировини в процесі зберігання та транспортування можуть 

поглинати вологу, необхідно виключити контакт із водою при їх зберіганні, 

тобто гранули необхідно зберігати в сухому місці. Це пов’язано з тим, що 

волога спричиняє набухання корпусів гранул. Якщо вологість гранул більша за 

30%, то вони руйнуються на дрібну крихту. Після складування гранул не 

допускаються сильні навантаження та тертя. 

У технології виробництва паливних брикетів розрізняють три способи 

формування брикетів. Перший спосіб передбачає, що виробництво брикетів 

здійснюється на гідравлічних пресах надвисокого тиску. Після обробки 

сировина перетворюється в “паливну цеглину”. Такі паливні брикети нестійкі 

до вологи, тривалого транспортування, для них потрібна якісна щільна 

упаковка або вони мають реалізовуватися поряд із місцем виробництва. 

За другим способом паливні брикети виготовляються за допомогою 

гідравлічних або кривошипно-шатунних пресів. Після обробки сировини 

паливний брикет набуває форми циліндра. Паливні циліндри також не 

витримують силових навантажень та руйнуються, тому мають реалізовуватися 

поряд із місцем виробництва. 

Третій спосіб виробництва паливних брикетів передбачає механічну дію 

на сировину шнековими пресами. Така обробка сировини поєднує два фактори 

– високий тиск та термічну обробку. Завдяки цьому лігнін, що міститься в 

сировині, стає своєрідним клеєм, який формує сировину в щільний брикет. У 

цьому випадку брикет має форму чотирьох-, шести- або восьмигранника із 
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осьовим отвором. Такий брикет має високу міцність до механічних впливів, що 

дозволяє його транспортувати на великі відстані. 

Процес брикетування – це процес стискання сировини під високим 

тиском. Сили тертя, що виникають під час брикетування сировини, 

спричиняють підвищення температури сировини та нагрівання робочих частин 

обладнання. За рахунок цих факторів у такій сировині як деревина  

відбувається виділення лігніну, який є сполучною речовиною для формування 

брикету. Якщо брикети формуються із іншої рослинної сировини, тоді можуть 

застосовуватися екологічно чисті добавки (не більше 2%). Як і під час 

виробництва пелет, при виробництві брикетів необхідно відстежувати вологість 

сировини, оскільки її значення впливає на щільність брикету. У разі, якщо 

вологість сировини перевищує 14%, тоді брикет руйнується. 

Для виробництва брикетів викорисовуються поршневі і шнекові преси      

(рис. 1.4) [33]. Перед пресуванням сировину додатково подрібнюють і 

підсушують (вологість не повинна перевищувати 12…14% [33]).  

 

             
                                 а                                                          б   

 

Рисунок 1.4 – Преси для виробництва паливних брикетів [33]: а – 

поршневий; б – шнековий  

 

Поршневий прес працює циклічно – під час кожного ходу поршня 

витискається певна кількість сировини через конічне сопло. У приводі преса 

передбачено маховик, що дозволяє вирівняти навантаження на двигун.  

Шнековий прес легше поршневого, оскільки відсутні масивні поршні і 

маховики. Продукція виходить безперервно, тому її можна нарізати на корпуси 
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необхідної довжини. Густина отриманих брикетів у шнековому пресі є 

більшою, ніж брикетів, що утримані у поршневих пресах. 

Найбільш поширена установка для виробництва паливних брикетів – це 

установку УБО-2, що призначена для виробництва шестигранних брикетів із 

осьовим отвором (рис. 1.5) [34].  

 

    

                             а                                                          б   

 

Рисунок 1.5 – Установка для виробництва паливних брикетів УБО-2 [34] 

(а) та паливний брикет (б) 

 

Технологічна лінія виробництва паливних брикетів із пресом шнекового 

типу (без обладнання для підготовки сировини) представлена на рис. 1.6 [34]. 

Технологія виробництва паливних брикетів така сама як і технологія 

виробництва паливних гранул, але для окремих технологічних операцій 

використовується інше технологічне обладнання, зокрема для технологічних 

операцій пресування сировини та нарізання корпусів брикетів.  
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Рисунок 1.6 – Технологічна лінія виробництва паливних брикетів [33]: 1 – 

прес шнековий; 2 – подавальний шнековий транспортер; 3 – бункер-

накопичувач; 4, 7 – гвинтовий транспортер; 5 – сушильний барабан; 6 – 

теплогенератор; 8 – вентилятор; 9 – циклон  

 

 

1.3 Способи та обладнання для гранулювання сапропелів   

 

За результатами дослідження можливості виготовлення паливних 

брикетів із подрібнених стебел льону олійного та сапропелю, які проведені       

С. Ягелюк, В. Дідухом та В. Ткачук (рис. 1.7) [35], встановлено, що сапропель 

можна використовувати у якості зв’язувальної речовини у брикетах, але 

вологість його не має перевищувати 13%, а вміст зв’язувальної речовини має 

бути не більшим за 10%. Оскільки озерні сапропелі в природному стані мають 

вологість більшу за 83%, відповідно, їх використання для виробництва 

паливних брикетів можливе лише після технологічної операції сушіння. З 

іншого боку, відпрацьована технологія виготовлення із сапропелів та інших 

речовин гранул органо-мінеральних добрив, відповідно, елементи цієї 

технології можна застосувати для підготовки сапропелів до використання у 

якості сировини для виробництва паливних брикетів. Тобто необхідно 

зневоднити сапропелі та сформувати із них гранули, які в подальшому будуть 

використані разом із рослинною сировиною (складовими урожаю льону та 
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відходами його первинної переробки) в якості сировини для виробництва 

паливних брикетів.    

 

 

 

Рисунок 1.7 – Зразки паливних брикетів із подрібнених стебел льону 

олійного та сапропелю [35] 

 

Для гранулювання різної сировини розроблено різні способи та 

обладнання [36 – 39]. Залежно від властивостей сировини, яка піддається 

гранулюванню, способи гранулювання можна класифікувати таким чином: із 

рідкої фази – диспергуванням на краплі із подальшою кристалізацією при 

зневодненні або охолоджуванні; із твердої фази – пресуванням із подальшим 

дробленням брикетів до гранул необхідного розміру; із суміші рідкої і твердої 

фаз – агломерацією порошків із подальшим обкочуванням агломератів і 

зміцненням зв’язків між частинками при відокремленні рідкої фази; із 

газоподібної фази – конденсацією (десублімацією) з утворенням твердих 

гранул; із суміші рідкої і газоподібної фаз – із здійсненням хімічної реакції; із 

суміші рідкої, твердої і газоподібної фаз – зі здійсненням хімічної реакції. 

Утворення твердих частинок необхідного розміру під час гранулювання 

відбувається або одночасно, або поступово. Тому розрізняють способи 

гранулювання, що відбуваються без зміни розмірів частинок у часі; зі зміною 
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розміру частинок у часі; із утворенням нових частинок і зростанням існуючих 

частинок.  

Залежно від вимог, що висуваються до гранулометричного складу 

готового продукту, дрібні частинки, що отримують під час гранулювання, або 

повертають на повторний процес, або не повертають. 

Загальна тенденція розвитку техніки для гранулювання пов’язана із 

підвищенням ефективності виробництва і якості готової продукції. Вибір 

способу гранулювання залежить від конкретного виробництва. Ефективність 

гранулювання залежить від механізму гранулоутворення, який, у свою чергу, 

визначається способом гранулювання і його апаратурним оформленням. У 

зв’язку з цим, способи гранулювання доцільно класифікувати таким чином: 

- гранулювання способом кочення (попереднє утворення агломератів із 

рівномірно змочених частинок або нашарування сухих частинок на змочені 

ядра – центри гранулоутворення, цей процес обумовлений дією капілярно-

адсорбційних сил зчеплення між частинками і подальшим ущільненням 

структури, викликаним силами взаємодії між частинками у щільному 

динамічному шарі, наприклад в грануляторі барабанного типу); 

- гранулювання способом диспергування рідини у вільний об’єм 

(розбризкування рідини на краплі, однорідні за розміром, і подальша їх 

кристалізація при охолоджуванні в нейтральному середовищі (повітрі, олії)); 

- гранулювання сухих порошків способом пресування (ущільнення під 

дією зовнішніх сил, засноване на формуванні щільної структури речовини, що 

обумовлене міцними когезійними зв’язками між частинками при їх стискання; 

отриманий в результаті ущільнення брикет (плитка, стрічка) подрібнюється і 

спрямовується на розсіювання для відбору кондиційної фракції, що є готовим 

продуктом); 

- гранулювання способом диспергування рідини (пульпи, розчинів, 

суспензій і розплавів) на поверхню частинок у зваженому стані полягає в 

імпульсному нанесенні на тверді частинки тонких плівок речовини і 
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кристалізації її за рахунок тепла, що підводиться ззовні, або за рахунок відводу 

тепла, що виділяється; 

- гранулювання способом формування, або екструзії (продавлювання 

пастоподібної маси, що є зволоженою шихтою, або суміші порошку із 

легкоплавким компонентом через перфоровані пристрої із подальшим 

сушінням гранул або їх охолодженням.  

Проаналізувавши усі існуючі способи гранулювання, можна зробити 

висновок, що для формування гранул із сапропелів доцільно застосовувати 

спосіб кочення як найбільш простий та економічний. 

Гранулювання способом кочення складається із стадій: 

- змішування початкової маси із частинками ретура (відходи 

виробництва); 

- утворення гранул із дрібних частинок й подрібнення грудочок; 

- кочення та ущільнення гранул у результаті їх переміщення поверхнею 

апарату; 

- зміцнення зв’язків у результаті переходу рідкої фази в тверду 

(стабілізація гранули), тобто відбувається процес гранулоутворення, 

інтенсивність якого залежить від технології, апаратного забезпечення процесу 

та властивостей сировини. 

На всіх стадіях відбувається зміна розподілу частинок за розмірами. 

У роботі [40] систематизовано зв’язки, які виникають при утворенні гранули. 

Це дає можливість говорити про те, що наслідком дії всіх видів фізико-

механічних зв’язків при гранулюванні є збільшення щільності (зниження 

пористості) речовини, що гранулюється, яке досягається або ущільненням 

структури капілярно-пористих тіл при їх обкочуванні, пресуванні тощо, або 

зміною агрегатного стану сировини, що гранулюється, внаслідок кристалізації 

крапель сплаву або тонких плівок на поверхні частинок. 

Гранулятори, в яких відбувається кочення сировини, за типом руху 

поверхні поділяються на ротаційні, стрічкові та вібраційні. Ротаційні апарати 

бувають барабанні, тарілчасті (дискові), відцентрові та лопатеві. Барабанний 
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гранулятор (рис. 1.8) – це горизонтальний або нахилений під кутом 1…3° у бік 

вивантаження циліндр із закріпленими на ньому бандажами та шестернею, 

через яку передається крутний момент від електродвигуна. Із торців барабан 

обладнаний завантажувальною і вивантажувальною камерами, що 

герметизують робочий об’єм гранулятора.  
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Рисунок 1.8 – Гранулятор барабанного типу: 1 – обичайка; 2 – лійка для 

завантаження сировини; 3 – розподільник зв’язувального компоненту; 4 – 

бандаж; 5 – шестерня; 6 – патрубок для відсмоктування парів; 7 – 

вивантажувальна камера; 8 – вікно для підсвічування; 9 – оглядове вікно; 10 – 

патрубок для вивантаження гранул; 11 – опорний ролик; 12 – бетонна основа; 

13 – редуктор; 14 – електродвигун 

 

У промисловості для агломерації частинок кулястої форми застосовують 

апарат, що складається із конусів, твірні яких створюють кут 68°; вісь барабана 

при цьому горизонтальна. Діаметри вузьких основ конусів поступово 

зменшуються у напрямку до місця завантаження сировини (рис. 1.9). 

Ступінчасте переміщення сировини до місця вивантаження дозволяє збільшити 

площу кочення порівняно з площею кочення в гладкому барабані [41, 42]. 

Для усунення налипання вологої сировини на стінки барабана 

використовують низку пристроїв: скребки, шнеки, ланцюги, штанги. Введення 

у шар сировини шнека дозволяє не лише очищати внутрішню поверхню 

барабана, але й інтенсифікувати процес перемішування (рис. 1.10).  Налипання 
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сировини можна уникнути, якщо всередину барабана помістити сітчастий 

барабан, що обертається, або покрити внутрішню поверхню листовою гумою, 

яка під дією власної ваги може відвисати і руйнувати шар налиплої сировини.  

 

 

 

Рисунок 1.9 – Схема багатоконусного барабану: 1 – конуси; 2 – барабан;  

3 – завантажувальна горловина 

 

 

 

Рисунок 1.10 – Барабанний гранулятор із лопатевим шнеком: 1 – обичайка 

барабану; 2 – бандаж; 3 – лопатевий шнек; 4 – опорний ролик 

 

У роботі [43] запропоновано конструкцію гранулятора, в якому 

суміщаються процеси гранулювання та класифікації (рис. 1.11). Гранулятор 

складається із обичайки, яка встановлена на опорній та опорно-упорних 

станціях, ковшового механізму, що захоплює сировину і транспортує її в 

барабан. Робочі поверхні барабану та ковшів покриті гумою. Простір між 

обичайкою та гумою заповнюють легко текучим матеріалом (піском). При 
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обертанні барабану гума під дією піску прогинається і нашарована на гуму 

сировина падає вниз. 

 

 

 

Рисунок 1.11 – Комбінований гранулятор-класифікатор: 1, 7 – 

транспортери; 2 – бандаж; 3 – опорно-упорна станція; 4 – решето;  

5 – обичайка; 6 – ковшовий механізм; 8 – гума 

 

Сировину подають у завантажувальний пристрій транспортером, туди ж 

надходить дрібна фракція, яку відокремлюють на решеті. Товарну фракцію 

гранульованого продукту спрямовують на сушіння. Вихід товарної фракції із 

гранулятора залежить від розміру отвору кільцевого решета. 

Для реалізації способу кочення застосовують, окрім барабанних, 

тарілчасті (чашкові, дискові) гранулятори. Основною частиною такого апарату 

є диск, що обертається навколо осі, кут нахилу якої до вертикалі регулюється. 

Диск обладнаний бортом, що забезпечує заповнення апарату (рис. 1.12) [44]. 

Для подачі зв’язувального компоненту над тарілкою встановлюють форсунки: 

для очищення від нашарованої сировини – скребки.  

Апарат для герметизації розташований у кожуху, що має патрубки для 

відведення продукту і пари та підведення сировини. Робоча поверхня такого 

апарату, на відміну від робочої поверхні барабана, – це не бічна поверхня 

циліндра, а торцева, тобто дно тарілки.  
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Рисунок 1.12 – Схема тарілчастого гранулятора: 1 – тарілка; 2 – кожух для 

герметизації; 3 – форсунка для подачі рідини; 4 – патрубок для відсмоктування 

парів; 5 – оглядове вікно; 6 – патрубок для подачі сировини; 7 – вал; 8 – 

механізм для зміни кута нахилу тарілки; 9 – рама 
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2 ТЕХНОЛОГІЯ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВНИХ 

БРИКЕТІВ З САПРОПЕЛЮ ТА РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ   

 

2.1 Технологія отримання паливних брикетів з сапропелю та 

рослинної сировини  

 

Під час збирання та первинної переробки льону-довгунця та льону 

олійного утворюється велика кількість відходів: костриця льону-довгунця та 

льону олійного, подрібнені стебла льону олійного, плутанина вороху льону-

довгунця. Ці відходи, як правило, спалюються без попередньої переробки або 

заробляються у ґрунт в якості добрив. З огляду на властивості цих відходів, 

вони можуть бути рослинною сировиною для виробництва паливних брикетів. 

Крім того, в якості сировини для виробництва паливних брикетів можна 

використовувати гранули сапропелю. Поєднання цих двох видів сировини 

дозволить отримати паливні брикети з покращеними характеристиками.  

Як відомо, якість паливних брикетів залежить від властивостей сировини. 

До основних характеристик сировини відносяться вологість та її фракційний 

склад. Найкращі механічні характеристики паливних брикетів досягаються, 

якщо вологість рослинної сировини 4…10%, а фракційний склад – 8…10 мм. 

Якщо вологість та фракційний склад не відповідають оптимальним значенням, 

тоді рослинну сировину необхідно підготовлювати до подальшої переробки. 

Ще однією вимогою, що висувається до костриці, подрібнених стебел та 

плутанини вороху льону, як сировини для виробництва паливних брикетів, є 

мінімальний вміст волокнистих складових. Оскільки наявність волокна 

призводить до швидкого зношування робочих органів обладнання для 

виробництва паливних брикетів, їх забивання та виникнення намоток на 

обертових елементах. Тому, перед використанням рослинної сировини з льону 

для виробництва паливних брикетів, необхідно з неї відокремити волокнисті 

складові.  

Льон-довгунець має вміст волокна у стеблі 20…30%, а льон олійний 
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12…17% [45 – 48]. Костриця льону-довгунця містить до 2…5% волокнистих 

складових, а ворох з льону-довгунця до переробки містить до 52% плутанини, 

яка складається зі стебел, що, відповідно, містять волокно [48]. Необхідно 

зазначити, що волокнисті складові обов’язково необхідно відокремлювати із 

сировини, що отримана з льону-довгунця, оскільки волокно цієї культури має 

більшу міцність (розривне навантаження 28,8…31,1 даН [48]), ніж волокно 

льону олійного (розривне навантаження 18,7…18,9 даН [48]). Ураховуючи 

властивості волокна з льону олійного, із подрібнених стебел цієї культури 

волокно можна не відокремлювати. Таким чином, для виробництва паливних 

брикетів доцільно використовувати подрібнені стебла льону олійного та його 

кострицю, а щодо льону-довгунця, то в якості сировини для виробництва 

брикетів можна використовувати лише його кострицю та плутанину з лляного 

вороху після відокремлення волокна.   

Розроблена технологія отримання паливних брикетів з сапропелю 

(гранули сапропелю) та рослинної сировини (костриця льону-довгунця та льону 

олійного, подрібнені стебла льону олійного, плутанина вороху льону-довгунця) 

представлена на рис. 2.1. Технологія отримання паливних брикетів передбачає, 

залежно від виду рослинної сировини, таку послідовність технологічних 

операцій: 

1) якщо в якості рослинної сировини використовується плутанина вороху 

льону-довгунця: сепарування лляного вороху з метою відокремлення 

плутанини; відокремлення волокнистих складових із плутанини; подрібнення 

рослинної сировини (плутанини із мінімальним вмістом волокнистих 

складових); сушіння/зволоження рослинної сировини (за необхідності); 

сепарування та подрібнення гранул сапропелю (за необхідності); змішування 

рослинної сировини з гранулами сапропелю; формування брикетної стрічки 

(різної форми); нарізання корпусів паливних брикетів; охолодження паливних 

брикетів; складування або фасування паливних брикетів; 

2) якщо в якості рослинної сировини використовується костриця льону-

довгунця або льону олійного: сепарування костриці з метою відокремлення 
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великої фракції (за необхідності); відокремлення волокнистих складових із 

костриці; подрібнення великої фракції костриці; сушіння/зволоження костриці 

(за необхідності); сепарування та подрібнення гранул сапропелю (за 

необхідності); змішування костриці з гранулами сапропелю; формування 

брикетної стрічки (різної форми); нарізання корпусів паливних брикетів; 

охолодження паливних брикетів; складування або фасування паливних 

брикетів;  

3) якщо в якості рослинної сировини використовуються стебла льону 

олійного: подрібнення стебел льону олійного; відокремлення волокнистих 

складових; сушіння/зволоження подрібнених стебел (за необхідності); 

сепарування та подрібнення гранул сапропелю (за необхідності); змішування 

подрібнених стебел з гранулами сапропелю; формування брикетної стрічки 

(різної форми); нарізання корпусів паливних брикетів; охолодження паливних 

брикетів; складування або фасування паливних брикетів.   

Сепарування лляного вороху необхідне з метою розділення його на 

насіннєвий ворох та плутанину. Подрібнення рослинної сировини до 

необхідних розмірів зумовлено тим, що костриця та плутанина можуть містити 

стеблові включення значної довжини. Подрібнювання проходить в одну або дві 

стадії залежно від початкового фракційного складу сировини. Обов’язковим 

також є сушіння сировини, оскільки її початкове значення перевищує 

рекомендовані. У разі, якщо вологість сировини є нижчою за 5%, її необхідно 

зволожувати. Після сушіння/зволоження відбувається підготовка суміші з 

необхідних компонентів, зокрема додавання гранул сапропелю (до 10%). 

Гранули сапропелю перед змішуванням за необхідності сепаруються та 

подрібнюються, якщо їх фракційний склад не відповідає вимогам до сировини. 

Суміш заданих параметрів спрямовують в екструдер, де відбувається 

формування брикетної стрічки (брикетування) шляхом пресування за високої 

температури та нарізання корпусів паливних брикетів. Далі паливні брикети 

охолоджують природним способом. Готові паливні брикети залежно від їх 

розмірів розфасовують або складують.  
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У технологічній лінії виробництва паливних брикетів з рослинної 

сировини та сапропелю пропонується використовувати розроблені конструкції 

коливально-розтягувального сепаратора лляного вороху, спірального 

сепаратора, гравітаційного змішувача та сушарка сипкої сировини (рис. 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Технологічна лінія для виробництва паливних брикетів: 1 – 

коливально-розтягувальний сепаратор лляного вороху; 2 – завантажувач; 3 – 

машина для відокремлення волокнистих складових; 4 – подрібнювач; 5 – 

бункер; 6 – сушарка сипкої сировини; 7 – гравітаційний змішувач сипкої 

сировини; 8 – шнековий завантажувач; 9 – пристрій для брикетування (прес-

гранулятор); 10 – пакувальна машина; 11 – спіральний сепаратор 
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2.2 Технологічне обладнання для виробництва паливних брикетів 

 

Розглянемо конструкції технологічного обладнання, що розроблене для 

лінії виробництва паливних брикетів, а саме конструкції коливально-

розтягувального сепаратора лляного вороху, спірального сепаратора, 

гравітаційного змішувача та сушарки сипкої сировини.  

Для сепарування лляного вороху, який містить плутанину (стеблові 

включення) пропонується конструкція коливально-розтягувального сепаратора 

(рис. 2.3) [49 – 51], що здійснює коливально-розтягувальні дії для сепарування 

вороху та містить робочу камеру, утворену боковинами, днищем та кришкою. 

Над кришкою робочої камери розташовані розтягувальні секції, що мають 

однакову конструкцію. Кожна розтягувальна секція утворена двома парами 

однакових кривошипів, що розміщені одна над одною. У кожній парі 

кривошипи розміщені на одній горизонтальній осі навпроти один другого як 

показано на рис. 2.3, б. Кривошипи, що розміщені один над одним у різних 

парах, з’єднані між собою шатунами. Усі кривошипи розтягувальної секції 

виконані з можливістю синхронного обертання з однаковою частотою. 

Кривошипи різних розтягувальних секцій мають різну частоту обертання, яка 

зростає від першої розтягувальної секції до останньої у напрямку руху лляного 

вороху робочою камерою. До шатунів розтягувальної секції жорстко 

прикріплена гребінка з пальцями. Конструкція розтягувальної секції забезпечує 

постійне знаходження гребінки з пальцями у вертикальному положенні під час 

обертання кривошипів. Кришка робочої камери має прорізи для проходження 

пальців гребінок у робочу камеру під час робочого процесу. Днище робочої 

камери виконано з можливістю коливного руху в вертикальній площині та 

утворено рамкою з паралельно розміщеними у горизонтальній площині 

напрямними, довжина яких рівна довжині робочої камери.  Напрямні  днища 

виконані з трикутним поперечним перерізом. Між напрямними передбачено 

зазори для проходження відділених складових з лляного вороху та пальців 

гребінок розтягувальних секцій. Крім того, сепаратор лляного вороху має 
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подавальний і вивантажувальний транспортери, а також похиле решето, що 

жорстко кріпиться до днища робочої камери знизу. Під похилим решетом 

розташовано транспортер насіннєвого вороху льону.  

 

 

                                а                                                   б                                в 

 

Рисунок 2.3 –  Коливально-розтягувальний сепаратор лляного вороху:  а – 

загальний вигляд; б – розтягувальна секція сепаратора; в – днище робочої 

камери сепаратора з напрямними, що мають трикутний переріз (1 – боковини;  

2 – днище; 3 – кришка; 4 – розтягувальна секція; 5 – кривошип; 6 – шатун; 7 – 

гребінка з пальцями; 8 – рамка; 9 – напрямні; 10 – подавальний транспортер;   

11 – вивантажувальний транспортер; 12 – похиле решето; 13 – транспортер 

насіннєвого вороху льону) 

 

Лляний ворох подавальним транспортером завантажується в робочу 

камеру сепаратора, де захоплюється пальцями гребінки першої по ходу лляного 

вороху розтягувальної секції та переміщується напрямними днища у робочу 

зону наступної розтягувальної секції. Внаслідок обертання кривошипів сусідніх 

розтягувальних секцій з різною частотою, причому кожна наступна 

розтягувальна секція має більшу частоту обертання за попередню, лляний 

ворох розтягується, що спричиняє відділення вільного насіння та насіннєвих 

коробочок льону. Аналогічно працюють інші розтягувальні секції. Відділені 

внаслідок сепарування складові лляного вороху через зазори між напрямними 

проходять на похиле решето, де відбувається відокремлення насіннєвого 
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вороху льону від дрібних стеблових включень. Величина зазору між 

напрямними забезпечує проходження пальців гребінок під час обертання 

кривошипів розтягувальних секцій, що дозволяє усунути можливість забивання 

простору між напрямними відділеними складовими лляного вороху. Стеблові 

складові лляного вороху (баласт) пальцями гребінки останньої розтягувальної 

секції спрямовуються з робочої камери на вивантажувальний транспортер. 

Коливний рух, що здійснює днище з решетом у вертикальній площині, 

додатково інтенсифікує сепарування лляного вороху та насіннєвого вороху. 

Запропонований коливально-розтягувальний сепаратор забезпечує 

інтенсивне сепарування лляного вороху за рахунок одночасного його 

розтягування та надання йому коливань. Крім цього, принцип роботи та 

конструкція сепаратора усуває можливість намотування стеблових складових 

вороху на обертові елементи сепаратора, а також пошкодження насіння.  

Для сушіння сипкої сировини (костриці льону, подрібнених стебел) 

пропонується конструкція сушарки, що представлена на рис. 2.4 [52, 53]. Під 

час роботи сушарки сипка рослинна сировина з бункера через завантажувальне 

вікно в корпусі надходить в периферійну (зовнішню) секцію сушильної камери. 

У цій секції між сусідніми лопатями формується порція сировини, яка 

переміщується ними секцією до перевантажувального вікна в наступну секцію. 

Через перевантажувальне вікно сировина надходить в наступну секцію 

сушильної камери, де за допомогою лопатей переміщується нею. Далі процес 

повторюється в усіх наступних секціях. Досягнувши перевантажувального 

вікна в циліндричній вставці (тобто пройшовши останню секцію), сировина 

надходить в робочій простір вивантажувального шнека, яким вивантажується з 

сушарки. Під час переміщення сировини сушильною камерою відбувається її 

сушіння. Конструкція сушарки дозволяє реалізувати сушіння сировини у два 

способи: з елементами принципу протитечії та з елементами принципу 

прямотоку. У випадку протитечії сушильний агент підводиться через патрубок 

в порожнину циліндричної вставки, звідки через її зовнішню обичайку, що 

перфорована, підводиться до сировини. Сушильний агент, проходячи через 
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сировину в усіх секціях сушильної камери від центру до периферії в 

радіальному напрямку, підсушує її та відводиться через внутрішню обичайку 

корпуса в його порожнину звідки через патрубок назовні. 

У випадку прямотоку рух сушильного агента забезпечується від периферії 

до центру сушильної камери таким чином. Сушильний агент через патрубок 

надходить в порожнину корпуса, звідки підводиться через внутрішню обичайку 

корпуса до сировини. Проходячи всі секції сушильної камери від периферії до 

центру в радіальному напрямку, сушильний агент підсушує сировину та 

відводиться в порожнину циліндричної вставки, звідки через патрубок 

виводиться назовні. 

 

           

 

Рисунок 2.4 – Сушарка сипкої рослинної сировини: 1 – сушильна камера; 

2 – сипка сировина; 3 – лопаті; 4 – повітророзподільна система; 5 – шнек 

 

Розглянемо конструкцію та принцип роботи спірального сепаратора, що 

розроблений для сепарування сипкої сировини (костриці льону, подрібнених 

стебел льону, гранул сапропелю). Спіральний сепаратор, що представлений на 

рис. 2.5 [54 – 58], містить вертикальний диск, що виконаний із можливістю 

обертання від горизонтального приводного вала, на кінці якого він закріплений. 

Приводний вал розміщений в підшипникових вузлах на рамі. Приводний вал 

приводиться в обертальний рух від приводу, який також розміщено на рамі. До 

диска із протилежної сторони від приводного вала прикріплено 
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спіралеподібний двосекційний матеріалопровід (рис. 2.5, в), який скручений за 

спіраллю.    

 

    

                                     а                                                             б 

   

                                        в                                                               г    

 

Рисунок 2.5 – Спіральний сепаратор сипкої сировини: 1 – диск; 2 – 

приводний вал; 3 – підшипникові вузли; 4 – рама; 5 – привод; 6 – 

матеріалопровід; 7 – внутрішня секція; 8 – зовнішня секція; 9, 12 – 

обмежувальні боковини; 10 – спіральне решето; 11 – днище; 13 – технологічні 

отвори; 14 – бункер для основної фракції; 15 – бункер для відокремленої 

фракції; 16 – вивантажувальний рукав; 17 – завантажувальний механізм 
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Матеріалопровід утворено внутрішньою та зовнішньою секціями. 

Внутрішня секція має обмежувальні боковини та спіральне решето 

(перфоровану спіральну поверхню), що розділяє внутрішню та зовнішню секції. 

Розміри та форма отворів перфорації решета залежать від розмірів та форми 

фракції сипкої сировини, яку необхідно відокремити під час її сепарування. 

Зовнішня секція має днище та обмежувальні боковини із технологічними 

отворами, які необхідні для відслідковування перебігу технологічного процесу 

та очищення перфорованого днища. 

Під диском спірального сепаратора встановлено накопичувальні бункери 

для основної та відокремленої фракцій сировини. Накопичувальний бункер для 

відокремленої фракції сировини розташовано таким чином, що відокремлена 

фракція із зовнішньої секції останнього витка спірального матеріалопроводу 

спрямовується під власною вагою у нього.  

У кінці останнього витка спірального матеріалопроводу до внутрішньої 

секції прикріплено вивантажувальний рукав, що спрямовує основну фракцію 

сировини в накопичувальний бункер для основної фракції (рис. 2.5, д). У кінці 

останнього витка спірального матеріалопроводу сепаратора замість 

вивантажувального рукава можна конструктивно виконати звуження для 

спрямування фракцій сировини в необхідні бункери (рис. 2.5, г). Спіральний 

сепаратор також обладнується завантажувальним механізмом (шнек, норія), що 

подає сировину у внутрішню секцію першого витка матеріалопроводу. 

Розглянемо принцип роботи спірального сепаратора. Перед 

завантаженням сировини у спіральний сепаратор вмикається привод, який 

приводить в обертальний рух вертикальний диск із матеріалопроводом. 

Сировина за допомогою завантажувального механізму подається у 

внутрішню секцію першого витка матеріалопроводу. Внаслідок обертання 

диска сировина переміщається спіральним решетом внутрішньої секції. Під час 

переміщення решетом відбувається розділення сипкої сировини на дві фракції. 

Основна фракція, розміри якої більші за розміри отворів у решеті, залишається 

у внутрішній секції, а фракція сировини, що відокремлюється, проходить через 
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отвори у решеті та опиняється у зовнішній секції, днищем якої рухається до 

останнього витка матеріалопроводу. Із зовнішньої секції останнього витка 

спірального матеріалопроводу відокремлена фракція сировини спрямовується у 

накопичувальний бункер для відокремленої фракції. Із внутрішньої секції 

останнього витка спірального матеріалопроводу основна фракція сировини 

надходить у вивантажувальний рукав, що спрямовує її в накопичувальний 

бункер для основної фракції. Запропоноване конструктивне рішення 

спірального сепаратора дозволяє зменшити габаритні розміри сепаратора за 

рахунок встановлення спірального решета, і, відповідно, зменшити його 

металомісткість. Крім того, сепаратор зручний в обслуговуванні та забезпечує 

якісне виконання технологічного процесу сепарування сипкої сировини. 

Для змішування сипкої рослинної сировини (костриця льону, подрібнені 

стебла льону) з гранулами сапропелю пропонується конструкція гравітаційного 

змішувач (рис. 2.6) [59], що містить вертикальну колону, яка встановлена на 

опорах. Вертикальну колону утворено закріпленими одна над одною секціями, 

які повернуті одна відносно одної на кут 90 градусів у горизонтальній площині. 

Усі секції вертикальної колони однакові. Секція утворена корпусом кубічної 

форми, що відкритий зверху та знизу. Всередині корпуса закріплені дві 

вертикальні перегородки, що розмежовують секцію на три частини, причому 

частина між вертикальними перегородками – неробоча, а частини між 

вертикальними перегородками і корпусом – робочі. Зі сторони робочих частин 

секції до кожної вертикальної перегородки зверху прикріплено об’єднувач, а 

знизу прикріплено розділювач, що призначені відповідно для об’єднування 

потоків компонентів та розділення потоку компонентів. Кожен об’єднувач 

утворений двома спрямовувачами і має V-подібну форму зі звуженням донизу. 

Зі сторони, де спрямовувачі об’єднувача наближаються один до одного, 

передбачено зазор між ними. Кожен розділювач утворений двома 

спрямовувачами і має V-подібну форму з розширенням донизу. Зі сторони, де 

спрямовувачі розділювача наближаються до корпуса, передбачено зазори між 

ними і корпусом.         
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Рисунок 2.6 – Гравітаційний змішувач: а, б – загальний вигляд; в, г – 

внутрішня будова двох секцій; д – схема подачі двох компонентів А та В на 

спрямовувачі двох об’єднувачів верхньої секції (1 – вертикальна колона; 2 – 

опори; 3 – секції; 4 – корпус; 5 – вертикальна перегородка; 6 – об’єднувач; 7 – 

розділювач; 8 – завантажувачі; 9 – місткість)   



40 

 

Над верхньою секцією вертикальної колони передбачено чотири 

завантажувачі, кожен з яких спрямовує компоненти на один із чотирьох 

спрямовувачів двох об’єднувачів верхньої секції. Під нижньою секцією 

вертикальної колони встановлено місткість, що призначена для збору суміші.  

Для змішування двох компонентів завантажувачі подають два 

компоненти А та В на чотири спрямовувачі двох об’єднувачів верхньої секції 

вертикальної колони так, як показано на рис. 2.6, д. Безперервна подача 

компонентів завантажувачами відбувається із урахуванням необхідної 

пропорції компонентів у готовій суміші. Процес змішування компонентів у 

верхній секції відбувається таким чином: компоненти А і В під власною вагою 

окремими потоками рухаються спрямовувачами об’єднувача. Об’єднування 

потоків компонентів А і В відбувається внаслідок звужування простору між 

спрямовувачами об’єднувача. У результаті об’єднування потоків компоненти А 

і В змішуються і утворюють один потік, який проходить через зазор між 

спрямовувачами об’єднувача та спрямовується до розділювача. 

Спрямовувачами розділювача потік суміші компонентів А і В розділяється на 

два потоки, які рухаються вздовж спрямовувачів розділювача та, пройшовши 

зазор між спрямовувачами розділювача і корпусом верхньої секції, надходять 

двома окремими потоками суміші компонентів А і В у простір між 

спрямовувачами об’єднувачів наступної секції, де об’єднуються з потоками 

суміші компонентів А і В, що одержані у верхній секції в аналогічній спосіб. 

Об’єднані потоки суміші двох компонентів надходять на розділювачі другої 

зверху секції, якими розділяються на окремі потоки суміші двох компонентів та 

спрямовуються до об’єднувачів третьої зверху секції. Далі процес об’єднування 

в один потік суміші двох компонентів та її розділення на потоки проходить 

багаторазово аналогічно до описаного вище у кожній наступній секції 

вертикальної колони. Внаслідок цього відбувається змішування компонентів. Із 

розділювачів нижньої секції суміш чотирма потоками спрямовується у 

місткість, що призначена для збору готової суміші. Змішування компонентів не 

потребує затрат електроенергії, а конструкція змішувача проста та компактна. 



41 

 

3 ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ СЕПАРУВАННЯ  

ТА ЗМІШУВАННЯ    

 

3.1 Теоретичне дослідження процесу сепарування лляного вороху   

 

Дослідимо процес сепарування лляного вороху у коливально-

розтягувальному сепараторі із урахуванням результатів відомих досліджень    

[60 – 63]. Сепарування лляного вороху має випадковий характер, тому 

сепаруючу здатність можна характеризувати коефіцієнтом сепарування         

.cen
  [м-1], що є відносною ймовірністю відокремлення насіннєвих складових із 

вороху, яка припадає на одиницю величини розтягу шару лляного вороху.  

Розглянемо порцію лляного вороху (далі шар) із початковими 

параметрами: висотою 
0ш

h ; довжиною 
0ш

l ; масою 
0..вн

m  нестеблових складових 

у воросі, що являють собою насіннєвий ворох льону (рис. 3.1). За нескінченно 

малий проміжок часу dt  шар вороху, що надходить з подавального 

транспортера у робочу зону першої розтягувальної секції (1-й етап), 

розтягнеться на величину dS . На цей розтяг шару вороху припаде відносна 

ймовірність відокремлення нестеблових складових dS
cen.

 . У початковий 

момент, коли шар мав довжину 
0ш

l , маса нестеблових складових у ньому була 

0..вн
m , а внаслідок розтягування шару на величину dSS   (де S  – величина 

розтягу шару, м; dS  – приріст величини розтягу шару, м), маса нестеблових 

складових у ньому стала 
..0.. внвн

dmm  . Отже, 
..вн

dm  є величина відокремлення 

(маса відокремлених нестеблових складових). Тоді 
0....

/
внвн

mdm  буде відносною 

величиною відокремлення. Прирівнюючи відносну величину відокремлення 

0....
/

внвн
mdm  та ймовірність відокремлення, отримаємо:  

dS
m

dm
cen

вн

вн

.

0..

..  .                                                 (3.1) 

Сепарування лляного вороху проходить нерівномірно, найбільшу 

інтенсивність процес має на початку розтягування шару. Відповідно коефіцієнт 
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сепарування буде змінюватися зі зміною величини розтягу шару. Для 

подальших перетворень приймаємо середнє значення коефіцієнта сепарування, 

як сталу величину на величині розтягу S . 

Інтегруючи (3.1), отримаємо: 

СSm
cenвн


...

ln  ,                                              (3.2) 

де C  – стала інтегрування. 

За початкових умов: 0S , 
0.... внвн

mm   (де 
0..вн

m  – маса нестеблових 

складових у лляному воросі, що надійшов у сепаратор, кг), з (3.2) отримаємо 

0..
ln

вн
mC  . Тоді з рівняння (3.2) матимемо: 

S

внвн

cenemm .

0....


 .                                                (3.3) 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема для дослідження сепарування лляного вороху у 

коливально-розтягувальному сепараторі  

 

Рівняння сепарування (3.3) можна застосовувати для опису сепарування 

лляного вороху під час його розтягування на усіх решта етапах роботи 

сепаратора. Нехай, між робочими зонами розтягувальних секцій 
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запропонованого сепаратора відокремлення з лляного вороху нестеблових 

складових не відбувається. Ураховуючи зазначене, отримаємо систему рівнянь, 

що описують сепарування лляного вороху на усіх етапах його розтягування під 

час роботи сепаратора: 
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                                               (3.4) 

де 
1..вн

m , 
2..вн

m , 
3..вн

m  – маса нестеблових складових, що залишилися у 

лляному воросі після його розтягування, відповідно на першому, другому та 

третьому етапах роботи сепаратора, кг; 

0..вн
m  – початкова маса нестеблових складових у лляному воросі (у порції 

лляного вороху, що надходить в робочу зону сепаратора), кг; 

1.cen
 , 

2.cen
 , 

3.cen
  – коефіцієнт сепарування, відповідно, на першому, 

другому та третьому етапах роботи сепаратора, м-1; 

1
S , 

2
S , 

3
S  – величина розтягу шару лляного вороху, відповідно, на 

першому, другому та третьому етапах роботи сепаратора, м.  

Для встановлення зміни маси нестеблових складових у лляному воросі на 

усіх етапах роботи сепаратора з часом скористаємося залежностями із наукової 

праці [48], тоді величина розтягу шару лляного вороху, відповідно, на першому, 

другому та третьому етапах роботи сепаратора складе: 

1.

11..

..11
2

sin2)( tV
t

rtS
mp

cp

cp












;                                      (3.5) 

))cos((cos
2

sin2)(
21..00..

22..

..22
tr

t
rtS
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cp
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 ;                (3.6) 

))cos((cos
2

sin2)(
32..00..

33..

..33
tr

t
rtS

cpcp

cp

cp












 ;                (3.7) 

де 
1

t  – час повороту кривошипів першої розтягувальної секції сепаратора 

на кут .роб
  з кутовою швидкістю 1..cp

  ( 1...1
/0

cpроб
t  ), с; 
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2
t  – час повороту кривошипів другої розтягувальної секції сепаратора на 

кут 
.роб

  з кутовою швидкістю 
2..cp

  (
2...2

/0
cpроб

t  ), с;  

3
t  – час повороту кривошипів третьої розтягувальної секції сепаратора на 

кут 
.роб

  з кутовою швидкістю 
3..cp

  (
3...3

/0
cpроб

t  ), с. 

На рис. 3.2 представлені графічні залежності зміни маси нестеблових 

складових у лляному воросі під час сепарування, що побудовані за 

залежностями (3.4) з урахуванням залежностей (3.5) – (3.7). Аналіз залежностей 

показує, що частина насіннєвих коробочок залишається у лляному воросі після 

сепарування, оскільки вони розміщені на супліддях. Це пояснюється різним 

ступенем стиглості насіннєвих коробочок: стиглі – обриваються, а недостиглі – 

залишаються на супліддях. Подальше розтягування шару лляного вороху не 

призводить до відокремлення насіннєвих коробочок, що залишилися на 

супліддях, а зумовлює розрив шару. Тому лляний ворох потребує додаткового 

сепарування за більш “жорстких” режимів з метою відокремлення решти 

нестеблових складових.  

 

 

                         а                                             б                                             в     

 

Рисунок 3.2 – Графічні залежності зміни маси нестеблових складових у 

воросі від часу (при 
0..вн

m = 1,5 кг; 
1.cen

 = 4 м-1;  
2.cen

 = 3,5 м-1; 
3.cen

 = 3 м-1;      

..сp
r = 0,25 м; .mp

V = 0,5 м/с; .роб
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0
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3.2 Теоретичне дослідження процесу сепарування сипкої сировини  

 

Дослідження науковців спрямовані на пошук нових технологічних і 

технічних рішень інтенсифікації процесу сепарування сипкої сировини та на 

усунення зазначених недоліків відомих конструкцій сепараторів [64 – 69]. 

Запорукою вдалого вирішення цієї проблеми є розробка математичних моделей 

для опису процесу сепарування сипкої сировини, які б дозволяли обґрунтувати 

раціональні конструктивно-технологічні параметри сепараторів. Розробка 

математичних моделей базується на глибокому і всебічному аналізі процесу 

сепарування сипкої сировини та визначенні факторів, які найбільше впливають 

на його перебіг. 

Під час теоретичного опису процесу сепарування необхідно враховувати 

наступні фактори: спосіб сепарування; особливості конструкції сепаратора; 

нерівномірність розподілу частинок різного розміру сировини або її складових 

за об’ємом, що носить випадковий характер; широкий діапазон зміни розмірів 

та маси частинок сипкої сировини або суміші; різні фізико-механічні 

властивості складових сировини; зміну інтенсивності сепарування залежно від 

параметрів шару сипкої сировини (висота шару сировини, швидкість подачі 

шару сировини тощо) та під час переміщення вздовж робочих органів чи 

поверхонь; вміст фракцій сировини чи складових суміші у початковому шарі 

сировини або суміші. У більшості випадків для опису процесу сепарування 

використовують емпіричні або емпірико-теоретичні залежності, в які введені 

коефіцієнти, що визначаються експериментальним шляхом для конкретних 

умов перебігу процесу із урахуванням наведених вище факторів. Як правило, ці 

залежності не є універсальними і придатні для опису процесу сепарування 

сипкої сировини чи суміші, що здійснюється у певний спосіб на визначеній 

конструкції сепаратора. Таким чином, для опису процесу сепарування сипкої 

сировини, що здійснюється на нових конструкціях сепараторів, необхідно 

проводити додаткові теоретичні та експериментальні дослідження. 



46 

 

Процес сепарування є складним для опису, оскільки розміщення частинок 

різної сировини у суміші або різних фракцій однієї сировини в певному об’ємі 

має випадковий характер. Крім того, у процесі сепарування вміст частинок 

сировини або певної фракції сировини, що необхідно відокремити, 

зменшується, що також ускладнює теоретичний опис процесу і зумовлює 

необхідність введення низки припущень. 

Оскільки значення коефіцієнта сепарування змінюється за довжиною 

спіралеподібного решета, то для точнішого опису процесу сепарування 

розділимо спіралеподібне решето на ділянки однакової довжини 

llll i  ...21 . Нехай, у межах кожної із цих ділянок значення коефіцієнта 

сепарування залишається сталим const . 

Методику визначення коефіцієнтів сепарування сипкої сировини у 

спіральному сепараторі подамо на прикладі визначення їх значення для такої 

сипкої сировини (продукту), як паливні гранули та костриця льону-довгунця. 

Методика передбачає дослідження фракційного складу цієї сипкої сировини, 

для визначення якого застосовується ситовий метод [70]. Фракційний склад 

визначається як відношення маси окремих фракцій до загальної маси сипкої 

сировини: 

100%
j

j

m

M
N

M
  ,                                                (3.8) 

де jN  – кількість частинок сипкої сировини j-ої фракції, %; 

jM  – маса j -ої фракції сипкої сировини, кг; 

mM  – загальна маса сипкої сировини, кг. 

Згідно результатів визначення фракційного складу паливних гранул вміст 

дрібної фракції <10 мм, яку необхідно відокремити під час сепарування, 

складає 29,5%. За результатами визначення фракційного складу костриці льону-

довгунця встановлено, що вміст дрібної фракції <10 мм, яку необхідно 

відокремити під час сепарування, складає 39,8%.  
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Після визначення фракційного складу порція сипкої сировини зважується 

та завантажується у спіральний сепаратор розробленої конструкції (рис. 3.3). 

Спіралеподібне решето встановлюється з отворами необхідної форми та 

розмірів із урахуванням розмірів фракції сипкої сировини, яку необхідно 

відокремити під час сепарування.  

Для такої сипкої сировини, як паливні гранули та костриця льону-

довгунця, крупна фракція – ≥10 мм, а дрібна фракція сировини, яку необхідно 

відокремити, – усі решта частинок сипкої сировини, що мають розміри <10 мм. 

Таким чином, для досліджень використовувалося спіралеподібне решето з 

отворами прямокутної форми із розмірами 0,9х10 мм. 

Лабораторна установка спірального сепаратора обладнана двома 

спіралеподібними решетами та спіралеподібними збірниками, процес 

сепарування в яких відбувається однаково, тому далі опишемо  методику 

дослідження процесу сепарування за довжиною одного спіралеподібного 

решета. Під час роботи спірального сепаратора сипка сировина переміщається 

спіралеподібним решетом внаслідок обертання диска. Дрібна фракція сипкої 

сировини проходить через отвори в решеті та попадає у спіралеподібний 

збірник. Для дослідження процесу сепарування сипкої сировини за довжиною 

спіралеподібного решета спіралеподібний збірник, що має довжину 1 м, 

розділений перегородками на чотири рівні ділянки: ділянка №1 – на початку 

збірника; ділянки №2 та №3 – проміжні; ділянка №4 – у кінці збірника. Під час 

обертання диска сепаратора відбувається сепарування і дрібна фракція сипкої 

сировини проходить у спіралеподібний збірник, де залишається в межах певної 

ділянки збірника. Після завершення сепарування сипкої сировини відокремлена 

дрібна фракція з кожної ділянки збірника зважується. 

Інтенсивність сепарування сипкої сировини у спіральному сепараторі 

визначається за допомогою коефіцієнта сепарування  :  

0

i
i

i i

m

M l
 


,                                                         (3.9) 
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де i  – коефіцієнт сепарування сипкої сировини на i -ій ділянці 

спіралеподібного решета, м-1; 

0iM  – маса дрібної фракції, що міститься у сипкій сировині до 

сепарування на i -ій ділянці спіралеподібного решета, кг; 

im  – маса дрібної фракції, що відокремлена з сипкої сировини на i -ій 

ділянці спіралеподібного решета довжиною il , кг; 

il  – довжина i -ої ділянки спіралеподібного решета, м. 

  

          

 

                                           а                                                              б 

 

Рисунок 3.3 – Схема (а) та фото (б) лабораторної установки спірального 

сепаратора: 1 – бункер; 2 – диск; 3 – спіралеподібне решето; 4 – 

спіралеподібний збірник; 5 – перегородки; №1, №2, №3, №4 – ділянки, на які 

розбитий спіралеподібний збірник 

  

Розглянемо порцію сипкої сировини (суміші), що надходить у сепаратор, 

яка містить масу дрібної фракції 0M  (компонента суміші), що необхідно 

відокремити. За нескінченно малий проміжок часу dt  шар сипкої сировини 

пройде шлях поверхнею спіралеподібного решета довжиною dl . На цей шлях 
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сировини припаде відносна ймовірність відокремлення дрібної фракції 

сировини dl . У початковий момент маса дрібної фракції, яку необхідно 

відокремити, була 0M , а внаслідок проходження ділянки спіралеподібного 

решета довжиною dll   (де l  – довжина ділянки спіралеподібного решета, яку 

пройшов шар сипкої сировини, м; dl  – приріст величини ділянки 

спіралеподібного решета, м), маса дрібної фракції у ньому стала dMM 0 . 

Отже, dM  є величина відокремлення (маса відокремленої дрібної фракції 

сипкої сировини). Тоді 0/ MdM  буде відносною величиною відокремлення. 

Прирівнюючи відносну величину відокремлення 0/ MdM  та ймовірність 

відокремлення, отримаємо рівняння для опису процесу сепарування на 

спіральному сепараторі: 

dl
M

dM


0

.                                                  (3.10) 

Експериментальне значення коефіцієнта сепарування   визначається за 

певної висоти шару сировини, оскільки висота шару сировини має суттєвий 

вплив на значення коефіцієнта сепарування. Що більша висота шару сировини, 

то гірше відбувається сепарування. Тому для забезпечення необхідної 

продуктивності сепаратора необхідно збільшувати не висоту шару сировини на 

спіралеподібному решеті, а збільшувати ширину спіралеподібного решета. Тоді 

за однакового об’єму сировини, що надходить за одиницю часу в сепаратор, 

будуть створені кращі умови для сепарування сировини.  

Використовуючи рівняння сепарування (3.10), визначимо масу дрібної 

фракції сировини iM  (компонента суміші), яка залишається у сировині 

невідокремленою на i -ій ділянці спіралеподібного решета, що обмежена 

довжиною il : 

iil

ii eMM


 1 , ni ,1 ;                                          (3.11) 

де n  – кількість ділянок довжиною l , на які розділене спіралеподібне 

решето та спіралеподібний збірник. 
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Маса відокремленої дрібної фракції сировини im  під час сепарування 

сировини на кожній ділянці спіралеподібного решета: 

iii MMm  1 .                                              (3.12) 

Загальна маса m  відокремленої дрібної фракції сипкої сировини на 

спіралеподібному решеті:   

n

n

i
i MMmm 


 0

1

.                                       (3.13) 

Дослідженнями, що викладені у науковій праці [71], була встановлена 

доцільність скручування спіралеподібного решета за логарифмічною спіраллю, 

рівняння якої 


*

0)( me , тут lm /)( 0

*    (де l  – довжина 

спіралеподібного решета між радіусами 0  та  , м; 0  – найменший радіус 

спіралеподібного решета, м;   – кут спіралі (спірального решета), рад.).  

Визначимо, як відбувається процес сепарування зі зміною радіуса 

спіралеподібного решета. Довжину довільної ділянки решета можна визначити 

за виразом  1*

1
 iii

m
l   (де 1i  та i  – радіуси, відповідно, на початку та у 

кінці i -ої ділянки решета, м).  

Ураховуючі наведені залежності, рівняння (3.11) матиме такий вигляд: 

*

1 )(

1
m

ii

iii

eMM




 



.                                          (3.14) 

Значення радіусів спіралеподібного решета для рівняння (3.14) 

визначаються за рівнянням 


*

0)( me .  

Кут спіралі, за якою скручене спіральне решето, визначається наступним 

чином:  
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 ,                  (3.15) 

звідки, після перетворень, отримаємо: 
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Використовуючи отримані залежності (3.14) – (3.16), а також 

експериментально одержані значення коефіцієнтів сепарування i , побудовані 

графіки зміни маси M  дрібної фракції у сировині під час сепарування залежно 

від радіуса   спіралеподібного решета сепаратора на кожній його ділянці 

довжиною l  (рис. 3.4). 

 

           

                                   а                                                                  б 

 

Рисунок 3.4 – Графіки зміни маси M  дрібної фракції у сировині під час 

сепарування залежно від радіуса   спіралеподібного решета на його ділянках 

№1, №2, №3 та №4 довжиною l  при 07,00  м та 18,0* m : а – сепарування 

паливних гранул при 263,01   м-1, 507,02   м-1, 323,13   м-1, 44   м-1;      

б – сепарування костриці льону-довгунця при 4,01   м-1, 11,12   м-1, 

97,13   м-1, 44   м-1 

 

Обґрунтуємо довжину спіралеподібного решета sL , на якій буде 

забезпечено необхідний ступінь відокремлення дрібної фракції з сипкої 

сировини. Для цього прологарифмуємо рівняння (3.14): 

 smL
eMM


 0ln)ln( ,                                             (3.17) 
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де M  – маса дрібної фракції сировини, яка залишається у сипкій сировині 

невідокремленою після сепарування на спіралеподібному решеті сепаратора 

довжиною sL , кг; 

0M  – маса дрібної фракції у сировині до сепарування, кг; 

m  – середнє значення коефіцієнта сепарування сировини за довжиною 

спіралеподібного решета, що має довжиною sL , м-1; 

sL  – довжина спіралеподібного решета сепаратора, м. 

Після перетворень рівняння (3.17), отримаємо: 
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,                                            (3.18) 

Маса дрібної фракції у сипкій сировині до сепарування встановлюється за 

залежністю (3.8): 

  0
100

mM N
M  ,                                                    (3.19) 

де N  – кількість частинок дрібної фракції у сипкій сировині до 

сепарування, %; 

mM  – загальна маса сипкої сировини до сепарування, кг. 

Середнє значення коефіцієнта сепарування сипкої сировини за довжиною 

спіралеподібного решета сепаратора визначається таким чином: 
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 .                                                    (3.20) 

Введемо поняття коефіцієнта ефективності роботи спірального 

сепаратора, що характеризує ступінь відокремлення дрібної фракції з сипкої 

сировини. Значення коефіцієнта ефективності роботи спірального сепаратора 

визначається таким чином: 

0M

M
K s  .                                                     (3.21) 

Що менше значення коефіцієнта sK , то ефективніше працює сепаратор. 

Якщо, наприклад, значення коефіцієнта ефективності роботи спірального 
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сепаратора 03,0sK , то це означає, що 3% дрібної фракції сировини 

залишилося невідокремленими під час сепарування, а 97% дрібної фракції 

сировини – відокремлено.  

Підставляючи середнє значення коефіцієнта сепарування m  та значення 

коефіцієнта ефективності роботи сепаратора sK  у рівняння (3.18), отримаємо: 
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.                                                   (3.22) 

За рівнянням (3.22) побудовані графіки (рис. 3.5), що демонструють для 

такої сипкої сировини (продукту), як паливні гранули та костриця льону-

довгунця, вплив коефіцієнтів m  та sK  на значення довжини спіралеподібного 

решета sL , на якій буде забезпечено необхідний ступінь відокремлення дрібної 

фракції із сировини.  

    

                     а                                                               б  

 

Рисунок 3.5 – Графіки, які демонструють вплив на довжину 

спіралеподібного решета sL  сепаратора коефіцієнтів m  та sK : а – для 

паливних брикетів; б – для костриці льону-довгунця 

 

Зі зменшенням значень коефіцієнта ефективності роботи спірального 

сепаратора sK  та коефіцієнта сепарування m  зростає довжина 
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спіралеподібного решета sL , яка необхідна для відокремлення дрібної фракції з 

сипкої сировини.      

Проведені розрахунки за рівнянням (3.22) дозволили обґрунтувати 

довжину спіралеподібного решета сепаратора:  

1) для паливних гранул при 523,1m  м-1 та 03,0sK  довжина решета 

має бути 3,2sL м;  

2) для костриці льону-довгунця при 87,1m  м-1 та 05,0sK  довжина 

решета має бути 6,1sL м.  

За визначеної довжини спіралеподібного решета буде забезпечено 

необхідний ступінь відокремлення дрібної фракції з сипкої сировини у 

спіральному сепараторі.   

Теоретичні та експериментальні дослідження дозволили одержати 

математичну модель процесу сепарування сипкої сировини на спіральному 

сепараторі, яку представимо у координатах xyM :  
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де ];[ max0   , 
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Перше та друге рівняння системи (3.23) – це рівняння, що описують 

спіраль, за якою скручене спіралеподібне решето.   

За допомогою одержаної математичної моделі (3.23) побудовані графіки 

на рис. 3.6 та рис. 3.7, що дозволяють змоделювати процес сепарування сипкої 

сировини у спіральному сепараторі. 

Проведений комплекс теоретичних та експериментальних досліджень 

дозволив описати перебіг процесу сепарування сипких матеріалів у 

спіральному сепараторі. 
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               а                                               б                                         в   

Рисунок 3.6 – Графічні залежності, що описують процес сепарування 

паливних гранул у спіральному сепараторі при 01,0sK , 523,1m  м-1; 

05,00 M  кг, 00   рад., 07,00   м та 18,0* m : а – графік зміни маси M  

дрібної фракції у сировині вздовж решета; б – графік зміни маси M  дрібної 

фракції у сировині зі зміною радіуса   решета; в – графік зміни маси M  

дрібної фракції у сировині зі зміною довжини sL  спіралеподібного решета 

 

            а                                                   б                                         в    

Рисунок 3.7 – Графічні залежності, що описують процес сепарування 

костриці льону-довгунця у спіральному сепараторі при 02,0sK , 87,1m  м-1; 

25,00 M  кг, 00   рад., 07,00  м та 18,0* m : а – графік зміни маси M  

дрібної фракції у сировині вздовж решета; б – графік зміни маси M  дрібної 

фракції у сировині зі зміною радіуса   решета; в – графік зміни маси M  

дрібної фракції у сировині зі зміною довжини sL  спіралеподібного решета 
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3.3 Теоретичне дослідження процесу змішування сипкої сировини  

 

Під час змішування сипкої сировини (подрібнені стебла, гранули 

сапропелю) необхідно отримати суміш із рівномірним розподілом у відповідній 

пропорції компонентів за об’ємом суміші. При цьому також необхідно не 

допустити пошкодження компонентів і забезпечити якомога менші 

енерговитрати на процес.  

Процес змішування сипкої сировини надзвичайно складний для 

математичного опису. Це зумовлено тим, що на його перебіг впливає низка 

факторів: фізико-механічні властивості сипкої сировини; кількість видів 

сировини, що одночасно змішуються; співвідношення між компонентами під 

час завантаження у змішувач; конструктивні особливості змішувача; параметри 

змішувача (конструктивні, технологічні); спосіб змішування, що реалізує 

змішувач. Відомі дослідження процесу змішування вказують на те, що 

більшість запропонованих математичних моделей описують змішування двох 

компонентів [72 – 82]. У разі, якщо необхідно змоделювати змішування більшої 

кількості видів сипкої сировини, тоді один із видів сировини приймають за 

один компонент, а решту видів сировини – за другий компонент, або ж 

здійснюють поетапне змішування сировини, тобто спочатку змішують два види 

сировини, далі суміш двох перших видів сировини, прийнявши її за один 

компонент, змішують із третім видом сировини і т.д. Математичний опис 

поетапного змішування зводиться до багаторазового застосування 

двохкомпонентної моделі змішування.  

Для моделювання процесу змішування сипкої сировини використовують 

різні підходи: емпіричний, аналізу структури потоків матеріалів, механіки 

суцільних середовищ, статистичний та інші. Ґрунтовний аналіз та класифікацію 

моделей процесу змішування сипкої сировини на даному етапі розвитку науки 

представлено у науковій праці [72], згідно якої моделі поділяють на дві групи: 

детерміновані та стохастичні. До стохастичних, зокрема, відносяться моделі, 

що засновані на математичному апараті теорії ланцюгів Маркова. Ці моделі 
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найбільш широко використовуються для опису процесу змішування у 

гравітаційних змішувачах. Побудова таких моделей потребує детального 

вивчення потоків компонентів у змішувачі із урахуванням його конструктивних 

особливостей.               

У запропонованому гравітаційному змішувачі сипкої сировини можна 

змішувати два, три та чотири компоненти. Розглянемо випадок змішування 

чотирьох компонентів, розробивши математичну модель для його опису, а 

після цього перейдемо до випадку змішування двох компонентів (подрібнені 

стебла, гранули сапропелю) у гравітаційному змішувачі. Для математичного 

опису процесу змішування чотирьох видів сипкої сировини, тобто опису руху 

потоків частинок сировини, у запропонованому гравітаційному змішувачі 

застосовувався математичний апарат, що розроблений для марковського 

випадкового процесу із дискретними етапами і дискретним часом. 

Моделювання здійснювалося на основі припущень, які обґрунтовані в 

попередніх дослідженнях [66, 79], зокрема, про те, що під час сходження 

частинки сировини зі спрямовувача об’єднувача потоків можливі три випадки її 

руху, які представлені на рис. 3.8. Оскільки для сипкої сировини рівноймовірні 

усі три випадки, відповідно, ймовірність того, що частинка сировини, яка 

сходить з лівого спрямовувача об’єднувача потоків, опиниться на лівому 

спрямовувачі розділювача потоку, тобто не перетне площину П (рис. 3.8), 

складає 3/2
.


лів
P , а ймовірність того, що частинка сировини опиниться на 

правому спрямовувачі розділювача потоків, тобто перетне площину П, складає 

3/1
.


пр
P .    

Дослідимо рух потоків компонентів A , D , B  та C  (чотирьох видів сипкої 

сировини) та їх сумішей у гравітаційному змішувачі із урахуванням його 

конструктивних особливостей. Для цього у кожному із чотирьох початкових 

потоків компонентів (рис. 3.9), які подаються завантажувачами на спрямовувачі 

об’єднувачів верхньої секції вертикальної колони, виокремимо по одній 

частинці сировини та визначимо ймовірність перебування цих частинок 

компонентів на спрямовувачах розділювачів кожної секції колони. 
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Рисунок 3.8 – Схеми до пояснення можливих випадків переміщення 

частинок двох видів сировини секцією гравітаційного змішувача: а – частинки 

не змішуються, оскільки не перетинають площину П; б – частинки не 

змішуються, оскільки внаслідок співудару вони не перетинають площину П; в – 

частинки не змішуються, оскільки перелітають площину П не контактуючи   

 

 

 

Рисунок 3.9 – Схема завантаження компонентів A , D , B  та C  у верхню 

секцію гравітаційного змішувача  

 

Знаходження частинок компонентів на спрямовувачах розділювачів 

називатимемо їх станами 
i

S  (де 
i

S  – i -й стан частинки компонента). Кількість 

можливих станів n  частинок чотирьох компонентів A , D , B  та C  на чотири 

більша за кількість спрямовувачів розділювачів, оскільки у початкову стані 
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частинки перебувають на спрямовувачах об’єднувачів верхньої секції 

вертикальної колони. Таким чином, кожному спрямовувачу розділювачів усіх 

секцій та спрямовувачам об’єднувачів верхньої секції відповідає певний стан 

частинок сировини. Усі стани частинок компонентів пронумеруємо так, як 

показано на рис. 3.10. Нехай частинка компоненту A  у початковий момент 

перебуває у стані 
1

S  на спрямовувачі об’єднувача верхньої секції, а частинки 

компонентів B , C  та D  у станах 
2

S , 
3

S  та 
4

S  на відповідних спрямовувачах 

об’єднувачів верхньої секції. Подальші розрахунки здійснюватимемо для 

восьмисекційної вертикальної колони, тоді кількість можливих станів для 

частинок усіх чотирьох компонентів складатиме 36n .                

Частинки чотирьох компонентів, рухаючись вниз секціями змішувача, 

можуть перебувати в n  станах 
1

S , 
2

S , …, 
n

S . Можливі переходи частинок 

компонентів зі стану в стан на графах станів позначені стрілками (рис. 3.10). У 

відповідності до прийнятих припущень [66, 79], відомими є ймовірності 

можливих переходів частинок компонентів зі стану в стан, які на рис. 3.10 

зазначені поряд зі стрілками, що вказують напрямки можливих переходів. 

Позначимо через 
ij

P  ймовірність переходу частинки сировини зі стану 
i

S  у стан 

j
S . Якщо окремі переходи неможливі, тоді їх ймовірності рівні нулю. 

Ймовірність станів частинки компонента )(
1

kp , )(
2

kp ,…, )(kp
n

 після 

довільного k -го етапу (переходу зі стану в стан) розраховується за виразом: 





n

j
jiji

Pkpkp
1

)1()( ,    ( ni ,1 );                                  (3.24) 

де 
ij

P  – ймовірність переходу частинки компонента зі стану 
i

S  в стан 
j

S . 

Визначимо ймовірності перебування частинки компонента A  на 

спрямовувачах розділювачів (у станах 
i

S ) під час її руху секціями вертикальної 

колони (рис. 3.10, а). У початковий момент частинка компонента A  

знаходиться на спрямовувачі об’єднувача верхньої секції в стані 
1

S , тому 

ймовірність її перебування у цьому стані складає 1)0(
1

p . Ймовірність станів 

частинки компонента A  після першого етапу 1k , тобто при переході зі 
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спрямовувача об’єднувача на спрямовувачі розділювача верхньої секції    

(секція 2), складатиме: 

- у стані 
5

S : 3/23/21)0()1(
1515

 Ppp ; 

- у стані 
8

S : 3/13/11)0()1(
1818

 Ppp . 

Ймовірність перебування частинки компонента A  у станах після другого 

етапу 2k , тобто при її переході зі спрямовувачів розділювача секції 1 

(верхньої секції) на спрямовувачі розділювачів другої зверху секції (секція 2): 

- у стані 
9

S : 
9

4

3

2

3

2
)1()2(

5959
 Ppp ; 

- у стані 
10

S : 
9

2

3

1

3

2
)1()2(

510510
 Ppp ; 

- у стані 
11

S : 
9

1

3

1

3

1
)1()2(

811811
 Ppp ; 

- у стані 
12

S : 
9

2

3

2

3

1
)1()2(

812812
 Ppp . 

Ймовірність перебування частинки компонента A  у станах після третього 

етапу 3k , тобто при її переході зі спрямовувачів розділювачів секції 2 на 

спрямовувачі розділювачів секції 3: 

- у стані 
13

S : 
27

10

3

1

9

2

3

2

9

4
)2()2()3(

121312913913
 PpPpp ; 

- у стані 
14

S : 
27

5

3

1

9

1

3

2

9

2
)2()2()3(

11141110141014
 PpPpp ; 

- у стані 
15

S : 
27

4

3

2

9

1

3

1

9

2
)2()2()3(

11151110151015
 PpPpp ; 

- у стані 
16

S : 
27

8

3

2

9

2

3

1

9

4
)2()2()3(

121612916916
 PpPpp . 

Ймовірність перебування частинки компонента A  у станах після 

четвертого етапу 4k , тобто при її переході зі спрямовувачів розділювачів 

секції 3 на спрямовувачі розділювачів секції 4: 

- у стані 
17

S : 
81

25

3

1

27

5

3

2

27

10
)3()3()4(

14171413171317
 PpPpp ; 
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- у стані 
18

S : 
81

20

3

2

27

5

3

1

27

10
)3()3()4(

14181413181318
 PpPpp ; 

- у стані 
19

S : 
81

16

3

1

27

8

3

2

27

4
)3()3()4(

16191615191519
 PpPpp ; 

- у стані 
20

S : 
81

20

3

2

27

8

3

1

27

4
)3()3()4(

16201615201520
 PpPpp . 

 

 

                    а                                б                              в                                 г 

 

Рисунок 3.10 – Графи можливих станів частинок чотирьох компонентів 

під час їх руху секціями гравітаційного змішувача: а – компонент A ; б – 

компонент D ; в – компонент B ; г – компонент C         
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Ймовірність перебування частинки компонента A  у станах після 

четвертого етапу 5k , тобто при її переході зі спрямовувачів розділювачів 

секції 4 на спрямовувачі розділювачів секції 5: 

- у стані 
21

S : 
243

70

3

1

81

20

3

2

81

25
)4()4()5(

20212017211721
 PpPpp ; 

- у стані 
22

S : 
243

56

3

1

81

16

3

2

81

20
)4()4()5(

19221918221822
 PpPpp ; 

- у стані 
23

S : 
243

52

3

2

81

16

3

1

81

20
)4()4()5(

19231918231823
 PpPpp ; 

- у стані 
24

S : 
243

65

3

2

81

20

3

1

81

25
)4()4()5(

20242017241724
 PpPpp . 

Ймовірність перебування частинки компонента A  у станах після 

четвертого етапу 6k , тобто при її переході зі спрямовувачів розділювачів 

секції 5 на спрямовувачі розділювачів секції 6: 

- у стані 
25

S : 
729

196

3

1

243

56

3

2

243

70
)5()5()6(

22252221252125
 PpPpp ; 

- у стані 
26

S : 
729

182

3

2

243

56

3

1

243

70
)5()5()6(

22262221262126
 PpPpp ; 

- у стані 
27

S : 
729

169

3

1

243

65

3

2

243

52
)5()5()6(

24272423272327
 PpPpp ; 

- у стані 
28

S : 
729

182

3

2

243

65

3

1

243

52
)5()5()6(

24282423282328
 PpPpp . 

Ймовірність перебування частинки компонента A  у станах після 

четвертого етапу 7k , тобто при її переході зі спрямовувачів розділювачів 

секції 6 на спрямовувачі розділювачів секції 7: 

- у стані 
29

S : 
2187

574

3

1

729

182

3

2

729

196
)6()6()7(

28292825292529
 PpPpp ; 

- у стані 
30

S : 
2187

533

3

1

729

169

3

2

729

182
)6()6()7(

27302726302630
 PpPpp ; 

- у стані 
31

S : 
2187

520

3

2

729

169

3

1

729

182
)6()6()7(

27312726312631
 PpPpp ; 

- у стані 
32

S : 
2187

560

3

2

729

182

3

1

729

196
)6()6()7(

28322825322532
 PpPpp . 
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Ймовірність перебування частинки компонента A  у станах після 

четвертого етапу 8k , тобто при її переході зі спрямовувачів розділювачів 

секції 7 на спрямовувачі розділювачів секції 8: 

- у стані 
33

S : 
6561

1681

3

1

2187

533

3

2

2187

574
)7()7()8(

30333029332933
 PpPpp ; 

- у стані 
34

S : 
6561

1640

3

2

2187

533

3

1

2187

574
)7()7()8(

30343029342934
 PpPpp ; 

- у стані 
35

S : 
6561

1600

3

1

2187

560

3

2

2187

520
)7()7()8(

32353231353135
 PpPpp ; 

- у стані 
36

S : 
6561

1640

3

2

2187

560

3

1

2187

520
)7()7()8(

32363231363136
 PpPpp . 

Ймовірності перебування частинок компонентів B , C  та D  на 

спрямовувачах розділювачів під час їх руху секціями змішувача визначаються у 

той самий спосіб, що і для частинки компонента A  (рис. 3.10, б, в, г). 

Результати визначення ймовірностей перебування частинок чотирьох 

компонентів на спрямовувачах розділювачів (у станах 
i

S ) під час їх руху 

секціями вертикальної колони вниз представлені у таблиці 3.1.  

Рівномірний розподіл усіх компонентів у чотирьох потоках суміші, що 

виходять із нижньої секції змішувача, матиме місце у випадку, якщо для 

кожного компонента у кожному потоці суміші буде забезпечена його кількість, 

що складає 25% від кількості цього компонента, яка завантажується у верхню 

секцію змішувача. Такий результат можна досягнути, якщо ймовірність 

попадання частинок кожного із чотирьох компонентів на чотири спрямовувача 

двох розділювачів нижньої секції змішувача становитиме 0,25. Результати 

моделювання процесу змішування чотирьох видів сипкої сировини у 

гравітаційному змішувачі свідчать про те, що в чотирьох потоках суміші 

компонентів, які сходять зі спрямовувачів розділювачів нижньої секції      

(секція 8) гравітаційного змішувача, ймовірність перебування частинок 

компонентів A , D , B  та C  знаходиться в межах 0,244…0,256. У разі такого 

розподілу компонентів буде одержана висока якість суміші.  
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Таблиця 3.1 – Ймовірність перебування частинок компонентів у станах 
i

S  

Стан Si Частинка компонента (сипкої сировини)  

А D B C 

S1 1 0 0 0 

S2 0 0 1 0 

S3 0 0 0 1 

S4 0 1 0 0 

S5 2/3 1/3 0 0 

S6 0 0 2/3 1/3 

S7 0 0 1/3 2/3 

S8 1/3 2/3 0 0 

S9 4/9 2/9 2/9 1/9 

S10 2/9 1/9 4/9 2/9 

S11 1/9 2/9 2/9 4/9 

S12 2/9 4/9 1/9 2/9 

S13 10/27 8/27 5/27 4/27 

S14 5/27 4/27 10/27 8/27 

S15 4/27 5/27 8/27 10/27 

S16 8/27 10/27 4/27 5/27 

S17 25/81 20/81 20/81 16/81 

S18 20/81 16/81 25/81 20/81 

S19 16/81 20/81 20/81 25/81 

S20 20/81 25/81 16/81 20/81 

S21 70/243 65/243 56/243 52/243 

S22 56/243 52/243 70/243 65/243 

S23 52/243 56/243 65/243 70/243 

S24 65/243 70/243 52/243 56/243 

S25 196/729 182/729 182/729 169/729 

S26 182/729 169/729 196/729 182/729 

S27 169/729 182/729 182/729 196/729 

S28 182/729 196/729 169/729 182/729 

S29 574/2187 560/2187 533/2187 520/2187 

S30 533/2187 520/2187 574/2187 560/2187 

S31 520/2187 533/2187 560/2187 574/2187 

S32 560/2187 574/2187 520/2187 533/2187 

S33 1681/6561 1640/6561 1640/6561 1600/6561 

S34 1640/6561 1600/6561 1681/6561 1640/6561 

S35 1600/6561 1640/6561 1640/6561 1681/6561 

S36 1640/6561 1681/6561 1600/6561 1640/6561 

 

Таким чином, для досягнення такої якості суміші цілком достатньо 

восьми секцій у складі вертикальної колони, оскільки подальше збільшення їх 
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кількості не призведе до суттєвого покращення якості суміші, а зумовить лише 

збільшення металомісткості конструкції гравітаційного змішувача і зростання 

тривалості процесу. Розроблена математична модель процесу змішування 

сипкої сировини може бути застосована і для опису процесу змішування іншої 

кількості видів сипкої сировини. Так, у випадку змішування двох видів сипкої 

сировини (подрібнені стебла та гранули сапропелю) необхідно прийняти, що у 

математичній моделі один вид сировини (наприклад, подрібнені стебла) 

позначено компонентами А та С, а другий вид сировини (наприклад, гранули 

сапропелю) позначено компонентами B та D. Для визначення ймовірності 

перебування частинок одного виду сировини (наприклад, подрібнені стебла) у 

потоці суміші на виході із нижньої секції змішувача, необхідно ймовірності 

перебування частинок компонентів математичної моделі А та С у суміші 

додати. Аналогічно необхідно додати і ймовірності компонентів математичної 

моделі B та D, що позначають другий вид сировини (гранули сапропелю).  
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4 МЕТОДИКА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ    

 

4.1 Методика дослідження процесу відокремлення плутанини з 

лляного вороху  

 

Інтенсивність сепарування лляного вороху у сепараторі запропонованої 

конструкції залежить від висоти шару лляного вороху шh , що надходить у 

сепаратор, та величини розтягу S  шару вороху секціями сепаратора. 

Інтенсивність сепарування характеризують коефіцієнтом сепарування .cen :  

. .
.

. .0

н в
cen

н в

m

m S
 


,                                                   (4.1) 

де .cen  – коефіцієнт сепарування лляного вороху, м-1; 

. .0н вm  – маса насіннєвих складових, що містяться у лляному воросі до 

сепарування, кг; 

. .н вm  – маса насіннєвих складових, що відокремлені з лляного вороху під 

час його розтягу на величину S , кг; 

S  – величина розтягу шару лляного вороху секціями сепаратора, м. 

Для визначення коефіцієнта сепарування .cen  лляного вороху залежно від 

висоти шару лляного вороху шh  та величини розтягу S  шару необхідно 

провести двохфакторний експеримент. Коефіцієнт сепарування .cen  лляного 

вороху будемо шукати у вигляді неповного квадратного рівняння за 

методикою, що наведена у роботах [83, 84].  

Зв’язок між кодованими (безрозмірними величинами) і натуральними 

значеннями факторів встановлюється залежністю: 

0
1

1

ш шh h
x




  та 0

2

2

S S
x




 ,                                      (4.2) 

де 1x , 2x   – кодовані значення факторів; 
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шh , S  – натуральні значення факторів відповідно висота шару лляного 

вороху та величина розтягу шару лляного вороху, м; 

0шh , 0S  – натуральні значення факторів на нульовому рівні, м; 

1 , 2  – інтервали варіювання факторів. 

План-матриця експерименту представлена в таблиці 4.1. 

 

Таблиця 4.1 – План-матриця ПФЕ 22 

 

Номер досліду u  Значення кодованих факторів Взаємодія кодованих 

факторів 1 2x x  
1x  2x  

1 

2 

3 

4 

–1 

+1 

–1 

+1 

–1 

–1 

+1 

+1 

+1 

–1 

–1 

+1 

 

Послідовність проведення дослідів визначається за таблицею випадкових 

чисел. Під час реалізації плану-матриці експерименту отримують значення 

вихідного параметра . 1cen u , . 2cen u , . 3cen u  (де 1u , 2u , 3u  – відповідно номер 

досліду в першій, другій та третій повторюваності). Середнє арифметичне 

значення вихідного параметра розраховується за формулою: 

. . 1 . 2 . 3

1
( )

3
cen u cen u cen u cen u       .                                   (4.3) 

Перевірка відтворюваності дослідів проводиться за критерієм Кохрена, 

табличне значення якого TG (0,05; n; uf ). У позначенні критерію Кохрена 

величина 0,05 означає 5%-й рівень значущості (дорівнює 1  , де   – довірча 

ймовірність); n – число дослідів; 0 1uf m   – число ступенів вільності кожної 

оцінки, тут 0m  – число повторюваностей. Перевірка відтворюваності 

проводиться за умовою: 

(0,05; ; )T uG G n f .                                                (4.4) 

Розрахункове значення критерію Кохрена визначається за формулою: 
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2 2

max

1

/
n

u u

u

G S S


  ,                                                  (4.5) 

де 2

uS , 2

maxuS  – відповідно, дисперсія, що характеризує розсіювання 

результатів в u -му досліді, та найбільша з дисперсій.  

Дисперсія, що характеризує розсіювання результатів в u -му досліді, 

визначається наступним чином: 

0

2 2

. .

0

1
( )

k

k

m

u cen ui cen u

i

S
m

    ,                                     (4.6) 

де ki  – номер повторюваності; 

. kcen ui  – вихідний параметр при ki  повторюваності. 

Дисперсія відтворюваності (помилка досліду): 

2 2

1

1 n

y u

u

S S
n 

  .                                                     (4.7) 

Коефіцієнти рівняння регресії визначаються за формулами: 
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                                             (4.8) 

де iux  – значення i -го кодованого фактора в рядку матриці в u -му досліді; 

jux  – значення j -го кодованого фактора в рядку матриці в u -му досліді. 

Рівняння регресії матиме вигляд: 

. 0 1 1 2 2 12 1 2cen b b x b x b x x     .                                      (4.9) 

Перевірка адекватності рівняння проводиться спочатку на лінійній його 

частині за допомогою критерію Фішера F . Адекватність матиме місце, якщо 

виконується умова: 

2 2/ (0,05; ; )ad y T ad yF S S F f f  ,                                    (4.10) 

де 
2

adS  – дисперсія адекватності; 
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(0,05; ; )T ad yF f f  – критерій Фішера при 5%-му рівні значущості;  

adf  – число ступенів вільності дисперсії адекватності ( 1adf n k   ); 

k  – число факторів; 

yf  – число ступенів вільності дисперсії відтворюваності ( 0( 1)yf n m  ). 

Дисперсія адекватності обчислюється за формулою: 

2 2

. .

1

1
( )

1

n

ad cen cen u

u

S
n k

 


 
 

 ,                                 (4.11) 

де .cen  – розрахункове значення відгуку в i -му досліді лінійної частини 

рівняння регресії.  

Оцінка значущості коефіцієнтів рівняння регресії проводиться за 

допомогою критерію Стьюдента. Коефіцієнт вважається значущим (таким, що 

суттєво впливає на відгук), якщо виконується нерівність: 

(0,05; )
y

a a T y

S
b b t f

n
   ,                                     (4.12) 

де ab  – коефіцієнти рівняння регресії, розраховані за формулами (3.45); 

ab  – довірча границя;  

(0,05; )T yt f  – критерій Стьюдента при 5% рівні значущості та числі 

ступенів вільності дисперсії відтворюваності yf . 

Інтервал зміни висоти шару лляного вороху шh  вибирали зважаючи на те, 

щоб з одного боку висота була якомога більшою для забезпечення високої 

продуктивності сепаратора, а з іншого боку із урахуванням того, що із 

зростанням висоти шару він самоущільнюється в нижніх елементарних шарах, 

зменшується його пористість, а це призводить до погіршення умов 

проходження відокремленим насіннєвим ворох нижніх елементарних шарів. 

Тому із урахуванням відомих досліджень науковців [85, 86] обраний інтервал 

зміни висоти шару лляного вороху 0,08...0,24шh   м. Інтервал зміни величини 

розтягу 0,1...0,3S   м шару лляного вороху обраний з умови нерозривності 



70 

 

шару вороху, яка була обґрунтована в наукових працях [85, 86]. Результати 

кодування факторів представлені в таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.2 – Результати кодування факторів 
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0,08 

 

0,24 

 

0,16 

 

0,08 

 

+1 

 

0 

 

-1 
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лляного 

вороху, м 

 
S  

 

2x  

 

0,1 

 

0,3 

 

0,2 

 

0,1 

 

+1 

 

0 

 

-1 

 

Дослідження здійснюються на експериментальній установці сепаратора 

лляного вороху (рис. 4.1). Для дослідження формується шар лляного вороху 

необхідної висоти шh , який з одного боку фіксується нерухомою гребінкою, а з 

другого боку за допомогою рухомої гребінки розтягується до необхідної 

величини розтягу S . Після розтягу шару лляного вороху відбувається 

зважування відокремленої насіннєвої частини вороху . .н вm . Далі вручну з 

лляного вороху відокремлюються залишки насіннєвої частини вороху і також 

зважуються, їх маса додається до маси  . .н вm  та отримують масу насіннєвої 

частини . .0н вm , що міститься у лляному воросі до сепарування. За отриманими 

масами підраховується значення коефіцієнта сепарування у відповідності до 

формули (4.1). 

Склад лляного вороху визначається шляхом відокремлення вручну усіх 

складових із порції лляного вороху, їх зважування та розрахунку їх вмісту у 

відсотках у порції вороху. 
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Визначення відносної вологості лляного вороху здійснюється у 

відповідності з ГОСТ 12041-82 “Семена сельскохозяйственных культур. Метод 

определения влажности” та ДСТУ 4149-2003 “Треста лляна. Технічні умови”. 

Для цього формуються наважки матеріалу з дотриманням співвідношення 

складових у лляному воросі. Відносна вологість лляного вороху визначається за 

формулою: 

100%n c

n

m m
W

m


  ,                                            (4.13) 

де nm  – початкова маса наважки лляного вороху, г; 

cm  – маса сухої наважки лляного вороху, г. 

При встановленні відносної вологості використовується вага ТВЛ-0,5, 

сушильна шафа СНО-2.4.2/12,5, іссикатор, набір бюксів. 

Оскільки сепарування лляного вороху у сепараторі запропонованої 

конструкції здійснюється за рахунок розтягування шару вороху та надання 

йому коливань, то на насіннєву частину вороху не чиниться жодних ударних 

дій чи тиску, відповідно пошкоджень під насіння час роботи сепаратора не 

буде. Таким чином, проводити перевірку насіння на енергію проростання та 

схожість після сепарування немає потреби. 

 

       

 

Рисунок 4.1 – Експериментальна установка сепаратора лляного вороху 
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Також для дослідження роботи сепаратора запропонованої конструкції 

необхідно провести дослідження з визначення складу лляного вороху після 

сепарування. Дослідження проводяться на експериментальній установці за 

умови, що кутова швидкість кожної наступної розтягувальної секції більша за 

попередню 
3..2..1.. сpсpсp

  . Склад лляного вороху визначається до 

проходження установки та після проходження установки. 

 

 

4.2 Методика визначення фізико-механічних властивостей костриці 

льону  

 

Фракційний склад костриці льону – це кількісний розподіл частинок 

костриці за величиною, що дозволяє отримати попереднє уявлення щодо 

дисперсного складу костриці. Цей показник використовується для оцінки якості 

костриці льону. Для визначення фракційного складу костриці льону 

застосовується ситовий метод [70]. Фракційний склад визначається як 

відношення маси окремих фракцій до загальної маси костриці льону: 

.

.

.

100%
костр i

костр i

костр

m
n

M
  ,                                           (4.14) 

де .костр in  – кількість частинок костриці і-ої фракції, %; 

.костр im  – маса і-ої фракції костриці, г; 

.кострM  – загальна маса костриці, г. 

Для визначення фракційного складу формується наважка костриці масою 

400 г та здійснюється її просіювання через набір сит з продовгуватими 

отворами, що включає 4 сита з різною довжиною та шириною отворів. Сита 

складаються у віброситовій машині РА5-М-540 у колонку так (рис. 4.2), щоб 

верхнє сито мало отвори найбільшого розміру, під ним розміщають сита з 

отворами меншого розміру. Порція костриці, засипана на верхнє сито, 

просівається на фракції. Нижня фракція збирається в піддоні. Приводний 
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механізм машини надає ситам коливального руху в горизонтальній площині, 

що зумовлює сепарацію костриці. Просіювання виконувалось на стандартних 

ситах з розмірами отворів (ширина/довжина): 3/30 мм; 2,6/25 мм; 1,7/20 мм; 

0,9/10 мм. Після просіювання залишок на кожному із сит окремо зважується на 

електронній вазі ТВЛ-0,5. 

 

                 

 

Рисунок 4.2 – Віброситова машина РА5-М-540 та набір сит для 

просіювання костриці льону 

  

Для обґрунтування параметрів спірального сепаратора важливою фізико-

механічною характеристикою костриці також є кут її природного відкосу при 

насипанні та обваленні. Кут природного відкосу – це кут між твірною конуса 

(лінія природного відкосу) костриці, яка вільно обсипається і горизонтальною 

площиною. Для визначення кута природного відкосу костриці 

використовувалася лабораторна установка (рис. 4.3), яка є місткістю у вигляді 

паралелепіпеда з горизонтальною перегородкою посередині. Перегородка 

містить отвір, що перекривається заслінкою. Для проведення дослідження у 

верхню частину установки при закритому заслінкою отворі засипається 

костриця до встановленої висоти hш = 25 см. Далі повільними рухами заслінка 
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висувається на величину lоп. і частина костриці, що знаходилась над отвором 

обсипається на дно установки. При цьому утворюються два природних відкоси: 

перший – насипанням з кутом нахилу .нас  та другий – обваленням з кутом 

нахилу .об . Для визначення цих кутів на стінці установки передбачені шкали з 

поділками в градусах. 

 

 

Рисунок 4.3 – Установка для визначення кута природного відкосу 

костриці льону: 1 – камера; 2 – заслінка; 3 – отвір; 4 – вертикальна шкала; 5 – 

горизонтальна шкала; 6 – костриця льону  

 

Важливим для обґрунтування параметрів технологічного обладнання 

(сепаратор, сушарка, екструдер), що здійснює переробку костриці льону, є 

визначення форми частинок костриці льону, оскільки вона впливає на 

обґрунтування раціональних режимів переробки сировини. Так як лінійні 

параметри недостатньо характеризують кострицю, тому доцільно розрахувати 

статистичні коефіцієнти нерівномірності [87]:  

- масово-поверхневий: 

ms

m
K

s
 ;                                                     (4.15) 

- поверхнево-масовий: 

sm

s
K

m
 ;                                                     (4.16) 

- масово-лінійний: 
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ml

m
K

l
 ;                                                    (4.17) 

- поверхнево-лінійний: 

sl

s
K

l
 ,                                                     (4.18) 

де m  – середня маса частинки костриці льону, г; 

l  – середня довжина частинки костриці льону, мм; 

s  – середня площа поверхні частинки костриці льону (пластини), мм2. 

Для визначення статистичних коефіцієнтів нерівномірності костриці 

льону за допомогою мікроскопа БИМ-1 з ціною поділки 0,005 мм (рис. 4.4) 

визначаються довжина та ширина частинок костриці, а за допомогою ваг    

ТВЛ-0,5 – маси частинок. Для цього з проходу та кожного з чотирьох сит 

відбирається по 300 частинок для проведення вимірювань, за отриманими 

значеннями розраховуються статистичні коефіцієнти нерівномірності.  

 

 

 

Рисунок 4.4 – Великий інструментальний мікроскоп БИМ-1 

 

Статистична обробка експериментальних даних проводиться згідно 

методик [83, 88 – 90]. 
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4.3 Методика дослідження процесу сушіння костриці льону 

 

Дослідження сушіння костриці льону-довгунця проводиться на 

лабораторній установка (рис. 4.5), в якій можна змоделювати процесс сушіння 

сипкої сировини, що має місце в запропонованій конструкції сушарки сипкої 

сировини. Лабораторна установка містить сушильну камеру з касетами, 

повітропровід, калорифер, шибер для регулювання швидкості подачі 

сушильного агента та регулятор температури. Перед дослідженням 

визначається відносна вологість костриці згідно ГОСТ 12041-82 “Семена 

сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности”. Крім того, 

перед початком проведення досліджень формуються елементарні шари 

костриці в 5 касетах з перфорованими днищами, внаслідок чого формується 

шар костриці льону загальною висотою 5 см (у кожній касеті висота шару 

костриці – 1 см). Порожні касети та касети з кострицею перед сушінням 

зважуються на електронній вазі ТВЛ-0,5. Для сушіння вмикається лабораторна 

установка, за допомогою регулятора температури та шибера встановлюються 

параметри сушильного агента для сушіння костриці: температура сушильного 

агента +55°С та швидкість сушильного агента 2 м/с. Сушильний агент в 

лабораторній установці підводиться до матеріалу знизу. Температура 

сушильного агента контролюється термометром “Testo 405V1” з діапазоном 

вимірювань від 0 до 100С, а швидкість сушильного агента анемометром 

переносним АП-І, діапазоном вимірювань від 0,3 до 5,0 м/с. Під час сушіння 

костриці льону через кожні п’ять хвилин з лабораторної установки дістаються 

касети з кострицею і зважуються. 

Тривалість сушіння визначається часом, необхідним для доведення 

костриці до кондиційної вологості. У результаті проведення досліджень 

сушіння костриці льону отримані дані (зміна маси касети з кострицею) 

фіксуються та внаслідок обробки дослідних даних будуються графічні 

залежності зміни відносної вологості костриці льону від часу сушіння. Відносна 

вологість костриці льону на кожному етапі сушіння визначається за формулою: 
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.
.100 (100 )поч

i поч

i

m
W W

m
    ,                                    (4.19) 

де iW  – відносна вологість костриці льону після і-го етапу сушіння, %; 

.почW  – початкова відносна вологість костриці льону, %; 

.почm  – початкова маса костриці льону в касеті, кг; 

im  – маса костриці у касеті після і-го етапу сушіння, кг. 

Статистична обробка експериментальних даних проводиться згідно 

методик [83, 88 – 90].  

   

 

 

Рисунок 4.5 – Лабораторна установка для сушіння костриці льону 

 

 

4.4 Результати дослідження процесу відокремлення плутанини з 

лляного вороху 

 

Для отримання математичної моделі для визначення коефіцієнта 

сепарування .cen  лляного вороху залежно від висоти шару лляного вороху шh , 

що надходить у сепаратор, та величини розтягу S  шару вороху секціями 

сепаратора проведено багатофакторний експеримент у відповідності до 

методики, що представлена у підрозділі 4.1.  
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Лляний ворох, що досліджувався, отриманий в результаті прямого 

комбайнування стеблостою льону-довгунця сорту Чарівний льонозбиральним 

комбайном ЛК-4А. Тобто лляний ворох отриманий в результаті обчісування 

стрічки льону-довгунця. Склад лляного вороху: цілі та деформовані насіннєві 

коробочки – 29%; вільне насіння – 8%; насіннєвий ворох – 7%; буряни та інші 

домішки – 4%; плутанина – 52%. Для дослідження брався лляний ворох з 

різною відносною вологістю та щільністю: 1) з відносною вологістю шару 

лляного вороху шW =32% та щільністю ш =33 кг/м3; з відносною вологістю 

шару лляного вороху шW =63% та щільністю ш =50 кг/м3. Результати 

досліджень представлено у таблицях 4.3 – 4.4. 

Обробка даних, отриманих в результаті реалізації двохфакторного 

експерименту, за допомогою програми створеної в системі комп’ютерної 

математики MathCAD дозволила отримати наступні рівняння з факторами в 

кодованому вигляді: 

- для лляного вороху з вологістю шW =32% та щільністю ш =33 кг/м3: 

. 1 21,769 0,451 0,336cen x x    ;                                      (4.20) 

- для лляного вороху з вологістю шW =63% та щільністю ш =50 кг/м3: 

. 1 21,575 0,373 0,298cen x x    .                                      (4.21) 

 

Таблиця 4.3 – Результати визначення коефіцієнта сепарування лляного 

вороху з відносною вологістю шW =32% та щільністю ш =33 кг/м3 

 

Номер 

досліду 
u   

Значення 

факторів 

Результати експерименту за 

повторностями  . . . .0/н в н вm m  

Коефіцієнт сепарування 

лляного вороху за 

повторностями .cen , м-1 

шh , м S , м 1 2 3 середнє 1 2 3 середнє 

1 0,08 0,1 0,238 0,253 0,254 0,248 2,38 2,53 2,54 2,48 

2 0,24 0,1 0,170 0,169 0,179 0,173 1,70 1,69 1,79 1,73 

3 0,08 0,3 0,570 0,588 0,603 0,587 1,90 1,96 2,01 1,96 

4 0,24 0,3 0,258 0,282 0,279 0,273 0,86 0,94 0,93 0,91 

 



79 

 

Таблиця 4.4 – Результати визначення коефіцієнта сепарування лляного 

вороху з відносною вологістю шW =63% та щільністю ш =50 кг/м3 

 

Номер 

досліду 

u   

Значення 

факторів 

Результати експерименту за 

повторностями  . . . .0/н в н вm m  

Коефіцієнт сепарування 

лляного вороху за 

повторностями .cen , м-1 

шh , м S , м 1 2 3 середнє 1 2 3 середнє 

1 0,08 0,1 0,210 0,222 0,222 0,218 2,10 2,22 2,22 2,18 

2 0,24 0,1 0,153 0,164 0,153 0,157 1,53 1,64 1,53 1,57 

3 0,08 0,3 0,534 0,504 0,507 0,515 1,78 1,68 1,69 1,72 

4 0,24 0,3 0,237 0,258 0,258 0,251 0,79 0,86 0,86 0,84 

 

Рівняння з факторами в натуральному вигляді: 

- для лляного вороху з вологістю шW =32% та щільністю ш =33 кг/м3: 

. 3,343 5,638 3,36cen шh S    ;                                      (4.22) 

- для лляного вороху з вологістю шW =63% та щільністю ш =50 кг/м3: 

. 2,917 4,663 2,98cen шh S    .                                      (4.23) 

За рівняннями регресії (4.22) – (4.23) було побудовано поверхні відгуку та 

їх двомірні січення, що представлені на рис. 4.6. 

Аналіз результатів досліджень показує, що незалежно від відносної 

вологості 
ш

W  лляного вороху зі зростанням висоти шару шh  лляного вороху та 

величини його розтягу S  значення коефіцієнта сепарування 
.cen

  зменшується. 

Зменшення коефіцієнта сепарування із зростанням висоти шару лляного вороху 

пояснюється тим, що насіннєвому вороху льону з вищих елементарних шарів 

лляного вороху приходиться долати більший шлях до днища сепаратора. 

Внаслідок цього зростає ймовірність опинитися частинці насіннєвого вороху у 

важко прохідних ущільнених зонах. Крім того, із збільшенням висоти шару 

відбувається самоущільнення нижніх елементарних шарів вороху, що зменшує 

їх прохідність для насіннєвого вороху з верхніх елементарних шарів лляного 

вороху. Зменшення коефіцієнта сепарування із збільшенням величини розтягу 

лляного вороху пояснюється тим, що найбільш інтенсивно насіннєвий ворох 
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відокремлюється на початку розтягу лляного вороху, а з зростанням величини 

розтягу інтенсивність відокремлення зменшується, хоча маса відокремленого 

насіннєвого вороху зростає. Таким чином, при збільшенні величини розтягу 

шару лляного вороху маса відокремленого насіннєвого вороху зростає, а 

середня інтенсивність його відокремлення, яку характеризує коефіцієнт 

сепарування – зменшується, оскільки коефіцієнт сепарування розраховується як 

відношення відносної ймовірності відокремлення насіннєвого вороху, що 

припадає на одиницю величини розтягу. 

 

        

                                          а                                                          б 

 

           

                                         в                                                         г 

 

Рисунок 4.6 – Поверхні відгуку коефіцієнта сепарування 
.cen

  лляного 

вороху залежно від висоти шару вороху 
ш

h  і величини його розтягу S  та їх 

двомірні січення (а, б – щільність вороху 
ш

 = 33 кг/м3 та вологість 
ш

W =32%; в, 

г – щільність вороху 
ш

 = 50 кг/м3 та вологість 
ш

W =63%) 
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Із зростанням відносної вологості лляного вороху відбувається його 

ущільнення та зменшення пористості, внаслідок чого ускладнюється 

проходження через нього відокремленого насіннєвого вороху, що ускладнює 

сепарування, відповідно зменшується коефіцієнт сепарування. Крім того, зі 

зростанням відносної вологості вороху зростає значення коефіцієнтів тертя 

його складових, що також ускладнює їх переміщення всередині шару вороху. 

Результати дослідження роботи сепаратора лляного вороху 

запропонованої конструкції представлені на рис. 4.7 та рис. 4.8, де наведено 

склад лляного вороху до сепарування (рис. 4.7, а) та після сепарування          

(рис. 4.7, б), а також вміст складових у лляному воросі до і після сепарування в 

порівнянні до початкового складу вороху (рис. 4.8). Дослідження проводилися 

при щільність вороху 
ш

 = 50 кг/м3 та вологість 
ш

W =63%. Розтягувальні секції 

сепаратора оберталися з кутовою швидкістю кривошипів: перша секція –   

1..сp
 = 3,08 рад./с; друга секція – 

2..сp
 = 4,32 рад./с; третя секція сепаратора – 

3..сp
 = 6,04 рад./с. Величина розтягу шару лляного вороху, яку забезпечували 

розтягувальні секції, однакова для всіх секцій 
321

SSS  = 0,1 м. 

Швидкість подачі лляного вороху у робочу зону першої секції 
.mp

V = 0,5 м/с.  

Аналіз результатів досліджень показує, що під час сепарування лляного 

вороху у сепараторі запропонованої конструкції відокремлюється усе вільне 

насіння, вміст насіннєвих коробочок зменшується з 29% до 7% (вміст у 

порівнянні до початкового складу вороху), причому не відокремлюються 

насіннєві коробочки, які залишилися на супліддях, оскільки шляхом 

розтягування та коливань їх не можна відокремити. Крім того, зменшується під 

час сепарування вміст насіннєвого вороху (пошкоджені насіннєві коробочки, їх 

залишки, що відокремлені від суплідь) з 7% до 1% (вміст у порівнянні до 

початкового складу вороху). Разом з тим, відхід плутанини у насіннєвий ворох 

незначний. Таким чином, склад лляного вороху після проходження сепаратора 

такий (рис. 4.7, б): плутанина – 82%; насіннєві коробочки – 11%; бур’яни та 

домішки – 5%; насіннєвий ворох – 2%. 
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Рисунок 4.7 – Дослідження вмісту складових у лляному воросі до 

сепарування (а) та після сепарування (б) 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Вміст складових у лляному воросі до і після сепарування в 

порівнянні до початкового складу вороху 

 

Таким чином, коливально-розтягувальний сепаратор лляного вороху 

запропонованої конструкції не призводить до пошкодження та втрати 

плутанини, яка після відокремлення волокнистих складових та подрібнення є 

разом із гранулами сапропелю сировиною для виробництва паливних брикетів 

за розробленою технологією. 

 



83 

 

4.5 Результати визначення фізико-механічних властивостей костриці 

льону 

 

Дослідження із визначення кута природного відкосу костриці льону 

здійснювалося у відповідності до методики, що запропонована в підрозділі 4.2. 

Згідно методики були проведені дослідження та визначені кути насипання і 

обвалення костриці льону-довгунця (рис. 4.9). Повторюваність дослідів – 

п’ятиразова. Відносна вологість костриці льону-довгунця становила 

.кострW =12% та .кострW =18%. Отримані значення та результати обробки даних 

(середнє значення) зведені в таблиці 4.5. 

 

 

 

Рисунок 4.9 – Визначення кута природного відкосу костриці льону 

 

Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок про те, що костриця 

льону-довгунця відноситься до малосипких матеріалів, оскільки кут її 

обвалювання знаходиться в межах .об =79…85 град. за відносної вологості 

.кострW =12…18%, а кут насипання знаходиться в межах .нас =51…56 град. за 

відносної вологості .кострW =12…18%. Оскільки сипучість залежить від 

наявності сил зчеплення між матеріалом і сил тертя, що виникають при 
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переміщенні, то для костриці факторами впливу будуть: гранулометричний 

склад, вологість та розміри частинок костриці. Також встановлено, що зі 

зростанням вологості костриці значення кутів відкосу зростає, що пояснюється 

збільшенням сил зчеплення та тертя між частинками костриці. 

 

Таблиця 4.5 – Результати дослідження кута природного відкосу костриці 

льону-довгунця 

 

Параметр  Повторюваність досліду  Середнє арифметичне 

значення параметра  1 2 3 4 5 

Кут обвалювання .об  

за відносної вологості 

.кострW =12%, град. 

85 75 82 80 75 79 

Кут обвалювання .об  

за відносної вологості 

.кострW =18%, град. 
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80 

 

84 

 

86 

 

85 

85 

Кут насипання .нас   

за відносної вологості 

.кострW =12%, град. 

52 50 51 50 52 51 

Кут насипання .нас   

за відносної вологості 

.кострW =18%, град. 

56 54 58 57 55 56 

 

Визначення фракційного складу, розміру та форми частинок костриці 

льону-довгунця відбувалося згідно методики, що описана в підрозділі 4.2. 

Результати досліджень представлені в таблиці 4.6 та таблиці 4.7.  

Аналіз результатів дослідження показує, що 60,17% частинок костриці 

має оптимальні розміри для пресування, тобто для виробництва паливних 

брикетів, оскільки їх фракційний склад менше 10 мм, а решта частинок 

потребує подрібнення. Необхідно зазначити, що волокнисті складові, що 

містяться в костриці, відділяються на першому ситі (3/30 мм). Їх вміст разом з 

частинками костриці, що в них заплутані, та частинками довжиною більше       

30 мм складає 7,34%. Експериментальні дослідження лінійних параметрів 

частинок костриці льону-довгунця вказують на те, що їх форма продовгувато-



85 

 

пластинчата (рис. 4.10). Це пояснюється тим, що довжина частинок значно 

перевищує їх ширину, а ширина – перевищує товщину. Таким чином, частинки 

костриці льону-довгунця можна віднести до двомірних. 

 

Таблиця 4.6 – Результати визначення фракційного складу костриці льону-

довгунця 

 

Середнє 

значення 

ширини 

частинки 

костриці h , мм 

Середнє 

значення 

довжини 

частинки 

костриці l , мм 

Середня маса 

частинки 

костриці  

m , г 

Середня 

площа 

поверхні 

частинки 

костриці, 

мм2 

Кількість 

частинок 

костриці 

даної 

фракції, 

% 

1,30 27 12,3×10-4 35,1 7,34 

1,05 26 11,3×10-4 27,3 10,83 

1,00 21 10,3×10-4 21,0 18,4 

0,93 14 7,4×10-4 13,1 3,26 

0,80 6 5,1×10-4 4,8 60,17 

 

 

Таблиця 4.7 – Статистичні коефіцієнти нерівномірності фізико-

механічних характеристик частинок костриці льону-довгунця 

 

Середня довжина 

частинки костриці l , мм 

Статистичні коефіцієнти нерівномірності  

ms
K , г/мм2 

sm
K , мм2/г 

ml
K , г/мм 

sl
K , мм 

27 0,35×10-4 2,853×104 0,45×10-4 1,30 

26 0,41×10-4 2,416×104 0,43×10-4 1,05 

21 0,49×10-4 2,039×104 0,49×10-4 1,00 

14 0,56×10-4 1,770×104 0,52×10-4 0,93 

6 1,06×10-4 0,941×104 0,85×10-4 0,80 

 
 

Проведений розрахунок статистичних коефіцієнтів нерівномірності за 

формулами (4.15) – (4.18) показує, що із зростанням довжини частинки 

костриці льону-довгунця (таблиця 4.7): 
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- зменшується масово-поверхневий коефіцієнт, тобто маса, що припадає 

на одиницю площі поверхні частинки, зменшується; 

- зростає поверхнево-масовий коефіцієнт, тобто площа поверхні частинки, 

що припадає на одиницю її маси, збільшується; 

- зменшується масово-лінійний коефіцієнт, тобто маса частинки, що 

припадає на одиницю її довжини, зменшується; 

- зростає поверхнево-лінійний коефіцієнт, тобто площа поверхні 

частинки, що припадає на одиницю її довжини, зростає. 

 

 

 

Рисунок 4.10 – Форма частинок костриці льону-довгунця 

  

 

4.6 Результати дослідження процесу сушіння костриці льону 

 

Проведення експериментальних досліджень з сушіння костриці льону-

довгунця відбувалося на лабораторній установці (рис. 4.11) згідно методики, 

що описана в підрозділі 4.3. У результаті було встановлена залежності зміни 

відносної вологості .кострW  костриці з часом t  на різній висоті .кострh  
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сформованого шару. Дослідження були проведені для шару костриці висотою    

5 см (п’ять елементарних шарів в касетах висотою 1 см) та початковою 

відносною вологістю .кострW =20%. Тривалість сушіння костриці становила      

t = 30 хв., температура сушильного агента в лабораторній установці була +55ºС, 

початкова швидкість сушильного агента була 2 м/с. Досліди проводилися з 

триразовою повторністю.  

 

           

 

Рисунок 4.11 – Сушильна камера лабораторної установки з касетами 

костриці льону-довгунця  

 

На основі отриманих даних побудовані графічні залежності зміни 

відносної вологості .кострW  костриці льону-довгунця з часом t  сушіння на різній 

висоті шару .кострh  (рис. 4.12). Обробка експериментальних дозволила отримати 

емпіричні залежності, що описують зміну відносної вологості .кострW  костриці 

льону-довгунця з часом t  на різній висоті шару костриці .кострh :  

- висота шару .кострh = 0,01 м (коефіцієнт детермінації 
.дет

R = 0,979): 

2

. 0,018 1,102 21,745кострW t t   ;                                 (4.24) 
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д 

Рисунок 4.12 – Графіки зміни відносної вологості .кострW  костриці льону-

довгунця з часом t  сушіння на висоті шару: а – .кострh = 0,01 м; б – .кострh = 0,02м; 

в – .кострh = 0,03 м; г – .кострh = 0,04 м; д – .кострh = 0,05 м  

 

- висота шару .кострh = 0,02 м (коефіцієнт детермінації 
.дет

R = 0,985): 

2

. 0,005 0,656 21,032кострW t t   ;                                 (4.25) 



89 

 

- висота шару .кострh = 0,03 м (коефіцієнт детермінації 
.дет

R = 0,993): 

2

. 0,001 0,261 19,858кострW t t   ;                                 (4.26) 

- висота шару .кострh = 0,04 м (коефіцієнт детермінації 
.дет

R = 0,996): 

2

. 0,001 0,229 20,092кострW t t   ;                                 (4.27) 

- висота шару .кострh = 0,05 м (коефіцієнт детермінації 
.дет

R = 0,978): 

2

. 0,001 0,189 19,992кострW t t   .                                 (4.28) 

Проаналізувавши отримані графічні залежності, можна зробити висновок, 

що в нижньому шарі костриця льону-довгунця підсихає швидше порівняно із 

верхніми шарами, і, відповідно, для інтенсифікації сушіння та рівномірного 

просушування костриці необхідно проводити перемішування чи пересипання 

шару сировини в сушарці. 
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ВИСНОВКИ  

 

1. На основі аналізу сучасного стану виробництва паливних гранул і 

брикетів, зокрема детального огляду джерел інформації з метою визначення 

основних властивостей і характеристик сировини та готової продукції, 

технологій та технологічного обладнання, які забезпечують енерго- та 

ресурсоощадне виробництво продукції, розроблено технологію отримання 

паливних брикетів з сапропелю та рослинної сировини, яка передбачає 

встановлення раціональної послідовності технологічних операцій для 

отримання продукції з необхідними параметрами залежно від сировини 

(плутанина лляного вороху, костриця льону, подрібнені стебла льону), яка 

використовується.  

2. Для реалізації технології отримання паливних брикетів з сапропелю та 

рослинної сировини, зокрема в частині підготовки лляної сировини до 

переробки та змішування сировини, запропоновані конструкції такого 

технологічного обладнання, як коливально-розтягувальний сепаратор лляного 

вороху, спіральний сепаратор сипкої сировини, сушарка сипкої сировини та 

змішувач сипкої сировини.  

3. Одержані аналітично-емпіричні залежності, які описують процеси 

сепарування лляного вороху у коливально-розтягувальному сепараторі,  

сепарування сипкої сировини у спіральному сепараторі та змішування сипкої 

сировини у гравітаційному змішувачі.  

4. Одержані математичні моделі для визначення коефіцієнта сепарування 

.cen  лляного вороху залежно від висоти шару вороху шh , що надходить у 

сепаратор, та величини розтягу S  вороху секціями сепаратора. За результатами 

дослідження роботи коливально-розтягувального сепаратора встановлено, що 

склад лляного вороху після проходження сепаратора: плутанина – 82%; 

насіннєві коробочки – 11%; бур’яни та домішки – 5%; насіннєвий ворох – 2%. 

5. За результатами експериментальних досліджень встановлено, що 

костриця льону-довгунця відноситься до малосипких матеріалів, оскільки кут   
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її обвалювання знаходиться в межах .об =79…85 град. за відносної вологості 

.кострW =12…18%, а кут насипання знаходиться в межах .нас =51…56 град. за 

відносної вологості .кострW =12…18%. Також встановлено, що 60,17 % частинок 

костриці льону-довгунця мають оптимальні розміри для подальшої переробки, 

оскільки їх фракційний склад менший за 10 мм. 

6. За результатами експериментальних досліджень сушіння костриці 

льону-довгунця встановлена необхідність перемішування чи пересипання шару 

костриці у сушарці для рівномірного її просушування. 
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