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(57) 1. Сушильна секція папероробної машини для
сушіння паперу, що містить сушильні циліндри та

інфрачервоний випромінювач, яка відрізняється
тим, що інфрачервоний випромінювач встановле-
ний над паперовим полотном під кутом до його
площини, причому відстань від поверхні паперово-
го полотна до поверхні інфрачервоного випромі-
нювача зменшується по ходу паперового полотна.
2. Сушильна секція за п. 1, яка відрізняється тим,
що інфрачервоний випромінювач закритий з боків
вздовж руху паперового полотна теплоізоляційни-
ми стінками, що утворює канал між інфрачервоним
випромінювачем та паперовим полотном.

Корисна модель відноситься до обладнання
процесів сушіння та призначена для швидкого на-
грівання та сушіння паперу і може бути застосова-
на в целюлозно-паперовій промисловості.

Відома сушильна частина папероробної
машини [1], яка містить сушильні циліндри,
відсмоктуючі валики, пристрій для нанесення
покриття та інфрачервоні випромінювачі.

Суттєвим недоліком відомої сушильної части-
ни є паралельне розміщення інфрачервоних ви-
промінювачів до поверхні паперу, що створює різ-
нонаправлений вихід нагрітих газів, зменшуючи
тим самим інтенсивність нагрівання та сушіння
матеріалу.

Відома сушильна секція [2], яка вибрана за
прототип, складається з сушильних циліндрів од-
но- та дворядного розміщення, відсмоктуючих
ящиків, відсмоктуючих валків та інфрачервоних
випромінювачів.

Суттєвим недоліком відомої сушильної секції є
те, що інфрачервоні випромінювачі розміщені па-
ралельно до площини паперу без встановлення по
бокам стінок, що не дозволяє створити направле-
ний потік нагрітих газів, зменшуючи тим самим
інтенсивність конвективної складової переносу
тепла.

Задачею корисної моделі, що заявляється, є
збільшення інтенсивності нагрівання полотна па-
перу.

Поставлена задача вирішується тим, що в да-
ній сушильній секції папероробної машини для
нагрівання і сушіння паперу, що містить сушильні
циліндри та інфрачервоний випромінювач, згідно
корисної моделі, інфрачервоний випромінювач

встановлений над паперовим полотном під кутом
до його площини, причому відстань від поверхні
паперового полотна до поверхні інфрачервоного
випромінювача зменшується по ходу паперового
полотна, і закритий з боків вздовж руху паперового
полотна теплоізоляційними стінками, що утворює
канал між інфрачервоним випромінювачем та па-
перовим полотном.

Поперечний перетин каналу зменшується по
ходу паперового полотна, в якому створюється
потік нагрітих газів, направлений проти ходу папе-
рового полотна, внаслідок чого збільшується шви-
дкість газів і, відповідно, конвективна складова
переносу тепла від нагрітих газів до паперу.

Встановлення інфрачервоного випромінювача
під кутом до площини паперового полотна та
встановлення з боків інфрачервоного випроміню-
вача вздовж руху паперового полотна теплоізоля-
ційних стінок утворює канал між інфрачервоним
випромінювачем та паперовим полотном, та за-
безпечує збільшення швидкості газів і, відповідно,
конвективної складової переносу тепла від нагрі-
тих газів до паперу.

Корисна модель пояснюється кресленнями.
На Фіг.1 показана спрощена схема сушильної

секції; на Фіг.2 - розміщення інфрачервоного ви-
промінювача;  на Фіг.3  -  вид А на Фіг.2;  на Фіг.4  -
вид Б на Фіг.2.

Сушильна секція Фіг.1 складається з сушиль-
них циліндрів 1 двохрядного розташування та ін-
фрачервоного випромінювача 2, встановленого
під кутом a до поверхні паперу 3 та закритого з
боків теплоізоляційними стінками 5.

Сушильна секція працює наступним чином.
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Вологе паперове полотно 3 надходить в захват
сітки 4 та сушильного циліндру 1 нижнього ряду.
Далі воно транспортується сіткою 4 під інфрачер-
воним випромінювачем 2, розташованим під кутом
a до площини паперу та закритим з боків вздовж
руху паперового полотна теплоізоляційними стін-
ками 5. При цьому канал між випромінювачем та
полотном зменшуються по ходу останнього. Це
створює потік газу, направлений проти ходу папе-
рового полотна, внаслідок чого збільшується шви-
дкість газів і, відповідно, конвективна складова
переносу тепла від нагрітих газів до паперу. Після
інфрачервоного випромінювача сітка транспортує
паперове полотно до сушильного циліндру 1 ниж-
нього ряду, після якого воно проходить по черзі
сушильні циліндри 1 верхнього та нижнього ряду.

Запропонована конструкція сушильної секції
дозволяє підвищити інтенсивність нагріву полотна
паперу за рахунок встановлення інфрачервоного
випромінювача під кутом до площини паперу, при-
чому так, щоб канал між випромінювачем та поло-
тном зменшувався по ходу останнього, а сам ін-
фрачервоний випромінювач був закритий з боків
вздовж руху паперового полотна теплоізоляційни-
ми стінками. При цьому на ряду з радіаційною
складовою з'являється конвективна складова від
потоку газів в створеному каналі назустріч руху
паперового полотна.
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