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ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 
(57) 1. Cушильний циліндр, що містить максима-

льно тонку зовнішню оболонку, несуче тіло, при-
строї для підведення пари та відведення конден-

сату, який відрізняється тим, що в порожнині, 

утвореній несучим тілом і максимально тонкою 
зовнішньою оболонкою, паровідвідні та конденса-
товідвідні пристрої почергово розташовані по всій 
ширині сушильного циліндра. 
2. Cушильний циліндр за п. 1, який відрізняється 

тим, що для покращення розподілення пари на 
внутрішній поверхні циліндра конденсатовідвідний 
пристрій в перерізі має вигляд частково зрізаного 
конуса, поверненого в напрямку внутрішньої пове-
рхні зовнішньої оболонки. 

 
 

 
 

Корисна модель належить до папероробного, 
полімерного та текстильного виробництва, що обі-
грівається гарячою парою. 

Одними з головних причин теплових втрат в 
сушильних циліндрах є погане прилягання полот-
на, що сушиться, до зовнішньої нагрівної поверхні, 
великою товщиною зовнішньої оболонки та тепло-
вими втратами на внутрішній її поверхні. Останнє 
пов'язано з утворенням значної товщини плівки 
конденсату, що являє собою додатковий терміч-
ний опір. 

Для зменшення теплових втрат на внутрішній 
поверхні зовнішньої оболонки запропонований 
відомий сушильний циліндр (UA №35958, МПК 6 
D21F75/02). За рахунок почергового розташування 
паропідвідних та конденсатовідвідних пристроїв 
зменшується шар конденсату та відбувається без-
посередня подача пари на внутрішню поверхню. 
Проте за рахунок великої товщини зовнішньої 
оболонки присутні значні втрати по її товщині. 

В основу корисної моделі покладено задачу 
створити сушильний циліндр, в якому були б зме-
ншені теплові втрати по товщині зовнішньої обо-
лонки, а також зменшено шар конденсату та пок-
ращене паропідведення. 

Поставлена задача вирішується тим, що су-
шильний циліндр має максимально тонку зовніш-
ню оболонку,а навантаження сприймається в ос-
новному внутрішньою оболонкою, котре назвемо 
несучим тілом. При цьому пара подається безпо-
середньо на внутрішню поверхню зовнішньої обо-
лонки по всій твірній сушильного циліндру n- кіль-

кість разів. Конденсат відводиться аналогічно під-
воду пари. Розташування паропідвідних та кон-
денсатопідвідних пристроїв почергове. Проте 
останні розташовані максимально близько до вну-
трішньої поверхні зовнішньої оболонки. 

Циліндр працює наступним чином. Гаряча па-
ра надходить у пустотілий вал 10 та рівномірно 
розподіляється через отвори 1 в боковій кришці 11 
в паропідвідні пристрої 2. По ним спрямованим 
струменем пара розподіляється по всій ширині 
внутрішньої поверхні зовнішньої оболонки 8. Утво-
рений конденсат також по всій ширині циліндра 
знімається конденсатовідвідними пристроями 3. 
Далі конденсат через отвори 4 в боковій кришці 12 
надходить в простір 5 та відводиться назовні. Змі-
шування конденсату та пари унеможливлюється 
перегородкою 6. Для усунення провисання паропі-
двідних та конденсатовідвідних пристроїв останні 
підтримуються перегородками 13. 

Основне навантаження сприймається несучим 
тілом 7. Товщина зовнішньої оболонки 8 є макси-
мально тонкою і обумовлена в основному внутрі-
шнім тиском порожнини 9. 

Для покращення теплопередачі внутрішня по-
верхня зовнішньої оболонки 8 може бути рифле-
ною. 

На фігурі 1 зображено розріз сушильного цилі-
ндра. 

На фігурі 2 зображено переріз сушильного ци-
ліндра, показаного на фіг. 1 

На фігурі 3 показано варіант конденсатовідві-
дного пристрою. 
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