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ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 
(57) 1. Сушильний циліндр, який складається з 

максимально тонкої зовнішньої оболонки, що має 
рифлену внутрішню поверхню, несучого тіла, з'єд-

нувальних елементів, який відрізняється тим, що 

зовнішня поверхня внутрішньої оболонки, яка ра-
зом із зовнішньою оболонкою утворює порожнисті 
камери, куди подається теплоносій, має теплову 
ізоляцію. 
2. Сушильний циліндр за п. 1, який відрізняється 

тим, що зовнішня поверхня внутрішньої оболонки, 
яка разом із зовнішньою оболонкою утворює по-
рожнисті камери, в які подається теплоносій, має 
напилення з матеріалу, який має мінімально допу-
стимий коефіцієнт теплопровідності. 

 

 
Корисна модель належить до конструкцій для 

сушіння паперового, картонного чи іншого волок-
нистого полотна і може бути використана в целю-
лозно-паперовій і текстильній промисловостях. 

Пристрої для сушіння з подібного роду су-
шильними циліндрами відомі вже довгий час, при-
чому волокнисте полотно обмотується навколо 
них, притискаючись сіткою. У результаті контакту 
волокнистого полотна з гарячою бічною поверх-
нею оболонки відбувається нагрівання та подаль-
ше сушіння. 

Швидкість сушіння при цьому обмежується 
якістю прилягання висушуваного полотна до пове-
рхні циліндру, товщиною оболонки і термічним 
опором на внутрішній його поверхні. З іншого боку, 
великий діаметр сушильного циліндру та надлиш-
ковий внутрішній тиск в його корпусі для забезпе-
чення надійності конструкції вимагають відносно 
товстої оболонки циліндра. 

Відповідно до цього, завданням корисної мо-
делі є збільшення теплового потоку через зовніш-
ню оболонку та зменшення теплових втрат. 

Відомий сушильний циліндр (RU 2372434, 
МПК 6, D21F5/02), в якому зменшені теплові втра-
ти через зовнішню оболонку. Проте при цьому 
присутні теплові втрати через внутрішню оболон-
ку. 

Ця задача була вирішена за рахунок того, що 
між несучим тілом і зовнішньою оболонкою є, що-
найменше, одна порожня камера, через яку проті-
кає текуче середовище, а зовнішня оболонка є 
максимально тонкою. Несуче тіло проходить, пе-
реважно, аксіально через весь сушильний циліндр 
і забезпечує його достатню міцність та жорсткість. 

Це призводить до зменшення навантаження на 
зовнішню оболонку дому зовнішня оболонка може 
виконуватися більш тонкою. Також для зменшення 
теплових втрат зовнішня оболонка несучої части-
ни має теплоізоляцію. 

При цьому зовнішня оболонка повинна витри-
мувати навантаження від прилягання висушувано-
го полотна та від внутрішнього надлишкового тис-
ку. 

Для покращення теплопередачі від пари до 
зовнішньої оболонки внутрішня сторона зовніш-
ньої оболонки зроблена рифленою. 

Сушильний циліндр, показаний на фіг. 1 чи 
фіг.2, складається з максимально тонкої зовніш-
ньої оболонки 1, яка змонтована несучому тілі 2 
сушильного циліндра. При цьому між несучим ті-
лом 2 і зовнішньою оболонкою 1 залишається кі-
лька аксіально утворених порожнистих камер 7, 
через які протікає гарячий теплоносій. Останнім 
нагрівається зовнішня оболонка 1, з зовнішньою 
поверхнею якої контактує висушуване полотно. 
Для оптимізації теплового потоку через зовнішню 
оболонку 1 вона повинна бути виконана, залежно 
від використовуваного матеріалу, як можна більш 
тонкою. Для зменшення теплових втрат від тепло-
носія зовнішню поверхню несучої частини 2 покри-
то корозостійкою теплоізоляцією. 

Основне навантаження сприймає несуче тіло 
2, яке проходить аксіально через весь сушильний 
циліндр. Теплоносій в порожніх камерах протікає 
аксіально через порожнисті камери 7. Подача і 
відведення пари здійснюється за допомогою кон-
денсатовідводного пристрою. На зовнішній оболо-
нці 1 теплоносій зазнає конденсацію. Щоб покра-
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щити теплопередачу від теплоносія до зовнішньої 
оболонки 1, внутрішня сторона цієї оболонки має 
ребра 3, які виступають з шару конденсату. На фіг. 
1 несуче тіло 2 виконане у вигляді товстостінної 
оболонки циліндра, яка одночасно обмежує поро-
жні камери 7. Між несучим тілом 2 і зовнішньою 
оболонкою 1 знаходяться розподілені по перимет-
ру стяжні болти 5, які утримують зовнішню оболо-
нку 1 на несучому тілі 2 всупереч надлишкового 
тиску пари в порожніх камерах 7. На противагу 
цьому порожнисті камери 7 на фіг.2 обмежуються 
внутрішньою оболонкою 4 і зовнішньою оболонкою 
1. В якості стабілізуючих з'єднувальних елементів 
5 між цими оболонками 1, 4 використовуються 
бічні стінки. Цю внутрішню оболонку 4 несе несуче 

тіло 2. На фіг. 3 показано схему нанесення теплоі-
золяції 6. Це сприяє зменшенню теплових втрат 
від теплоносія в порожнистих камерах 7, до внут-
рішньої сторони сушильного циліндру. При цьому 
несуче тіло повинно мати мінімальний коефіцієнт 
теплопровідності. Як варіант, замість теплоізоляції 
може бути нанесення матеріалу, який має мініма-
льний коефіцієнт теплопровідності. 

На фіг.1 показано варіант конструкції сушиль-
ного циліндра. 

На фіг.2 показано варіант конструкції сушиль-
ного циліндра. 

На фіг.3 показана схема нанесення теплової 
ізоляції. 
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