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(57) Реферат: 

Сушильна частина папероробної машини складається з сушильних циліндрів, що встановлені в 
один чи два ряди. Між сушильними циліндрами розміщені вакуумні чи обдувні вали для 
безобривного перенесення паперового чи картонного полотна. Між першою та другою 
сушильними групами папероробної машини встановлений прес. Між сушильними циліндрами 
та вакуумними чи обдувними валами встановлено інфрачервоні випромінювачі, робоча 
поверхня випромінювання яких направлена на рухоме паперове чи картонне полотно і 
знаходиться на деякій відстані від нього. Зі зворотної сторони паперового чи картонного 
полотна встановлені рефлектори на деякій відстані від полотна. 
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Корисна модель належить до вдосконалення сушильної частини 
картоноробної/папероробної машини целюлозно-паперового виробництва, а також може 
використовуватись в текстильній промисловості та при виробництві волокнистих матеріалів. 

Відома конструкція сушильної частини (патент US 5933979 D21F5/00), що складається з 
сушильних циліндрів, вакуумних циліндрів, сукна та станини. Недоліком цієї конструкції є те, що 5 
волога, що знаходиться всередині картонного полотна, повільно видаляється з його поверхні за 
рахунок обмеження швидкості переносу вологи з внутрішніх шарів полотна до поверхні шляхом 
концентраційної дифузії. 

Задача корисної моделі полягає у інтенсифікації процесу сушіння картонного/паперового 
полотна за рахунок рівномірного розподілу вологовмісту по товщині цього полотна шляхом 10 
переміщення (витіснення) вологи із внутрішніх його шарів до зовнішніх (поверхні). 

Поставлена задача вирішується тим, що сушильна частина папероробної машини, яка 
складається з сушильних циліндрів, що встановлені в один чи два ряди, між сушильними 
циліндрами розміщені вакуумні чи обдувні вали для безобривного перенесення паперового чи 
картонного полотна, згідно з корисною моделлю, між першою та другою сушильними групами 15 
папероробної машини встановлений прес. В першій сушильній групі папероробної машини 
вздовж рухомого сукна чи сітки між сушильними циліндрами та вакуумними чи обдувними 
валами встановлено інфрачервоні випромінювачі, робоча поверхня випромінювання яких 
направлена на рухоме паперове чи картонне полотно і знаходиться на деякій відстані від нього, 
а зі зворотної сторони паперового чи картонного полотна встановлені рефлектори на деякій 20 
відстані від полотна. 

На кресленні показано схему сушильної частини паперо- чи картоноробної машини. 
Сушильну частину, що містить першу сушильну групу з одноярусно розміщених сушильних 

циліндрів 5, між кожним з яких розміщено вакуумні чи обдувні вали 6, сукно/сітку 8, що 
почергово огинає з найбільшим кутом обхвату сушильні циліндри та вакуумні або обдувні вали. 25 
Вали 2, 4 слугують для натягу та правки сукно/сітки 8. На вільному пробігу між 
вакуумними/обдувними валами та сушильним циліндром встановлені інфрачервоні 
випромінювачі 1, направлені випромінюючою поверхнею до полотна, що рухається. 
Випромінювачі додатково прогрівають вологу всередині паперового/картонного полотна 3. 
Гарячий пар подається в сушильні циліндри, нагріваючи їх, а в вакуумних валах створюється 30 
розрідження. У разі використання обдувних валів у них подається гаряче повітря. Після 
останнього сушильного циліндра першої сушильної групи встановлюється прес, що складається 
з пресових валів 7 та 9. Після пресу паперове/картонне полотно потрапляє в другу сушильну 
групу з дворядно розміщеними сушильними циліндрами. 

Сушильна частина працює наступним чином. 35 
Сушіння рухомого картонного/паперового полотна відбувається при його дотиканні з 

нагрітою зовнішньою поверхнею сушильного циліндра, що обертається, та дією інфрачервоного 
випромінювання на полотно. 

Отже картонне/паперове полотно після пресової частини входить до першого сушильного 
циліндра, огинаючи його, далі слідує вздовж інфрачервоних випромінювачів до 40 
вакуумного/обдувного вала, а потім до наступного сушильного циліндра. Після останнього 
сушильного циліндра першої сушильної групи паперове полотно потрапляє в захват до 
пресових валів, де проходить переміщення вологи зсередини теплового полотна до зовнішніх 
його шарів (поверхонь). Після преса полотно йде до наступної сушильної двоярусної секції. Всі 
наступні секції також двоярусні. 45 

Наявність рефлекторів 10 з протилежного боку паперу від інфрачервоних випромінювачів 
дозволить тепловий потік, що пройшов назовні через паперове полотно та сітку, спрямувати 
назад на сітку та папір. А в разі застосування обдувних циліндрів між сіткою/сукном та 
рефлекторами створюється спрямований потік гарячого повітря, що підтримує температуру 
сітки/сукна та полегшує видалення вологої пари від неї. При цьому за рахунок підтримання 50 
температури сітки чи сукна в подальшому менше теплової енергії поглинається ними. 

За рахунок наявності пресових валів волога зсередини картонного чи паперового полотна 
швидше відводиться до поверхонь, зменшуючи цим час сушіння. Це призводить до зменшення 
загальної кількості сушильних циліндрів та пари, що подається в них. 

Інфрачервоні випромінювачі сприяють зменшенню часу прогріву полотна, що також 55 
зменшує загальну кількість сушильних циліндрів. А наявність рефлекторів зменшить теплові 
втрати.  
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ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

1. Сушильна частина папероробної машини, яка складається з сушильних циліндрів, що 
встановлені в один чи два ряди, між сушильними циліндрами розміщені вакуумні чи обдувні 
вали для безобривного перенесення паперового чи картонного полотна, яка відрізняється тим, 5 
що між першою та другою сушильними групами папероробної машини встановлений прес. 
2. Сушильна частина папероробної машини за п. 1, яка відрізняється тим, що в першій 
сушильній групі папероробної машини вздовж рухомого сукна чи сітки між сушильними 
циліндрами та вакуумними чи обдувними валами встановлено інфрачервоні випромінювачі, 
робоча поверхня випромінювання яких направлена на рухоме паперове чи картонне полотно і 10 
знаходиться на деякій відстані від нього, а зі зворотної сторони паперового чи картонного 
полотна встановлені рефлектори на деякій відстані від полотна. 
 

 
 

Комп’ютерна верстка В. Мацело 
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