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(73) ГАЛСТЯН АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ, НОВОХАТ 
ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ 
(57) 1. Циліндр сушильний, який складається з 
корпусу, з'єднаних з ним торцевих кришок з поро-
жнистими цапфами, конденсатовідвідних сифон-
них пристроїв, турбулізуючого елемента, встанов-
леного в порожнині циліндра уздовж його твірної і 

закріпленого за допомогою радіально розташова-
них тримачів на нерухомому центральному валу, 
який відрізняється тим, що циліндр сушильний 
разом з турбулізуючим елементом має подачу 
пари безпосередньо на внутрішню його поверхню 
та відвід конденсату безпосередньо з внутрішньої 
поверхні по всій її твірній паронаправляючими та 
конденсатовідвідними сифонними пристроями 
відповідно. 
2. Циліндр сушильний за п. 1, який відрізняється 
тим, що зуби турбулізуючого елемента мають Т-
подібну форму. 

 
 

 
 
Корисна модель відноситься до вдосконален-

ня циліндру сушильного в сушильній частині папе-
ро- чи картоноробної машини. 

Відомий сушильний циліндр СРСР №1136751, 
кл. D21F5/10, 1985. Він складається з корпусу, 
з'єднаних з ним торцевих кришок з порожнистими 
цапфами, конденсатовідвідних сифонних пристро-
їв, турбулізуючого елементу, який виконаний у 
вигляді тримача з рівномірно розміщеним в ньому 
ворсу, встановлений в порожнині циліндра вздовж 
його твірної і закріплений за допомогою радіально 
розташованих тримачів на нерухомому централь-
ному валу. 

Недоліком аналогу є неспроможність штучній 
турбулізації конденсату при відстійній формі його 
розміщення на внутрішній поверхні циліндра. 

Прототипом є патент №2033487, який відріз-
няється від аналога тим, що турбулізуючий еле-
мент виконаний у вигляді вала з рядами зубів, 
розташованих вздовж його твірних таким чином, 
що зуби в сусідніх рядах розміщенні в шаховому 
порядку по периметру валу, вал жорстко з'єднаний 
своїми торцевими поверхнями з співвісними при-
водними дисками, які дотикаються до внутрішньої 
поверхні корпуса сушильного циліндра. 

Ціль корисної моделі - інтенсифікація процесу 
теплопередачі від пари, що конденсується, до ма-
теріалу. 

Порівняння з прототипом показало, що пропо-
нуємий сушильний циліндр відрізняється тим, що 

для покращення процесу теплопередачі від кон-
денсату пари до матеріалу за рахунок встанов-
лення пристроїв для подачі пари та відводу кон-
денсату безпосередньо на внутрішню поверхню 
циліндра вздовж його твірної . 

На фіг.1 показано загальний вид запропонова-
ного сушильного циліндру; на фіг. 2 - розріз А-А з 
фіг. 1. 

Сушильний циліндр складається з корпуса 1, 
з'єднані з ним торцеві кришки 2 з порожнистими 
цапфами 3, нерухомі сифонні пристрої 4, які роз-
міщенні під однаковим кутом один до одного в 
залежності від їх кількості і з'єднанні з кондесато-
відвідними трубами 5. Нерухомий «глухий» 
центральний вал 6, який за допомогою фланців 
з'єднаний з трубами 5 та з пристроями для подачі 
пари 7. Тримачі 8 розміщенні радіально вздовж 
циліндра і одним кінцем прикріплені до валу 6, а 
іншим кінцем через пружинні притискні вставки 9 
сполучені з турбулізуючим елементом. Турбулізу-
ючий елемент складається з рухомого валу 10 з 
рядами зубів Т-подібної форми 11, що розміщенні 
в шаховому порядку. Торцеві поверхні валу 10 
жорстко сполучені з співвісними приводними дис-
ками 12, які мають більший діаметр, ніж діаметр 
валу й дотикаються до внутрішньої поверхні кор-
пусу 1 циліндра. 

Сушильний циліндр працює наступним чином. 
Паперове або картонне полотно, яке поступає 

на зовнішню поверхню корпуса 1 циліндра, що 
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обертається, висушується на ньому внаслідок від-
бору теплоти від пари, що конденсується, яка без-
посередньо подається на внутрішню поверхню 
корпуса 1 через пристрій підводу пари 7. При цьо-
му для зменшення теплових втрат пара подається 
безпосередньо на внутрішню поверхню корпусу 1 
через ряд трубних пристрої подачі пари 7, кожен з 
яких тягнеться вздовж твірної всього корпусу 1. 
Конденсат що утворюється на внутрішній поверхні 
циліндра, має вигляд серпоподібного шару чи за-
мкненого кільця в залежності від режиму роботи 
машини. Частина внутрішньої поверхні циліндра 
покрита тонкою плівкою конденсату. Для швидшо-
го відбору плівки конденсату, що віддала своє те-
пло внутрішній поверхні стінки 1 циліндра, по всій 
його поверхні розміщені конденсатовідвідні при-
строї, кожний з яких тягнеться по всій твірній кор-

пусу. Турбулізація шару досягається внаслідок 
руху заглиблених в нього зубів 11 вала 10, що 
обертається. Обертання вала 10 здійснюється 
внаслідок контакту приводних дисків 12 з внутріш-
ньою поверхнею корпуса 1 сушильного циліндру. 
Краплі конденсату, що утворюються при обертанні 
вала 9, розбризкуються у порожнині сушильного 
циліндра, покриваючи частину внутрішньої повер-
хні циліндра, не зайняту шаром. Конденсат відво-
диться з внутрішньої поверхні корпуса 1 за допо-
могою сифонних пристроїв 4 і по трубам 5 
відводяться з циліндра. 

Таким чином використання даної конструкції 
сушильного циліндру дозволить інтенсифікувати 
процес теплообміну, що зменшить час сушіння 
матеріалу.
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