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(57) Агрегат для сушіння дисперсних матеріалів, 
який містить сушильну камеру з газорозподільною 
решіткою, що з’єднана масопроводом з охолоджу-
вачем, в якому встановлено перегородки, і тепло-
вентиляційне обладнання, який відрізняється 
тим, що сушильна камера теплоізольована, в се-
редині теплоізольваної сушильної камери влашто-
вані пружні елементи і силові плунжерні гідроцилі-
ндри, на яких закріплена газорозподільна решітка, 
робочі камери силових плунжерних гідроциліндрів 
сполучені гідролінією із привідною гідросистемою, 
до складу якої входить гідравлічний генератор 
коливань тиску робочої рідини, а також перший 
гідравлічний насос з приводом від першого керо-
ваного електродвигуна змінного струму, в нижній 

частині теплоізольована сушильна камера сполу-
чена з магістраллю вводу сушильного агента че-
рез теплогенератор, нагнітальний вентилятор з 
приводом від другого керованого електродвигуна 
змінного струму, теплообмінний утилізатор другого 
ступеня та теплообмінний утилізатор першого сту-
пеня, в середній частині теплоізольваної сушиль-
ної камери з’єднання масопроводом, який викона-
но теплоізольваним з другим перекидним 
дозатором із охолоджувачем, в якому встановлено 
перегородки, що виконані у вигляді теплообмінни-
ка другого ступеня, що підключений до другого 
гідравлічного насоса з приводом від третього ке-
рованого електродвигуна змінного струму, в ниж-
ній частині охолоджувача влаштований третій ви-
пускний дозатор, а у верхній частині 
теплоізольованої сушильної камери розташовано 
перший приймальний дозатор та з’єднання магіст-
раллю виводу сушильного агента з викидним при-
строєм сушильного агента теплообмінного утилі-
затора першого ступеня, окрім того, вхідний 
пристрій сушильного агента теплообмінного утилі-
затора першого ступеня, з’єднаний з теплообмін-
ним утилізатором другого ступеня та з магістрал-
лю вводу сушильного агента. 

 
 

 
 

Корисна модель відноситься до пристроїв для 
сушіння і може бути використана в будівельній, 
харчовій, хімічній та інших галузях промисловості. 

Відомий агрегат для сушіння і охолодження 
дисперсних матеріалів, який має послідовно спо-
лучені масопроводом сушильну камеру магістраль 
вводу, магістраль виводу сушильного агента і охо-
лоджувач прямокутної форми, з перегородками у 
вигляді труб підключених до колекторів, причому 
вхід і вихід змійовиків через колектори з’єднується 
з виходом і входом калорифера [див., а. с. СРСР 
№1182247, 1985р., МКл. F26В 17/10]. 

Недоліком відомого агрегату є висока матері-
аломісткість та технологічна складність руху су-
шильного матеріалу, при не досушуванні або при 
пересушуванні матеріал може бути швидко зіпсо-
ваний. Окрім того, внаслідок відсутності утилізації 

теплоносія, конструкція має значні енергетичні 
втрати. 

Найбільш близьким до запропонованого є аг-
регат для сушіння дисперсних матеріалів, що має 
послідовно сполучену сушильну камеру з газороз-
подільним жолобом, в подальшому газорозподіль-
на решітка та охолоджувач з повітро-розподільною 
решіткою та вертикальними перегородками, і теп-
ловентиляційне обладнання з калорифером, а 
охолоджувач з’єднаний з сушильною камерою 
киплячого шару за допомогою масопроводу, його 
вертикальні перегородки перфоровані [див. а. с. 
СРСР №596799,1976р., МКл. F26B 17/10]. 

Недоліком відомого агрегату є його великі га-
баритні розміри, це потребує значних виробничих 
площ, а також внаслідок відсутності утилізації теп-
лоносія, конструкція має значні енергетичні втра-
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ти. 
В основу корисної моделі поставлено задачу 

зменшення енерговитрат, вдосконалення констру-
кції та спрощення технологічності агрегату для 
сушіння і охолодження дисперсних матеріалів. 

Поставлена задача вирішується тим, що в аг-
регаті для сушіння дисперсних матеріалів, який 
містить сушильну камеру з газорозподільною ре-
шіткою, що з’єднана масопроводом з охолоджува-
чем, в якому встановлено перегородки, і теплове-
нтиляційне обладнання, сушильна камера 
теплоізольована, в середині сушильної камери 
влаштовані пружні елементи і силові плунжерні 
гідроциліндри, на яких закріплена газорозподільна 
решітка, робочі камери силових плунжерних гідро-
циліндрів сполучені гідролінією із привідною гідро-
системою, до складу якої входить гідравлічний 
генератор коливань тиску робочої рідини, а також 
перший гідравлічний насос з приводом від першо-
го керованого електродвигуна змінного струму, в 
нижній частині сушильної камери сполучення з 
магістраллю вводу сушильного агента через теп-
логенератор, нагнітальний вентилятор з приводом 
від другого керованого електродвигуна змінного 
струму, теплообмінний утилізатор другого ступеня 
та теплообмінний утилізатор першого ступеня, в 
середній частині сушильної камери з’єднання ма-
сопроводом, який виконано теплоізольваним з 
другим перекидним дозатором із охолоджувачем, 
в якому встановлено перегородки, що виконані у 
вигляді теплообмінника другого ступеня, що підк-
лючений до другого гідравлічного насоса з приво-
дом від третього керованого електродвигуна змін-
ного струму, в нижній частині охолоджувача 
влаштований третій випускний дозатор, а у верх-
ній частині сушильної камери розташовано пер-
ший приймальний дозатор та з’єднання магістрал-
лю виводу сушильного агента з викидним 
пристроєм сушильного агента теплообмінного 
утилізатора першого ступеня, окрім того, вхідний 
пристрій сушильного агента теплообмінного утилі-
затора першого ступеня, з’єднаний з теплообмін-
ним утилізатором другого ступеня та з магістрал-
лю вводу сушильного агента. 

На кресленні показана принципова схема за-
пропонованого агрегату для сушіння дисперсних 
матеріалів. 

Агрегат для сушіння дисперсних матеріалів, 
містить теплоізольовану сушильну камеру 1 з га-
зорозподільною решіткою 2. 

В середині теплоізольованої сушильної каме-
ри 1 влаштовані пружні елементи 3 і силові плун-
жерні гідроциліндри 4, на яких закріплена газороз-
подільна решітка 2. Робочі камери силових 
плунжерних гідроциліндрів 4 сполучені гідролінією 
із привідною гідросистемою, до складу якої вхо-
дить гідравлічний генератор коливань тиску робо-
чої рідини 5, а також перший гідравлічний насос 6 
з приводом від першого керованого електродвигу-
на змінного струму 7. В нижній частині теплоізо-
льована сушильна камера 1 сполучена з магіст-
раллю вводу сушильного агента через 
теплогенератор 8, нагнітальний вентилятор 9 з 
приводом від другого керованого електродвигуна 
змінного струму 10, теплообмінний утилізатор дру-

гого ступеня 11 та теплообмінний утилізатор пер-
шого ступеня 12. В середній частині теплоізольо-
ваної сушильної камери 1 з’єднання масопрово-
дом 13, який виконано теплоізольованим з другим 
перекидним дозатором 14 із охолоджувачем 15. В 
охолоджувачі 15 встановлено перегородки 16, що 
виконанні у вигляді теплообмінника другого ступе-
ня 11, що підключений до другого гідравлічного 
насоса 17 з приводом від третього керованого 
електродвигуна змінного струму 18. В нижній час-
тині охолоджувача 15 влаштований третій випуск-
ний дозатор 19. В верхній частині теплоізольова-
ної сушильної камери 1 розташовано перший 
приймальний дозатор 20 та з’єднання магістраллю 
виводу сушильного агента з викидним пристроєм 
сушильного агента 21 теплообмінного утилізатора 
першого ступеня 12, окрім того, вхідний пристрій 
сушильного агента 22 теплообмінного утилізатора 
першого ступеня 12, з’єднаний з теплообмінним 
утилізатором другого ступеня 11 та з магістраллю 
вводу сушильного агента. 

Агрегат працює наступним чином. Вологий ди-
сперсний матеріал в необхідній кількості першим 
приймальним дозатором 20 подається в теплоізо-
льовану сушильну камеру 1 на газорозподільну 
решітку 2, де завдяки вібраційній дії пружних еле-
ментів 3 і силових плунжерних гідроциліндрів 4, 
коливання яких забезпечується гідравлічним гене-
ратором коливань тиску робочої рідини 5, що при-
водиться в робочий стан за допомогою першого 
гідравлічного насоса 6 з приводом від першого 
керованого електродвигуна змінного струму 7, 
зависає у віброкиплячому стані. Шар дисперсного 
матеріалу приводиться у інтенсивний віброкипля-
чий стан внаслідок спільної дії вібрації та потоку 
сушильного агента - гарячого повітря, що надхо-
дить від теплогенератора 8. В теплогенератор 8 
повітря подається нагнітальним вентилятором 9, з 
приводом від другого керованого електродвигуна 
змінного струму 10, який всмоктує повітря з атмо-
сфери через вхідний пристрій сушильного агента 
22 теплообмінного утилізатора першого ступеня 
12, відібравши теплоту від відпрацьованого су-
шильного агента та теплообмінний утилізатор дру-
гого ступеня 11, відібравши теплоту від охолоджу-
вального агента, що з’єднаний із магістраллю 
вводу сушильного агента. 

Висушений дисперсний матеріал з теплоізо-
льованої сушильної камери 1 по масопроводу 13, 
який виконано теплоізольованим, рухається і дру-
гим перекидним дозатором 14 подається в охоло-
джувач 15 та передає теплову енергію охолоджу-
вальному агента через перегородки 16, що 
виконанні у вигляді теплообмінника другого ступе-
ня 11, і далі в влаштований третій випускний доза-
тор 19, де здійснюється його вивантаження. 

Відпрацьований сушильний агент з теплоізо-
льованої сушильної камери 1 по магістралі виводу 
теплоносія через викидний пристрій сушильного 
агента 21 теплообмінного утилізатора першого 
ступеня 12 потрапляє в атмосферу, передавши 
теплову енергію сушильному агента. 

Охолоджувальний агент, який міститься в теп-
лообміннику другого ступеня 11, забирає теплову 
енергію висушеного матеріалу та передає її су-
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шильному агента, внаслідок циркуляції другим 
гідравлічним насосом 17 з приводом від третього 
керованого електродвигуна змінного струму 18. 

При використанні теплообмінного утилізатора 
першого ступеня 12 та теплообмінного утилізатора 
другого ступеня 11, значно підвищується тепловий 
ККД агрегату в цілому, внаслідок використання 
відпрацьованого сушильного агента та охолоджу-
вального агента для підігріву свіжого сушильного 
агента, що подається з навколишнього середови-
ща. Окрім того, запропонована схема сприяє 
більш м’якому та рівномірному сушінню, суттєво 
зменшуються витрати теплової енергії. Крім цього 

робочі органи вібраторів виконані у вигляді сило-
вих плунжерних гідроциліндрів 4, переміщення 
яких керується гідравлічним генератором коливань 
тиску робочої рідини 6. Таке виконання забезпечує 
компактність установки, дозволяє зменшити ви-
трати енергії на збудження шару дисперсного ма-
теріалу і перешкоджає утворенню застійних зон. 
Надає можливість при інтенсивному теплообміні 
більш якісно використовувати сушильний агент, 
дозволяє плавно змінювати робочі параметри ко-
ливань газорозподільної решітки 2 і забезпечити 
найбільш оптимальні умови сушіння дисперсного 
матеріалу.
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