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Одним з перспективних способів сушіння сипучих матеріалів є
спосіб сушіння в віброкиплячому шарі, який може бути досягнутий на
вібраційних сушарках різного типу. Однак, враховуючи відносно велику
тривалість сушіння деяких матеріалів, кращими є сушильні установки,
створені на основі вібраційних конвеєрів, які дозволяють порівняно з
іншими сушарками значно збільшити час перебування матеріалу в одному
агрегаті.
Однак, незважаючи на значні переваги вібраційних інфрачервоних
сушарок, вибір виду псевдозрідження вимагає експериментального
обґрунтування. З цією метою було проведено порівняльні експерименти на
лабораторній установці періодичної дії, принципова схема якої приведена
на рис. 1.
Установка складається з наступних основних вузлів: сушильної
камери 1 з перфорованим піддоном (газорозподільними решітками) 11,
інфрачервоний випромінювачів 2, вентилятора 3, вібропривода 4 і
контрольно-вимірювальної апаратури. Сушильна камера 1 приєднана до
циліндричного патрубка 5, що приводиться в коливальний рух у
вертикальній площині від вібропривода 4 через тяги 6 з можливістю зміни
амплітуди коливань від 0 до 10 мм. Частота коливань вібропривода
регулювалася за допомогою тиристорного регулятора напруги і ЛАТРа 14
в інтервалі 0 ... 50 Гц (0 ... 3000 об/хв).
Циліндрична сушильна камера 1 діаметром 100 мм має оглядове
вікно з термостійкого скла, в камеру засипається досліджуваний
матеріал, закріплюється на циліндричному патрубку 5 за допомогою
хомута 7. Патрубок 5 кріпиться до рами за допомогою віброопор 8, та
з'єднується з повітрепроводом 9, по якому через м'який з'єднувальний
рукав 10 надходить повітря від вентилятора 3.
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Рисунок 1 – Принципова схема експериментальної лабораторної
сушильної установки: 1 – камера сушильна; 2 – інфрачервоний
випромінювач; 3 – вентилятор; 4 – вібропривід; 5 – патрубок циліндричний;
6 – тяга вібропривода; 7 – хомут; 8 – віброопори; 9 – повітропровід;
10 – рукав з'єднувальний; 11 – решітка газорозподільна; 12 –заслінка
регулююча; 13 – діафрагма; 14 – ЛАТР; 15 – тримач анемометра; 16 – лінійка;
17 – анемометр; 18 – термопара; 19 – мікроманометр; 20 – мікроманометр
диференційний
За допомогою вібропривода 4 та потоку повітря який створюється
вентилятором 3 продукт в сушильній камері псевдозріджується, що значно
інтенсифікує процес сушки та забезпечує рівномірність прогріву по всьому
об’ємі. Для нагріву продукція піддавалась впливу опромінення
інфрачервоними випромінювачами 2 певної потужності 100, 200, 300 Вт.
Температура всередині продукту вимірювалася хромель-копелевими
термопарами 18 з діаметром дроту 0,2 мм.
Для вимірювання падіння тиску в камері і шарі матеріалу служили
мікроманометри 20. Швидкість потоку сушильного агента контролювалася
за допомогою анемометра 17 типу АСО-3, укріпленого на стійці 15.
Експериментальні дані результатів досліджень систематизувалися і
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зводилися в таблиці. На підставі табличних даних будувалися графіки і
проводилася їх математична обробка з метою виявлення закономірностей,
взаємозв'язків досліджуваних величин, а також визначалася відносна і
абсолютна похибка проведених досліджень.
Основними завданнями експериментальних досліджень на
лабораторній сушильній установці були:
- виявлення гідродинамічних характеристик матеріалу;
- виявлення закономірностей процесу сушіння матеріалів;
- отримання даних, необхідних для оптимізації процесу;
- отримання даних, необхідних для розробки методики інженерного
розрахунку апаратів для інфрачервоного сушіння в псевдозрідженому
шарі.
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