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(57) 1. Лоткова вібраційна сушарка, яка містить в
собі корпус з транспортною декою, розділеною на

секції поздовжніми вертикальними ребрами, що
відрізняється тим, що транспортна дека з ниж-
ньою частиною корпуса утворюють закриту порож-
нину, в якій при допомозі ізоляторів до транспорт-
ної деки в зоні кожної секції закріплені нагрівальні
елементи, при цьому порожнина заповнена піском.
2. Лоткова вібраційна сушарка по п. 1 відрізня-
ється тим, що нагрівальні елементи виконані хви-
лястими.

Винахід відноситься до техніки сушки диспер-
сних матеріалів в віброкипячому шарі, і може най-
ти застосування в сільськогосподарській, харчовій,
хімічній та інших галузях промисловості.

Відомі сушарки лоткового типу (див.: А.с.
787850 М. кл. F26В17/26. Бюл. № 46, 1980), в яких
основним робочим органом є лоток з перфорова-
ною декою. Розігріті гази від теплогенератора по-
даються в газорозподільний короб під перфорова-
ну деку. Проходячи через шар матеріалу, який
рухається по перфорованій деці, повітря нагріває
його і водночас забирає вологу. Однак недоліком
даної конструкції є те, що затрачена енергія на
нагрівання повітря не повністю іде на сушку мате-
ріалу, а частково з розігрітим повітрям викидаєть-
ся в атмосферу.

Найбільш близькою за технічною суттю до су-
шарки за винаходом є сушарка лоткового типу
(див.: А.с. 779769 М. кл. F26В17/26. Бюл. № 42,
1980), в якій для покращення процесу сушки вста-
новлено нагрівні елементи в вигляді вертикальних
поздовжніх ребер, які розділяють транспортну деку
на секції.

Однак недоліком даної конструкції є те, що бу-
де існувати нерівномірність нагрівання матеріалу
по всьому об'єму.

В основу винаходу поставлено задачу підви-
щення КПД сушарки та рівномірності температур-
ної дії на всю масу оброблювального матеріалу.

Поставлена задача досягається тим, що
транспортна дека з нижньою частиною корпуса
сушарки утворюють закриту порожнину, в якій за
допомогою ізоляторів до транспортної деки в зоні
кожної секції закріплені нагрівальні елементи, при

цьому порожнина заповнена піском, а нагрівальні
елементи виконані хвилястими.

На фіг. 1 схематично показана вібраційна су-
шарка; на фіг. 2 - поперечний переріз А-А на фіг. 1;
на фіг. 3 - поздовжній переріз Б-Б на фіг. 2.

Лоткова вібраційна сушарка складається з ко-
рпуса 1 з бункером 2 та вихідним лотком 3, яка за
допомогою пружних елементів 4 встановлена на
нерухомій основі. В нижній частині корпуса вста-
новлено віброзбуджувач 5 направленої дії. В за-
критій порожнині за допомогою ізоляторів 6 до
транспортної деки 7 з вертикальними ребрами 8
закріплені нагрівальні елементи 9 гвинтами 10.
Порожнина заповнена піском 11. Корпус сушарки
покритий ізоляційним матеріалом 12. Секції транс-
портної деки під час роботи заповнюються оброб-
люваним матеріалом 13.

Сушарка працює наступним чином.
Сипкий матеріал 13 з бункера 2 дозовано по-

дається в секції транспортної деки 7. Під дією віб-
розбуджувача 5 матеріал переміщається вздовж
лотка сушарки. Підключені до джерела струму
нагрівальні елементи 9 нагрівають пісок 11, який, в
свою чергу, рівномірно нагріває транспортну де-
ку 7 з ребрами 8, що, в свою чергу, дає змогу
більш рівномірно розподілити температурну дію на
оброблюваний матеріал по всій площині лотка. Під
час руху матеріалу по вібруючій поверхні він інте-
нсивно перемішується, що приводить до його інте-
нсивної та рівномірної сушки. Хвиляста форма
нагрівних елементів компенсує їхнє лінійне розши-
рення під час нагрівання та дозволяє рівномірно
нагрівати пісок по всьому об'єму порожнини, що
приводить до рівномірності та стабільності сушки
матеріалу.
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Перевагою запропонованої сушарки є те, що,
на відміну від існуючих аналогів, в даній сушарці
час знаходження оброблюваного матеріалу в зоні

сушарки можна регулювати в будь-яких межах, що
дає можливість сушити матеріал як при високих
температурах, так і при низьких.
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