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(57) Вібраційна сушарка для дисперсних матеріа-
лів, яка має контейнер U-подібної форми із заван-
тажувальними та розвантажувальними лотками та
патрубків для підведення і відведення теплоносіїв,
яка відрізняється тим, що днище контейнера міс-
тить вивантажувальну поздовжню щілину розмі-
ром 1,5-2 діаметра гранул дисперсного середо-
вища.

Винахід відноситься до техніки сушки диспер-
сних матеріалів і може бути використаний в сіль-
ськогосподарській, хімічній, харчовій та інших га-
лузях промисловості.

Відома вібросушарка киплячого шару (див.:
А.с. № 1423880 М. кл. F26В17/26. Бюл. № 34,
1988), яка має сушильну камеру з поперечним
перерізом U-подібної форми. В нижній частині роз-
ташована решітка заокругленої форми, через яку
подається газоподібний теплоносій і який взаємо-
діє з оброблювальним дисперсним матеріалом.
Вібропривод даної сушарки створює коливання
контейнера, точки якого коливаються в площині
поперечній поздовжньої осі, завдяки чому заван-
таження переміщується в цій же площині в напря-
мку протилежному обертанню вала віброприводу.

Недоліком даної конструкції є те, що при роз-
вантажені деяка частина оброблювального диспе-
рсного матеріалу остається в контейнері, що при-
зводить до пересушування його.

Найбільш близькою за технічною суттю до су-
шарки за винаходом є вібраційна сушарка (див.:
А.С. № 1467344 М. кл. F26В17/26. Бюл. № 11,
1989), яка має завантажувальний і розвантажува-
льний лотки. Розвантажувальний лоток знахо-
диться в нижній торцевій частині контейнера,
днище контейнера знаходиться під деяким кутом,
щоб покращити процес розвантаження. Недоліком
цієї вібросушарки є складність виготовлення такої
конструкції.

Мета винаходу - спрощення конструкції вібро-
сушарки.

Поставлена задача досягається тим, що дни-
ще контейнера виготовлене не суцільним, а з роз-
вантажувальним отвором.

На фіг. 1 представлена конструктивна схема
вібросушарки;  на фіг.  2  -  січення А-А на фіг.  1  в
робочому циклі; на фіг. 3 - січення А-А на фіг. 1 в
циклі розвантажування.

Робоча камера 1 вібросушарки за допомогою
пружних елементів 2 установлена на нерухомій
основі. Віброзбуджувач 3 при допомозі еластичної
муфти 4 з'єднаний з двигуном 5. Дифузор 6 за до-
помогою еластичних елементів 7 приєднаний до
корпуса 1. Днище контейнера 8 (фіг. 2) не суціль-
не, а має вивантажувальний отвір (l=1,5-2D, де D -
середній діаметр частинки дисперсного матеріа-
лу), і залежно від типу сипкого матеріалу регулю-
ється за допомогою важеля 11.

Процес сушки можна здійснити за два цикли.
Перший - робочий цикл. Оброблювальна час-

тина дисперсного матеріалу через дифузор пода-
ється в робочий контейнер. Через перфороване
днище подається газоподібний теплоносій який
нагріває оброблювальний матеріал і відбирає во-
логу. За рахунок того, що дисперсний матеріал
переміщується в напрямку, протилежному виван-
тажувальному вікну (фіг. 2), вивантаження не від-
будеться, зазор вивантажувального вікна (l) рівний
1,5-2 середнім діаметрам частинок дисперсного
матеріалу. Змінивши напрямок обертання вала
віброприводу, напрямок переміщення дисперсного
матеріалу зміниться на протилежний, наступить
другий цикл роботи вібросушарки - розвантажу-
вання контейнера. Після завершення розвантажу-
вання, змінивши напрямок обертання вала вібро-
приводу, цикли повторюються.

Таке виконання вібросушарки дозволяє по-
кращити якість обробки дисперсного матеріалу і
значно спростити конструкцію вібросушарки.
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