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Тема: Конструкція та розрахунки параметрів камерної сушарки 

Мета роботи: вивчення теоретичних основ процесу сушки, зна-
йомство з класифікацією сушарок, конструкції і принципом роботи 
сушарок, виконання розрахунку камерної сушарки. 
 

1 Теоретична частина 

1.1 Сушарне устаткування 

Сушінням називається термічний процес видалення вологи з тве-
рдих матеріалів або розчинів за допомогою її випару або випарюван-
ня. Це одна з найважливіших стадій технологічного процесу, яка ви-
значає якість продукту, оскільки важливо не лише висушити продукт, 
але і зберегти його біологічну цінність. Для видалення вологи з про-
дукту необхідно витратити енергію. За енергетичною ознакою можна 
виділити два основні принципи обезводнення: 1) видалення вологи з 
продукту без зміни її агрегатного стану, тобто у вигляді рідини; 2) ви-
далення вологи із зміною її агрегатного стану. 

Перший принцип обезводнення здійснюється механічним спосо-
бом (пресування, центрифугування, фільтрування та ін.). Другий 
принцип сушіння пов’язаний з витратою теплоти на фазове перетво-
рення води на пару. 

За способом підведення теплоти до продукту, що висушується, 
розрізняють наступні види сушіння: 

- конвективне – безпосереднє торкання продукту, який висушу-
ється з сушильним агентом, в якості котрого звичайно використову-
ють нагріте повітря; 

- контактне – передача теплоти від теплоносія до продукту через 
стінку, що розділяє їх; 

- радіаційне – передача теплоти інфрачервоними променями; 
- сублімаційне – сушіння в замороженому стані при глибокому вакуумі; 
- діелектричне – нагрівання продукту в полі струмів високої або 

надвисокої частоти. 
Швидкість сушіння визначається швидкістю дифузії (переміщен-

ням) вологи з глибини продукту, що висушується в довкілля. Вида-
лення вологи при обезводненні зводиться до переміщення теплоти і 
вологи усередині продукту та її перенесення з поверхні в довкілля. 

Сушіння є типовим нестаціонарним необоротним процесом, при 
якому вологовміст матеріалу міняється як в об’ємі, так і в часі, та сам 
процес наближається до рівноваги.  

Інтенсивність сушіння залежить від фізико-хімічних властивос-
тей матеріалу і рушійної сили процесу. 
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Застосування принципів обезводнення і видів сушіння обумовле-

не енергією зв’язку вологи з матеріалом. 
За класифікацією академіка П. А. Ребіндера усі форми зв’язку вологи 

діляться на три великі групи: хімічну, фізико-хімічну, фізико-механічну. 
Хімічно пов’язана волога найміцніше сполучена з матеріалом в 

строго певних співвідношеннях і може бути видалена тільки при на-
гріванні продукту до високої температури (пропікання) або в резуль-
таті проведення хімічної реакції. 

Фізико-хімічний зв’язок об’єднує два види вологи, які відрізняють-
ся між собою міцністю зв’язку з матеріалом: адсорбційно і осмотично 
(волога набрякання і структурна волога) пов’язану вологу. Адсорбційна 
волога міцно утримується на поверхні і в порах продукту. Осмотично 
пов’язана вода знаходиться усередині клітин продукту. Адсорбційна 
волога вимагає для свого видалення значно більшої витрати енергії, чим 
волога набрякання. Для видалення адсорбційно пов’язаної вологи її 
треба перетворити на пару, після чого вона переміщається усередині 
матеріалу у вигляді пари, для цього потрібно витратити теплоту. 

Фізико-механічна волога поділяється на вологу макрокапілярів (з 
середнім радіусом більш ніж 0,1 мкм) і мікрокапілярів (з середнім раді-
усом менш ніж 0,1 мкм). До цієї форми зв’язку вологи з продуктом від-
носиться також структурна волога (при утворенні гелю) і волога змо-
чування. Макрокапіляри заповнюються вологою при безпосередньому 
контакті її з матеріалом, тоді як в мікрокапіляри волога поступає і при 
безпосередньому контакті і в результаті поглинання її з довкілля. 

Капілярна волога переміщається у вигляді рідини або пари. В 
процесі сушіння з овочів і фруктів в першу чергу виділяється капіля-
рна волога, що випаровується як з поверхні, так і зсередини капіляра. 
Цю частину вологи називають вільною вологою, оскільки випар її 
підпорядковується закону випару рідини з відкритої поверхні. 

Усі вологі матеріали в залежності ось їх основних колоїдно-
фізичних властивостей діляться на три види: типові колоїдні (жела-
тин, агар-агар), капілярно-пористі (вологий кварцовий пісок, деревне 
вугілля), капілярно пористі колоїдні (фрукти, овочі, м’ясо, сир). 

Для вибору найкращого варіанту процесу сушіння і проведення теп-
лового розрахунку сушарної установки важливо знати властивості і хара-
ктеристики стану вологого повітря та про їх змінення в процесі сушіння. 

Перед початком сушіння сушарний агент (вологе повітря) є суміш-
шю сухого повітря з парою. В процесі сушіння його вологість збільшуєть-
ся, тобто частка вологи, яка міститься в суміші, при обезводненні зростає. 
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Вологе повітря характеризується наступними основними параметрами: 

барометричним тиском, парціальним тиском водяної пари, абсолютною і 
відносною вологістю, вологовмістом, ентальпією (тепломісткістю) та ін. 

Абсолютна вологість визначається кількістю водяної пари, воло-
гого повітря (кг/м3), що міститься в 1 м3. 

Відносна вологість є однією з найважливіших характеристик по-
вітря як сушарного агента і визначає його вологоємкість, тобто здат-
ність повітря до насичення парами вологи. 

Вологовмістом називається маса водяної пари, що міститься у во-
логому повітрі, віднесеної до 1 кг абсолютно сухого повітря. Цей пара-
метр широко використовується в розрахунках сушарних установок. 

Вимір вологості повітря є обов’язковим, оскільки від неї зале-
жить швидкість випару вологи з продукту. Різницю між температу-
рою повітря і температурою мокрого термометра (потенціал сушки) 
характеризує спроможність повітря поглинати вологу з матеріалу. 

мc tt  ,           (1) 

де tc - температура повітря або звичайного (сухого) термометра; 
    tм - температура мокрого термометра. 
Температура мокрого термометра характеризує здатність повітря 

віддавати теплоту для випару води до повного насичення нею повітря. 
Якщо продукт знаходиться у контакті з вологим повітрям, то принципово 
можливі два процеси: випар вологи з продукту (десорбція) при парціаль-
ному тиску пари над поверхнею продукту рм, що перевищує його парціа-
льний тиск і повітрі рп; зволоження продукту – поглинання пари з навко-
лишнього вологого повітря (сорбція), тобто коли тиск рм менший за рп. 

Вологість продукту, відповідна стану рівноваги, називається рів-
новажною вологістю Wp. При Wp температура продукту дорівнює те-
мпературі навколишнього повітря. Рівноважна вологість визначає 
здатність продукту утримувати вологу. 

Особливість перенесення теплоти при сушінні полягає в тому, що 
тут воно ускладнюється перенесенням вологи. При випарі вологи з 
поверхні якого-небудь продукту виникає перепад вологовмісту між 
його зовнішнім та внутрішніми шарами, що і забезпечує подальше 
переміщення вологи з внутрішніх, вологіших ділянок до його поверх-
ні, яка має меншу вологість. Відбувається безперервне зменшення во-
логості в усьому об’ємі матеріалу. Перенесення вологи в матеріалі 
носить назва вологопровідність. 

На переміщення вологи всередині продукту також чинить вплив 
перепад температури.  
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На поверхні продукту вона більша, ніж в центральних шарах. Під 

впливом температурного перепаду частина вологи переміщатиметься 
від поверхні до внутрішніх шарів матеріалу. Це явище носить назву 
термовологопровідності. 

Характер протікання процесу сушіння якнайповніше описується 
кривими сушіння (у координатах вологість матеріалу – час), кривими 
швидкості сушіння (у координатах швидкість сушки – вологість ма-
теріалу) і температурними кривими (у координатах температура ма-
теріалу – вологість матеріалу). 

Крива сушіння будується на основі експериментальних даних, а 
потім за допомогою диференціювання – криву швидкості сушіння. На 
рисунку 1 а) наведена крива сушіння і залежність температури мате-
ріалу від вологості. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   а)       б) 

Рисунок 1 – Крива сушіння а) і крива швидкості сушіння б). 
З кривої сушіння видно, що після періоду прогріву матеріалу до 

температури сушіння (ділянка АВ) наступає період постійної швидко-
сті сушіння (І період). В цьому періоді температура матеріалу прий-
має значення, яке дорівнює температурі мокрого термометра мt (від-
різок В1С1 на температурній кривій), теплота яка підводиться до ма-
теріалу, витрачається на випарювання вільної вологи. Період постій-
ної швидкості сушіння зображується прямою з постійним тангенсом 
кута нахилу (відрізок ВС). Цей період продовжується до досягнення 
першої критичної вологості Wкр, починаючи з якої настає період зни-
ження швидкості. В цьому періоді зниження вологості матеріалу по-
казане кривою СЕ. В період зниженої швидкості видаляється зв’язана 
волога і температура матеріалу підвищується по кривій С1Е1.  
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В кінці сушіння вологість матеріалу асимптотично наближається 

до рівноважної вологості Wp, при якій видалення вологи з матеріалу 
припиняється.  

В цей момент температура матеріалу досягає значення темпера-
тури теплоносія, що оточує матеріал (точка Е1). Однак для досягнення 
рівноважної вологості потрібен значний період часу. 

Швидкість сушіння являє собою змінення вологості (вологовміс-
ту) за одиницю часу: dtdW  (в %/год.) або ddx  (в с–1). 
 Швидкість сушіння для даної вологості (вологовмісту) матеріа-
лу представляється тангенсом кута нахилу дотичної проведеної до то-
чки кривої сушіння, що визначає вологість або вологовміст матеріалу. 
 По даних про швидкість сушіння зображується крива швидкості 
сушіння (рисунок 1 б). Горизонтальний відрізок ВС визначає швид-
кість в першому періоді, а відрізок СЕ – в другому періоді сушіння. 

В першому періоді сушіння коли з продукту видаляється вільна 
волога швидкість сушіння визначається опором масопереносу у зов-
нішньо дифузійну область, тобто значенням конвективного коефіціє-
нту масовіддачі. В точці С, що відповідає першій критичній вологості 
Wкр , вологість на поверхні матеріалу стає рівною гігроскопічній. Зі 
значення Wкр починається видалення з матеріалу зв’язаної вологи і 
швидкість сушіння знижується. 

Слід пам’ятати, що вид кривих, побудованих для другого періоду 
сушіння того чи іншого матеріалу, можуть суттєво відрізнятися від 
кривих наведених на рисунку 1. Другий період, в залежності від форм 
зв’язаності вологи матеріалу може сам поділятися на кілька етапів.  

Швидкість сушіння залежить від ряду чинників. Чим більша шви-
дкість руху повітря в сушарці, тим швидше воно відносить вологу, що 
випарувалася, перешкоджаючи підвищенню парціального тиску водя-
ної пари. Швидкість випару тим більша, чим вища температура повітря 
в сушарці. Інтенсивність випару вологи залежить також і від фізико-
хімічних властивостей матеріалу, від розміру шматків та їх форми (чим 
більше поверхня шматків, тим швидше йде процес сушки), від інтенси-
вності перемішування, способу укладання і висоти шару продукту. 

Характер протікання процесу сушіння визначається механізмом 
переміщення вологи усередині матеріалу, енергетикою випару і меха-
нізмом переміщення вологи з поверхні матеріалу в довкілля через так 
званий пограничний шар, розташований у поверхні матеріалу. 
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1.2 Конструкції сушарних апаратів 

В залежності від способу сушіння сушарки можна розділити на 
декілька груп. Найчисленніша група представлена конвективними 
сушарками, в яких теплота від сушарного агента переноситься до ма-
теріалу конвекцією. Другу, менш численну групу складають кондук-
тивні сушарки, в яких матеріал нагрівається при безпосередньому ко-
нтакті з поверхнею нагріву. Третю групу сушарок складають при-
строї, в яких процес видалення вологи здійснюється в глибокому ва-
куумі при негативних температурах. Ці сушарки називають субліма-
ційними, тому що пароутворення в них відбувається, минаючи рідкий 
стан. Четверту групу складають спеціальні сушарки, в яких викорис-
товуються різні електрофізичні способи підведення енергії, наприклад 
за допомогою струмів високої частоти або інфрачервоних променів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Класифікація сушарних установок 
Сушарки, які застосовують в харчовій промисловості, відрізня-

ються різноманітністю конструкцій та підрозділяються за способом 
підведення теплоти (конвективні, контактні та ін.); по виду теплоно-
сія,що  використовується (повітря, газ, пара, паливні гази); за величи-
ною тиску в сушарці (атмосферні і вакуумні); за способом організації 
процесу (періодичної або безперервної дії); за схемою взаємодії пото-
ків (прямоточні, протитечійні, перехресного і змішаного руху). 
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Вибір принципової схеми сушарної установки залежить від приз-

начення, продуктивності та вимог, що пред’являються до неї. Так, на-
приклад, до сушарних установок, призначених для сушіння зерна, 
пред’являються наступні вимоги, характерні також і для інших типів 
сушарних установок, а саме: 

- зниження вологості в необхідних межах при збереженні якості 
зерна різних культур; 

- охолодження зерна після його просушування; 
- механізація процесів подачі, очищення, зважування, видалення 

зерна після просушування і видалення відходів; 
- автоматизація процесу подачі палива; 
- автоматизація контролю процесу сушіння; 
- зниження витрат на паливо, електроенергію, технічне обслуго-

вування і ремонт устаткування сушарної установки; 
- висока протипожежна безпека; 
- зменшення масогабаритних розмірів сушарних установок. 
На хлібоприймальних пунктах використовуються, як правило, 

стаціонарні зерносушильні установки продуктивністю до 50 тонн в 
годину і більше (продуктивність пересувних сушарних установок не 
перевищує 10 тонн в годину). 

Зерносушарки розрізняються також за схемою руху агента су-
шіння, розташуванням вентиляторів, числом зон сушіння і так далі. 

Прямоточний рух агента сушіння (сушарний агент і матеріал, що 
висушується рухаються в одному напрямі) переважний у разі високої 
температури теплоагента, його невеликій відносній вологості і при висо-
кій вологості матеріалу (великі перепади температур агента сушки і ма-
теріалу, а також низька відносна вологість агента сушки сприяє інтенси-
вному випару вологи, як з поверхні матеріалу, так і капілярної вологи). 

Прямоточний рух агента використовується при сушінні свіжозіб-
раного сирого зерна 

Протитечійний рух агента сушіння забезпечує збереження вищої 
якості зерна, але при високій відносній вологості агента на виході з 
сушарної камери можлива конденсація пари на поверхні холодного 
зерна, що значно знижує ефективність роботи сушарної установки. 

При поперечному русі сушарного агента щоб уникнути погір-
шення якостей зерна необхідно у верхню частину сушарної камери 
подавати агент з нижчою температурою, ніж в нижню частину суша-
рної камери, де зерно має меншу вологість і, як наслідок, велику тер-
мостійкість, і температура агента суш може бути вищою (до + 150ºС). 
У сушарних установках застосовується також змішаний рух агента. 
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Агент сушіння в сушарні камери установок нагнітається вентиля-

торами (надлишковий тиск нагнітання 500..1000 Па); повітря з охоло-
джувальних камер відсмоктується також вентиляторами (розрідження 
в камерах охолодження 500..1000 Па). Інтенсивність же випару воло-
ги з матеріалу не залежить від способу подачі агента сушки. 

У сушарних установках невеликої продуктивності (до 10 тонн в 
годину) установка вентиляторів на відсмоктуванні дозволяє один і 
той же вентилятор використовувати для видалення з сушарної камери 
сушарного агента і повітря з охолоджувальної камери (при такій схемі 
установки вентилятора в зимовий час внаслідок конденсації вологи 
відбувається забруднення лопатей вентилятора і його кожуха, що 
знижує продуктивність та ККД вентилятора, тому вищеописана схема 
установки вентилятора використовується в сушарних установках з 
високою температурою агента сушки на вході в сушарну камеру 
(+300…+350ºС); на виході сушарної камери температура агента су-
шіння значно нижча, що дозволяє при установці вентилятора на випу-
ску уникнути необхідності передбачати охолодження підшипників  
вентилятора). У високопродуктивних сушарних установках вентиля-
тори встановлюються, як правило, на лінії нагнітання. 

Сушарні камери в сушарних установках високої продуктивності 
розділяються на декілька зон сушіння, причому при установці венти-
ляторів на нагнітанні для кожної зони встановлюється окремий вен-
тилятор. Розподіл сушарної камера на декілька зон сушіння дозволяє 
використовувати найбільш доцільні режими. Між зонами сушіння пе-
редбачається проміжне охолодження для зниження температури ма-
теріалу, що висушується, запобігання його перегріванню. 

Конвективні сушарки, серед яких найбільш простими є камерні 
(рисунок 3), мають корпус, усередині якого знаходяться вагонетки. На 
полицях вагонеток поміщається вологий матеріал. Теплоносій нагні-
тається в сушарку вентилятором, нагрівається в калорифері і прохо-
дить над поверхнею матеріалу, що висушується або пронизує шар ма-
теріалу від низу до верху. Частина відпрацьованого повітря змішуєть-
ся зі свіжим повітрям.  

Ці сушарки періодичної дії звичайно працюють при атмосферно-
му тиску. Їх застосовують в малотоннажних виробництвах для сушін-
ня матеріалів при невисоких температурах в м’яких умовах. Камерні 
сушарки мають низьку продуктивність і відрізняються нерівномірніс-
тю сушіння продукту. 
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1 - корпус; 2 - вагонетка; 3 - калорифери; 4 - вентилятор; 5 - шибер 
Рисунок 3 – Камерна сушарка 

Тунельні сушарки (рисунок 4) використовують для сушіння су-
харів, овочів, фруктів, макаронів і інших продуктів. По організації 
процесу ці сушарки відносяться до сушарок безперервної дії. Сушар-
ки є подовженим прямокутним корпусом, в якому переміщаються по 
рейках візки з матеріалом, що висушується розташованим на полицях 
візків. При цьому час перебування візків в сушарній камері дорівнює 
тривалості сушіння.  

Сушіння матеріалу досягається за один прохід візків. Свіже пові-
тря засмоктується вентилятором і поступає, нагріваючись в калори-
ферах, в сушарку. Переміщення візків відбувається за допомогою 
штовхальника. Сушарка має герметичні двері, що самі відчиняються. 

Гаряче повітря взаємодіє в сушарці з матеріалом в прямотоку або 
в протитечії. У ряді випадків в тунельних сушарках, можна, здійсню-
вати рециркуляцію повітря та його проміжне підігрівання в сушарній 
камері. Калорифери і вентилятори встановлюють на даху сушарки, 
збоку або в тунелі під сушаркою. Відпрацьоване повітря з сушарки 
викидається через газохід. 

Свіже повітря 
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1 - вентилятор; 2 - калорифер; 3 - двері; 4 - візок; 5, 6 - шибери. 
Рисунок 4 – Тунельна сушарка 

Стрічкові багатоярусні конвеєрні сушарки застосовують для 
сушки макаронних виробів, сухарів, фруктів, овочів, крохмалю та ін. 
Вологий матеріал завантажується через верхній або бічний заванта-
жувальний бункер, як показано на рисунку 4, і поступає на верхній 
перфорований стрічковий конвеєр, на якому переміщається уздовж 
сушарної камери, і потім пересипається на розташований нижче кон-
веєр. З нижнього конвеєра висушений матеріал поступає в розванта-
жувальний бункер або на приймальний конвеєр. 

Пересипання матеріалу із стрічки на стрічку сприяє його перемі-
шуванню, що, у свою чергу, збільшує швидкість сушки. 

Щоб матеріал напрямлено пересипався з вище розташованого 
конвеєра на розташований нижче, встановлюють направляючі лотки.  

Повітря нагнітається вентилятором, проходить через калорифер і 
надходить в сушарну камеру, де пронизує шар матеріалу на кожній 
перфорованій стрічці. Для проміжного підігрівання повітря під стріч-
ками кожного конвеєра знаходиться проміжний калорифер, викона-
ний з ребристих труб.  

Стрічкові сушарки бувають прямоточними і протитечійними. У 
таких сушарках може бути передбачена рециркуляція повітря. Завдя-
ки проміжному підігріванню і рециркуляції повітря в стрічкових су-
шарках досягаються м’які умови сушіння. Існують конструкції з про-
міжними калориферами (під кожним з конвеєрів), що забезпечує без-
перервний процес сушіння з перехресним рухом повітря 
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1 - корпус; 2 - ведучі барабани стрічковий конвеєр; 3 - вихід повітря;  

4 - завантажувальний бункер; 5 - стрічки конвеєра; калорифери;  
6 - ведені барабани; 7 - перегородки; 8 - калорифер. 

Рисунок 4 – Стрічкова сушарка: 
 Барабанні сушарки застосовують для сушіння жому і цукру пі-
ску на цукрових заводах, кристалічних та зернистих матеріалів на ба-
гатьох інших виробництвах. 
 Конструктивна схема барабанної сушарки, що працює на топко-
вих газах показана на рисунку 5 і являє собою барабан 1, що оберта-
ється на роликах 4, спираючись на них своїми бандажами 2. Барабан 
обертається за допомогою зубчастого вінця 3, який перебуває у заче-
пленні з шестірнею 5, що приводиться в рух від електродвигуна через 
редуктор 6. Частота обертання барабана 1…8 об/хв. Відношення дов-
жини барабана до діаметра становить від 3,5:1 до 7:1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - барабан; 2 - бандаж; 3 - зубчастий вінець; 4 - ролик; 5 - шестірня; 
 6 - привод; 7 – насадка. 

Рисунок 5 – Барабанна сушарка: 
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2 Методика розрахунку 

2.1 Завдання на розрахунок: виконати розрахунок камерної 
сушарки, якщо задані наступні параметри: 

  G1  – кількість сирого матеріалу, кг; 
     τ – час сушіння, год.; 

смC – теплоємність абсолютно сухого матеріалу, ккал/(кг·град); 
  ω1 – вологість матеріалу до сушіння, в % по масі; 
  ω2 – вологість матеріалу після сушіння, %; 
     – температура матеріалу на вході в сушарку, ºС; 
  л

оt  – температура зовнішнього повітря влітку, ºС; 
 зм

оt  – температура зовнішнього повітря взимку, ºС; 
 л

о  – відносна вологість повітря влітку, %; 
 зм

о – відносна вологість повітря взимку, %; 
  допt  – допустима температура сушарного агента на вході в сушарку; 
   2t  – температура сушарного агента на виході з сушарки, ºС; 
  2 – відносна вологість сушарного агента на виході з сушарки,%; 
    g – навантаження на поверхню решета, кг/м2; 
    k – коефіцієнт теплопередачі стін сушарки. 

2.2 Геометричний розрахунок сушарної камери 

2.2.1 Визначається загальна площа поверхні решіт, м2 

g
GS 1

р        (2) 

де 1G  - кількість сирого матеріалу, кг; 
       g  - питоме навантаження на поверхню решіт, кг/м2. 

2.2.2 Конструкція, кількість решіт, їх розташування в камері 
В різних галузях виробництва для сушарок використовують до-

сить великий спектр конструкцій та типорозмірів решіт.  
Для даного учбового розрахунку можна прийняти конструкцію 

решіт: дерев’яні рами з дротяною сіткою; вага рами 1,5 кг, вага сітки 
0,5 кг, розміри 0,785×0,785 м. Площа одного решета складе, м2: 

ppp blS          (3) 
де lp і bp - відповідно довжина і ширина решета, м. 
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Розраховується кількість решіт в камері, шт.: 

ppp SSZ       (4) 
Кількість решіт округлюється до цілого числа. 
Розробляється план розташування візків з решетами в камері сушарки: 
На один візок, як правило, встановлюють етажерку (пакет), який 

складається  з 12...10Z   решіт, тоді число візків буде складати: 
ZZZ pв                (5) 

При невеликій кількості візків (2…3 шт.) їх доцільно розташову-
вати в один ряд, при кількості 6…8 шт. – в два ряди по 3…4 візка, а 
при ще більшій кількості візків їх розташовують і в 3 і в 4 ряди. 

2.2.3 Визначається завантаження на одне решето g , кг,  

p

1

Z
Gg        (6) 

2.2.4 Визначаються зовнішні розміри камери: 
- приймається товщина стін, підлоги і стелі, δ = 0,1…0,12 м. 
- ширина камери, м: 

 2)1Z(aZbВ ряд1рядp ,      (7) 

де bp - ширина решета, м; 
   а1 - зазор між стінкою і решетом та рядами візків, м: 

а1 = 0,05…0,15 м; 
- висота камери, м: 

 2ZaH ,      (8) 
де a  - відстань по висоті між решетами, 15,0...12,0a  м; 
   Z   - кількість решіт в етажерці, шт.,  
- довжина камери, м, 

b22а)1Z(lZL 1рядрряд   ,    (9) 

де рl  - довжина решета, м; 

1a  - відстань між рядами, м; 
b   - ширина розподільних коробів, 6,0...5,0b  м. 

2.2.5 Визначається поверхня тепловтрат в довкілля, м2 

LB2BH2LН2SП     (10) 
2.2.6 Накреслити схему розміщення решіт в камері. 
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2.3 Матеріальний розрахунок 

2.3.1 Визначається кількість висушеного матеріалу: 

2

1
12 100

100GG






 ,         (11) 

де 1G  - кількість сирого матеріалу, кг; 
    2G  - кількість висушеного матеріалу, кг; 
    1  - вологість матеріалу до сушіння, %; 
    2  - вологість матеріалу після сушіння, %. 
2.3.2 Визначається кількість води, що випаровується, кг: 

21 GGW  ,     (12) 
2.4 Розрахунок тепловтрат при сушці в камері 
2.4.1 Тепловтрати в довкілля  
2.4.1.1 Середня різниця температур середовищ по довжині камери: 










2

доп

2доп
cp

t
tlg3,2

ttt ,        (13) 

допt  - допустима температура сушарного агента на вході в сушарку, оС; 
   2t  - температура сушарного агента на виході з сушарки, оС; 
     - температура матеріалу на вході в сушарку, оС. 
Різниця температур середовищ на торцях камери 

 допcp tt ;    2cp tt      (14) 
2.4.1.2 Інтенсивність тепловтрат при коефіцієнті теплопередачі 

однаковому для усіх стін сушарки : 
- по довжині камери, ккал/ (м2·год.) 

cpд tkq  ,         (15) 

де k - коефіцієнт теплопередачі стін сушарки, ккал/ (м2·год.·град). 
   7,0k   ккал/ (м2·год.·град) 
- з торців камери, ккал/ (м2·год.) 

cpm tkq  ;           (16) 

cpm tkq  .           (17) 
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2.4.1.3 Тепловтрати в довкілля: 

W
)SqSqSqSqSq(q ттттссстстпдпддк


   (18) 

де сстпд q,q,q  - інтенсивність тепловтрат через підлогу, стелю 
     і стінки, камери, ккал/ (м2·год), дсстпд qqqq   ; 

тт q,q   - інтенсивність тепловтрат на торцевих стінках камери; 

тсстпд S,S,S,S  - площа підлоги, стелі, поздовжніх і торцевих 
                                  стін камери, м2; 
  - час сушіння, год. 

2.4.2 Тепловтрати на нагрів матеріалу  
2.4.2.1 Визначаються теплоємності матеріалу, ккал/ (кг·град): 
- сирого: 

100
)C1(CС 1

смсмм


 ,   (19) 

 де смC  - теплоємність абсолютно сухого матеріалу, ккал/ (кг·град); 
 - висушеного: 

100
)C1(CС 2

смсмм


     (20) 

 2.4.2.2 Середня температура висушеного матеріалу, оС, 

2
tt 2доп

2


 ,     (21) 

 2.4.2.3 Тепловтрати на нагрів матеріалу, ккал/кг 

W
GCGCq 22м1м

м
 

        (22) 

2.4.3 Тепловтрати на нагрів решіт визначаємо за наступних умов:  
- теплоємність дерева Сд = 0,6 ккал/ (кг·град);  
- теплоємність металу Смет = 0,115 ккал/ (кг·град);  
Температура решіт приймається як і матеріалу; вагу дерев’яної 

рамки решета Gд=1,5 кг, вагу металевої сітки решета Gс=0,5 кг. 

W
)(ZGC)(ZGC

q 2pсмет2pдд
реш

 
 .  (23) 

 2.4.4 Сумарні тепловтрати, ккал/кг 
решмдк qqqq          (24) 
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2.5 Аналітичний розрахунок нормального сушарного процесу 
2.5.1 Вологовміст повітря, г водяної пари/кг сухого повітря: 
а) зовнішнього повітря влітку л

od  і взимку зм
od : 

,
pР

p622d о
нoат

о
нo

o








    (25) 

 де o  - відносна вологість повітря в частинах; 
 о

нp  - тиск насиченої водяної пари при температурі tо, Па;  
атР - атмосферний тиск, Па; атР ≈ 1 атм = 1·105 Па. 

Значення тиску насиченої пари в 
кПа, в залежності від температур 
зовнішнього повітря зимою, літом і 
температури відпрацьованого суша-
рного агента визначаються з діагра-
ми на рисунку 6 (при підстановці в 
(25) перевести в Па). 

б) вологовміст 2d сушарного аген- 
та, що відпрацював також визначаєть-
ся за формулою (25) 

2.5.2 Відносна витрата абсолютно 
сухого повітря взимку змl і влітку лl , 
кг водяної пари/кг сухого повітря: 

o2 dd
1000l


 ,        (26) 

2.5.3 Необхідна температура підігрівання повітря в калорифері,ºС: 
2.5.3.1 Теплоємність вологого повітря на 1 кг сухого, ккал/ (кг·град): 

1000
dССС o

парпов  ,           (27*) 

де Спов - теплоємність повітря; Спов = 0,24 ккал/ (кг·град); 
     Спар - теплоємність пари; Спар = 0,44 ккал/ (кг·град); 
        dо - вологовміст зовнішнього повітря (формула 25), г/кг. 

* за формулою (27*) визначимо значення л
1C для літа, зм

1C  для зи-
ми і 2C  для відпрацьованого агента. 
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Рисунок 6 – Діаграма визначення о
нp  
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2.5.3.2 Повна теплота пари при температурі 2t : 

2пар0 tCii  ,    (28) 

де 0i  - теплота пари при 00С; 3,597i0   ккал/кг. 
2.5.3.3 Температура підігрівання повітря в калорифері літом і зимою: 

lC
qi

C
Ctt

11

2
2к 

 ,           (29) 

де 2t  - температура сушарного агента на виході з сушарки, оС; 
    1C  - теплоємність повітря літом л

1C  і взимку зм
1C , ккал/ (кг··град); 

    2C  - теплоємність повітря при температурі 2t , ккал/ (кг··град) 
       і - повна теплота водяної пари, ккал/ кг; 
      l  - витрата абсолютно сухого повітря взимку змl і влітку лl , кг /кг  
  q  - сумарні втрати тепла, ккал/кг вологи, що випаровується. 

2.5.4 Витрата тепла взимку і влітку на 1 кг вологи, що випаровується: 
)tt(lСq 2к

змзм
1

зм    )tt(lСq 2к
лл

1
л       (30) 

2.6 Розрахунок витратних характеристик процесу сушіння 

2.6.1 Кількість вологи, що випаровується за 1 годину, кг/год. 


WWгод             (31*) 

* Тут і далі розрахувати показники для зими і літа 

2.6.2 Витрата тепла за 1 годину роботи, ккал/год. 

годWqQ           (32*) 
2.6.3 Витрата пари GП  на сушіння, кг/ч. 




)ti(
QG
кон

n       (33*) 

де i - повна теплота гріючої пари, ккал/кг; 
  кt  - температура конденсату, 9,132tкон   ºС; 
    - ККД калорифера, 98,0 . 
2.6.4 Витрата пари на 1 кг вологи, кг пари/ кг вологи, що випаровується 

год

п
п W

Gg           (34*) 
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2.6.5 Витрата пари на 1 кг висушеного матеріалу. 

2

п
пм G

Gg 
              (35*) 

2.6.6 Витрата повітря на сушку матеріалу, годинна і секундна. 

 годгод WlL  ;    
3600
WL год

сек      (36*) 

3 Висновки по розрахунку 
Усі розраховані конструктивні і технологічні параметри заносимо 

в таблиці № 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. 
Таблиця 3.1 – Геометричні параметри сушарної камери 

рF  lp×bp pZ  g  В Н L  ПS  2G  W  
м2  шт. кг м м м м2 кг кг 
          

 
Таблиця 3.2 – Параметри теплових втрат 

cpt  cpt  cpt   2  дq  mq  mq   дкq  мq  решq  q  

оС оС оС оС 
годм

ккал
2 

 
годм

ккал
2 

 
годм

ккал
2 

 
кг

ккал  
кг

ккал  
кг

ккал  
кг

ккал  

           
 

Таблиця 3.3 – Параметри розрахунку нормального сушарного процесу 
зм
оd  л

оd  2d  змl  лl  і зм
кt  л

кt  змq  лq  

кг
г  

кг
г  

кг
г  

кг
кг  

кг
кг  

êã
êêàë  оС оС кг

ккал  
кг

ккал  

          
 

Таблиця 3.4 – Параметри витратних характеристик 

годW  змQ  лQ  зм
пG  л

пG  зм
пg  л

пg  зм
пмg  л

пмg  зм
годL  л

годL  

год 
год
ккал  

год
ккал  

год
ккал  

год
ккал  

кг
кг  

кг
кг  

кг
кг  

кг
кг  

год
кг  

год
кг  
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4 Порядок оформлення звіту  

1 Тема і мета практичної роботи. 
2 Теоретичні основи процесу сушіння, класифікація сушарних 

установок їх коротка характеристика, додаткове устаткування, яке ви-
користовується при сушінні. 

3 Розрахунок камерної сушарки : 
- геометричний розрахунок сушарної камери; 
- матеріальний розрахунок; 
- розрахунок тепловтрат при сушці в камері; 
- аналітичний розрахунок нормального сушарного процесу; 
- розрахунок витратних характеристик процесу сушки. 
4 Висновки і результати (таблиці 1, 2, 3, 4). 
5 Графічна частина: схема розміщення решіт (етажерок) в камері. 

Виконати в трьох проекціях в масштабі за розрахунковими даними. 

5 Контрольні запитання 
1 В чому суть процесу сушіння? 
2 Які основні методи сушіння ви знаєте? 
3 Що є рушійною силою процесу сушіння? 
4 Які конструкції сушарок ви знаєте? 
5 У яких технологічних процесах застосовуються сушарки? 
6 Які форми зв’язку вологи з матеріалом ви знаєте? 
7 Якими основними параметрами характеризується вологе повітря? 
8 Принцип дії, конструкції, переваги і недоліки камерних сушарок. 
9 Принцип дії, конструкції, переваги і недоліки стрічкових сушарок. 
10 Принцип дії, конструкції, переваги і недоліки барабанних сушарок. 
11 Вібросушарки, принцип дії, конструкції, переваги і недоліки. 
12. Принципи дії, конструкції, переваги та недоліки розпилюваль-

них сушарок 
13 Принципи дії, основні конструкції, переваги та недоліки субліма-

ційних сушарок. 
14 Які методи застосовують при розрахунку конвективних видів 

сушарок? 
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та ін Вінниця 2004. - 288с. (Розділ 9. Обладнання для сушки харчових 
продуктів. стор. 225-241) 

4 Сушка пищевых растительных материалов. / Г.К. Филоненко, 
М.А. Гришин, Я.М. Гольденберг и др. – М.: Пищевая промышлен-
ность. 1971. - 439 с. 
 

Варіанти завдань 

№ 1G    смC  1  2    з
оt  л

оt  л
о  з

о  допt  2t  2  g 
 кг год. * % % оС оС оС % % оС оС % кг/м2 

1 100 3 0,25 68 15 20 – 10 18 80 60 55 40 50 8 
2 200 3 0,30 69 16 20 – 11 19 81 61 56 41 51 9 
3 300 3 0,35 70 17 20 – 12 20 82 62 57 42 52 10 
4 400 4 0,40 71 18 20 – 13 21 83 63 58 43 53 11 
5 500 4 0,45 72 19 20 – 14 22 84 64 59 44 54 8 
6 600 4 0,50 73 20 21 – 15 23 85 65 60 45 55 9 
7 700 5 0,25 74 21 21 – 16 24 86 66 52 40 56 10 
8 800 5 0,30 75 22 21 – 17 25 87 67 53 41 57 11 
9 900 5 0,35 76 23 22 – 18 26 88 68 54 42 58 8 
10 1000 6 0,40 77 24 22 – 17 27 89 69 55 43 59 9 
11 950 5,5 0,45 78 23 22 – 16 26 90 70 56 44 60 10 
12 850 5,5 0,50 79 22 22 – 15 25 89 69 57 45 59 11 
13 750 5,5 0,25 80 21 19 – 14 24 88 68 58 40 58 8 
14 650 4,5 0,30 78 20 19 – 13 23 87 67 59 41 57 9 
15 550 4,5 0,35 77 19 19 – 18 22 86 66 60 42 56 10 
16 450 4,5 0,40 76 18 19 – 14 21 85 65 59 43 55 11 
17 350 4,5 0,45 75 17 18 – 10 20 84 64 58 44 54 8 
18 250 3,5 0,50 74 16 18 – 9 19 83 63 57 45 53 9 
19 150 3,5 0,30 73 15 18 – 10 18 82 62 56 40 52 10 
20 300 3,5 0,40 72 14 18 – 8 17 81 61 55 41 51 11 

 * Розмірність теплоємності абсолютно сухого матеріалу ккал/(кг·град) 
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