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КАКВА СУШИЛКА ДА ИЗБЕРЕМ – БАРАБАННА ИЛИ КИПЯЩ СЛОЙ? 

 

Настоящото експозе е изготвено на основа на доклад от к.т.н. Матиас Тройоски – директор 
направление „Сушилни технологии” на немската фирма „Алгайер просес текнолоджи” ГмбХ, от гр. 
Гьопинген, провинция Баден Вюртенберг, Германия.   

Фирмата е правоприемник на фирма „Мозер” - първия производител в Германия на барабанни сушилни 
и заема първо място на световния пазар на барабанни сушилни и люлеещи се сита. Произвежда и 
широка гама сушилни кипящ слой.  

Настоящият материал има за цел да ориентира потенциалния купувач как да избере правилния вид 
сушилня от гледна точка на неговия интерес. 

 

В много отрасли на промишлеността се води конкурентна борба между производителите на барабанни 
сушилки от една страна и производителите на сушилни кипящ слой, от друга. Затова купувачът трябва 
да има ясна представа какъв тип сушилня изисква неговия проект. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА СУШИЛНА ТЕХНОЛОГИЯ 

Когато избираме сушилня следва да отчетем следните критерии: 

- размер и гранулометричен състов на входящия материал 

- чувствителност към температура и изтриване 

- вероятност за възникване на чести промени в дебита на подаване, характеристиките и влажността на 
материала 

- вида на конструктивния материал за сушилнята 

- ниво на квалификация и самодисциплина на наличния персонал 

 

 

РОТАЦИОННА БАРБАННА СУШИЛНЯ 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

 Проста и надеждна система на управление 
Целта на системата е да поддържа 
постоянна остатъчна влажност на продукта  
при възможни промени в дебита на 
подаване, характеристиките и влажността на 
входящия материал. Остатъчната влажност 
се следи в постоянен режим на изхода на 
сушилнята и системата за управление 
подава автоматично толкова гориво, колкото 
е необходимо тя да се поддържа на ниво 
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<0,5% или по-малко. Поради това сушилнята работи винаги в енергийно ефективен режим, 
независимо от действията или бездействето на товарача, който зарежда входящия бункер с 
материал. 

 Сушилнята не е чувствителна към подаване на буци или крупни частици 
Максималният размер на частиците е до 80 мм.  

 Просто оборудване за подгряване на въздуха - само една газова горелка, понякога с горивна 
камера, на релси.  

 Висока енергийна ефективност  
Изгарянето на природен газ или леко дизелово гориво дава висока температура на сушилния въздух 
- до 800

0
С, което означава – висока ефективност на сушене. 

 По-ниско потребление на електрическа енергия защото материалът се придвижва напред чрез 
въртене на барабана, а не чрез поддържане във въздуха с мощна въздушна струя.  

 По-широк диапазон на изпълняваните процеси 
В сушилнята може да се провеждат не само процеси на сушене и охлаждане, а също така на 
повърхностно почистване на частиците от прилепнала кал, разделяне на етикети от натрошено 
стъкло и калциниране. 

 

НЕДОСТЪЦИ  

 Сушилнята е по-тежка поради дебелината на барабана. Ако трябва да се монтира на височина, това 
оскъпява носещата конструция.  

 Ако продуктът изисква сушилнята да се изработи от неръждаема стомана, това оскъпява самата 
сушилня. 

 Охлаждането на материала в сушилята е възможно само до ~60
0
С. За по-дълбоко охлаждане е 

необходим допълнителен ротационен охладител.  

 Набраната топлина от изходящия охлаждащ въздух не може да се утилизира, защото той се смесва 
с влажния отработен сушилен въздух и съдържа влага. 

 Не може да се подгрява с пара или електроенергия. 

 

 

СУШИЛНЯ КИПЯЩ СЛОЙ  

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

 Щадящо третиране на частиците по 
време на сушене 

 Сушилнята е с по-малки габарити, 
защото при нея има по-интензивно 
топлоотдаване от сушилния въздух 
към изсушавания материал - техните 
потоци се пресичат перпендикулярно, 
докато при барабанната сушилня са 
паралелни. 

 По-добро обезпрашаване 
Фината фракция (до 70-100 микрона) 
излита с изходящия въздух.  

 Може да се подгрява с пара или 
електроенергия. 

 В сушилнята няма лопатки – материалът виси във въздуха, което значи:  

o По-ниска степен на износване на оборудването 

o По-тънки стени и съответно – по ниско тегло. Сушилнята е по-евтина, ако трябва да се 
изработва от неръждаема стомана 

 Сушилнята  може да изпълнява и процеса на „охлаждане”, при това: 

ОХЛАЖДАЩ ВЪЗДУХ 

СУХ 
ПРОДУКТ 

 

РЪКАВЕН 

ФИЛТЪР ИЛИ 

ЦИКЛОН 

 

НАГРЕВАТЕЛ 

СУШИЛЕН ВЪЗДУХ 

ВЛАЖЕН 

МАТЕРИАЛ 

 

ОТРАБОТЕН ВЪЗДУХ 
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o Продуктът излиза с температура 10 градуса над температурата на подавания охлаждащ въздух. 
Ако подадем специално охладен въздух, можем да достигнем температура на продукта до 40-45 
О
С.  

o Охлаждащият въздух може да не се смесва с отработения сушилен въздух и поетата топлина в 
него може да се утилизира.  

 Може да се провеждат процеси на гранулация, калциниране, овлажняване, обезпрашаване.  

 

НЕДОСТЪЦИ 

 Максимално допустимият размер на частиците  
е 4 - 5 мм. (По-големите от тях се натрупват на перфорираното дъно на работната камера)  

 Висока чувствителност към измененията в: 

o размера и гранулометричния състав на входящите частици 

o дебита на подаване на материала 

o влажността на материала 

При такива промени сушилнята излиза от технологичен режим и изисква незабавна намеса на 
високо-квалифициран оператор за възстановяване на режима. Това не става автоматично, както 
при барабанната сушилня!  

 По-високо потребление на гориво  

o поради ниската максимална температура на сушилния въздух - до 300-400
0
C 

o при работа извън технологичния режим 
(В Русия сме гледали десетки сушилни кипящ слой и нито една от тях не работи в правилен 
технологичен режим, т.е. те работят при много по-голямо потребление на енергия, отколкото е 
показано в таблицата по-долу. Там операторите по принцип не само не следят постоянно но и не 
умеят да настройват правилно кипящия слой.  Затова донните в дясната колона на таблицата, 
която се отнася до «кипящ слой» представляват един идеален вариант, който на практика в 
Русия не съществува. За България – преценете сами. В същото време лявата колона с данните 
за барабаната сушилка са съвсем реални, защото тя си ги поддържа автоматично. Освен това в 
България се направи измерване на средната номра на потребление на газ за тон пясък в течение 
на 3 години работа и се отчете още по-ниска стойност – 6,83 м

3
/газ ) 

 Сложно и бавно влизане в технологичен режим след спиране на работа. 

 По-високо потребление на електроенергия, понеже материалът трябва да се поддържа във 
въздуха с мощен вентилатор. 

 Агрегатът за подгряване на въздуха е отделен от сушилнята, което неутрализира предимството че 
самата тя е с по-малки габарити.  

 Системата за обезпрашаване на изходящи въздух е по-голяма, защото потокът е по-голям. Ако 
трябва да се утилизира топлината от охлаждащия въздух, той трябва да се филтрира отделно от 
изходящия сушилен въздух, за да не набира влажност и тогава системата за филтриране става още 
по-голяма и сложна.  

 Монтажът по правило е в закрито помещение 
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НОРМИ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ ПРИ ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ 

 

Входящ 
материал: 

Наименование: Кварцов пясък 

Размер на частиците: 0-4 мм. 

Влажност: 7% водна 

Температура:  10
0
С 

Специфична топлоемкост: 0,8 kJ / kg K 

Температура на въздуха от околната среда: 20
0
С 

Изходящ 
продукт: 

Влажност: < 0,5 %  

Температура: 55-65
0
С 

Тип сушилня: Барабанна 
сушилня-

охладител 

Сушилня-охладител във 
виброкипящ слой  

Тип: Allgaier Mozer ТК Allgaier WS-V-T/K 

Производительност по входящ материал: 32,1 т/ч 

Изпаряема мощност: 2,1 т/ч вода 

Производителност по сух продукт: 30 т/ч 

Вид горива: Природен газ 37,2 MJ/Nm
3
 

Дължина на сушилнята: 11 м 7 м 

Обем не изходящия въздух за обезпрашаване: 30 000 м
3
/ч 34 000 м

3
/ч 

Норми на потребление:  

Електрическа енергия:   

Вибратор: - 11 кВ 

Задвижване на барабана: 37 кВ - 

Нагнетяващ вентилатор на горелката: 6,5 кВ - 

Нагнетяващ вентилатор за сушилния въздух: - 60 кВ 

Нагнетяващ вентилатор за охлаждащия въздух: - 15 кВ 

Засмукващ вентилатор след филтър-блока: 45 кВ 36 кВ 

Обща инсталирана мощност: 88,5 кВ 122 кВ 

Обща консумирана мощност: 60 кВ 90 кВ 

Общо: Специфична потребяема електрическа 
мощност за 1 тон сух пясък: 

2,0 кВ 3,0 кВ 

Природен газ: 

Нагревателна мощност: 2 350 кВ 2 200 кВ 

Потребление общо: 227 Nm
3
/час 215 Nm

3
/час 

Потребление за 1 тон сух пясък: 7,6 Nm
3
 7,2 Nm

3 (*)
 

ОБЩО КОМБИНИРАНО ПОТРЕБЛЕНИЕ  

на електричество и газ за 1 тон изсушен 
пясък 

2,0 kW  
+ 7,6 Nm

3
 газ 

3,0 kW 
+ 7,2 Nm

3
 газ 

(*)
 

(*)
 при условие че е налична втора (отделна) система за обезпрашаване на изходящия въздух от 

охлаждащата секция, което го държи чиста и той може да се утилизира като се подава в горелката.  
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ИЗВОДИ:  
 

Препоръчваме ви да изберете: 

ротационна барабанна сушилня сушилня в кипящ или вибро-кипящ слой 

 

в случаите, когато: 

 

 Гранулометричният състав на входящия 
материал е с много широк диапазон или 
вътрешното му разпределение е 
неравномерно 

 Фракцията под 0,1 мм заема значителен дял 
в гранулометричния състав на входящия 
материал и изрично е поставена задача за 
нейното отделяне по време на сушене. 

 Във входящия материал могат да попаднат 
частици по-големи от 8 мм. 
 

 Продуктът трябва да се охлажда до < 55
0
С  

 Се очакват бързи и/или значителни 
изменения в дебита и влажността на 
подавания материал  

 Материалът е крехък и трябва да се суши в 
щадящ режим, например – сушене на 
влажни гранули 

 Не всичките ви оператори са достатъчно 
високо-квалифицирани за да умеят да 
настройват правилно кипящия слой и да са 
достатъчно дисциплинирани да правят това 
незабавно след като сушилнята излезе от 
режим.  

 Материалът е чувствителен към висока 
температура.  

 Продуктът няма нужда да се охлажда под 55-
60

0
Ц. 

 В цеха има налична пара, която обезателно 
трябва да се използва 

 Материалът трбява да се изчиства по време 
на сушене от прилепнала глина. 

 Частите в контакт с продукта трябва да се 
изработят от неръждаема стомана. 

 Монтажът ще бъде на открито или под 
навес. 

 

Най-общо може да се каже, че барабанната сушилня повече е подходяща за горнообогатителната, 
строителната и стъкларската промишленост, както и за преработка на отпадъци, а сушилнята кипящ 
слой – за химическата и хранително-вкусовата промишленост. 
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ЗАБЕЛЕЖКИ 

 

Производство на сухи строителни смеси: 

 Фирмите „Хенкел”, „Кнауф”, „Куик-микс” и „Сакрет” от 2007 г. напълно преминаха на барабанни 
сушилни-охладители „Алгайер” ТК, след като изпробваха кипящ слой в своите заводи.  

 В България един производител отчете средна норма на потребление на газ от  6,83 м
3 
газа за 

един тон пясък в продължение на 3 години работа.  

 

Производство на стъкло: 

Водещите немски компании за производство на стъкло  ZIPPE и REXAM използват именно 
ротационни барабанни сушилки „Allgаier” за кварцов пясък. 


