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ANOTACE 

 

     V současné době je kladen důraz na efektivní využívání energetických zdrojů a to nejen 

zdrojů, které nám dává příroda, ale také zdrojů, které vznikají výrobou různých produktů. 

Těmito zdroji se myslí odpady. Většinu těchto zdrojů je však zapotřebí, před samotným 

energetickým využitím, upravit. Tato disertační práce se zabývá odpady o velmi vysoké 

vlhkosti, větší než 80% hm., a jejich sušením na vlhkost, při které lze již tyto odpady 

energeticky využít, např. spálit. Mezi takovéto materiály patří např. pivovarské mláto, 

lihovarské výpalky, kaly z ČOV nebo cukrovarské řízky. Cílem práce bylo nalézt takovou 

metodu sušení, která bude efektivnější a ekonomicky výhodná než dosavadní způsoby sušení.  

     Aby metoda sušení byla efektivní a ekonomicky přijatelná, je nutné přiváděnou tepelnou 

energii využít nejen na primární vysušení, ale také zpětně využít odpadní teplo. Disertační 

práce je zaměřena na návrh fluidní sušárny s následným využitím odpadního tepla. Byl 

navržen a odzkoušen laboratorní model, „studený“, na kterém bylo nasimulováno chování 

dané suroviny ve fluidní vrstvě. Výsledky byly optimistické a na základě měření na 

laboratorním modelu byl zkonstruován funkční prototyp na sušení pivovarského mláta a kalů 

z ČOV, kde již bylo použito tepelné energie k vysušení daného materiálu. Podařilo se také 

využít odpadní teplo a to takovým způsobem, že fluidním médiem je mírně přehřátá pára, 

díky které dochází k dalšímu odpaření vlhkosti ze sušeného materiálu. Ve fluidní sušárně 

vznikne mírný přetlak, který přebytečnou páry vytlačí do kondenzátoru, kde vypařená vlhkost 

zkondenzuje a předá teplo např. do otopné soustavy.  

     V případě, že lze využít odpadní teplo vzniklé při sušení, stává se tento způsob sušení 

velmi efektivní, protože lze využít až 96% vložené tepelné energie. 
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ANOTATION 

 

Currently, the focus is on the efficient use of energy resources, not only resources that nature 

gives us, but also the resources that arise manufacture of various products. These sources are 

meant waste. Most of these resources are necessary, however, before the actual energy use, 

modify. This thesis deals with the management of very high humidity greater than 80% wt., 

And drying in the humidity at which you can no longer use the waste energy, such as burn. 

Among such materials include brewer's spent grain, stillage, sludge from wastewater 

treatment plants or sugar beet pulp. The aim was to find a method for drying, which will be 

more efficient and economical than conventional drying methods. 

     The method of drying to be effective and economically feasible, it is necessary to 

incoming thermal energy can be used not only for primary drying, but also re-use of waste 

heat. Dissertation focuses on the design fluidized drying with subsequent use of waste heat. It 

was designed and tested in a laboratory model, "cold", on which the simulated behavior of the 

material in fluidized beds. The results were optimistic and based on the measurement of 

laboratory model was constructed a working prototype for drying spent grains and sludge 

from wastewater treatment plants, where it has been used thermal energy to dry the material. 

We also made use of waste heat in such a way that the fluid medium is slightly superheated 

steam, which is due to the further evaporation of moisture from the dried material. In fluidized 

oven created a slight overpressure, which pushes the excess steam to the condenser where 

evaporated moisture condenses and transmit heat as a heating system. 

     In the event that it is possible to use waste heat arising during drying, this method becomes 

very efficient drying, because it can be used up to 96% embedded thermal energy. 
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SEZNAM ZNAČEK A SYMBOLŮ 
 

h   [m]  výška vrstvy 

g   [m/s
2
]  gravitační zrychlení 

w   [m/s]  rychlost 

d   [m]  charakteristický rozměr  částice 

Re   [1]  Reynoldsovo číslo 

Ar   [1]  Archimédovo číslo 

tg1   [°C]  teplota plynu na vstupu do fluidní vrstvy 

tg2   [°C]  teplota plynu na výstupu z fluidní vrstvy 

tM   [°C]  střední teplota částic ve fluidní vrstvě 

S   [m
2
]  teplosměnná plocha 

Nu   [1]  Nusseltovo číslo 

K   [1]  konstanta konstrukce vloženého teplosměnného povrchu 

Pr   [1]  Prandtlovo číslo 

V   [m
3
]  objem 

d(d)   [m]  diferenční přídavek k charakteristickému rozměru částice 

N   [1]  četnost frakce 

M   [1]  hmotnost frakce 

F(d)   [1]  funkce zrnění 

Z(d)   [1]  součtová charakteristika zrnění 

a   [m
2
/kg] měrný povrch 

Sk   [1]  povrch kulovité částice 

Mzd   [kg]  zdánlivá hmotnost částice 

dh   [m]  hydraulický průměr systému 

 

 

∆pF   [Pa]  tlaková ztráta fluidní vrstvy 

φ   [1]  součinitel nekulovitosti 

α   [W/m
2
K] součinitel přestupu tepla 

ε   [1]  mezerovitost 

ν   [m
2
/s]  kinematická viskozita 

ρ   [kg/m
3
] měrná hmotnost 

ρs   [kg/m
3
] sypná hmotnost částic 

ξ   [1]  součinitel odporu 

 

 

INDEXY 

 

M   částice 

g   plyn 

max   maximální 

0   mimovrstvový 

opt   optimální 

k   práh úletu 

p   práh fluidace 
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CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Cílem této práce je navrhnout způsob sušení velmi vlhkých látek s následným využitím 

odpadního tepla, neboli zpětně využít do procesu sušení vloženou energii. 

 

Tyto cíle jsou shrnuty v následující bodech: 

 

(1) Navrhnout a odzkoušet takové zařízení, které vysuší velmi vlhké látky a následně 

využije odpadní teplo. 

(2) Analýza stávajících způsobů sušení používaných pro sušení velmi vlhkých látek 

v rámci ČR i ve světě s možností využití odpadního tepla. 

(3) Rozbor pivovarského mláta, lihovarských výpalků a vybraného kalu z průmyslové 

ČOV. 

(4) Popis závislostí mající vliv na výkon a regulaci sušení. 

(5) Možnost použití tohoto způsobu sušení na jiné velmi vlhké materiály o různých 

konzistencích. 

(6) Možnost použití tohoto způsobu sušení na jiné velmi vlhké materiály o různých 

konzistencích. 

(7) Možnost použití pro kašovité hmoty (např. kal z ČOV) 

(8) Ekonomická analýza 

 

 

     V současné době je produkováno velké množství odpadů z různých procesů, výrob i 

ekologických technologií. Jsou to například potravinářské výroby (zejména pivovary, 

lihovary, cukrovary) a čističky odpadních vod (ČOV). 

     Většina z výše zmíněných technologií produkují odpady o velmi vysoké vlhkosti 

(pivovarnické mláto ~ 84%, lihovarské výpalky ~ 92%, kaly z ČOV ~ 97%). Tyto odpady 

ovšem mohou být kontaminovány nebezpečnými bakteriemi. 

     Odpady s relativně vysokou vlhkostí jsou pro další zpracování problematicky použitelné a 

je lhostejno, zda jejich další využití bude pro tepelnou přeměnu nebo pro výrobu dalšího 

výrobku nebo budou uskladněny na řízenou skládku. Vždy je výhodné snížit jejich vlhkost na 

minimum. 

 

     Jednotlivé cíle disertační práce jsou detailněji popsány v následujících kapitolách 1 až 4. 

1. Úvod 
 

     Hlavním důvodem hledání řešení takovéhoto způsobu sušení je však ekonomická stránka 

zpracování takovýchto odpadů. Spalování či odvoz na skládku je dosti finančně náročné a 

spalování takto vlhkého materiálu nemožné. Vystává tedy otázka, jak a čím tyto materiály 

zbavit přebytečné vlhkosti a jak dále s tímto již odvodněným materiálem pracovat. Většina 

technologií snižujících vlhkost látek využívá teplo pro odpaření této vlhkosti. Z hlediska 

vnější energetické a hmotové bilance sušícího zařízení je pak největším problémem teplo, 

které je k sušení potřeba. U většiny používaných technologií se toto teplo nenávratně ztrácí 

odvodem do okolí. Je tedy na místě vytvořit a navrhnout zařízení určené k sušení tak, aby se 

přivedené teplo potřebné k sušení dalo dále zpětně využít. S největší pravděpodobností se 

bude jednat o nízkopotenciální teplo, které bude z ekonomického hlediska nutné dále využít. 

Ovšem ve většině případů má výrobce takového tepla dostatek. 
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1.1 Stávající způsoby sušení velmi vlhkých látek s možností využití 
odpadního tepla v rámci České republiky 

 

     V současné době se v České republice nenachází žádný výrobce sušáren, který by sušil 

velmi vlhké látky a následně využíval odpadní teplo. Několik aplikací sušáren, ve kterých se 

suší velmi vlhké látky, např. čistírenské kaly, se v České republice vyskytují, např. sušení 

čistírenského kalu v ČOV Modřice v Brně, kde k sušení slouží bubnová sušárna typu NARA 

NPD14W s nepřímým ohřevem (viz OBRÁZEK 1), která sestává z vodorovného opláštěného 

žlabu, skrze který jsou vedeny dvě duté rotační hřídele s dutými lopatkami.Teplonosným 

mediem je horký olej.Termální olej je ohříván v kotelně, umístěné v samostatné místnosti. 

Páry a stržený prach jsou vedeny do pračky plynů, kde jsou odtahované plyny odprašovány a 

zajištěna kondenzace par. Kal o výsledné sušině 85 až 92 % je přepravován systémem 

dopravníků za současného ochlazování do kontejnerů. U této aplikace se však nejedná o 

využití odpadního tepla ze sušení. 

 
Obrázek 1 - Sušárna NARA NPD14W [12] 

 

     Dalším způsobem je fluidní sušení, např. firma TARPO s.r.o., kde fluidním médiem je 

horký vzduch. Už jen při použití horkého vzduchu takřka zabraňuje zpětnému využití tepla 

vloženého do sušení. Firma TARPO se zabývá sušením ve fluidních hrabicových sušárnách 

s označením TARPO BS. Sušárny jsou konstruované za účelem teplovzdušného sušení dřevní 

štěpky, zemědělských plodin, zelené řezanky, tuhého digestátu z BP stanic, čistírenských kalů 

a dalších materiálů do typické velikosti částic 50 x 50 x 20 mm[13]. Sušárnám nevadí ani 

větší části sušeného materiálu, avšak nemusí být u nich dosaženo konečné žádané vlhkosti. 

Sušárny jsou i imunní vůči příměsím v podobě kamenů, kovových částí, apod. Typická 

vstupní vlhkost materiálu je 50%, typická výstupní vlhkost je 15%. Sušárna je kompaktní 

konstrukce, navážení násypky je možné pásovou dopravou, kolovým nakladačem či 

výsypným kontejnerem. Rychlost hrabicového dopravníku na vysušenou hmotu je možno 

regulovat v širokých mezích. Sušící medium (teplý vzduch, spaliny kotle, výfuk. plyny 

motoru) se přivádí do tlakových komor umístěných vždy pod sušící plochou a perforovanou 

podlahou je rovnoměrně distribuováno do sušeného paliva. Vzduch nasycený vlhkostí 

vystupuje ze sušárny velmi malou rychlostí, takže není unášen prach ze sušeného materiálu. 

Tím pádem není potřeba filtrace (nasycených) par, což je velkou výhodou. Nevýhodou je však 

vysoká energetická náročnost z důvodu nevyužití odpadního tepla ze sušené látky. Další 

nevýhodou je vstupní vlhkost suroviny (cca 50%) což je příliš nízká vlhkost na to, aby se v ní 

daly vysoušet velmi vlhké látky a to bez použití mechanického odvodnění. 
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Obrázek 2 - Sušárna společnosti TARPO s.r.o. [13] 

 

1.2 Stávající způsoby sušení velmi vlhkých látek s možností využití 
odpadního tepla ve světě 

 

V porovnání s aplikacemi používaných v ČR je ve světě nabídka mnohem širší. Pro sušení 

velmi vlhkých látek se dle jejich konzistence používají sušárny jak bubnové, tak fluidní nebo 

vibrofluidní. V ojedinělých případech se vyskytují i sušárny, které využívají recirkulaci 

topného média, ale ve své podstatě se nejedná o využití odpadního tepla ze sušení, účinnost je 

tedy nižší než při způsobu, kdy lze odpadní teplo využívat. Například americká společnost 

Komline-Sanderson, která se zabývá sušení velmi vlhkých látek, jako je biomasa či kaly 

z ČOV a u některých aplikací se zde využívá recirkulace topného média. Zjednodušené 

schéma takovéto sušárny je na OBRÁZKU 3. 

 

 
Obrázek 3 - Sušárna společnosti Komline-Sanderson[11] 
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Sušení na fluidním loži systémem FDS společnosti ANDRITZ 

 

Fluidní sušení systém s přímým dávkováním převádí odvodněný kal do téměř bezprašného. 

Teplo pro odpaření vody se přenáší nepřímo pomocí tepelného výměníku ponořeného do 

fluidní vrstvy. Fluidní lože je integrován do inertního plynu s jeho recirkulací. 

Fluidní lože sušícího systému (FDS) je určen pro sušení mechanicky odvodněného kalu v 

sušárně s fluidním ložem plněné sušenými granulemi. Granule jsou suspendovány v proudu 

plynu, který prochází vrstvou sušeného materiálu. 

Odvodněný kal je čerpán do fluidního lože sušených granulí, který se nakrájí na malé kousky 

pomocí speciálního zařízení uvnitř sušičky. Tyto mokré granule se smíchají bezprostředně se 

suchými granulemi ve fluidním loži, které již byly vysušeny. Fluidní lože s přímým 

podáváním nepotřebuje sušený produkt recyklační systém, a je flexibilní, pokud jde o různé 

vlastnosti kalu. 

Teplo pro odpaření vody se přenáší nepřímo prostřednictvím výměníku tepla do fluidního 

lože. Výměník tepla převádí veškerou energii potřebnou k odpaření vody, která je obsažená v 

odvodněném kalu. Neexistuje žádný kontakt mezi produktem a topným médiem. Pára nebo 

olej jsou ideálním médiem pro přenos  

Vzhledem k příznivým podmínkám přenosu hmoty a tepla, voda obsažená v kalu se odpaří 

okamžitě a částice se suší na> 90% sušiny (DS). Téměř bezprašné granule mohou být dočasně 

uloženy a použity v tepelných aplikacích jako palivo v cementářských pecích, elektrárnách 

nebo spalovnách odpadů. 

Fluidní sušička pracuje v uzavřeném systému inertních plynů (<8% objemových. Kyslíku ve 

vztahu k suchému plynu) a zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti v každém z provozních 

podmínek (spouštění, provoz, vypnutí, rychlé zastavení). [14] 

 

 

 

Obrázek 4 - Fluidní lože s kontinuálním nebo diskontinuálním provozem společnosti GEA 

Process Engineering Inc. 
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Existují dva typy základní typy provedení fluidní sušárny a to podle proudění pevných látek  v 

sušičce. [15] 

 

• kontinuální  

• pístový tok  

 

Přeprava pevných látek přes fluidní lože může být dosažena buď samostatně, nebo fluidace 

kombinací fluidace a vibrací. [15] 

 

Necirkulační fluidní lože. Používají se pro látky, které jsou nefluidizovatelné v původním 

stavu, ale stávají se fluidizovatelnými po krátké době v sušičce, např. po odstranění těkavých 

látek z povrchových částic. [15] 

 

Stav fluidizačního materiál zůstane v nehybné vrstvě částic, nezačne fluidizovat. Správné 

fluidizace se získá rozčleněním materiálu přes ložné plochy na fluidním loži, které umožní 

celkové promíchání látky. Teplota a vlhkost látek jsou shodné v celé fluidní vrstvě. [15] 

Teplosměnné  plochy ponořené ve fluidní vrstvě zvyšují tepelnou účinnost a výstup z tohoto 

systému. Design takovéto sušárny je jak v kruhovém tak obdélníkovém provedení. [15] 

 
 

 

Obrázek 5 – Fluidní sušárna společnosti ANDRITZ 
 

Dalším typem fluidní sušárny, je sušárna s přepážkovým fluidním ložem. 

 

Používají se pro látky, které jsou přímo fluidizovatelné. Pístový tok pevných látek se získá 

tím, že se navrhne fluidní lože s přepážkami pro omezení míchání pevných látek v 

horizontálním směru. Přepážky pro proudění tekutiny jsou buď pravoúhlé nebo kruhové 

konstrukce, které se používají zejména k odstraňování těkavých látek vázaných v sušených 

látkách nebo pro vytápění a chlazení. Obsah těkavých látek a teplota se liší v jednotlivých 

sekcích sušárny. Pístový tok umožňuje pevným látkám, aby byly v rovnováze se vstupující 

vzdušinou. [15] 

 

Pístový tok může být dosažen různými způsoby, v závislosti na tvaru a velikosti lože. 
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• V pravoúhlých loží, jsou často uspořádány přepážky k vytvoření střídavého proudu látek ze 

strany na stranu. 

• V kruhovém loži, přepážky jsou spirály. 

• V relativně malých kruhových ložích s vysokými práškovými vrstvami, přepážky jsou 

radiální. [15] 

 
 

Obrázek 6 – Fluidní sušárna společnosti ANDRITZ 
 

Vibro-fluidní lože 

 

Tento design, na trhu uváděný pod názvem Vibro-Fluidizer ®, je v podstatě typu s pístovým 

tokem. Používají se zejména pro sušení a chlazení výrobků, které fluidizují špatně kvůli 

široké škále velikosti částic, velmi nepravidelný tvarů částic, nebo vyžadují relativně nízké 

rychlosti, aby se zabránilo fluidnímu oslabování. Vibrační Fluidizer ® pracuje s malou 

vrstvou prášku menší než 200 mm. To dává mnohem nižší čas setrvání produktu na jednotku 

plochy lože, než nevibrační lože, které mohou mít práškovou vrstvu až do 1500 mm. [15] 
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Obrázek 7 – Fluidní sušárna společnosti ANDRITZ 
 
 
 
 
 

Kontaktní fluidní lože 

 

Jedná se o obdélníkový fluidní rošt s recirkulací a s pístovým tokem. Otočný dávkovač 

rozptyluje mokré látky rovnoměrně do úseku vybaveného kontaktními teplosměnnými 

plochami ponořenými do fluidní vrstvy. [15] 

 

Teplosměnné plochy poskytují podstatnou část požadované energie, a proto je možné, aby se 

snížila teplota proudícího plynu skrze systém. To je důležité zejména pro výrobky citlivé na 

teplo. [15] 

 

Další části pístového toku se používá pro dosušení a chlazení, v případě potřeby. 
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Obrázek 8 – Fluidní sušárna společnosti ANDRITZ 
 

 

Několika stupňové fluidní lože 

 

Toto fluidní lože se skládá ze dvou nebo více naskládaných fluidních loží. Horní vrstva (back-

mix nebo pístový tok) je určena pro předsušení a nižší úroveň (pístový tok) pro dosušení. 

Sušící plyn se pohybuje proti proudu  pevných částic. Plyn opouštějící fluidní vrstvu obsahuje 

citelné teplo, které se přenáší na horní vrstvě. Kromě toho může každé fluidní lože být 

opatřeno ponornými teplosměnnými plochami. Tyto návrhy vedou k vysoké tepelné účinnosti, 

které mají velký význam v uzavřených systémech cyklu sušení. [15] 

 

 

Obrázek 9 – Fluidní sušárna společnosti ANDRITZ 

 

 

Fluidní sušárny společnosti SAKA Engineering systems PVT. LTD. 

 

Sušičky s fluidním ložem jsou určeny pro suché produkty které se vznáší na vzduchovém 

polštáři nebo plynu. Vzduch je přiváděn do lože pomocí speciální perforované desky roštu a 

protéká přes vrstvu pevných látek při rychlosti dostatečné pro hmotnost částic ve fluidním 

stavu. Tvoří bubliny a chaos částic ve fluidním loži, podporuje intenzivní pohyb částic. V 

tomto stavu se pevné látky chovají jako sypká vroucí kapaliny. Velmi vysokých okolních 

teplot a přenos hmoty byly získány jako výsledek kontaktu s pevnými látkami a diferenciální 

rychlostí mezi jednotlivými částicemi a fluidním plynem. Výrobky jsou vyžadovány v 
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aglomerátu nebo ve formě granulí, aby bylo dosaženo dobrých vlastností, a tak fluidní sušárny 

mohou být kombinovány se sušením rozprašováním. 

 

 Tento typ sušičky je možné použít v diskontinuálním i kontinuální procesu. Produkt teče přes 

perforované lože v sušičce. Horký vzduch je vháněn přes perforované lože a do materiálu a 

způsobuje proudění produktu. Kontinuálním ložem se výrobek přesunuje přes sušičku.  

 

Unikátní vlastnosti. 

  

 

• Zvýšený přenos tepla a hmoty prostřednictvím těsného kontaktu a míšení s fluidizačním 

plynem. 

• Materiály citlivé na teplo se suší při teplotě nižší než je teplota varu v důsledku sníženého 

tlaku par. 

• Nepřímé teplosměnné plochy mohou být přidány pro zvýšení nebo snížení kapacity lože. 

• Uzavřený cyklus systému s fluidním ložem, ve kterém mohou být recyklovány, inertní 

plyny. 

 

Aplikace 

 

• Polymery a pryskyřice. 

• Anorganické a organické chemikálie. 

• Chemikálie. 

• Umělé hmoty. 

• Hnojiva. 

• Potraviny v prášku nebo z aglomerované formě. 

 

 
Obrázek 10 – Fluidní sušárna společnosti SAKA Engineering systems PVT. LTD. 
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Sušárny společnosti ALLGAIER 

 

Vibro-fluidní sušárny 

 

Allgaier fluidní sušárny jsou dodávány jako kontinuální sušičky nebo dávkové sušičky. Jako 

vibrační sušičky se mohou přizpůsobit specifickým vlastnostem produktů, které mají být 

zpracovány. 

 

Vlastnosti sušárny: 

 

Nízké teploty suchého materiálu 

Šetrné ošetření citlivých výrobků 

Sušičky s volitelným chladícím prostorem 

Manipulace s výrobky s širokým spektrem částic 

Současné odstranění prachu z produktu 

Integrovaná míchací zóna pro výrobky s tendencí ke shlukování 

Vliv výdrže a tím kvalitu výrobků 

Přidání přísad tryskami pro sušení granulátu 

Využití odpadního tepla využití odpadního vzduchu 

 

 

 
Obrázek 11 – Fluidní sušárna společnosti ALLGAIER 

 

Statické fluidní sušárny 

 

Mezi statické (bez vibrací) fluidní sušičky patří například fluidní sušičky s ponořenými 

výměníky (topné nebo chladící plochy). 

Použití na sypké materiály, které jsou snadno fluidizované a mají úzkou distribuci částic, nebo 

které jsou bez pojiv, je možné se obejít bez nosného účinku vibrací. 

Lze použít vyšší fluidní výšky a poněkud vyšší rychlosti proudění vzduchu než u vibračního 
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sušení a tímto dosažení homogenní fluidizace. Vyšší rychlosti proudění vzduchu znamená, že 

horní části sušárny je konfigurováno jako expanzní prostor par a jsou často vyšší a širší než ve 

vibračních sušičkách. 

Využití pro sušení granulátu, krmiva, cukru, kvasnic, farmaceutického granulátu, 

bramborového granulát; rozšíření pěnového granulátu, topení močoviny, chlazení kakaa, síran 

železnatý ("skalice") a dalších solí, stejně jako téměř ve všech dávkovacích procesech. 

 

 
Obrázek 12 – Fluidní sušárna společnosti ALLGAIER 

 

Sušárny kalů společnosti WITTE 

 

Vibrační sušičky s fluidním ložem s vertikálním prouděním vzduchu. Součástí sušičky je 

porézní povrch roštu v uzavřené vibrační nádobě. Návrhy sušičky podporují přenos tepla  

vzduchu nebo jiného plynu, který se přenáší do sušeného produktu. Vytváří se vysoká míra 

fluidace, která podporuje maximální kontakt vzduchu s povrchem sušené látky. 

 
Obrázek 13 – Fluidní sušárna společnosti WITTE 
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1.3 Vyhodnocení stávajícího sušení velmi vlhkých látek v ČR i ve světě 
 

     V České republice ani ve světě nebyl nalezen způsob sušení, který by zpětně využíval 

odpadní teplo, které by sloužilo buď k ohřevu místní technologie či k využití do topného 

systému. V případě nevyužívání tohoto odpadního tepla se sušení stává velmi energeticky 

náročným způsobem k odstranění přebytečné vlhkosti z různých druhů materiálů.  Tyto 

závěry byly potvrzeny také prostudováním patentových spisů jak v rámci ČR, tak i ve světě. 

V současné době tedy neexistuje zařízení, které by bez použití mechanického odvodnění 

dokázalo vysušit velmi vlhkou látku (>80%hm vlhkosti) a následně využít odpadní teplo. 

2. Velmi vlhké suroviny 
 

          Velmi vlhkými látkami rozumíme takové látky, u kterých jejich objem vlhkosti 

přesahuje 80%. Mezi takovéto látky patří například pivovarské mláto, lihovarské výpalky, 

cukrovarské řízky či kaly z čističek odpadních vod. Lihovarské výpalky a pivovarské mláto 

jsou si svou strukturou i vlastnostmi velmi podobné, kdežto kaly z ČOV se již od těchto 

materiálů dost liší. A to převážně svou kašovitou strukturou, kde hlavním problémem je jejich 

lepivost. Cukrovarské řízky jsou zase nařezány na dlouhé nudličky o různých délkách. 

     Z hlediska vlastního sušení je nebezpečným jevem prašnost. Tento materiál totiž obsahuje 

určité množství prachových částic, které mohou vést k nebezpečí výbuchu. Dalším 

nepříznivým vlivem materiálu je jeho lepivost ve vlhkém stavu. Je experimentálně prokázáno, 

že lepivost se projevuje pouze v tom materiálu, který není dodán v „čerstvém“ stavu, ale již 

v uleželém (min. 2-3 dny). Po uplynutí této doby se materiál stává velmi lepivým.  

     V současnosti je patrná snaha jednotlivých firem produkujících takovéto odpady, 

osamostatnit se od odběratelů těchto materiálů a najít způsob, jak takovýto materiál likvidovat 

přímo v areálu výrobce při co nejmenší energetické náročnosti. Je tedy zapotřebí najít způsob, 

jak tento materiál efektivně vysušit a následně využít odpadní teplo, které bylo využito 

k sušení. 

 

2.1 Pivovarské mláto 
 

     Expandující český pivovarnický průmysl produkuje každoročně přibližně dva miliony tun 

mláta. Předpokládá se, že z jednoho hektolitru piva vzniká 20 kg mokrého mláta. V současné 

době se mláto využívá k energetickým účelům (spalování a anaerobní digesce) nebo k výrobě 

krmiv. Nejjednodušším způsobem, jak se zbavit takovéhoto odpadu z výroby piva, je přímo 

mokré mláto prodat, jako krmivo, zemědělcům. Ovšem tito odběratelé jsou v současnosti 

dosti nestabilní, může se stát, že odběratel ukončí chov hospodářských zvířat pod tlakem 

dovozu levnějšího masa z okolních států či ze států EU. Potom tedy nastává otázka, kam 

s tímto odpadem? Je zde snaha jednotlivých výrobců piva se osamostatnit od těchto 

odběratelů. 

     Pro detailnější rozbor tohoto materiálu byly odebrány vzorky z několika pivovarů 

(Ostravar, Starobrno a Černá Hora).  

     Jednou ze základních fyzikálních veličin je rozměr částic. Byla vypracována zrnitost pro 

jednotlivé vzorky z výše zmíněných pivovarů (TABULKA 1) a z tohoto průběh funkce zrnění 

F(d) taktéž pro jednotlivé vzorky z výše zmíněných pivovarů (GRAF 1). 
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Zrnitostní třída  

[mm] 
 

 
Černá Hora 

[%] 
Starobrno 

[%] 
 

 
Ostravar 

[%] 
 

≥ 4,5 14,77 14,23 14,11 

3,0 - 4,5 22,56 22,79 23,76 

2,5 - 3,0 23,46 23,52 24,12 

2,0 - 2,5 12,29 12,88 11,65 

1,6 - 2,0 9,17 8,62 6,38 

1,0 - 1,6 12,21 11,32 10,77 

0,5 - 1,0 4,66 5,25 6,63 

0,25 - 0,5 0,78 0,91 1,91 

0,16 - 0,25 0,07 0,12 0,37 

0,063 - 0,16 0,03 0,36 0,31 

0,045 - 0,063 - - - 

≤ 0,045 - - - 

TABULKA 1 - Granulometrický rozbor mláta [4] 

 

     Granulometrická měření prováděla TU-VŠB Ústav ekologie průmyslové krajiny. 

Granulometrický rozbor mláta byl proveden ve vysušeném vzorku na standardní řadě sít. 

 

     Z následujícího grafu (GRAF 1) znázorňující křivky zrnění F(d) je patrné, že u zkoušených 

vzorků dochází jen k velmi malým odchylkám v četnosti zrn dané velikosti. Křivky průběhů 

zrnění jsou velmi podobné, a tudíž se bude dále pracovat pouze se zrnitostí mláta z pivovaru 

Černá Hora. Nemělo by význam pracovat s mláty z ostatních pivovarů, protože bychom 

dostávali velmi podobné výsledky a to s daleko větší časovou náročností. 

 

Průběh funkce zrnění F(d)
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GRAF 1 - Křivka zrnění pivovarského mláta 
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     Dalšími důležitými ukazateli jsou chemické složení a výhřevnost mláta. TABULKA 2 a 

TABULKA 3 ukazují základní energetické parametry analyzovaného mláta z pivovaru Černá 

Hora a pivovaru Ostravar. Elementární analýza byla provedena na přístroji firmy Eurovector 

(EuroEA) a spalné teplo bylo změřeno v kalorimetru firmy LECO. Měření bylo zadáno TU-

VŠB v Ostravě. 

 

Mláto pivovaru Černá Hora 
  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý Hořlavina vzorku 

Voda celková % 75,9   

Popel % 1,09 4,52  

Hořlavina % 23,01 95,48 100,00 

     

Spalné teplo kJ/kg 4824 20 017 20965 

Výhřevnost kJ/kg 2714 18505 19381 

     

Vodík % 1,77 7,34 7,69 

Uhlík % 11,55 47,91 50,18 

Dusík % 1,11 4,59 4,81 

Kyslík % 8,55 35,48 37,16 

Síra % 0,04 0,16 0,17 

TABULKA 2 - Energetické parametry mláta pivovaru Černá Hora [4] 

 

Mláto pivovaru Ostravar 
  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý Hořlavina vzorku 

Voda celková % 81,41   

Popel % 0,77 4,14  

Hořlavina % 17,82 95,86 100,00 

     

Spalné teplo kJ/kg 3625 19 501 20343 

Výhřevnost kJ/kg 1528 18294 19084 

     

Vodík % 1,09 5,86 6,11 

Uhlík % 8,58 46,17 48,16 

Dusík % 0,77 4,14 4,32 

Kyslík % 7,29 39,19 40,88 

Síra % 0,09 0,5 0,52 

TABULKA 3 - Energetické parametry mláta pivovaru Ostravar [4] 

 

     Z uvedených rozborů vyplývá, že nejen zrnitost daných vzorků mláta, ale také jejich 

chemické složení a výhřevnost jsou velmi podobné. 

 

2.2 Kaly z ČOV 
 

     Množství produkovaných kalů z čistíren odpadních vod stále roste. Po zavedení vyhlášky 

č. 294/2005 Sb. „O podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na povrchu 

terénu“ se minimalizuje možnost ukládání kalů z ČOV na skládky, protože nevyhovují 

limitům na obsah celkového organického uhlíku v sušině [2]. 

     Roste také produkce kalů z tzv. průmyslových ČOV. Dnes již většina pivovarů má svou 

čističku odpadních vod s bioplynovou stanicí a kogeneračními jednotkami. Ovšem všechny 

tyto firmy se potýkají s problémem, kam s kalem z takovéto ČOV. Skládkování a doprava na 
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skládku jsou dosti finančně náročné a to především z toho důvodu, že kal v této podobě 

obsahuje přes 80% vody. Už jen proto je zapotřebí sestrojit zařízení, které dokáže vysušit, 

v případě pivovaru, jak vlhké mláto, tak vlhké kaly. A to buď každou ze surovin zvlášť nebo 

jako spolusušení o jistých koncentracích daných složek. Sušený kal je však zapotřebí 

hygienizovat, pokud se tak při procesu sušení stane, lze vysušený kal použít např. jako palivo 

či hnojivo. Jako palivo lze tento materiál použít za předpokladu, že bude na toto palivo vydán 

certifikát paliva. 

     Fyzikální vlastnosti a výhřevnost kalů jsou znázorněny v TABULCE 4. 

 

Název vzorku: Kal ČOV Ostrava 

  Vzorek v dodaném stavu Vzorek bezvodý Hořlavina vzorku 

Voda celková % 62,36   

Popel % 19,52 51,85  

Hořlavina % 18,12 48,15 100 

Spalné teplo kJ/kg 3180 8449 17547 

Výhřevnost kJ/kg 1476 7733 16060 

Vodík % 1,31 3,477 7,22 

Uhlík % 8,47 22,496 46,72 

Dusík % 0,90 2,404 4,99 

Kyslík % 7,2 19,14 39,75 

Síra % 0,24 0,632 1,31 

TABULKA 4 – Fyzikální vlastnosti kalu z ČOV Ostrava [2] 

 

     Kal je disperzní systém, který obsahuje látky rozpuštěné, koloidní i suspendované, ale 

většinou převažují látky suspendované. Obvykle obsah vody převyšuje obsah 

suspendovaných látek. Voda může být v kalu vázána několika způsoby. Především je to volná 

voda mezi jednotlivými částicemi kalu, kterou lze odseparovat sedimentací. Vodu vázanou 

koloidně vážou koloidní částice svými povrchovými silami a k jejímu odstranění je nutno 

zrušit elektrický náboj těchto částic. V kalu je také voda vázána kapilárně, což je voda 

zadržována kapilárními silami, které vznikají slučováním malých částic kalu do větších celků. 

K uvolnění této vody se musí na kal vyvinout větší síla, než je síla kapilární. 

3. Popis základních způsobů sušení s možností využití odpadního 
tepla 

 

3.1 Mechanické odvodnění 
 

     K mechanickému odvodnění se nejčastěji používají kalolisy či dekantační odstředivky. 

Kalolisy jsou na rozdíl od dekantačních odstředivek investičně náročnější a zároveň efektivita 

odvodnění není zpravidla tak vysoká, jako u dekantačních odstředivek. Obsah sušiny při 

použití kalolisu je v rozmezí 20 až 50%, u použití odstředivek v rozmezí 30 až 45%. Při 

použití mechanického odvodnění se zbavujeme pouze hrubé (volné) vody obsažené 

v odvodňovaném materiálu působením tlaku či odstředivé síly. Více vody však 

z odvodňovaného materiálu dostat nelze. Pokud je zapotřebí dostat se na vyšší hodnoty 

obsahu sušiny v materiálu, je nutné zvolit jinou metodu odvodnění, sušení. 
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3.1.1 Kalolisy 
 

Kalolis či filtrační lis je zařízení k tlakové filtraci kapalin. Užívá se zejména v 

cukrovarnickém a pivovarnickém průmyslu a při čištění odpadních vod. 

     Rám tvoří nosnou konstrukci celého zařízení. Jsou na něj zavěšeny filtrační desky a 

ztužuje kalolis při působení velkého silového zatížení během pracovního cyklu. Filtrační 

desky vytvářejí pracovní prostor kalolisu – soustavu uzavřených filtračních komor. Okraj 

desky je silnější než její prohloubená vnitřní část a tvoří tak styčnou plochu se sousední 

deskou. Filtrační komora je vytvořena vždy dvěma sousedními deskami, tloušťka komory je 

určena součtem jejich prohloubení. Filtrační desky jsou povlečeny filtračními plachetkami. 

Odvodňovaný materiál je přiváděn nátokovým otvorem probíhajícím průběžně celým 

svazkem desek i plachetek. Kapalina je tlakem rovnoměrně plněna do všech komor, filtrát 

prochází skrz plachetky a je odváděn kanálky vrtanými v deskách. Svazek desek je v průběhu 

celé filtrace pevně sevřen pomocí hydraulického agregátu. Tím je zajištěno, že i při vysokém 

filtračním tlaku nedojde k 

úniku suspenze z filtračních 

komor. 

1 – Rám kalolisu 

2 – Svorník rámu 

3 – Filtrační deska 

4 – Filtrační plachetka 

5 – Hydraulická pumpa 

6 – Hydraulický válec 

7 – Noha kalolisu 

8 – Přívod materiálu 

k odvodnění 

9 – Výstup filtrátu 

10 – Okapová plata 

11 – Žlab pro sběr filtrátu 

12 – Příruba pro odvod 

filtrátu 

13 – Úchyty pro manipulaci 

 

 

OBRÁZEK 14–Rámový kalolis firmy Envites, s. r. o.[7] 

 

     Hlavním ukazatelem efektivnosti odvodnění při užití kalolisu je dosahovaná sušina 

filtračního koláče. Při tomto způsobu zbavování se přebytečné vlhkosti se dosahuje obsahu 

sušiny obvykle v rozmezí 20 až 60%. Při odvodňování pivovarského mláta se zpravidla 

nedosahuje vyššího obsahu sušiny než 40%, tedy sušený materiál i nadále obsahuje ne méně 

než 60% vody. S tímto obsahem vody se sušený materiál ještě stále nehodí např. pro 

spalování. Navíc tento způsob zbavování se přebytečné vlhkosti má významnou nevýhodu a 

tou je vysoká pořizovací cena kalolisu. 

 

3.1.2 Dekantační odstředivky 
 

Dekantační odstředivky jsou určeny pro oddělování pevných a suspendovaných částic z 

kapalin. Používají se zejména na komunální a průmyslové kaly, potravinářský a chemický 

průmysl, zemědělství.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Filtrace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cukrovarnictv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pivovarnictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ci%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_odpadn%C3%ADch_vod
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     Hlavními částmi odstředivky jsou dva souosé, kónicko-válcové bubny, které mají 

souhlasný smysl otáčení, avšak se vzájemnou diferencí otáček. Na vnitřní buben odstředivky 

je navařen šnek. Vnější buben je plnoplášťový. Oba bubny jsou uloženy ve valivých ložiskách 

v ložiskových stojanech.  

     Materiál je vpouštěn přívodním potrubím do otáčejícího se vnitřního bubnu, odkud je 

usměrněn radiálně k plášti vnějšího bubnu. Působením odstředivé síly jsou těžší částice 

usazovány na povrchu vnějšího bubnu. Zde jsou šnekem kontinuálně posunovány do kuželové 

části bubnu. Zhuštěný sediment je z kuželové části šnekem vyhrnut do výsypní části 

odstředivky, odkud sediment vypadává z odstředivky hrdlem výsypky do prostoru pod 

odstředivkou. 

 
OBRÁZEK 15 – Dekantační odstředivka firmy PBS Velká Bíteš, a. s.[8] 

 

Kontinuálně přiváděný materiál vytlačuje odstředěnou kapalinu, která přepadává přes odpadní 

otvor víček v čele bubnu. Kapalina se shromažďuje ve sběrači, odkud je odváděna potrubím z 

odstředivky. 

     Zvláštním vnitřním uspořádáním lze dosáhnout toho, že je možné v dekantační odstředivce 

oddělovat od sebe dvě kapalné fáze vzájemně nemísitelné (např. voda + olej) a jednu fázi 

pevnou (pevné částice obsažené v těchto kapalinách).  

     U nejefektivněji pracujících odstředivek lze dosáhnout obsahu sušiny 46%, tedy 

v materiálu stále zůstává 54% vlhkosti. Za jistých podmínek lze již s touto vlhkostí sušený 

matriál spalovat. Spalování takto vlhké suroviny sebou ale nese jistá rizika a omezení. Tím 

největším omezením jsou emisní limity, které jsou při spalování takto vlhké biomasy (mláto, 

výpalky …) překračovány. Další možností je spoluspalování tohoto materiálu s jiným, při 

čemž sušený materiál by byl veden jako sekundární palivo. Primárním palivem může být 

dřevní štěpka, ale například také uhlí. 

 

3.2 Sušení 
 

     Existuje nepřeberné množství principů sušení, záleží na množství vlhkosti či na 

konzistenci sušeného materiálu, ale otázkou stále zůstává, jak zužitkovat i odpadní teplo, které 

při sušení vzniká. V následujících kapitolách budou ukázány možnosti sušení velmi vlhkých 

látek, a zda je možné efektivně využít odpadní teplo vzniklé při procesu sušení. Na základě 

detailnějšího rozboru daného principu sušení bude vybrán takový princip, u kterého bude 
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využití odpadního tepla nejefektivnější a při tom zohlednit i ostatní faktory, jako ekonomika 

výroby takovéhoto zařízení či ekonomika provozu takovéto sušárny: 

 

3.2.1 Sušení v rotační bubnové sušárně 
 

     Rotační bubnové sušárny jsou vybaveny rotujícím bubnem, ve kterém se sušený materiál 

přesouvá a promíchává pomocí usměrňovacích elementů. Nosičem tepla je horký plyn, který 

se skrz sušárnu vede souběžně s materiálem. Aby se zamezilo připékání materiálu na stěny 

bubnu, je nezbytné, aby se mokrý materiál smísil s vratným usušeným materiálem na sušinu 

cca 60 %. Takto upravený materiál má velmi dobré vlastnosti pro sušení. Ty nejlepší bubnové 

sušárny suší na 90 % sušiny. Systém pracuje v uzavřeném okruhu, takže je malá potřeba 

vzduchu, sušení není doprovázeno zápachem a emisemi neboť pracuje při nízkém vacuu. Pro 

sušení se nejčastěji používá horký vzduch, díky kterému se přebytečná vlhkost v sušeném 

materiálu vypaří. Vzduch se ochladí na určitou teplotu a nasycený vlhkostí opouští sušárnu 

nejčastěji přímo do ovzduší a zbytek tepla obsažené ve vzduchu se nenávratně maří. Toto 

teplo lze využít ve výměnících voda/vzduch, ale toto vede na velké rozměry výměníků a tento 

způsob využití odpadního tepla se takřka nepoužívá. V některých případech lze také využít 

místo sušícího vzduchu spaliny, které mohou jít např. přímo z kotle. Využití odpadního tepla 

je obdobné jako při sušení vzduchem. 

 

3.2.2 Pásové sušárny 
 

     Volně ložený vlhký materiál se suší na děrovaném dopravním pásu. Horký plyn proudí 

šikmo k směru pohybu pásu a současně odebírá vlhkost ze sušeného materiálu. Protože se 

materiál v průběhu lepivé fáze mezi 50 – 60 % sušiny nepohybuje, nemůže nastat jeho 

spečení. Vrácení usušeného materiálu se proto u pásových sušáren nevyžaduje. Pro vytvoření 

co největšího povrchu sušeného materiálu se mokrý materiál na peletizačním lisu zformuje do 

pelet válcovitého tvaru o průměrů 10 mm a délce 20 až 60 mm. Příkladem pásové sušárna 

využívající konvekční sušení, kdy horký plyn proudí okolo pásu, v tomto případě se 

nevyžaduje příprava pelet před vlastním sušením. Při sušení nevzniká zápach a nejsou 

uvolňovány emise při kondenzaci, neboť sušárna funguje v mírném vakuu.  

 
 

OBRÁZEK 16 – Princip sušení na pásové sušárně [2] 
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Využití odpadního tepla je obdobné jako při předchozím principu sušení. 

3.2.3 Fluidní sušení 
 

     Tyto sušárny udržují materiál ve vznosu pomocí vzestupné rychlosti proudícího plynu. Ve 

fluidní vrstvě existuje dobrý kontakt mezi horkým plynem a částicemi materiálu. Většinou je 

potřeba pouze krátká doba zdržení ve fluidní sušárně. Materiál je kontinuálně přiváděn do 

sušárny. Materiálem je soustavně profukován sušící plyn, který odvádí přebytečnou vlhkost 

ven ze sušárny. Fluidní vrstva za určitých podmínek oplývá vlastnostmi kapalin, tedy i 

hydrostatickým tlakem. Díky těmto vlastnostem se suché částice pohybují čím dál blíž k 

přepadu, kde přepadávají do zásobníku suchých částic. Materiál sušený v takovémto zařízení 

musí být materiál sypký (např. mláto, zrna obilí, …) nebo materiál, který je před samotným 

sušením granulován, peletizován. Fluidní vrstva se vyznačuje jednou velkou předností a tou 

je, že oproti ostatním způsobům sušení lze dosáhnout intenzivního přestupu tepla, který je 

oproti výše zmiňovaným způsobům sušení, největší. Součinitel přestupu tepla mezi částicí a 

plynem závisí převážně na rychlosti proudění plynu mezi částicemi. A tato rychlost je závislá 

na mezerovitosti částic, což je přímou charakteristickou vlastností sušeného materiálu. 

Rychlost plynu může být pouze taková, aby jednak došlo ke vznosu částic (tzv. prahová 

rychlost fluidace) a jednak nedocházelo k úletu částic mimo sušárnu (tzv. rychlost úletu 

částic). 

     Z hlediska efektivnosti je tento způsob nejvhodnější, ovšem je použitelný pouze pro sypké 

materiály nebo pro materiály, které lze granulovat či peletizovat, což již vnáší do procesu 

sušení další mechanický proces a tím i energetickou náročnost. 

4. Fluidní sušení 
 

4.1 Fluidní vrstva 
 

     Při průtoku plynu nehybnou vrstvou částic nasypaných v nádobě s pórovitým dnem 

dochází při určité rychlosti plynu k rovnováze aerodynamických sil a tíhy částic, částice se 

uvolní a získají schopnost pohybu. Toto je počátek vzniku fluidní vrstvy. Se zvětšením 

průtoku média skrz objem částic, dochází k intenzivnímu směšování v celém prostoru, který 

vyplňují. Dynamická rovnováha se zachovává a vrstva jako celek nabývá některých vlastností 

jako kapalina. Určité procento plynu prochází vrstvou ve formě bublin. Dosáhne-li rychlost 

plynu takovou hodnotu, při níž aerodynamické síly překonají sílu gravitace, tak v tomto 

případě jsou částice z vrstvy unášeny, to je druhý stav existence fluidní vrstvy. 

     Při fluidaci v plynech vzniká k tzv. nerovnoměrná (nehomogenní) fluidní vrstva, 

koncentrace částic v různých místech vrstvy se mění s časem a nenastává rovnoměrné 

rozdělení plynu v celém průřezu vrstvy. Fluidní vrstva se zpravidla rozděluje na vroucí a 

kypící vrstvu. U vroucí vrstvy je zřetelná horní hladina, jen nepříliš narušená procházejícími 

bublinami plynu o velikosti, která je malá ve srovnání s průměrem vrstvy.  V druhém případě 

velké bubliny silně narušují hladinu vrstvy a způsobují nepravidelné tryskání částic nad 

vrstvu. Zvláštním stavem je pístující vrstva, která je typická pro kanály nebo nádoby malého 

průměru. 

     Z hlediska tepelných procesů má fluidní vrstva specifické vlastnosti, které lze pokládat za 

výhodné, tak i pro některé účely nevýhodné. Stoupající bubliny plynu ve svém úplavu unášejí 

částice směrem od roštu po horní hladinu, které mimo proud klesají zpět. Hodnoty součinitele 

přestupu tepla mezi jemnozrnnými částicemi, které pro fluidní vrstvu nejčastěji přicházejí 

v úvahu, a protékajícím plynem jsou poměrně vysoké. Důsledkem toho je, že teplota částic se 



Disertační práce – „Sušení velmi vlhkých látek s následným využitím odpadního tepla“ 

 

- 27 - 

 

velmi rychle vyrovnává s teplotou plynu. Teplota vrstvy v celém jejím objemu je prakticky 

konstantní. 

 

4.1.1 Aerodynamika fluidní vrstvy 
 

     Plyn se do fluidní vrstvy přivádí pomocí rozdělovacího roštu. Konstrukce roštů je velmi 

rozmanitá (OBRÁZEK 17). Nejjednodušší rošty jsou tvořeny prostou děrovanou deskou nebo 

profilovanými tyčemi. Velmi často se využívají kloboučkové rošty různého provedení. jejich 

největší výhodou je zamezení pronikání částic z vrstvy do prostoru pod rošt. Rošt musí 

zabezpečit správný režim fluidace a rovnoměrné nebo požadované rozdělení plynu [1]. 

 

 
OBRÁZEK 17–Typy fluidních roštů: a – děrovaná deska, b – soustava tyčí, c,d,e – různé 

varianty elementů kloboučkových roštů, f,g – bezrozpadové rošty 

 

Tlaková ztráta fluidní vrstvy: 

 

     g1
h

p
gMp

p

F 


  [1] (1) [1] 

 

kde hp je výška vrstvy částic na počátku vzniku fluidního stavu (výška vrstvy na prahu 

fluidace) a εp je příslušná mezerovitost. Doporučuje se navrhovat rošt tak, aby jeho tlaková 

ztráta byla v určitém poměru k tlakové ztrátě vrstvy. Nelze určit jednoznačné pravidlo pro 

konkrétní hodnotu tohoto poměru, ale u mnoha průmyslových zařízení se úspěšně pracuje 

s poměrem mezi 0,02 až 0,5. 

     Podrobněji lze vznik fluidní vrstvy pozorovat v tlakovém diagramu (OBRÁZEK 18). 

 

 
OBRÁZEK 18– Průběh tlakové ztráty v závislosti na vzniku fluidní vrstvy 
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     U nehybné vrstvy částic je vzrůst tlakové ztráty s mimovrstvovou rychlostí lineární nebo 

parabolický, a to až k bodu B, kdy tlaková ztráta dosáhne hodnoty rovné zdánlivé hmotnosti 

náplně částic vztažené na 1 m
2
 průřezu vrstvy. Počáteční výška násypu zůstává prozatím 

zachována. Po překročení bodu B nastává obvykle mírná expanze vrstvy, takže vzrůst tlakové 

ztráty se zpomalí. Při průtoku plynu odpovídajícímu bodu C je již vrstva uvolněna natolik, že 

po dalším nepatrném zvýšení rychlosti plynu se částice přestávají dotýkat. Tlaková ztráta 

vrstvy poklesne na stejnou hodnotu, jakou měla v bodě B a zůstává přibližně stejná, zatímco 

expanze vrstvy pokračuje. Počáteční lehký vibrační pohyb částic se mění na typický 

cirkulující pohyb zasahující celý objem částic a určitý podíl plynu začne stoupat ve formě 

bublin. Při přechodu od fluidní vrstvy k nehybné vrstvě (při postupném snižování 

mimovrstvové rychlosti) sleduje tlaková ztráta čáru EFG. Převýšení tlaku mezi body B a C je 

vyvoláno potřebou narušit soudržnost vrstvy a závisí mimo jiné na mezerovitosti prvotního 

násypu. To naznačuje, že čára ABC nemusí být reprodukovatelná při opakovaném 

experimentu s tytéž částicemi. Určit bod fluidace je velmi složité a diskutabilní, ale lze 

uvažovat, že minimální rychlost potřebná ke vzniku fluidní vrstvy, tzv. prahová rychlost 

fluidace, odpovídá bodu D. Čára GDE se označuje jako ideální pro vznik fluidace. 

     Ve skutečnosti nebývá tlaková ztráta za bodem D konstantní, ale podle okolností a 

podmínek vzniku fluidní vrstvy se může objevit nevýrazný monotónní vzrůst. 

     Při odvození výpočtových vztahů pro prahovou rychlost fluidace se vychází z rovnice 

dynamické rovnováhy  
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a dále kriteriální závislost 
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je Archimédovo číslo vztažené k průměru částice. 

 

     Z podmínky rovnováhy vnějších sil působících na částici padající konstantní rychlostí wk 

v daném prostředí lze úpravou získat závislost 
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kde Reynoldsovo číslo Rek charakterizuje únos částic z fluidní vrstvy. 
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4.1.2 Přestup tepla a hmoty mezi částicemi a plynem 
 

     Přenos tepla a hmoty mezi částicemi a plynem je ovlivněn především konvekcí ve spojité 

části, přenosem tepla a difúzí plynu mezi spojitou a diskrétní fází a cirkulačním transportem 

částic uvnitř vrstvy. Část plynu proudícího v bublinách může být pouze v omezeném kontaktu 

s částicemi. Tyto okolnosti vedou na velký rozptyl experimentálních dat, neboť zjednodušené 

kriteriální rovnice nemohou postihnout spolehlivě spolupůsobení příliš mnoha faktorů [1]. 

     Metody používané nejčastěji k měření součinitelů přestupu tepla lze rozdělit do dvou 

skupin. 

     Stacionární metody buď s neměnnou náplní částic, nebo částice o určité vstupní teplotě tM1 

jsou do vrstvy kontinuálně přidávány a z ní o výstupní teplotě tM odváděny. Za předpokladu, 

že směšování částic v objemu vrstvy je dokonalé, bude pro podíl rozdílu vstupní teploty plynu 

a teploty vrstvy a rozdílu výstupní teploty plynu a teploty vrstvy platit vztah 
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Součinitel přestupu tepla mezi částicemi a plynem je tedy určen bezrozměrným parametrem 

g

.

W

S
 (S je celkový teplosměnný povrch částic), jehož hodnota se určí na základě naměřených 

teplot plynu tg1 a tg2 před vrstvou a za ní a ze střední teploty částic tM. 

 

     Z nestacionárních metod se nejčastěji používá metoda jednorázového ohřevu nebo 

ochlazení vrstvy. 

 

     Z naměřených průběhů teplot v závislosti na čase lze opět pomocí parametru 

g

.

W

S
 

vyhodnotit součinitele přestupu tepla. 

 

     Uspokojivá přesnost obou metod není zcela zaručena při hodnotách 0,3

W

S

g

.



. 

     Pro technické aplikace lze doporučit následující jednoduché závislosti 

 

 3,1

00 Re03,0Nu   2

0

1 10Re10    [1] (7) [1] 
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     Výše zmíněné rovnice (7) a (8) byly brány jako podklad pro vytvoření grafu 2, kde je 

znázorněn průběh Nusseltova čísla na Reynoldsově čísle a to pro konkrétní zkoumanou a 

sušenou látku – pivovarské mláto pivovaru Černá Hora o parametrech viz. TABULKA 2. 
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Přestup tepla mezi částicemi a plynem ve fluidní vrstvě

0,01

0,1

1

10

100

1000

1 10 100 1000

Re0

N
u

0 Nu0 (1)

Nu0 (2)

 
GRAF 2 – Přestup tepla mezi částicemi a plynem s použitím dvou aplikací Nusseltova 

čísla (vzorec (7) a (8)) pro konkrétní látku – pivovarské mláto 

 

4.1.3 Přestup tepla mezi fluidní vrstvou a teplosměnným povrchem 
 

     To, že fluidní vrstva má řadu vlastností společných s kapalinami, naznačuje, že určitý 

význam bude mít nepochybně též přenos tepla mezi vrstvou a vnořenými tělesy nebo stěnami 

fluidní komory. Na jeho mechanismu se podílí vedení tepla v mezní vrstvě plynu 

kombinované s kontaktním přenosem tepla mezi teplosměnným povrchem a shluky částic 

v jeho blízkosti a s přenosem tepla mezi částicemi a plynem [1]. 

     Závislost součinitele přestupu tepla na mimovrstvové rychlosti v případě tzv. vnějšího 

přenosu tepla ve fluidní vrstvě má svůj charakteristický průběh, kvalitativně podobný bez 

zřetele na to, zda jde o stěny fluidní komory, vodorovné či vertikální svazky trubek apod. Při 

mimovrstvové rychlosti wo>wp hodnoty α poměrně rychle vzrůstají až k určitému αmax při tzv. 

optimální mimovrstvové rychlosti wopt a pak s dále rostoucí mimovrstvovou rychlostí klesají. 
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   [1] (9) [1] 

 

V některých literaturách se uvádí i zjednodušený vztah 

 

 ArKReopt   Ar > 10
3
  [1] (10) [1] 

 

kde konstanta K bývá v mezích od 0,1 do 0,5. 

 

K výpočtu Numax lze použít rovnici 
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     V grafu 3 je zaznamenána závislost Reynoldsova čísla na prahu fluidace a na prahu úletu a 

stanovené optima pro konkrétní látku a to pivovarské mláto z pivovaru Černá Hora. 
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GRAF 3 – Závislost Reynoldsova čísla na prahu fluidace a na prahu úletu a stanovené optima 

pro konkrétní látku – pivovarské mláto[3] 
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GRAF 4 – maximální dosažitelný přestup tepla mezi fluidní vrstvou a teplosměnným 

povrchem pro konkrétní látku – pivovarské mláto[3] 
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4.2 Základní charakteristické parametry fluidní vrstvy 
 

4.2.1 Mezerovitost 
 

- je bezrozměrnou veličinou určenou poměrem objemu prostoru vyplněného plynem 

(tekutinou) a celkového objemu disperzního systému.  

 

V

VV M
   [1] (12) [1] 

 

     Mezerovitost nabývá hodnot z intervalu <0;1>. Její velikost v konkrétním případě závisí na 

mnoha činitelích zejména tvar a velikost částic, geometrický tvar vrstvy jako celku, stav 

povrchu částic a dynamické účinky [3]. Vzhledem k tomu, že částice mláta mají různorodou 

strukturu, co se týče geometrické charakteristiky, je velmi složité analyticky vyjádřit závislost 

mezerovitosti na různých faktorech, lze to jen velmi přibližně, spolehlivější podklady jsou 

pouze pro kulové částice, a to za předpokladu ustáleného a rovnoměrného stupně disperze. 

 

4.2.2 Charakteristický rozměr a tvar tuhých částic 
 

     Tvar částic je velice důležitým hlediskem pro klasifikaci tuhých částic v disperzních 

systémech. Podle tvaru částic se rozeznávají systémy korpuskulárně disperzní, laminárně 

disperzní a fibriálně disperzní. U korpuskulárně disperzních systémů jsou rozměry částic ve 

všech třech směrech přibližně stejné, částice jsou izometrické. Laminárně disperzní systémy 

mají disperzní podíl ve tvaru destiček nebo lamel – dva rozměry převládají nad třetím. Ve 

fibriálně disperzních systémech jsou částice protaženy v jednom ze tří prostorových směrů 

v tyčinky nebo ohebná vlákna. 

 

     U disperzních systémů tvořených tvarově nepravidelnými částicemi je výhodné zavést 

náhradní rozměr, který by s určitou přibližností charakterizoval velikost daných částic.  Jde o 

tzv. ekvivalentní průměry nekulovitých částic. Vztahy pro tyto ekvivalentní průměry se 

vztahují na různé fyzikální předpoklady. Ekvivalentním průměrem může být například: 

střední aritmetický průměr, střední geometrický průměr, objemový či povrchový průměr …. 

 

     Pokud všechny částice v systému mají přibližně stejný rozměr, označujeme soustavu za 

monodisperzní, v opačném případě za polydisperzní. Vzhledem k tomu, že výskyt částic 

různých velikostí má většinou náhodný charakter, používáme pro popis polydisperzních 

systémů statistických závislostí. Charakteristický rozměr částic se tímto stává náhodnou 

proměnnou statistického souboru částic. Objem statistického souboru lze vztahovat na počet 

částic N nebo na jejich hmotnost M. 

 

     Skupinu částic, jejichž charakteristický rozměr d leží v intervalu d až d+d(d), nazveme 

frakcí [1]. Počet částic nebo společnou hmotnost těchto částic mající tuto vlastnost nazveme 

četnost frakce.  

 

  )d(dd

ddN


     nebo       )d(dd

ddM


 (13) [1] 

 

     K popisu zastoupení jednotlivých frakcí slouží funkce zrnění F(d) a funkce definující 

součtovou charakteristiku zrnění Z(d). Průběhy těchto funkcí jsou pro každý materiál různé.      
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Konkrétní průběhy těchto dvou funkcí týkající se pivovarnického mláta jsou součástí 

disertační práce. 

 

4.2.3 Sypná hmotnost 
 

- jde o významný parametr charakterizující vlastnosti zrnitého materiálu. Sypná hmotnost je 

definovaná jako poměr celkové hmotnosti disperzní směsi k objemu směsi 

 

V

MM
s    [kg/m

3
] (14) [1] 

     Z výše uvedeného vztahu je patrné, že sypná hmotnost materiálu se experimentálně 

zjišťuje jako hmotnost částic ve zvoleném objemu vážením, přičemž látka je plněna za 

definovaných konstantních vnějších podmínek. Jedná-li se o soustavu tuhé částice – plyn, lze 

sypnou hmotnost vyjádřit také dle následujícího vztahu 

 

  1Ms   [kg/m
3
] (15) [1] 

 

z tohoto vztahu vyplývá, že sypná hmotnost zrnitého materiálu závisí na hustotě částic a na 

jejich mezerovitosti. Vzhledem k tomu, že hustota částic i mezerovitost těchto částic závisí na 

mnoha dalších parametrech, je pro technickou praxi výhodnější si sypnou hmotnost určit 

experimentálně. 

 

4.2.4 Měrný povrch 
 

     Z hlediska transportních procesů probíhajících v disperzních systémech tuhé částice – plyn 

má značný význam měrný povrch, který lze vztahovat na hmotnost uvažovaného souboru 

částic nebo na jejich objem. 

 

Hmotnostní měrný povrch je dán vztahem 

 

M

M
M

S
a    [m

2
/kg] (16) [1] 

 

Výše zmíněný vztah je považován za základní definiční vztah, který lze pro speciální případy 

dále upravovat. 

 

     V některých případech je výhodnější vztahovat měrný povrch částic na objem disperzního 

systému plyn – částice 

 

V

S
a s    [1/m]  (17) [1] 

     V případě, že částice lze popsat charakteristickým rozměrem, lze výše zmíněné vztahy dále 

upravovat. 
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4.2.5 Dynamické vlastnosti 
 

     Dynamika disperzních systémů plyn – tuhé částice se zabývá pohybem těchto soustav po 

stránce silové i kinematické, jinak řečeno sleduje jak vzájemné interakce tuhých částic a 

plynu a jejich pohyb, tak výsledný pohyb disperzního systému jako celku.  

 

     Mezi základní dynamické vlastnosti patří  

 

a) mezní charakteristické rychlosti pohybu tuhých částic 

b) tlaková ztráta při průtoku tekutiny disperzním systémem 

 

Mezní charakteristické rychlosti pohybu tuhých částic: 

 

     Důležitou mezní rychlostí pohybu částic je pádová rychlost. Je to rychlost, jakou by padala 

hmotná částice za ustáleného stavu v klidném, neomezeně vazkém prostředí působením 

gravitační silou za uvažování odporu prostředí proti jejímu pohybu a vztlaku. Definovaný 

případ je určen silovou rovnováhou  
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kde součinitel aerodynamického odporu ξ je funkcí Reynoldsova čísla, tedy 

 

 kRe    (19) [1] 
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   [1] (20) [1] 

 

S ohledem na vztahy (18), (19) lze z  (20) odvodit pro nekulové částice 

 

  ;ArReRe kk   [1] (21) [1] 

 

kde součinitel kulovitosti Φje dán vztahem
S

Sk , kde Sk je povrch kulové částice o stejném 

objemu jako nekulovitá částice a S je povrch nekulové částice a Archimédovo číslo Ar je 

určeno 

g

gM

2

g

3gd
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   [1] (22) [1] 

nebo lze dynamické vlastnosti nekulovitých částic charakterizovat zdánlivou hmotností Mzd a 

pádovou rychlostí wk. Z tohoto hlediska lze modifikovat Archimédovo kritérium na tvar 
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     Při stanovení rychlosti na prahu fluidace wp vycházíme z rovnice dynamické rovnováhy, 

která má tvar pro kulové částice 
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    (24) [1] 

 

     Dále rozlišujeme tzv. místní mimovrstvovou rychlost tekutiny wo, která je určena 

z objemového průtoku a volného příčného průřezu nezaplněného částicemi a tzv. mezerovou 

rychlost tekutiny wm, při jejímž určení je respektováno zaplnění objemu tuhými částicemi. Je 

přirozené, že mezerová rychlost výrazně závisí na struktuře mezer. Závislost středních hodnot 

veličin wo a wm uvádí vztah 


 o

m

w
w   [m/s] (25) [1] 

 

Tlaková ztráta při průtoku tekutiny disperzním systémem: 

 

     Pro určení tlakové ztráty vznikající při průtoku tekutiny disperzním systémem nelze 

stanovit obecný vztah vystihující všechny varianty různých uspořádání těchto soustav a 

respektující všechny ztrátové položky. Většina výpočtových vztahů pro stanovení 

hydraulických odporů při průtoku tekutiny disperzním systémem však může být vyjádřena ve 

tvaru 

 

3

s

g

2

m La

2

w
p


   [Pa] (26) 

 

     Součinitel hydraulických odporů ξ je většinou určován experimentálně a vyjadřován 

v závislosti na Reynoldsově čísle.  

     Při korelaci experimentálních údajů pro součinitele hydraulických odporů se zavádí 

hydraulický průměr systému 
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4.3 Výpočet přestupů tepla mezi částicí a plynem a mezi fluidní vrstvou a 
vloženým teplosměnným povrchem 

 

     Veškeré výpočty týkající se přestupů a přenosu tepla jsou naprogramovány a iterovány 

v programu EXCEL včetně všech z tohoto výpočtu vycházejících grafu. Vše je součástí 

přiloženého CD s názvem souboru Vypocet_susarny.xls. Vizualizace tohoto programu je 

v PŘÍLOZE 1. 

 

     Z výše zmíněného programu vychází hodnoty pro součinitele přestupu tepla mezi částicí a 

plynem 717 W/m
2
K a pro přestup tepla mezi fluidní vrstvou a vloženým teplosměnným 

povrchem (trubkový svazek) 1728 W/m
2
K.  
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5. Laboratorní model 
 

5.1 Návrh a popis laboratorního modelu 
 

5.1.1 Stručný popis modelu 
 

Návrh jednotlivých částí modelu vychází z provedených výpočtů pro model s předpokladem 

využití otevřeného okruhu při sušení vzduchem (nasává se vzduch z prostředí a po průchodu 

sušičkou a cyklónem odchází do prostředí) [5]. Vlastní sušička s příslušenstvím byla navržena 

s ohledem na možnost provádění zkoušek v laboratorním prostředí (viz OBRÁZEK 19). 

 

 
 

OBRÁZEK 19 – Laboratorní model [5] 

 

     Provedení vlastní sušičky zajišťuje sledování procesu uvnitř – sušička je z bezbarvého 

plexiskla (Plexiglas XT) tl. 6 mm.  Toto provedení bezpečně dostačuje i pro předpokládané 

tlakové zatížení (vnitřní přetlak) v důsledku celkového odporu (rošt sušičky, fluidní vrstvy 

atd.), což bylo potvrzeno v průběhu zkoušek. Základní části okruhu tvoří vlastní sušička, 

ventilátor, cyklón a propojovací elementy (viz OBRÁZEK 19, 20 a 21).  
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     K měření rozdílu tlaků okolí a v sušce slouží U-trubice s vodní náplní. Jeden otvor pro 

napojení hadičky U-trubice je na výstupním potrubí z ventilátoru (viz OBRÁZEK 19) a druhý 

na přívodu k cyklónu. Potrubí vzduchu za ventilátorem je opatřeno teploměrem, rovněž je 

teploměr umístěn v přívodu k cyklónu, tj. za sušičkou.  
 

     Požadovaná množství vzduchu, tlak a výkon ventilátoru je možné regulovat frekvenčním 

měničem, pracujícím v rozsahu 10 až 95 Hz (viz OBRÁZEK 21) [5].  
 

     K určení průtoku vzduchu sušičkou slouží charakteristika ventilátoru (graf) poskytnutá 

dodavatelem. Graf předpokládané účinnosti ventilátoru byl odvozen z udávané hodnoty 

výkonu motoru a hranice provozní oblasti dle provozní charakteristiky 

 

 

 

 
OBRÁZEK 20 – Vstup vzduch         

       OBRÁZEK 21 – Řízení ventilátoru 

 

     Vlastní sušička je provedena tak, aby bylo možné jednak zkoušet různá provedení roštů a 

jejich vliv na chování fluidní vrstvy, funkci při různých výškách fluidní vrstvy (věž o výšce 1 

m; nástavec o výšce 0,5 m) a také chování fluidní vrstvy v prostoru sušičky v závislosti na 

umístění topných trubek (bez trubek a s trubkami - viz OBRÁZEK 22 a 23). Pro možnost 

zkoušení vlivu trubek slouží vložky (pro vlastní věž i pro nástavec věže), do kterých se 

plastové trubky o vnějším průměru 25 mm zasunou. Tím je možné volit různé uspořádání 

trubek, jak je dále popsáno v průběhu zkoušek. Na způsobu otápění trubek, čili zvoleného 

topného média (voda, olej, pára) v této fázi nezáleží, neboť to neovlivňuje průběh zkoušek. 
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OBRÁZEK 22 – Počáteční fluidní vrstva  OBRÁZEK 23 – Vestavba modelu 

5.1.2 Technické údaje 
 

Základní údaje sušičky: 

půdorysné rozměry     0,2 x 0,2 m 

výška věže celková základní    1,08  m 

výška věže celková s nástavcem   1,58  m 

průtočná plocha sušičky bez trubek   0,4   m
2
 

průtočná plocha sušičky s vložkou pro trubky 0,376  m
2
 

 

Základní údaje ventilátoru: 

vysokotlaký, výrobce ElektrorAirsystem, typ HRD 2T/FU    

výkon motoru      1,5   kW 

maximální otáčky     5580   min
-1

 

množství vzduchu jmenovité    8,9   m
3
/min 

tlak       8500  Pa 

frekvenční měnič ABB, typ    ACS 150- 01E-07A5-2 

regulovatelnost     10-95   Hz 

napětí       230  V 

proud       4,5  A 

hmotnost       26  kg 
 

Základní údaje cyklónu: 

jmenovité průtočné množství vzduchu  0,055  m
3
/s 

průměr válcové části     250  mm 

celková výška (válcová a kuželová část)  1060  mm 

 

5.2 Popis zkoušek na laboratorním modelu 
 

5.2.1 Proměřování tlakové ztráty různých typů roštů 
 

Rošty jsou tvořeny určitým počtem vstupních elementů – trysek. Jejich provedení (tvar 

průtočné části) ovlivňuje tlakovou ztrátu celého roštu.  Návrh trysek pro model byl proveden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRÁZEK 24- Rošt č. 1    OBRÁZEK 25- Rošt č.2  
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s ohledem na sušenou surovinu a jejich předpokládané rozmístění na ploše roštu.  
 

Jednotlivé uspořádání roštů (dále značení „rošt č. 1 až 5) jsou na OBRÁZCÍCH 24 až 28.  
 

Rošt č. 1 je tvořen čtyřmi kusy trysek o průměru vstupního otvoru 40 mm (viz OBRÁZEK 

24– rošt vložen v sušce). Rozdíl mezi rošty č. 1 a 2 je pouze ve velikosti (viz OBRÁZEK 25 – 

rošt č. 2 s průměrem trysek 50 mm). 

 

 
OBRÁZEK 26 – Rošt č. 3 

 
 

Rošt č. 3 je tvořen pouze jednou tryskou o průměru 100 mm (viz OBRÁZEK 26 – pohled na 

trysku roštu č. 3 zespodu). 
 

Mezi rošty č. 1 až 3 není, co se týká provedení i průtočných poměrů, patrných rozdílů (rozdíl 

pouze ve velikosti a počtu trysek). Průtočná část je tvořena na vstupu kruhovou plochou dané 

trubky, tok vzduchu se pak vrací do protisměru a plochou mezikruží vychází do prostoru 

sušičky, kde se opět po rozptýlení obrací směrem nahoru a prostupuje sušenou surovinou.

  

 

Rošt č. 4 je tvořen devíti kusy trysek o průměru vstupní trubky 18 mm. Jinak je provedení 

totožné s tryskami roštů č. 1 až 3 (viz OBRÁZEK 27). 
 

Tryska roštu č. 5 je tvořena vstupním otvorem v desce roštu o průměru 25 mm a válcovým 

kloboučkem s otvory po obvodu o průměru 4 mm (viz OBRÁZEK 28). 
 

Zkouškami s měřením tlakové ztráty bylo potvrzeno, že rošty č. 1 až 3 (se 4 ks trysek) mají 

přibližně stejný odpor, větší odpor vykazuje pak rošt č. 4 (9 ks trysek), největší odpor je pak u 

roštu č. 5 (9 ks trysek s otvory po obvodu pláště trysky o průměru 4 mm). Odpor závisí 

především na průtočném průřezu tryskou.  
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OBRÁZEK 27 – Rošt č.4        OBRÁZEK 28 – Rošt č.5 

  

Jako příklad jsou níže uvedeny hodnoty odporů (tlakových ztrát) základních částí modelu 

sušičky v závislosti na průtočném množství vzduchu u roštu č. 1 (viz GRAF 5). 
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Graf 5 – Závislost tlakové ztráty na průtoku vzduchu pro jednotlivé části modelu 
 

Tlaková ztráta průtočné části věžové sušárny a přívodu vzduchu do sušárny v závislosti na 

průtoku vzduchu jsou prakticky neměřitelné vzhledem k nepřesnosti zjišťování hodnoty 

průtoku (v m
3
/min) z charakteristiky ventilátoru (graf). V konečném důsledku je tato tlaková 

ztráta pro vyhodnocování poměrů v procesu sušení (v případě modelu) nepodstatná. 

     Měřitelné jsou tlakové ztráty roštů a cyklónu (společně s dílcem „přívod k cyklónu“ – 

jedná se o dílec pro usměrnění vzduchu ze sušičky do cyklónu). Tlakové ztráty různých roštů 

jsou různé a mají v důsledku toho vliv na příkon ventilátoru při vlastním procesu sušení. 

     Tlaková ztráta cyklónu (vč. „přívodu k cyklónu“) vykazuje prudký nárůst při průtoku 

vzduchu od cca 11 až 13 m
3
/min. Při tomto množství pravděpodobně dochází ke vzniku 

nestabilních průtočných poměrů v cyklónu (neboť byl navržen pro předpokládaný průtok 

vzduchu 3,3 m
3
/min) nebo v jiném místě průtočné části.  
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5.2.2 Zkoušky sušení suroviny 
 

     Zkoušky byly prováděny s mokrým i suchým mlátem za účelem zjištění chování se vlastní 

suroviny v sušičce. Ze zjištěných poznatků bude navržen způsob sušení (jednorázové plnění 

sušičky; proces s kontinuálním přidáváním a odebíráním; event. jiný). 

Nejdříve bylo provedeno prosté vysušení suroviny po naplnění sušičky mokrým mlátem do 

výše cca 40 cm nad rošt (viz OBRÁZEK 29 - sušička bez vložených trubek). Účelem této 

zkoušky bylo rovněž získání suchého mláta pro další zkoušky.  
 

Během sušení byl výkon ventilátoru nastaven tak, aby sušení bylo co možná nejintenzivnější, 

ale aby přitom ještě nenastal pístový efekt (viz OBRÁZEK 30).  

 
 

 
OBRÁZEK 29- Model bez vestaveb            OBRÁZEK 30 – Pístující fluidní vrstva  

 

     Při sušení byly zaznamenávány parametry vzduchu, tlakového odporu sušky, frekvence 

měniče otáček ventilátoru a orientačním výpočtem s pomocí tabulek vlhkého vzduchu 

ověřena délka vysoušení. Výsledkem zkoušky je zjištění, že u mokrého mláta nelze na modelu 

docílit intenzivního víření ve fluidní vrstvě (které by pak v reálném procesu sušení umožnilo 

intenzivní přestup tepla).  

 

     V samotných experimentech bylo zkoušeno několik variant provozu: 

 

Zkoušky „A“ se suchým mlátem 
 

     Tyto zkoušky byly prováděny na modelu se základní věží o výšce 1,0 m a s vloženým 

roštem č. 1. Účelem těchto zkoušek bylo ověřit, jak se chová suché mláto, a to proto, že 

jednou z možností je provést proces sušení mokrého mláta jeho přidáváním do suchého, 

přičemž bude kontinuální přívod mokrého mláta a kontinuální odběr suchého mláta. 
 

Zkouška A1:  

 

Ve věži bylo osazeno 11 řad trubek (do výšky 56 cm) a dána vrstva mláta 75 cm.  
 

Zkouškou bylo zjištěno, že sloupec mláta se znatelně zvedl při 48 Hz (odpor 164 mm v. sl. - 

průtok 9,3 m
3
/min). Od tohoto stavu bylo ve fluidní vrstvě intenzivní víření mláta kolem 

trubek („plavání“), přičemž se mláto "utrhlo" při 55 Hz, tj. došlo k unesení většího množství 

mláta až do cyklonu.  
 

Přehled naměřených hodnot: 
 

 Zvednutí vrstvy 
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Výška mláta Frekvence Tlak. ztráta Průtok vzd. Příkon vent. Rychlost 

[cm] [Hz] [mm] [kPa] [m
3
/min] [W] [m/s] 

75 48 164 1,64 9,3 332,3 4,122 
 

Vyhodnocení: dávka suchého mláta (do výše 75 cm) převyšující výšku sloupce instalovaných 

trubek (56 cm) činí fluidní vrstvu velmi nestabilní (náchylnou na úlet do cyklónu) a 

nevhodnou pro spolehlivou regulaci procesu sušení. 

 
Zkouška A2: 

 

Pro ověření předchozích výsledků byla vrstva mláta snížena na výšku osazení trubek, tj. 56 

cm (viz OBRÁZEK 31).  
 

     Zkouškou bylo zjištěno, že sloupec mláta se znatelně zvedl a „plaval" cca 8 cm nad 

trubkami při 37 Hz, přičemž vystřeloval do výšky cca 15 - 20 cm. Od tohoto stavu bylo ve 

fluidní vrstvě intenzivní víření mláta kolem trubek. 
 

Vyhodnocení: dávka suchého mláta do výše osazení trubek (56 cm) činí fluidní vrstvu 

podstatně méně nestabilní (náchylnou na úlet do cyklónu), než v případě vrstvy mláta 

převyšující výšku osazení trubek (viz zkoušku č. 1). Přesto lze tento stav hodnotit jako  

nestabilní a  nevhodný  pro spolehlivou 

regulaci procesu sušení.   

 

 
OBRÁZEK 31 – Průběh zkoušky A2 

 

Zkouška A3: 

 

Pro vyzkoušení omezení, příp. vyloučení, „nestability" byly ponechány trubky do dané výše 

56 cm (11 řad trubek - dolní sekce), vynechány 3 řady trubek a nad tím opět osazeny trubky 

(8 řad - horní sekce; celková mezera mezi sekcemi trubek 13 cm) až do vrcholu vložky 1,0 
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metru. Výška mláta byla dána po první sekci trubek, tj. do výše 56 cm (viz OBRÁZEK 

32).Ke vzniku "plovoucí vrstvy" došlo při 38 Hz, odpor byl 106 mm v. sl., zvednutí vrstvy 

cca o 8 cm. 

 

Přehled naměřených hodnot: 
 

  Zvednutí vrstvy 

Výška mláta Frekvence Tlak. ztráta Průtok vzd. Příkon vent. Rychlost 

[cm] [Hz] [mm] [kPa] [m
3
/min] [W] [m/s] 

56 38 106 1,06 7,5 190,6 3,324 

 
 

Zkouškou bylo zjištěno, že druhá sekce trubek brání „utržení", které nastalo v případě 

zkoušky č. 1 -"nestabilita" tohoto uspořádání je zřetelně omezena horní sekcí trubek (již 3 

řady ji v podstatě eliminují, jak je vidět na OBRÁZKU 32).  
 

K „utržení“ vrstvy a následnému úniku obsahu do cyklónu nedošlo ani při frekvenci měniče 

55 Hz, při této frekvenci byly pouze jemné částice mláta unášeny do výsypky přepadu. 
 

Vyhodnocení: Vzhledem k úplnému potlačení možnosti úniku suroviny z věže sušičky se jeví 

toto uspořádání jako vhodné pro způsob sušení mláta (event. i jiné suroviny, např. kalů 

z technologické ČOV) přidáváním do suchého obsahu v sušičce. 

 

 
OBRÁZEK 32 – Průběh zkoušky A3 

     

Zkouška A4: 

 

Byla provedena zkouška s odebranými dvěma sloupci trubek ve věži 1,0 metru, výška vrstvy 

56 cm, výška kladení trubek (3 sloupce) 56 cm, dvě sekce trubek jako v případě zkoušky 3) – 

viz OBRÁZEK 33.Při frekvenci 40 Hz byl viditelný průtok vzduchu kolem stěny s osazenými 

trubkami; při 45 Hz mláto „plave“ v celém objemu, a to tak, že ve sloupci s trubkami stoupá a 
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ve sloupci bez trubek klesá(cirkulace mláta, přičemž jsou strhávány ode dna i těžší části 

vzhůru!) -viz OBRÁZEK 34.      

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRÁZEK 33, 34 – Průběh zkoušky A4 

 
  
 

Přehled naměřených hodnot: 
 

  Zvednutí vrstvy 

Výška mláta Frekvence Tlak. ztráta Průtok vzd. Příkon vent. Rychlost 

[cm] [Hz] [mm] [kPa] [m
3
/min] [W] [m/s] 

56 45 131 1,31 9,6 272,2 4,255 

 

Vyhodnocení: Touto úpravou uložení topných trubek může dojít k vytvoření cirkulace sušené 

suroviny při docílení intenzivního obtékání fluidní vrstvy kolem topných trubek a omezení 

třídícího efektu v sušičce v důsledku rozdílu velikosti částic sušené suroviny (jejich měrné 

hmotnosti), což podstatně omezí i shromažďování těžší mokré sušené suroviny v dolní části 

sušičky. 

 
Zkouška A5: 

 

Tato zkouška byla provedena, podobně jako zkouška č. 4, s odebranými dvěma sloupci trubek 

po kraji, ale vždy po jednom sloupci na každé straně, ve věži 1,0 metru, výška vrstvy 56 cm, 

výška kladení trubek (tj. tří prostředních sloupců) 56 cm,dvě sekce trubek jako v předešlých 

případech (viz OBRÁZEK 35).  
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Při frekvenci 40 Hz byl částečně viditelný průtok vzduchu kolem stěn sušičky, což 

se projevovalo třepetáním menších částeček mláta podél stěn. Při 45 Hz mláto začalo plavat v 

celém objemu.I při snížení frekvence na 40 Hz je viditelný pohyb mláta v prostoru trubek 

nahoru a v prostoru bez trubek dolů - cirkulace však není tak zřetelná jako v případě zkoušky 

č. 4. 
             

 

 
 

 
OBRÁZEK 35 – Průběh zkoušky A5 

 

 

Přehled naměřených hodnot: 
 

  Zvednutí vrstvy 

Výška mláta Frekvence Tlak. ztráta Průtok vzd. Příkon vent. Rychlost 

[cm] [Hz] [mm] [kPa] [m
3
/min] [W] [m/s] 

56 40 115 1,15 7,5 206,8 3,324 

 
Vyhodnocení: Touto úpravou uložení topných trubek může dojít rovněž (jako v případě 

zkoušky č. 4) k vytvoření cirkulace sušené suroviny při docílení intenzivního obtékání fluidní 

vrstvy kolem topných trubek a omezení třídícího efektu v sušičce v důsledku rozdílu velikosti 

částic sušené suroviny (jejich měrné hmotnosti), což podstatně omezí i shromažďování těžší 

mokré sušené suroviny v dolní části sušičky – pravděpodobně ale méně než u předchozího 

případu. 

 
Zkoušky „B“ s mokrým mlátem 
 
 

Zkoušky byly prováděny s mokrým mlátem (ve stavu z výroby piva). Sušička byla sestavena 

s věží 1,0 metru bez trubek. 
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Zkouška B1: 

 

Do sušičky bylo dáno mláto do výšky cca 40 cm. Po ustálení proudění byla nastavena 

frekvence 50 Hz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled naměřených hodnot: 
 

  Sušení mokrého mláta 

Výška mláta Frekvence Tlak. ztráta Průtok vzd Příkon vent. Rychlost 

[cm] [Hz] [mm] [kPa] [m
3
/min] [W] [m/s] 

40 50 177 1,77 9,7 370,7 4,042 

 

Po určité době (po částečném vysušení mláta) se vytvořila ve vrstvě mláta díra, kterou 

pronikal vzduch a tím byl prostup celým objemem mláta znemožněn. Proto bylo ustoupeno od 

této zkoušky bez trubek. 
 

Vyhodnocení: Při sušení mokrého mláta v celém objemu je nutné přivádět pouze takový 

proud vzduchu, aby nedošlo k narušení celistvosti obsahu v sušce. Jinak vzniknou díry 

(tunely), které naruší rovnoměrný průtok v celém objemu sušené suroviny. 

Důležitým poznatkem je, že stěny sušičky byly oroseny pouze krátkou chvíli po naplnění a 

spuštění ventilátoru, v dalším se vlhkost na stěnách neprojevovala. Z toho lze učinit závěr, že 

proudící vzduch se vlhkostí nenasytí! 

 
Zkouška B2: 

 

Jedná se o pokračování zkoušky č. 1 s mokrým mlátem po vložení vložky s trubkami 

vloženými do výše 56 cm; výška mláta cca 56 cm; výška věže 1,0 metru.  
 

Uspořádání trubek v sušičce je dle OBRÁZKU 36, a to z toho důvodu, aby se zabránilo příp. 

hromadění mokrého mláta na krajních trubkách (trubky podél stěny sušičky). Přitom tři horní 

řady trubek jsou úplné pro zabránění event. vzniku děr ve vrstvě mláta podél stěn sušičky (bez 

trubek).  
 

Rovněž je zde vložena druhá sekce trubek, aby bylo zabráněno únosu sušené suroviny 

(malých částeček, které ještě nejsou suché i malých částeček vysušených během procesu 

sušení). 

Pro možnost orientačního porovnání byla provedena i zkouška bez osazených trubek s výškou 

mláta 30 cm (viz výsledky v dolní polovině následující tabulky).  

Přehled naměřených hodnot při různých průtocích vzduchu: 
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OBRÁZEK 36 – Průběh zkoušky B2 
 

 
 
 

 

Sušení mokrého mláta         
Výška 
mláta Frekvence 

Tlaková 
ztráta  

Průtok 
vzduchu 

Příkon 
ventilátoru Rychlost 

[cm] [Hz] [mm] [kPa] [m
3
/min] [W] [m/s] 

56 70 370 3,7 12,3 972,4 5,452 

56 65 317 3,17 11,7 787,5 5,186 

56 65 314 3,14 11,8 786,7 5,230 

56 65 312 3,12 11,9 788,3 5,275 

56 65 305 3,05 12,2 794,1 5,408 

56 65 305 3,05 12,2 794,1 5,408 

56 55 210 2,1 10,7 480,1 4,743 

56 65 302 3,02 11,7 750,2 5,186 

56 40 99 0,99 8,5 187,0 3,768 

56 50 129 1,29 11,7 320,4 5,186 

56 40 117 1,17 7,5 210,4 3,324 

56 40 112 1,12 7,6 202,7 3,369 

30 40 129 1,29 6,4 229,3 2,667 

30 40 129 1,29 6,4 229,3 2,667 

30 40 129 1,29 6,4 229,3 2,667 

30 40 128 1,28 6,4 227,6 2,667 

30 40 128 1,28 6,4 227,6 2,667 

30 40 128 1,28 6,4 227,6 2,667 

30 40 128 1,28 6,4 227,6 2,667 

30 40 127 1,27 6,4 225,8 2,667 

30 40 127 1,27 6,4 225,8 2,667 

30 40 124 1,24 6,6 225,5 2,750 

30 40 122 1,22 6,7 223,3 2,792 
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Vyhodnocení: Ověřovacím výpočtem s pomocí tabulek vlhkého vzduchu byla prokázána 

skutečnost odvodu vlhkosti studeným vzduchem. Celá zkouška do vysušení celého obsahu 

mláta trvala celkem cca 10 hodin (součtově 564 min). Relativní vlhkost vycházejícího 

vzduchu se v průměru pohybovala na hodnotě 80%. 

 
Zkoušky „C“ s přidáváním mokrého mláta do suchého 

 

Sušička byla tvořena věží 1,5 metru. Dávkovacím zařízením bylo přidáváno malé množství 

mláta do náplně suchého mláta v sušičce. 

 

Zkouška C1: 

 

Dávkovacím zařízením bylo přidáváno mláto, které však již bylo několik dní uleželé (6 dní od 

odběru) - patrně z tohoto důvodu bylo lepivé (dělá hrudky)a při dávkování se pak obalí 

suchým mlátem, udělá kuličku, kuličky se shromáždí na roštu a v důsledku menšího odporu si 

vzduch najde cestu mezi kuličkami. Tento stav je nevhodný pro vlastní proces sušení, neboť 

to narušuje fluidní vrstvu. Lze předpokládat, na základě dosavadních poznatků, že při 

dávkování čerstvého mláta k tomuto jevu nedojde. 

 

Zkouška C2: 

 

Dávkovacím zařízením bylo přidáváno mláto zvlhčené, které bylo již dříve vysušeno, a to 

téměř ihned po odběru z výroby piva (nemá nežádoucí lepivé vlastnosti jako v případě 

zkoušky C.1).Výška suchého mláta v sušičce byla 1,32 metru (v klidovém stavu), trubky 

osazeny do výše 1,5 metru (viz OBRÁZEK 37). 

Při frekvenci 58,4 Hz vznikají první místní minifontány (viz OBRÁZEK 38 a 39); při 66 Hz 

došlo k náhlému vznosu a více než polovina obsahu „odlétla“ do cyklonu! 
 

Zbylé množství činilo 50 cm suchého mláta; při frekvenci 50 Hz došlo ke vzniku velice 

kvalitní fluidní vrstvy, která se zvedla až do výše 1,5 metru (cca 1,0 m plná vrstva; zbytek 

lehčí částečky; odpor 133 mm vodního sloupce). 
 

Při přidávání mokrého mláta do zbylého množství (50 cm v klidu) toto prostupuje (postupně 

klesá) přes trubky a dojde až dolů, kde se shromažďuje a usazuje.  

Shromažďování mokrého mláta v dolní části sušičky se děje pravděpodobně proto, že průtok 

vzduchu nestačí zvednout vlhké částice mláta do fluidní vrstvy.   
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OBRÁZEK 37 – Průběh zkoušky C2 

 

 
 

 
 
     OBRÁZEK 38 – Minifontány při zkoušce C2 
   
   

  OBRÁZEK 39 – Minifontány při zkoušce C2 

 
Vyhodnocení: Výška suchého mláta 1,32 m je příliš vysoká, proces je nestabilní a nedá se 

regulovat; výška mláta 50 cm je zase malá – malý průtok vzduchu pro uvedení mokrého mláta 

do fluidní vrstvy. 
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Zkouška C3: 

 

Množství suchého mláta je 60 cm (v klidu); frekvence 50 Hz; odpor 147 mm. Plná fluidní 

vrstva je až po vyložení trubek, tj. 96 cm (osa trubky). Nad tím jsou 4 řady odebrány; potom 

zase 6 řad kromě pravého sloupce (trubky odebrány proto, aby bylo možno z násypky 

přidávat v dalším mokré mláto dávkovacím zařízením – šnekem). Při 50 Hz je vytvořena 

ideální fluidní vrstva; při 54 Hz je narušena i spodní usazená vrstva vlhkého přidávaného 

mláta (odpor 160 mm), přičemž horní sekce trubek účinně brání úletu mláta do cyklónu. 

 
 

Přehled naměřených hodnot: 
 

  Sušení mokrého mláta 

Výška mláta Frekvence Tlak. ztráta  Průtok vzd. Příkon vent. Rychlost 

[cm] [Hz] [mm] [kPa] [m
3
/min] [W] [m/s] 

60 50 147 1,47 11,2 351,8 4,965 

60 54 160 1,6 12,3 420,5 5,452 

 
 

Vyhodnocení: Toto uspořádání se jeví jako ideální pro požadavek vzniku kvalitní fluidní 

vrstvy, přičemž dochází k intenzivnímu víření kolem trubek (intenzivní přestup tepla) a také 

je dost silný proud vzduchu pro stržení větších a těžších (mokrých) částí mláta. Rovněž 

v důsledku uspořádání trubek (dolní a horní sekce) je možná regulace fluidní vrstvy bez 

nebezpečí úletu do cyklónu. Přitom poměr výšky kladení trubek první sekce ku výšce suchého 

mláta (v klidu) činí 1,6 (viz OBRÁZEK 40). 

Pro zabezpečení ještě lepší regulovatelnosti (a zamezení úletu do cyklónu) se jeví vhodné 

provést nad trubkami první sekce rozšíření průtočného průřezu (tím dojde ke snížení rychlosti 

vzduchu a snížení unášení i jemných částic).   

 

 

 
OBRÁZEK 40 – Průběh zkoušky C3 
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Zkoušky „D“ citlivosti vrstvy 

 
 

Tato zkouška byla provedena za účelem zjištění, jak se může pohybovat rozmezí frekvence 

frekvenčního měniče (tlakové rozmezí), aby fluidní vrstva byla ve vznosu a aby ještě nedošlo 

k úletu suroviny do cyklónu.  

Zkouška byla provedena při obsahu sušičky je 60 cm suchého mláta a uspořádání trubek 

stejně, jako v předešlém případě (viz zkouška C3). 

Průběh zkoušky byl veden ve dvou fázích – za prvé ve fázi nárůstu frekvence a za druhé ve 

fázi poklesu frekvence, jak vyplývá z tabulky hodnot. 

 

Přehled naměřených hodnot: 
 

  Zkouška "citlivosti" se suchým mlátem 
Výška 
hladiny Frekvence Tlak. ztráta Průtok vzd. Příkon vent. Rychlost 

[cm] [Hz] [mm] [kPa] [m
3
/min] [W] [m/s] 

60 0 0 0 0 0,0 0,000 

73 42 117 1,17 8,8 228,8 3,901 

77 44 123 1,23 9,3 249,2 4,122 

82 46 128 1,28 10,2 280,8 4,521 

90 48 135 1,35 10,8 311,5 4,787 

96 50 143 1,43 11,2 340,0 4,965 

103 52 156 1,56 11,8 390,8 5,230 

109 54 169 1,69 12,4 450,7 5,496 

115 56 173 1,73 12,8 479,3 5,674 

75 43 119 1,19 9,2 238,5 4,078 

74 42 116 1,16 8,6 221,7 3,812 

70 41 113 1,13 8,4 210,9 3,723 

68 40 109 1,09 8 196,4 3,546 

67 39 106 1,06 7,8 188,8 3,457 

 
 
Vyhodnocení: Fluidní vrstva je funkční (víření v celém objemu) mezi dvěma krajními stavy 

charakterizovanými spodní a horní hranicí frekvence (tj. v provozních parametrech tlakového 

odporu a průtoku vzduchu; případně výkonu ventilátoru), tj. mezi frekvencemi 40 až 54 Hz, 

přičemž ke vzniku požadované fluidní vrstvy dochází při frekvenci 46 Hz. Tato skutečnost 

vyjádřená v provozních parametrech ventilátoru představuje (na základě zjištění hodnot z 

charakteristiky ventilátoru): 

 

1) vznik požadované a plně funkční fluidní vrstvy při parametrech ventilátoru: 

 46 Hz; 1,28 kPa; 10,2 m
3
/min; 280,8 W 

2) dolní hranice fluidní vrstvy (DH): 

 40 Hz; 1,09 kPa; 8 m
3
/min; 196,4 W 

3) horní hranice fluidní vrstvy (HH): 

 54 Hz; 1,69 kPa; 12,4 m
3
/min; 450,7 W 

Výše uvedená skutečnost vyjádřená v grafu (GRAF 6): 
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Graf 6 – Vznik a průběh fluidní vrstvy závislosti na výšce hladiny 

 
Regulovatelnost ventilátoru daným frekvenčním měničem je v rozsahu 10 až 95 Hz. Z této 

oblasti je regulovatelnost plně funkční fluidní vrstvy (při daných předpokladech) v rozmezí 40 

až 54 Hz, tj. cca 16,5% rozsahu.  

Rozsah regulovatelnosti lze výrazně zvýšit úpravou věžové části sušičky – jejím rozšířením 

nad dolní sekcí trubek. 

 

5.2.3 Experimentální ověření součinitelů přestupu tepla ve fluidní vrstvě 
 

     Dle kapitoly 4 byl vypočten součinitel přestupu tepla mezi fluidní vrstvou a teplosměnným 

povrchem. Vzhledem ke složitosti výpočtu, je nutné tuto hodnotu potvrdit jednoduchým 

experimentem, který byl proveden za pomoci Dr. Ing. Bohumíra Čecha a jeho měřící skupiny 

přímo na laboratorním modelu. 

     Pro naměření a vyhodnocení součinitele přestup tepla je nutné do modelu zavést zdroj 

tepla. K tomuto poslouží měděný trubkový svazek, který se vložil do spodní části sušárny a do 

tohoto trubkového svazku je pouštěna teplá voda. Sušeným materiálem bylo pivovarské mláto 

o vlhkosti 84%.  

 

Pracovní 
oblast 
fluidní 

vrstvy   40 

až 54 Hz 

46 Hz - vznik fluidní vrstvy 
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OBRÁZEK 41 – Průběh experimentu na laboratorním modelu 

 

Všechny teploty byly měřeny termočlánky typu K. 

 

Ke snímání a sběru dat byl použit systém FieldPoint vyvinutý společností National 

Instruments. Požadované veličiny (v tomto případě teploty) byly snímány pomocí vstupních 

modulů, připojených k modulům komunikačním. Jednotlivé komunikační moduly jsou 

stíněným kabelem připojeny k notebooku prostřednictvím karty PCMCIA-485 umožňující 

vzorkování v řádu jednotek Hz na kanál.   

 K měření teplot byly použity vstupní moduly FP-TC-120 s rozlišením 16bit. Každý 

modul umožňuje měření teploty 8 termočlánků současně, přičemž lze pro každý kanál zvlášť 

nastavit typ připojeného termočlánku (J, K, T, R, S, E, B). Modul měří teplotu studeného 

konce (mezi dráty termočlánků a šroubky sběrnice) a používá tuto teplotu interně pro korekci 

termoelektrického napětí generovaného těmito spoji. Modul je vybaven filtrem pro eliminaci 

šumu na úrovni 50Hz a 60Hz. Vstupní modul byl připojen na sběrnici FP-TB-3, která byla 

speciálně vyvinuta pro snímání napětí termočlánků za použití modulu FP-TC-120. Sběrnice je 

izotermické konstrukce minimalizující vliv disipace energie z, popřípadě do, okolí a 

zaručující stejnou teplotu všech kanálů. 

 Jednotlivé vstupní moduly se připojují ke komunikačnímu modulu FP-1001 

používajícímu komunikační rozhraní RS485, čímž je umožněn přenos dat až na vzdálenost 

1200m. 

 Ke sběru dat, jejich on-line zobrazení a vyhodnocení byl použit software LabVIEW 

(LaboratoryVirtual Instruments EngineeringWorkbench) společnosti National Instruments. 

Tento graficky orientovaný programovací jazyk umožňuje poměrně snadnou tvorbu a použití 
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obecných aplikací jak pro měřicí úlohy, které se v menších obměnách opakují, tak aplikací 

určených speciálně pro danou měřicí úlohu. 

 Pro tento konkrétní případ byla vytvořena aplikace pomocí které byly všechny teploty 

snímány v intervalu 1s a byly zobrazovány do grafu a zapisovány ve formě textového souboru 

na harddisk použitého notebooku. 

 

Průtok vzduchu byl měřen Prandtlovou trubicí napojenou na digitální mikromanometr 0 až 

500 Pa firmy Airflow. Statický tlak v místě měření byl měřen digitálním manometrem firmy 

Airflow.  

 

Statický tlak byl měřen na výtlaku ventilátoru pomocí U-trubice naplněné vodou. 

 

Měření atmosférického tlaku a vlhkosti bylo provedeno zařízením od firmy Ahlborn. 

 

Při výpočtu množství odpařené vody bylo provedeno několik předpokladů. Veškeré teplo 

přivedené vodou bylo nejdříve využito k ohřátí fluidizačního vzduchu. Teplo ohřátého 

vzduchu pak sloužilo k vypaření vody obsažené v pivovarském mlátu. 

Tepelné ztráty do okolí byly zanedbány. 
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Graf 7 – Průběh teplot při experimentu 
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Graf.č.2 Teplo předané vodou
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Graf 8 – Teplo předané vodou při experimentu 

 

 

 

Graf.č.3 Součinitel prostupu tepla
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Graf 9 – Průběh součinitele prostupu tepla při experimentu 
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Graf.č.4 Odpar vody 
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Graf 10 – Průběh odparu vody při experimentu 

 

 

Z naměřených hodnot je zapotřebí vyčíslit průměrnou hodnotu, kterou lze porovnat 

s hodnotou vypočtenou. Vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla dle kapitoly 4 je 

198W/m
2
K (viz PŘÍLOHA 1).V tabulce 5 jsou zaznamenány průměrné naměřené hodnoty: 

 

teplota vody - vstup tvo-vstup [°C] 47,7 

teplota vody - výstup tvo-výstup [°C] 44,2 

  Δtvo [°C] 3,5 

teplota vzduchu - výstup tvz-vstup [°C] 30,1 

teplota vzduchu - vstup tvz-výstup [°C] 25,9 

  Δtvz [°C] 4,2 

teplota fluidní vrstvy tvrstva [°C] 25 

teplota okolí tokoli [°C] 28,9 

atmosférický tlak patm [kPa] 98,5 

relativní vlhkost 
vzduchu φ [%] 43,75 

množství mláta m g/s 0,963 

součinitel prostupu tepla k [W.m
-2

.K
-1

] 208,8 

teplo předané vodou Qvo [W] 612,5 

množství odpařené 
vody mvo [g/s] 0,314 

Tabulka 5 Naměřené hodnoty při experimentu 

 

Z průměrných naměřených hodnot vychází hodnota součinitele prostupu tepla 208,8W/m
2
K. 

Rozdíl od vypočtené hodnoty je 5,2 %, což je překvapující přesnost s vypočtenou hodnotou.  
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Díky tomuto experimentu lze považovat výpočet za věrohodný a dle kapitoly 4 bude taktéž 

navrženo experimentální zařízení o mnohem větších rozměrech, než byl laboratorní model. 

 

5.3 Sušení papírenských kalů 
 

5.3.1 Sušená surovina 
 

Sušenou surovinou byly papírenské kaly od výrobce Celulózka Žilina (METSÄ TISSUE). 

Jedná se o kaly ve dvojí podobě, kaly označené jako světlé a kaly tmavé.  

 

Níže uvedené výsledky jsou převzaty od laboratorního rozboru provedeného na AV České 

republiky: 

 

Zjištěné vlastnosti světlých kalů: 

Obsah sušiny v kalech je 46,68% hm 

Kal obsahuje 27,03% hm popelovin v sušině 

 

Zjištěné vlastnosti tmavých kalů: 

Analýza vápníku v tmavých kalech: 

Ca 105 mg/g , tj. 10,5% (mohou být rozdíly až 13% relativních) 

Obsah sušiny v kalech 38,6% hm. 

 

Kal obsahuje 41,77% hm popelovin v sušině. 

 

Bilance na 100 kg kalů:  

Vystupuje ze sušení 61,4 kg vlhkosti a 38,6 kg sušiny. Tato sušina obsahuje 11% hm vápníku.  

Po žíhání je v popelu 6 kg CaO. Popelovin je 41,77% ze sušiny a to odpovídá 16,1 kg. To by 

znamenalo, že v popelu je ještě 10,1 kg inertních popelovin. 

Předpokládáme, že v sušině je Ca(OH)2 a pak by bylo v odplynech asi 7,3 kg C, 1 kg  vodíku, 

9 kg kyslíku a zbytek bude 5 kg vody.  

 

Shrnutí - tmavý kal obsahuje: 

 60 až 63% hm vlhkosti 

 7 až 8 % hm Ca(OH)2  ( není jisté, zda je to hydroxid) 

 7 až 8 % hm. uhlíku 

 1 % hm vodíku 

 9 až 10 % hm kyslíku 

 10 až 11 % inertních popelovin. 

 

5.3.2 Posouzení vhodnosti sušení suroviny ve fluidní sušárně 
 

Z hlediska vhodnosti pro sušení ve fluidní sušárně lze konstatovat: 

 

1) Vzorky světlých mokrých kalů (které byly k dispozici) se nacházejí ve formě hrud velkých 

od několika milimetrů až několik centimetrů. Jsou poměrně tuhé a chovají se jako jíl – jsou 

plastické, ale poměrně nesnadno se rozmělňují. Pro možnost sušení ve fluidní sušárně je třeba 

je rozčlenit na kousky do velikosti cca 5 – 8 mm. 
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2) Vzorky tmavých mokrých kalů (které byly k dispozici) se nacházejí ve formě sypkého 

materiálu o velikosti částic od nejmenších (řádově desetiny mm) až cca 5 milimetrů. Pokud se 

vyskytují větší hrudky, při manipulaci se snadno rozpadají. Tyto kal není třeba před sušením 

ve fluidní sušárně upravovat. 

 

Před vlastním sušením bylo provedeno stanovení sypné měrné hmotnosti sušiny: 

Světlý kal (při předpokládané vlhkosti cca 53% hm)  580 kg/m3 

Tmavý kal (při předpokládané vlhkosti cca 61% hm)  540 kg/m3 

 

Také bylo provedeno vysušení kalů na volném vzduchu a stanovení sypné měrné hmotnosti 

sušiny (předpoklad vysušení na dosažitelnou mez – 50% relativní vlhkost vzduchu): 

Světlý kal (největší rozměr částic do 10 mm)   382 kg/m3 

Tmavý kal (největší rozměr částic do 10 mm)   371 kg/m3 

 

Vlastnosti sušené suroviny z hlediska měrné sypné hmotnosti mokrých i suchých kalů (za 

předpokladu rozmělnění na požadovanou velikost částic) jsou srovnatelné s mlátem (mokré 

mláto 83% vlhkosti 600 kg/m3; suché mláto 200 kg/m3). 

Pro zkoušku na funkčním modelu sušárny byl vybrán kal tmavý. Světlý kal z důvodů velkých 

rozměrů částic sušen nebyl. 

 

5.3.3 Podmínky sušení 
 

1) Sušení bylo prováděno vzduchem s předehřevem na sání ventilátoru přenosným topidlem 

2000 W 

 

2) Během sušení byla sušená surovina (tmavé kaly) postupně přidávána do prostoru sušičky a 

udržována přiměřená intenzita fluidní vrstvy ruční regulací otáček ventilátoru na frekvenčním 

měniči. 

 

5.3.4 Postup sušení 
 

1) Nejdříve bylo provedeno postupné sušení tmavých kalů za účelem vytvoření suché náplně 

do sušičky (intenzivní sušení). Postupným sušením bylo vysušeno 20 dm3 mokré suroviny, 

čímž byla získána suchá náplň do výšky 35 cm ode dna roštu sušičky (ve stavu klidu). Během 

sušení byl odebrán vzorek suroviny z výsypky modelu sušičky pro orientační posouzení 

vlhkosti vystupující suroviny při intenzivním sušení (označen jako vzorek 2 – viz kap. 5). 

Před sušením byla zjištěna tlaková ztráta roštu Δp = 17 mm vodního sloupce při frekvenci 

ventilátoru 32,3 Hz). 

 

2) Suchá náplň (35 cm ode dna roštu) byla uvedena do vznosu ruční regulací frekvenčního 

měniče otáček ventilátoru tak, aby intenzita víření fluidní vrstvy byla přiměřená požadavkům 

na intenzivní přestup tepla a přitom aby byl minimalizován úlet nejmenších částic do cyklónu 

a do násypky bylo unášeno jen nepatrné množství jemných suchých částic (stabilizace fluidní 

vrstvy - viz hodnoty 52 Hz a Δp 132 mm vodního sloupce). 

 

3) Do stabilizované fluidní vrstvy (po vysušení celkem 20 litrů mokré suroviny) byla 

postupně dávkovačem přidávána mokrá surovina v množství 2 dm3. Při sušení byla fluidní 

vrstva podle potřeby průběžně optimalizována. Byl odebrán vzorek odloučených tuhých částic 

pod cyklonem pro orientační posouzení vlhkosti (označen jako vzorek 1) 



Disertační práce – „Sušení velmi vlhkých látek s následným využitím odpadního tepla“ 

 

- 59 - 

 

 

4) Po 23 minutách sušení byla fluidní vrstva stabilizována na hodnotě 54,2 Hz s rozdílem 

tlaků 125 mm vodního sloupce (1,25 kPa), přičemž teplota na vstupu do sušičky byla jen o 

cca 4-6°C větší než teplota na výstupu ze sušičky a teplota na výstupu nadále nestoupala 

(nebyla již odváděna vlhkost). 

 

5) Surovina byla ze sušičky odebrána a ponechána na provedení rozboru (označen jako vzorek 

3). 

 

5.3.5 Zhodnocení 
 

Zkouška sušení ověřila možnost sušení papírenských kalů ve fluidní sušárně. Po stabilizaci 

fluidní vrstvy a úměrném přidávání mokré suroviny lze docílit velmi malého úletu nejmenších 

částic do cyklónu. Vzhledem k tomu, že sušené papírenské kaly se chovají podobně, jako 

sušené mláto, lze při návrhu sušičky držet se již zpracovaného návrhu prototypu pro sušení 

mláta se zahrnutím dalších zlepšení:  

 

1) rozšíření horní části sušičky s tepelným výměníkem pro zmenšení možného úletu 

nejmenších suchých částic 

 

2) řešit odvod větších kusů vysušené suroviny shromažďujících se nad roštem 

 

3) zapojení cyklónového odlučovače do vnitřního okruhu sušičky pro odloučení drobných 

vláknitých částic, uvolňujících se při sušení z papírenských kalů 

 

5.3.6 Údaje o vlhkosti odebraných vzorků 
 

Výsledky rozboru provedeného na VŠB Ostrava: 

 

Vzorek 1 (odloučená suchá surovina pod cyklonem)     6,11% 

 

Vzorek 2 (odběr z výsypky při intenzivním sušení)    13,80% 

 

Vzorek 3 (suchá surovina ze sušičky)         3,38% 

6. Prototyp 
 

6.1 Návrh prototypu 
 

Konstrukční návrh prototypu je vyvrcholením výpočtových a návrhových prací v příslušných 

etapách projektu vč. ověřování funkčnosti na laboratorním modelu zařízení. Prototyp byl 

konstruován pro konkrétní požadavky na sušení velmi vlhkých materiálů – pivovarnické 

mláto a kaly z technologické ČOV.  
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6.2 Technické údaje prototypu (výpočtové) 
 

6.2.1 Předpokládané vlastnosti a bilance surovin pro sušení 
 

Množství vlhkého mláta z výroby   417  kg/h 

Obsah vlhkosti v mlátě    83  %hm. 

Obsah sušiny v mlátě     17  %hm. 

Množství vody ve vlhkém mlátě   346,1  kg/h 

Množství sušiny ve vlhkém mlátě   70,9  kg/h 

 

Množství vysušeného mláta    74,6 kg/h 

Obsah zbytkové vlhkosti ve vysušeném mlátě 5 %hm. 

Množství vody ve vysušeném mlátě   3,7 kg/h 

Množství sušiny ve vysušeném mlátě  70,9 kg/h 

Množství vody k odstranění    342,4 kg/h 

 

Množství vlhkých kalů z ČOV   125  kg/h 

Obsah vlhkosti v kalu     83  %hm. 

Obsah sušiny v kalu     17  %hm. 

Množství vody ve vlhkém kalu   103,8  kg/h 

Množství sušiny ve vlhkém kalu   21,3  kg/h 

 

Množství vysušeného kalu z ČOV   22,4 kg/h 

Obsah zbytkové vlhkosti ve vysušeném kalu 5 %hm. 

Množství vody ve vysušeném kalu   1,1 kg/h 

Množství sušiny ve vysušeném kalu   21,3 kg/h 

Množství vody k odstranění    102,6 kg/h 

 

6.2.2 Výpočtové parametry sušičky 
 

Vlastní sušička: 

Topná pára vstup   tlak  1,25 MPa 

     teplota  190 °C 

     množství 0,661 t/h (0,1836 kg/s) 

Topná pára výstup   tlak  1,25 MPa 

     teplota  190 °C 

     množství 0,661 t/h (0,1836 kg/s) 

 

Surovina vstup   teplota  20 °C 

     obsah vody 83 % 

     množství 0,542 t/h  

Surovina výstup   teplota  100 °C 

     obsah vody max. 5 % 

     množství 0,097 t/h  

 

Výměník sušičky  plocha fluidního lože 0,6 m2  

     konstrukčně 0,6 x 1,0 m 

 

Kondenzátor odloučené vlhkosti: 
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Odloučená pára vstup   tlak  max. 1,1 bar 

     teplota  108 °C 

     měrný objem 1,735 m3/kg 

    měrná entalpie 2692,2 kJ/kg 

     množství 0,445 t/h (0,1236 kg/s) 

Odloučená pára výstup  kondenzát 1,1 bar 

     teplota max. 60 °C 

    měrná entalpie 251,2 kJ/kg 

     množství 0,445 t/h (0,1236 kg/s) 

 

Ohřívaná voda vstup   tlak cca 1,2 MPa max. 

     teplota min. cca 55 °C 

Ohřívaná voda výstup   tlak cca 1,2 MPa max. 

     teplota min.  80 °C  

6.2.3 Popis principu funkce 
 

Principiálně se jedná o zařízení umožňující proces sušení ve fluidní vrstvě. Vytvoření fluidní 

vrstvy je dosaženo médiem cirkulujícím v uzavřeném (vnitřním) okruhu sušičky pomocí 

vysokotlakého ventilátoru. Cirkulující médium při prostupu surovinou ji uvede do vznosu 

(fluidní vrstvy) přičemž odebírá teplo z teplosměnné plochy výměníku v prostoru fluidní 

vrstvy a současně předává obsažené teplo do suroviny a vlhkosti v ní obsažené.  

 

Obsažená vlhkost v surovině se odpaří a jako sytá nebo mírně přehřátá pára odchází z vlastní 

sušárny a vrací se prostřednictvím uzavřeného okruhu s vysokotlakým ventilátorem zpět. 

Z uzavřeného okruhu je proveden odběr uvolňující se páry do kondenzátoru, kde pára 

kondenzuje a předává teplo chladící vodě, která slouží k odvodu předaného tepla na místo 

využití. 

 

Jako tlakové a těsnostní uzávěry, umožňující trvalý mírný přetlak ve vnitřním okruhu, slouží 

dostatečné vrstvy mokrého mláta v násypce a také suchého mláta v násypce. Jedinou cestou 

odvodu uvolněné vlhkosti v podobě páry je potrubí DN 150 do kondenzátoru. 

 

Soustava trubek výměníku sušičky je otápěna sytou parou o parametrech 1,25 MPa, 190 °C 

z kotelny pivovaru. Takto uspořádaná soustava zajistí dodání potřebného tepla do sušené 

suroviny (k odpaření přebytečné vlhkosti) a k udržení cirkulující páry ve stavu mírného 

přehřátí. 

 

Do sušičky je kontinuálně dávkována mokrá surovina prostřednictvím šnekového dopravníku. 

Surovina ve fluidní vrstvě se soustavou trubek parního výměníku je vysoušena, přičemž její 

nejlehčí frakce (o menší vlhkosti) je unášena na povrch vrstvy. Je-li ze strany vstupu suroviny 

stále přiváděno mokré mláto, dojde ke zvětšování celkového objemu suroviny ve fluidní 

vrstvě. Narůstající množství vysušené suroviny kontinuálně přepadává z prostoru fluidní 

vrstvy přepadem do násypky šnekového dopravníku a je řízeně dopravováno vně sušičky. 

 

Udržování fluidní vrstvy je řízeno automaticky frekvenčním měničem ventilátoru v závislosti 

na tlakové diferenci mezi tlakem pod fluidní vrstvou (vstup do výměníku sušičky) a nad 

vrstvou (výstup z výměníku sušičky). 
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6.2.4 Technický popis instalovaného zařízení a funkce zařízení 
 

Okruh systému sušení v tomto provedení neobsahuje cyklón pro odlučování pevných částeček 

z cirkulujícího média, neboť k dostatečnému odlučování dochází v rozšířeném profilu vlastní 

sušičky na výstupu, opatřeném bočními kapsami. Toto uspořádání výrazně zjednodušuje celý 

okruh (OBRÁZEK 42) a snižuje celkové tepelné ztráty i příkon elektrické energie pro 

vysokotlaký ventilátor.  Odloučené tuhé částice se usazují v prostoru kapes a spadávají zpět 

do prostoru fluidní vrstvy, případně se usazují v přídavném záchytu (kapse), odkud je lze 

pravidelně vybírat (poznámka: v případě potřeby lze cyklón, event. cyklóny, do okruhu 

doplnit). Vlastní sušička v daném bezpřetlakovém provedení je navržena pro výšku aktivní 

fluidní vrstvy 80 – 90 cm, přičemž se počítá se vstupní náplní suchého mláta v celém 

půdorysném průřezu sušičky do výše 50 až 60 cm od roštu (tj. cca 300 - 360 litrů – měřeno v 

klidu bez fluidní vrstvy).  

Z okruhu cirkulující páry je proveden potrubní vývod DN 150 pro vlhkost (v podobě mírně 

přehřáté páry 108 °C - výpočtově) odloučenou ze sušené suroviny. Tím je zajištěna cirkulace 

stále stejného množství páry při prakticky neměnném přetlaku v uzavřeném okruhu sušičky.  

 

Celý okruh je navržen tak, aby bylo možné ho provozovat v podmínkách otevřeného i 

uzavřeného cyklu. Otevřený cyklus v tomto případě znamená sušení vzduchem, tzn. provoz 

s nasáváním vzduchu z prostředí a jeho opětovné vypouštění do prostředí bez přívodu tepla do 

výměníku sušičky. Toho bylo využito při zkouškách prototypu před vlastním sušením; pro 

předsušení suroviny za účelem vytvoření prvotní náplně sušičky; lze také využít pro případné 

dosušení suroviny při event. výpadku přívodu tepla apod.  

 

Běžný provoz se předpokládá v uzavřeném cyklu (uzavřený okruh) s přívodem tepla do 

výměníku sušičky a odvodem odloučené vlhkosti k získání obsažené tepelné energie. Za 

účelem minimálních tepelných ztrát do okolí je celý uzavřený okruh opatřen tepelnou izolací 

tvořenou rohožemi minerální vaty o tloušťce 30mm.  

 

Přísun vlhké suroviny do sušičky je zajištěn šnekovým dopravníkem (ŠD 1) a pásovým 

dopravníkem ze zásobníku vlhkého mláta s hydraulickým vyhrnovačem, vyprazdňování sušky 

je provedeno šnekovým dopravníkem (ŠD 3) do zásobníku suchého mláta, event. na další 

dopravní zařízení suroviny na místo určení.  
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OBRÁZEK 42 – Schéma zapojení prototypu sušárny 

 

 

Hlavní díly sušárny během montáže jsou znázorněny na OBRÁZKU 43 a 44. 
 
 

 
OBRÁZEK 43, 44 – Hlavní díly prototypu sušárny 
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OBRÁZEK 45 – Pohled na kompletně smontovaný a zaizolovaný prototyp sušárny 

 

Průběh montáže a ukázka zanášení fluidních tahů jsou ukázány v PŘÍLOZE 2. 

6.3 Bilance provozu prototypu 
 

6.3.1 Předpoklady výpočtu 
 

Návrh (výpočet) prototypu vycházel z hmotnostní bilance sušených surovin a také 

z následujících předpokladů: 

Množství sušené suroviny     542 kg/h 

Množství odvedené vody (vlhkosti)    445 kg/h 

Teplota suroviny na vstupu do sušičky   20 °C 

Teplota suroviny na výstupu ze sušičky   108 °C 

Měrné teplo směsi suroviny (sušiny)    2 kJ/kg.K 

Celkové tepelné ztráty sušárny    10% 

Výstupní teplota kondenzátu z topné páry    190°C 

Teplota páry na vstupu do kondenzátoru   108°C 

Tlak páry na vstupu do kondenzátoru   0,11 MPa 

 

Potřeba tepelné energie při jmenovitém výkonu sušičky: 

Topná pára 1,25 MPa, 190°C     0,661 t/h 

Množství tepla      1,307 GJ/h = 0,363 kW 

Množství páry pro odstranění 1 kg vlhkosti   1,4854 kg/kg 

 

Možnost využití odvedeného tepla v kondenzátoru: 
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Vychlazení kondenzátu z odvedené vlhkosti   65 °C 

Tepelné ztráty kondenzátoru (odhadnuto)   5% 

Získaná tepelná energie     1,022 GJ/h = 0,284 kW 

 
Poznámka: lze také využít (např. rovněž do teplovodního topného systému) i tepelný obsah 
kondenzátu 190 oC (z topné páry) při jeho vychlazení.  
 

Na základě těchto hodnot, vyplývajících z teoretických předpokladů, lze po bilančním 

vyhodnocení provozu prototypu a zjištění skutečných parametrů provést srovnání (viz dále). 

Z toho pak je možné vycházet v dalších návrzích tohoto zařízení. 

 

Během výstavby prototypu došlo ke změně v tom, že vzhledem ke stavu technologie kotelny 

je možno dodávat trvale pouze páru o parametrech 0,6 MPa a 160°C. V důsledku toho musel 

být proveden přepočet vyrobeného prototypu na tyto parametry, aby mohlo být provedeno 

vyhodnocení provozu. 

 

Parametry prototypu při využití topné páry o parametrech 0,6 MPa , 160oC: 

 

Množství sušené suroviny     110,9 kg/h 

Množství odvedené vody (vlhkosti)    91 kg/h 

Teplota suroviny na vstupu do sušičky   20 °C 

Teplota suroviny na výstupu ze sušičky   108 °C 

Měrné teplo směsi suroviny (sušiny)    2 kJ/kg.K 

Celkové tepelné ztráty sušárny    10% 

Výstupní teplota kondenzátu z topné páry    160°C 

Teplota páry na vstupu do kondenzátoru   108°C 

Tlak páry na vstupu do kondenzátoru   0,11 MPa 

 

Potřeba tepelné energie při jmenovitém výkonu sušičky: 

Topná pára 0,6 MPa, 160°C      0,132 t/h 

Množství tepla (vložená tepelná energie)   0,267 GJ/h = 74,2 kW 

Množství páry pro odstranění 1 kg vlhkosti   1,4539 kg/kg 

 

Možnost využití odvedeného tepla v kondenzátoru: 

Vychlazení kondenzátu z odvedené vlhkosti   65 °C 

Tepelné ztráty kondenzátoru (odhadnuto)   5% 

Získaná tepelná energie     0,2091 GJ/h = 58,1 kW 

 

6.3.2 Skutečné parametry provozu 
 

Na základě provedeného zkušebního provozu při parametrech topné páry 0,6 MPa, 160 °C 

byly zaznamenány následující hodnoty: 

Množství sušené suroviny     80-95kg/h (podle vlhkosti 

suroviny) 

Množství odvedené vody (vlhkosti)     64-71kg/h 

Teplota suroviny na vstupu do sušičky   10-40°C  

Teplota suroviny na výstupu ze sušičky   100°C 

Výstupní teplota kondenzátu z topné páry    108-110°C 

Teplota páry na vstupu do kondenzátoru   100-108°C 

Množství topné páry (kondenzátu) cca   90-105 kg/h 
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Další zjištěné hodnoty: 

Vložená tepelná energie     188-210GJ/h = 52-58 kW 

Získaná tepelná energie (dle dat systému MaR)                  50-56 kW 

Tepelné ztráty okruhu sušičky (vypočteno)   6,5kW 

Tepelné ztráty ohřevem suroviny (odhad cca)  1-2%  dodaného tepla do sušičky 

 

Poznámka: získaná tepelná energie je ovlivněna teplotou chladicího média pro kondenzátor 

(voda z vodovodního řádu), což ovlivňuje celkový využitelný teplotní spád, který při teplotě 

chladicí vody 10°C je větší a získané teplo se tak číselně zvýší o cca 10% (než je 

předpokládáno ve výpočtu).  

 

     Průběh zkoušek na prototypu sušárny např. ze dne 12.1.2011 je znázorněn v grafické 

podobě v PŘÍLOZE 3. 

 

6.3.3 Bilance provozu 
 

Z hodnot v kap. 6.3.1 a porovnáním s hodnotami v kap. 6.3.2 lze konstatovat, že prototyp 

dosahuje skutečného výkonu (množství vysušené suroviny za jednotku času) v rozmezí cca 70 

až 78% výkonu předpokládaného, který byl stanoven na základě teoretických výpočtů a 

poznatků odvozených z výsledků měření na modelu – průměrně tedy 74% (z hodnot 

zjištěných během zkušebního provozu).  

Skutečná tepelná účinnost „prototypu zařízení pro proces sušení s využitím odpadního tepla“ 

činí vlivem tepelných ztrát celé sušičky cca 88 % (poměr získaného tepla ze sušičky pro 

otopné účely ku vloženému teplu). Z množství ztraceného tepla připadá část na tepelnou 

ztrátu ohřevem sušené suroviny (cca 1-2 %, tj. cca 1 kW), kterou nelze objektivně stanovit 

pro měnící se teplotu vstupní suroviny a také její proměnlivou vlhkost. Vlastní tepelné ztráty 

celého systému při provozu sáláním tepla do okolí byly vypočteny na základě doby chladnutí 

při odstavování sušičky z provozu a činí cca 6,5 kW, tj. cca 11 % přivedené tepelné energie. 

Tyto ztráty lze zmenšit pečlivěji provedenou izolací o větší tloušťce.  

 

Při zpětném převedení těchto údajů na zařízení se jmenovitými parametry (viz kap. 6.3.1) lze 

orientačně upřesnit a doplnit následující parametry sušičky, bude-li vzata střední hodnota 

rozmezí výkonů, tj. 74% původně předpokládaného výkonu: 

 

Množství sušené suroviny     401  kg/h (podle vlhkosti suroviny) 

Množství odvedené vody (vlhkosti)     329 kg/h 

Celkové tepelné ztráty sušárny    2,6   % 

Topná pára 1,25 MPa, 190°C     0,454  t/h * 

Množství tepla                 0,897  GJ/h = 249 kW 

Množství páry pro odstranění 1 kg vlhkosti   1,38  kg 
 

*množství topné páry může být ve skutečnosti až o cca 15% menší při dochlazení kondenzátu z topné 
páry na teplotu až 110 

o
C. 

 

Do celkové bilance je nutné zahrnout rovněž spotřebu elektrické energie. Níže je uveden 

přehled průměrných naměřených hodnot spotřeb energie pro sušičku: 
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       Najíždění a vyhřívání     Ustálený provoz     Chladnutí 

Příkon ventilátoru [kW]   2,2-3,1     3,2         3,1-2,2 

 

Spotřeba elektrické energie celkem:  

- proces najíždění a nahřívání systému na provozní teplotu 108 °C  3,5   kWh 

- proces chladnutí systému na teplotu 80 °C     3,4   kWh 

- celkový elektrický příkon při ustáleném procesu sušení   4,15 kW 

- spotřeba elektrické energie pro odstranění 1 kg vlhkosti     0,012614  kWh  

 

Z výše uvedených hodnot je zřejmé, že požadovaný elektrický příkon pro ventilátor je 

výrazně menší než výpočtový příkon pro udržení dostatečné fluidní vrstvy. Ve srovnání 

s předpokladem (8,15 kW) činí potřebný příkon během ustáleného provozu 3,2 kW (cca 

39,3 %). Je však třeba vzít v úvahu, že to platí při sušicím výkonu sušičky v průměru o 26 % 

menším. I tak je srovnání velmi příznivé, neboť při prostém přepočtu (úměra) na původně 

uvažovaný sušicí výkon by činil tento fiktivní příkon cca 4,3 kW, což je pouze cca 53 % 

předpokládaného elektrického příkonu. 

 

6.3.4 Vyhodnocení zkušebního provozu 
 

1)Zkoušky prototypu prokázaly v podstatě jak správnost prvotního návrhu zařízení sušičky, 

tak i výsledky ze zkoušek na modelu sušičky, přičemž bylo nutno provést určité úpravy. 

Navržené zařízení je plně funkční při sušení samotného mláta, rovněž i při přidávání cca až 

čtvrtinového množství kalů z ČOV. 
 

2) Vzhledem k různým průtočným poměrům v podstatně větším průřezu sušičky (dáno 

plochou roštu 600 x 1000 mm) ve srovnání s modelem (plocha roštu 200 x 200 mm) nebyl 

dosažen na prototypu předpokládaný výkon sušičky. Je to způsobeno především vlivem 

dávkování mokrého mláta do sušičky a následným ovlivněním tvoření fluidní vrstvy. Různé 

množství mokrého mláta v objemu suchého mláta v jednotlivých částech sušičky ovlivňuje 

místní tvoření fluidní vrstvy, která je intenzivnější v oblasti s menším množstvím mokrého 

mláta. Daným způsobem dávkování mláta (šnekový dopravník vedený středem nad fluidní 

vrstvou) však nelze docílit jeho zcela rovnoměrné rozptýlení do celého půdorysného průřezu. 

Dávkované množství se navíc mění v závislosti na teplotě cirkulujícího média pro udržení 

stálé vnitřní teploty v sušičce (výpočtově 108 °C). Tím dochází celkově k méně příznivému 

tvoření intenzivní fluidní vrstvy v celém objemu, než u modelu (v  malém půdorysném 

průřezu modelu bylo snadno dosaženo rovnoměrného rozptýlení dávkovaného mokrého mláta 

a také intenzivní fluidní vrstvy). Vzhledem k možnému úletu drobných částeček suchého 

mláta nelze výkon ventilátoru pro dosažení intenzivnější fluidní vrstvy nadměrně zvyšovat. 

Tento vliv je výrazně zřetelný a projevil se snížením sušicího výkonu sušičky na cca 74 % 

sušicího výkonu vypočteného.  

 

3) Na druhou stranu (v důsledku méně intenzivního víření fluidní vrstvy) je skutečný příkon 

ventilátoru podstatně menší, než odpovídá výkonu u modelu. Je to způsobeno právě méně 

intenzivní fluidní vrstvou a také tím, že do okruhu nebyl zařazen cyklónový odlučovač tuhých 

částic. Potřebný příkon ventilátoru je cca 40 – 45% odpovídajícího příkonu na  modelu (po 

přepočtu rozměrů modelu na rozměry prototypu). Podle poznatků u modelu se na celkovém 

snížení příkonu podílí nezařazení cyklónu cca 20 – 60%, přičemž tato hodnota je podstatně 

závislá na odporu vlastního roštu sušičky. V případě prototypu by přesnější stanovení 

vyžadovalo poměrně rozsáhlá měření odporu jednotlivých částí zařízení a jejich porovnání, 

což nebylo z důvodu nezařazení cyklónu provedeno.  
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4) Podstatnou a důležitou vlastností navrženého zařízení je schopnost znovu využít část tepla 

vloženého do procesu sušení, a to ve formě tepla získaného kondenzací odloučené (odpařené) 

vlhkosti. Kvantitativní možnost využití bude následně ovlivněna parametry systému, který 

toto odpadní teplo využívá (nastavení teplot topného média). Při běžném zkušebním provozu 

sušičky (při teplotě topné páry 160 °C) byl odebírán v průměru chladicí vodou o teplotě cca 

10 °C tepelný výkon 50 - 56 kW. Po přepočtu na reálné parametry teplovodního systému 

80/60 °C by to bylo cca 88 % předpokládaného tepelného příkonu pro sušení. 12 % jsou tedy 

tepelné ztráty sušičky (%-ně vztažené na příkon pro sušení), které však v případě provozu na 

jmenovité parametry, tj. 1,25 MPa a 190 °C by činily pouze cca 3 % příkonu pro sušení.  

 

5) Ostatní skutečnosti (průtočné poměry cirkulujícího média měnící se při regulaci ventilátoru 

frekvenčním měničem; tvar průtočné části v uzavřeném okruhu; vliv různé vlhkosti sušené 

suroviny apod.) prakticky výrazně neovlivňují funkci ani výkon zařízení. 

 

6) Zkoušky s dávkováním kalů z technologické ČOV potvrdily možnost jejich sušení 

společně s mlátem v poměru max. 1 : 4, kdy se ještě neprojevuje zřetelně jejich možný dopad 

na sušicí zařízení (nalepování kalů na dopravní cesty a teplosměnnou plochu sušičky). 

 

7) Závěrem lze konstatovat, že byla potvrzena správnost navržené koncepce zařízení i jeho 

dimenzí (s výše zmíněnou odchylkou sušicího výkonu) při nepřekročení předpokládaných 

příkonů energií potřebných k jeho činnosti. Zkušební provoz navrženého, vyprojektovaného a 

instalovaného zařízení potvrdil jeho funkčnost a splnění požadavků na úsporu energie pro 

sušení zmíněných (a jim podobných) velmi vlhkých materiálů. 

 

6.4 Orientační ekonomická úvaha 
 

6.4.1 Ukazatele provozu 
 

Vzhledem k poznatkům ze zkušebního provozu lze orientačně vyjádřit některé provozní 

parametry při provozu sušičky v režimu uzavřeného okruhu na páru 0,6 MPa, 160 °C: 

 

Spotřeba elektrické energie: 

- pro najetí sušičky ze studeného stavu na provozní teplotu 108 °C  2,9-3,5    kWh 

- příkon sušičky v ustáleném procesu sušení     4,0-4,5    kW 

- pro odstavení sušičky z provozní teploty na 80 °C    3,4-5,0    kWh 

- spotřeba pro odloučení 1 kg vlhkosti cca     57,7-62,5Wh  

 

Potřeba páry (orientačně): 

- pro vyhřátí sušičky ze studeného stavu na provozní teplotu 108 °C 60 kg 

- spotřeba páry na 1 hodinu provozu  (odloučeno 72-78 kg vody)  100-110 kg 

- potřeba páry pro odloučení 1 kg vlhkosti     1,381 kg 

- spotřeba páry po odečtení využitelného tepla cca 88%   0,1657kg/kgvlhkosti 

 

Doba provozu: 

- najíždění ze studeného stavu na provozní teplotu 108 °C   30-40 minut 

- odstavení sušičky z provozní teploty na 80 °C          cca 90 minut 
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6.4.2 Ceny energií 
 

Podle předaných údajů zástupců Pivovaru Černá Hora jsou ceny energií následující: 

- cena páry ze zemního plynu       600 Kč/tunu 

- cena elektrické energie       2,3Kč/kWh 

6.4.3 Energetické náklady na získání 1 kg suchého mláta 
 

Při odloučení 1 kg vlhkosti zbývá cca 17% sušiny, tj. 0,2048 kg mláta.  

Pro získání 1 kg sušiny je třeba odvést 4,88 kg vlhkosti. 
 

Náklady celkem  =  množství vlhkosti  x  Σ(množství energie  x  měrné náklady)  = 

=  4,88 x [(0,1657 x 0,6) + (0,0625 x 2,3)] = 4,88 x  (0,0994 + 0,14375)  =  1,187  Kč/kg 
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7. Závěr 
 

Sušením mláta, jako odpadního produktu z výroby piva, lze získat za poměrně velmi nízké 

náklady (na vloženou energii do procesu sušení) kvalitní biomasu pro energetické účely 

s výhřevností cca 19 MJ/kg. Podmínkou je využití získané energie z odloučené vlhkosti. 

Z výše uvedeného je zřejmé, jak významný vliv mají parametry páry, jako topného média pro 

výměník, na ekonomii sušení při využití fluidní sušičky velmi vlhkých materiálů.  

     Lze konstatovat, že byla potvrzena správnost navržené koncepce zařízení i jeho dimenzí 

(s výše zmíněnou odchylkou sušicího výkonu) při nepřekročení předpokládaných příkonů 

energií potřebných k jeho činnosti. Zkušební provoz navrženého, vyprojektovaného a 

instalovaného zařízení potvrdil jeho funkčnost a splnění požadavků na úsporu energie pro 

sušení zmíněných (a jim podobných) velmi vlhkých materiálů. 

     Jedním z výsledků je také zápis užitného vzoru (viz PŘÍLOHA 4). 

     Hlavním cílem disertační práce bylo navrhnout, zkonstruovat a ověřit funkčnost sušárny 

velmi vlhkých látek s možností využití odpadního tepla. Ve světě je mnoho výrobců sušáren, 

které suší velmi vlhké látky, ale prakticky žádný nezaručuje využití odpadního tepla a to 

žádným způsobem. Hojným způsobem je pouze recirkulace sušeného média, ale účinnost 

tohoto řešení je o poznání nižší než při využití odpadního tepla a to buď přímo do stávající 

podnikové technologie, nebo do otopné soustavy např. 70/90°C. Prototyp sušárny byl navržen 

a odzkoušen způsobem, kdy se využívá odpadní teplo právě do otopného systému. Tímto 

způsobem lze využít až 96% vložené tepelné energie. Sušení velmi vlhkých látek, jako 

takové, je energeticky velmi náročné, tímto způsobem sušení lze náročnost snížit na 

minimum, podmínkou je však využití odpadního tepla. 

     Nevýhodou navrženého způsobu sušení je samotná podstata a princip sušení a tím je 

samotná fluidní vrstva. Fluidní vrstvu lze použít pouze u sypkých materiálů. V případě 

kašovitých hmot (kaly z ČOV) je nutné použít dělič popř. peletizaci. Fluidní sušení v 

navrženém prototypu sušárny je spolehlivě odzkoušeno na pivovarské mláto, lihovarské 

výpalky a kaly z ČOV, které byly sušeny jako spolusušení s pivovarským mlátem a v pozdější 

fázi samostatně. Při sušení kalů vzrůstá spotřeba elektrické energie, a to z důvodu nutného 

vyššího příkonu ventilátoru proto, že kaly mají vyšší měrnou hmotnost než mláto či výpalky a 

tudíž je nutné vynaložit vyšší energii k dosažení vznosu fluidní vrstvy. Další nevýhodou 

tohoto způsobu sušení je nutnost vnějšího zdroje páry, který slouží jako vložená tepelná 

energie pro sušení. Tato energie v podobě páry lze nahradit spalinovými výměníky, které by 

byly vloženy přímo do cirkulačního okruhu sušárny, ale tento způsob je již nad rámec 

disertační práce a stojí za to s ní uvažovat do budoucnosti např. v dalším výzkumu. Zdrojem 

spalin mohou být například kogenerační jednotky. Další možností je postavení parního kotle 

v blízkosti sušárny, který by spaloval přímo vysušenou látku. V případě pivovarského mláta je 

tento způsob rentabilní a tedy s přebytkem tepelné energie, kterou lze využít dále jiným 

způsobem. 
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