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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.  

      

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. 
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Seznam symbolů a značek 
 
h   [m]  výška vrstvy 

g   [m/s
2
]  gravitační zrychlení 

w   [m/s]  rychlost 

d   [m]  charakteristický rozměr  částice 

Re   [-]  Reynoldsovo číslo 

Ar   [-]  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   [-]  Nusseltovo číslo 

K [-] konstanta konstrukce vloženého 

teplosměnného povrchu 

Pr   [-]  Prandtlovo číslo 

V   [m
3
]  objem 

d(d) [m] diferenční přídavek k 

charakteristickému rozměru částice 

N   [-]  četnost frakce 

M   [-]  hmotnost frakce 

F(d)   [-]  funkce zrnění 

Z(d)   [-]  součtová charakteristika zrnění 

a   [m
2
/kg]  měrný povrch 

Sk   [-]  povrch kulovité částice 

Mzd [kg] zdánlivá hmotnost částice 

dh   [m]  hydraulický průměr systému 

 

 

∆pF [Pa] tlaková ztráta fluidní vrstvy 

φ   [-]  součinitel nekulovitosti 

α   [W/m
2
K] součinitel přestupu tepla 

ε   [-]  mezerovitost 

ν   [m
2
/s]  kinematická viskozita 

ρ   [kg/m
3
]  měrná hmotnost 

ρs   [kg/m
3
]  sypná hmotnost částic 

ξ   [-]  součinitel odporu 
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Úvod 
 

     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. 

     Hlavním důvodem 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. 
 

 

 

 

 



- 6 - 

 

1. 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. 

 

1.1 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 



- 7 - 

 

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  a z tohoto průběh funkce zrnění F(d) taktéž pro jednotlivé 

vzorky z výše zmíněných pivovarů (GRAF 1). 
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GRAF 1 - Křivka zrnění pivovarského mláta 

1.2 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 
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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 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. 

 

     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. 
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2. Cíle disertační práce a plnění cílů 
 

     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 pro kašovité hmoty (např. kal z ČOV) 

(7) Ekonomická analýza 
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3. Fluidní sušení 
 

3.1 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 

velmi rychle vyrovnává s teplotou plynu. Teplota vrstvy v celém 

jejím objemu je prakticky konstantní. 
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3.1.1 Aerodynamika fluidní vrstvy 
 

     Plyn se do fluidní vrstvy přivádí pomocí rozdělovacího roštu. 

Konstrukce roštů je velmi rozmanitá (OBRÁZEK 1). 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 1–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)

  

 

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 2). 
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OBRÁZEK 2– Průběh tlakové ztráty v závislosti na vzniku fluidní 

vrstvy [1] 

 

     Při odvození výpočtových vztahů pro prahovou rychlost fluidace 

se vychází z rovnice dynamické rovnováhy  

 

 
g
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   [m/s] (2) 

 

a dále kriteriální závislost 
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   [1] (3)
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kde  
g

gM

2

g

3dg
Ar









   [1] (4)

  

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 

 

 
Ar61,018

Ar
Rek


   [1] (5) 

 

kde Reynoldsovo číslo Rek charakterizuje únos částic z fluidní 

vrstvy. 

3.1.2 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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g

.

M2g

M1g

W

S
exp

tt

tt
  [1] (6) 

 

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)

  

 00 Re07,0Nu   3

0 10Re1    [1] (8)

  

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

aplikací Nusseltova čísla (vzorec (7) a (8)) pro konkrétní látku – 

pivovarské mláto 

 

3.1.3 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]. 
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     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. 

 

 
Ar22,518

Ardw
Re

opt

opt






   [1] (9) 

 

V některých literaturách se uvádí i zjednodušený vztah 

 

 ArKReopt   Ar > 10
3
  [1]     (10) 

 

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

 

K výpočtu Numax lze použít rovnici 

 

 
33,0

r

28,0

optmax PReKNu    [1]  (11)

  

 

     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] 

 

Maximální hodnoty Nusseltova čísla při přenosu tepla mezi fluidní vrstvou a 

ponořenými tělesy
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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. Laboratorní model 
 

4.1 Návrh a popis laboratorního modelu 
 

4.1.1 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 3). 

 

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 3). 

 

     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 3) 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.  

 

     K určení průtoku vzduchu sušičkou slouží charakteristika 

ventilátoru (graf) poskytnutá dodavatelem. Graf předpokládané 
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účinnosti ventilátoru byl odvozen z udávané hodnoty výkonu motoru 

a hranice provozní oblasti dle provozní charakteristiky. 

 

 
 

OBRÁZEK 3 – Laboratorní model [5] 
 

     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 
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výšce 0,5 m) a také chování fluidní vrstvy v prostoru sušičky 

v závislosti na umístění topných trubek. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRÁZEK 4       OBRÁZEK 5 

 

4.1.2 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
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4.2 Popis zkoušek na laboratorním modelu 
 

4.2.1 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 

4 - 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 7).  

 
 

 
 

OBRÁZEK 6 - Bez vestaveb      OBRÁZEK 7 – 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 
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na modelu docílit intenzivního víření ve fluidní vrstvě (které by pak 

v reálném procesu sušení umožnilo intenzivní přestup tepla).  

 

4.2.2 Experimentální ověření součinitelů přestupu tepla ve 
fluidní vrstvě 

 

     Dle kapitoly 3 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%.  

 

Všechny teploty byly měřeny termočlánky typu K. 

 

     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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OBRÁZEK 8 – Průběh experimentu na laboratorním modelu 
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Graf 4 – Průběh teplot při experimentu 

 

Graf.č.2 Teplo předané vodou
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Graf 5 – Teplo předané vodou při experimentu 
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Graf.č.3 Součinitel prostupu tepla
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Graf 6 – Průběh součinitele prostupu tepla při experimentu 

 

Graf.č.4 Odpar vody 
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Graf 7 – Průběh odparu vody při experimentu 
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Z naměřených hodnot je zapotřebí vyčíslit průměrnou hodnotu, 

kterou lze porovnat s hodnotou vypočtenou. Vypočtená hodnota 

součinitele prostupu tepla dle kapitoly 3 je 198W/m
2
K. V tabulce 1 

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 1 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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5. Prototyp 
 

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.  

 

5.1 Technické údaje prototypu (výpočtové) 
 

5.1.1 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.  

 

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 
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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). 

 

5.1.2 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 9) a snižuje celkové 

tepelné ztráty i příkon elektrické energie pro vysokotlaký ventilátor.   

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 
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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.  

 

 
OBRÁZEK 9 – Schéma zapojení prototypu sušárny 
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OBRÁZEK 10 – Pohled na kompletně smontovaný a zaizolovaný 

prototyp sušárny 

 

5.2 Bilance provozu prototypu 

5.2.1 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    50-56kW 

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).  

 

5.2.2 Bilance provozu 
 

Z hodnot v kap. 5.2.1 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.  
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Při zpětném převedení těchto údajů na zařízení se jmenovitými 

parametry 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: 

  

       Najíždění a vyhřívání     Ustálený 

provoz     Chladnutí 

Příkon ventilátoru [kW]   2,2-3,1   3,2 

  

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  
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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. 

 

5.3 Orientační ekonomická úvaha 
 

5.3.1 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 
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- 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 

5.3.2 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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6. 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. 

     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 
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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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