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Abstract
In the article are published results of energy wood drying. The aim of experiments was establishing of wood drying
parameters and comparing of two methods of solid biofuels production from both energy balance and drying process points
of view. The authors present measuring method and achieved results.
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        PARAMETRY SUŠENÍ ENERGETICKĆH DŘEVIN V EXPERIMENTÁLNÍ SUŠÁRNĚ
PARAMETERS OF ENERGY WOOD DRYING IN EXPERIMENTAL DRYER
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Materiál a metody

Výroba bioenergetických produktů, zejména pevných
biopaliv, je ekonomicky a organizačně poměrně náročnou
záležitostí. Náročnost produkce lze částečně snížit, mimo
jiné, volbou správného technologického postupu sklizně,
zpracování, skladování a spotřeby. Aby bylo možné zvolit
správné řešení, je nutné znát parametry používaných ope-
rací při různém stavu suroviny. Na celkové bilanci výroby
pevných biopaliv se velmi významně podílí sušení surovin,
což je operace nutná k dosažení jejich dlouhodobé sklado-
vatelnosti.

Při návrhu řešení je zpravidla možné včlenit sušení do
různých bodů technologického postupu v interakci
s ostatními technologickými a logistickými operacemi.

Zjednodušeně lze konstatovat, že při zpracování surovin
na bázi dřeva vychází téměř všechny používané technolo-
gie ze dvou základních postupů.

První alternativa využívá postup, při kterém je čerstvá
surovina zpracována na desintegračním zařízení, teprve poté
sušena a dále zpracována (například lisováním do briket, či
pelet). Při tomto způsobu zpracování je nevýhodou vyšší
energetická náročnost sušení a akutní riziko výskytu bi-
odegradabilních procesů v případě pomalého či nedosta-
tečně včasného vysušení na bezpečnou hodnotu.

Druhá alternativa využívá vysýchání (většinou samovol-
ného) v posklizňovém období. K desintegraci a dalším tech-
nologickým operacím dochází teprve následně. Nevýho-
dou této alternativy je značná časová a logistická nároč-
nost a fakt, že předsušené suroviny je obvykle nutné do-
soušet.

Z hlediska energetické a ekonomické náročnosti produk-
ce je vhodné posoudit energetickou a časovou bilanci su-
šení v souvislosti s parametry ostatních souvisejících ope-

rací. Cílem měření, jehož výsledky jsou prezentovány
v tomto příspěvku, bylo porovnat procesy sušení čerstvé-
ho a skladovaného dřeva určeného pro výrobu lisovaných
biopaliv.

Měření parametrů bylo realizováno na experimentální
sušárně, jejímž základem je vzduchotechnický okruh s radi-
álním ventilátorem a elektrickým ohřevem.

Vzduchotechnický okruh je alternativně otevřený nebo
částečně či zcela uzavřený. Do pracovní části okruhu zasa-
hují závěsy elektromagnetických vah, na něž lze zavěsit
držák se vzorkem materiálu. Elektromagnetické váhy jsou
dvojramenné s automaticky elektromagneticky kompenzo-
vaným rozsahem ± 10 g s přesností 0,001g. Signál vah může
vzhledem k velmi nízké hmotnosti závěsu i vzorku obsaho-
vat šum vyvolaný aerodynamickým působením proudící-
ho vzduchu na misku se vzorkem

Rychlost proudění vzduchu v celé trati je řízena škrticí
klapkou. Rychlost proudění lze v pracovní části případně
ovlivnit i vestavbou (např. zúžením prostoru, které zvyšuje
rychlost proudění).

Teplota je regulována pomocí 3 topných těles 500 W
pracujících jednotlivě v režimu ON/OFF a 4. tělesem s mož-
ností regulace elektrického příkonu v rozsahu 15 – 500 kW.

Vlhkost sušícího vzduchu je v průběhu měření kontrolo-
vána úrovní otevření nebo uzavření vzduchotechnického
okruhu a je měřena v proudu odpadního vzduchu vlhko-
měrem Comet TR311.

Připravený vzorek je bezprostředně po dokončení zavě-
šen na závěs vah do proudu vzduchu o předem nastave-
ných stálých parametrech (teplota, vlhkost a rychlost prou-
dění).
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Výsledky
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Obr. 1: Experimentální zařízení pro měření sušení (1-
elektromagnetické váhy se závěsem; 2- měřený
vzorek materiálu; 3- topná tělesa; 4- radiální
ventilátor s klapkou

Kromě hmotnosti vzorku je sledována teplota proudící-
ho vzduchu, relativní vlhkost odpadního vzduchu z okruhu
a rychlost proudění. Teploty jsou měřeny termočlánky typu
K. Údaje vah a termočlánků jsou on-line snímány s nasta-
veným intervalem 5 sekund pomocí ústředny ORION 3530
fy Schlumberger. Výsledky měření lze převést sériovým
portem do počítače, kde jsou následně převedeny do stan-
dardní uživatelské platformy (MS Excel).

Křivka sušení charakterizuje komplexně kinetiku sušení.
Je určena časovou závislostí střední integrální měrné vlh-
kosti z celého vzorku materiálu Xm při sušení za stálých pod-
mínek - teploty, tlaku, rychlosti proudění a vlhkosti sušící-
ho prostředí.

Z křivky sušení je odvozována rychlost sušení N, defi-
novaná jako záporně vzatá derivace hodnot měrné vlhkosti
vzorku podle času t.

dt
dx

N m

kde: xm je měrná vlhkost materiálu    (kg.kg-1)
t     je čas              (s)

Rychlost sušení se v průběhu sušení mění. Po počáteč-
ním úseku ohřevu materiálu dosahuje rychlost sušení maxi-
ma a dále monotónně klesá k nule tj. materiál přechází do
ustáleného (vysušeného) stavu za daných vnějších pod-
mínek. Rychlost sušení závisí na vnějších podmínkách a na
velikosti, tvaru a typu materiálu. Pro charakterizaci vlast-
ností materiálu z hlediska sušení se proto zpracovává v
závislosti na měrné vlhkosti materiálu. Rychlost sušení lze
navíc zpracovat v bezrozměrném tvaru tj. v poměru
k rychlosti sušení volné vodní hladiny tvaru vzorku (resp.
zcela mokrého vzorku).

,     (-)                                       (3)
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N

N *

kde: N   je rychlost sušení materiálu              (s-1)
Ne je rychlost sušení volné hladiny      (s-1)

Závislost relativní rychlosti sušení na měrné vlhkosti je
pak teoreticky nezávislá na vnějších podmínkách sušení
(parametrech sušícího prostředí), nazývá se zobecněnou
křivkou sušení daného materiálu a lze ji použít pro modelo-
vání a výpočty parametrů sušícího zařízení.

Tvar zobecněné křivky sušení charakterizuje kromě typu
materiálu též jeho velikost a tvar.

Z rovnic pro vyjádření součinitele přestupu tepla lze ur-
čit poměr měřením stanovené rychlosti sušení N a ekviva-
lentní rychlosti sušení při odparu z volné vodní hladiny Ne

ev

mv

e TT
TT

N
N

kde: Te   je adiabatická teplota odparu z volné vodní
     hladiny (určená pouze parametry sušícího
     vzduchu, v našem případě teplotou Tv a
     měrnou vlhkostí xa )     (K)

Tv    je teplota vzduchu (K)
Tm   je teplota materiálu   (K)

Při měření křivek rychlosti sušení byl připraven vzorek,
jehož velikost byla omezena velikostí sušicí komory a po-
třebou, aby kolem vzorku mohl bez problémů proudit sušící
vzduch. Připravený vzorek byl zvážen na laboratorních ana-
lytických vahách a byly změřeny jeho fyzické rozměry po-
suvným měřítkem. Pod povrch vzorku byl vložen termočlá-
nek, aby bylo možné pořídit záznam teploty vzorku. Vzorek
byl ihned po přípravě vložen do experimentálního zařízení s
nastavenými parametry a ustálenými podmínkami. Záznam
hodnot začal bezprostředně po vložení vzorku do sušárny.
Měřené teploty bylo možné sledovat na displeji měřící
ústředny. Vzorek materiálu byl považován za vysušený,
pokud se teplota sušícího vzduchu a teplota měřená uvnitř
vzorku po dobu alespoň 10 minut shodovala přesností 0,1
°C.

Po ukončení experimentu byl vzorek zvážen a následně
vložen do laboratorní sušárny, kde byl ponechán po dobu
4 hodiny a po vychladnutí v exsikátoru opět zvážen. Tímto
způsobem bylo ověřeno, zda byl vzorek v průběhu experi-
mentu skutečně vysušen.

Při každém měření byl stanoven záznam průběhu měrné
vlhkosti vzorku přepočítáním záznamu elektromagnetických
vah. Průběh teploty sušicího média – vzduchu – byl udržo-
ván přibližně na nastavené hodnotě. Teplota vzorku se zvy-
šovala z teploty při vsazení do zařízení až na hodnotu stej-
nou jako byla teplota sušícího vzduchu (viz. graficky zná-
zorněný průběh na obrázku 2). Průměr vzorků byl 12 mm a
délka 20 mm. Hmotnost sušiny vzorku v daném případě byla
1,32 g.
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Obr. 2: Grafické znázornění průběhu teploty sušícího vzduchu a teploty a měrné vlhkosti vzorku – dřevo čerstvé, kolmý
průřez větví,celý profil.

Na obrázku 3 je průběh zobecněné křivky rychlosti sušení přepočítaný podle vzorce (3).
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Obr. 3: Zobecněná křivka rychlosti sušení – dřevo čerstvé, kolmý průřez větví,celý profil
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Obr. 4: Grafické znázornění průběhu teploty sušícího vzduchu a teploty a měrné vlhkosti vzorku – dřevo samovolně
předsušené skladováním na venkovním vzduchu
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Obr. 6: Zobecněná křivka rychlosti sušení – dřevo samovolně předsušené skladováním na venkovním vzduchu.

Na obrázcích 2 až 5 jsou grafy s výslednými charakteris-
tikami sledovaných materiálů. Naměřená data byla podle
výše uvedených vztahů v programu MS Excel.

Stejným způsobem byly stanoveny vlastnosti sušení to-
polu skladovaného v období březen – prosinec na venkov-
ní nezastřešené ploše (obrázky 4 a 5). Průměr vzorku byl 20
mm a délka 50 mm. Hmotnost sušiny byla 3,02 g. Za účelem

získání širší škály hodnot i při vyšší vlhkosti a pro simulaci
nepříznivých klimatických podmínek byly vzorky před ex-
perimentem máčeny ve vodě. V reálných podmínkách hod-
nota relativní vlhkosti samovolně vyschlého dřeva
v přírodních podmínkách jen výjimečně přesáhne 0,2 kg.kg-

1.
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Diskuse a závěr

Sušení rostlinných surovin je z technologického hledis-
ka důležitou operací. Zásluhou sušení lze dlouhodobě skla-
dovat suroviny, které by v surovém stavu velmi rychle pod-
lehly zkáze. Náročnost sušení spočívá ve vysoké spotřebě
energie a v návrhu a použití optimálního sušícího zařízení.

Vyjádření poměrů sušení pomocí zobecněné křivky má
výhodu, že při interpretaci výsledků lze poměrně přesně
vyjádřit vlastnosti sušícího média i vlastnosti sušeného
materiálu.

Z grafů na obrázcích 2 a 4 je patrné, že při vysušení vzor-
ku dojde k očekávanému vyrovnání teploty vzorku a teplo-
ty okolí (sušícího média)

Z průběhu stanovených křivek je patrné, že s klesající
měrnou vlhkostí materiálu se podmínky sušení dřeva zhor-
šují. Při hodnotách měrné vlhkosti pod 0,2 kg.kg-1, dosahu-

je rychlost sušení čerstvého dřeva maximálně 0,5. U dřeva
předsušeného venkovním skladováním je tato hodnota
vyšší. Pro topolové dřevo činí cca 0,7 rychlosti sušení vol-
né vodní hladiny.

Při hodnotách měrné vlhkosti na úrovni cca 0,5 kg.kg-1,
dosahuje rychlost sušení čerstvého topolového dřeva 0,8
rychlosti sušení volné vodní hladiny. Pro dřevo předsuše-
né venkovním skladováním tato hodnota platí ještě při rela-
tivní vlhkosti cca 0,25 kg.kg-1.

Z detailního porovnání bezrozměrných křivek sušení čer-
stvého a skladovaného dřeva je patrné, že rychlost sušení
je vyšší u dřeva, které bylo před sušením delší dobu skla-
dováno.

Z uvedených faktů vyplývá, že rychlost sušení čerstvé-
ho dřeva je nižší, než rychlost sušení dřeva skladovaného
v období březen až prosinec na venkovní nezastřešené plo-
še. V oblasti hodnot relativní vlhkosti 0,3 kg.kg-1 činí tento
rozdíl 28,5 %.
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bioenergetických produktů
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Anotace

V příspěvku jsou zveřejněny výsledky měření sušení dřeva. Cílem experimentů bylo stanovit parametry sušení dřeva pro
energetické účely a porovnat dva postupy používané při výrobě pevných biopaliv z hlediska energetické bilance a průběhu
sušícího procesu. Autoři popisují postup měření a dosažené výsledky
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