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Úvod

EXPERIMENTÁLNÍ SUŠENÍ KOMPOSTŮ PRO VÝROBU PELET VE STACIONÁRNÍ
VRSTVĚ

COMPOST EXPERIMENTAL DRYING IN FIXED-LAYER FOR PELLETS PRODUCTION

The aim of the article was to determinate the energetic parameters of compost drying in order to future pelletizing of the
compost. Laboratory examination was implemented at the pilot experimental box drying apparatus. The temperature pro-
gress in separated layers of the material, temperatures and relative air humidity at the entry and outflow material were
monitored during the experiment. The humidity decrease was monitored by continuous weight fixation. The experiments
were realized in entry air temperature of 61 and 97 °C. Energetic intensity of drying from 30% of all water content to less than
10% was between 3,5 to 4,5 kWh.kg-1

Důvody pro sušení kompostu mohou být různé, nejčas-
těji je kompost sušen pro účely dalšího zpracování. Kom-
post je nutné vysušit i v případě jeho lisování do formy
pelet nebo briket.

Důvodem výroby briket nebo pelet z kompostu může být
výroba homogenní směsi kompostu s příměsí látek pro zlep-
šení fyzikálních nebo chemických vlastností, ale také likvi-
dace nekvalitních, či závadných kompostů spalováním.

Optimální rozměry částic lisované hmoty jsou 2 až 3 mm
[3].

Pro výrobu pelet je třeba většinu materiálů připravit a to
jak z hlediska velikosti částic, tak z hlediska vlhkosti. Mate-
riál pro peletování by měl mít na vstupu do granulačního
procesu stabilizovaný obsah veškeré vody 10-12 %, sušší
vyžaduje pečlivější zpracování, ale s pěknými výsledky
v podobě kvalitních granulí. Vlhčí materiál (do 18 %) výraz-
ně sníží dlouhodobou kvalitu finálního produktu, i když se
relativně lépe granuluje a pelety jsou z počátku zdánlivě
pevnější. Za krátkou dobu se ale pelety začnou drobit, pro-
to je nutné vlhký materiál vysušit [1].

V případě používání kontinuálních bubnových sušáren
je výkonnost sušícího zařízení zpravidla o něco vyšší než
výkonnost hlavního peletovacího stroje, nicméně nerov-
noměrnost výkonů je vyrovnávána chladícím mezizásobní-
kem suché suroviny. S ohledem na stupeň technické doko-
nalosti je spotřeba tepla na odpar vody 4 až 5 MJ kg-1.
Podle obsahu vody ve vstupní surovině lze stanovit spo-
třebu paliva pro ohřev sušicího vzduchu [3].

Sušení je proces, při kterém se prostřednictvím plynného
sušicího media přivádí teplo potřebné k uvolnění vody vá-
zané v sušeném materiálu při současném využití jeho vlh-
kostní jímavosti (vlhkostní kapacity). Sušicí prostředí (su-
šicí medium) je plynné prostředí absorbující a odvádějící
páry vody z vysoušeného materiálu. Podle podmínek, za
kterých dochází k přechodu páry do sušicího prostředí, lze
rozlišovat:

- sušení neupravovaným vzduchem, které využívá vý-
hradně přirozené vlhkostní kapacity atmosférického
vzduchu; nevýhodou je zde závislost na atmosféric-
kých podmínkách, jistá zdlouhavost a tedy i vznik ztrát,
výhodou je naopak úspora energie

- sušení v upraveném sušicím prostředí, při němž se vlh-
kostní kapacita výrazně zvyšuje ohřevem sušicího me-
dia; výhodou je nezávislost na klimatických podmín-
kách a minimalizace ztrát; k urychlení sušení dochází při
značných požadavcích na přívod tepelné energie [2].

Pro sušený materiál je zaveden pojem sušiny, která před-
stavuje konstantní složku. Druhou, proměnnou složkou je
voda. Při výpočtech bilančních vztahů je významný pojem
relativní vlhkost w.
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V případě  analytických rozborů surovin je tato veličina
označována jako obsah veškeré vody.

kg.kg-1 /2/

kde:
mvm hmotnost vlhkého materiálu kg
ms hmotnost sušiny kg

Každý materiál má určité charakteristické vlastnosti, kte-
ré určují jeho chování při sušení. Tyto vlastnosti nezávisí
jen na množství obsažené vody, ale i na druhu vazby vody
se sušinou. Tato vazba muže být :
- Fyzikálně mechanická - voda takto vázaná je poutaná v

kapilárách, ve velkých dutinách a představuje také vodu
adhezní, tj. vodu, která ulpívá na povrchu vlhkého mate-
riálu.
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Použitý materiál a metody řešení

- Fyzikálně chemická – ta je dále rozlišována na vazbu ad-
sorpční, osmotickou nebo strukturní.

- Chemická - množství vody poutané tímto typem vazby
nelze běžným způsobem vysušit; voda je zde součástí
sušiny, tedy hmotnost je zahrnována do hmotnosti suši-
ny.
Podle množství vody odpovídající uvedeným způsobům

její vazby se sušinou, lze všechny materiály rozdělit do tří
skupin :
- Kapilárně porézní např. vlhký křemičitý písek; zde pře-

vládá vazba kapilárními silami.
- Koloidní; zde převládá osmotická nebo strukturální vaz-

ba; např. želatina, klih.
- Koloidně kapilárně porézní; do této skupiny patří větši-

na materiálů, které se suší, tedy včetně biologických su-
rovin pocházejících ze zemědělské prvovýroby nebo ko-
munální sféry. Voda je zde vázána jak osmoticky, tak i
kapilárně.
Uvedené způsoby vazeb vlhkosti se sušinou mají různé

nároky na přívod energie k překonání těchto vazeb. Pokud
lze vodu odstranit mechanicky, spotřebuje se energie jen
na překonání hydraulického odporu sušiny. Při sušení tepel-
ném, tj. při fázové změně kapaliny v páru je nutné porušit
podstatně pevnější vazby. Spotřeba energie je vyšší, ne-
boť se musí kromě výparného tepla přivést i teplo na poru-
šení vazeb [2].

Vlivem různých vazeb vlhkosti v materiálu není průběh
sušení lineární. Pro každý materiál lze sestrojit křivku suše-
ní za stálých podmínek sušícího prostředí u = f(τ).

Obr. 1: Křivka sušení za stálých vnějších
  podmínek (u) [2]

kde:
r - úsek rostoucí rychlosti sušení
s - úsek stálé rychlosti sušení
k - úsek klesající rychlosti sušení
K - kritický bod
R - bod rovnovážné vlhkosti
Nz - zbytková rychlost sušení
uk - kritická vlhkost
ug - rovnovážná vlhkost
tM - průběh teploty povrchu materiálu
  tM - rozdíl teploty na povrchu a uvnitř vrstvy

Tato křivka je důležitá z hlediska vymezení nejvýrazněj-
ších úseků sušicího procesu. Údaje lze následně uplatnit
při konstrukci nebo při volbě vhodné sušárny [2].

Měření parametrů sušení bylo prováděno ve stacionár-
ních provzdušňovaných vrstvách na experimentální sušící
lince Technické fakulty ČZU.

Nejprve byla váha s připraveným sušícím boxem vynulo-
vána, a do sušícího boxu byl vkládán materiál ve vrstvách
vysokých 2,5 cm. Každá vrstva byla zvážena, hodnota za-
znamenána, na povrch byl položen termočlánek a opět ode-
čtena hmotnost. Tento postup, byl zopakován celkem 5x.

Následně byl sušící box překryt neprodyšným materiá-
lem s otvorem o průměru 89 mm, do kterého byl vložen ty-
čový teploměr s vlhkoměrem. Na závěr byla spuštěna řídící
jednotka, zapnut ventilátor a topné spirály.

Ventilátor vhání vzduch přes topné spirály do sušícího
boxu. Ohřátý vzduch prostupuje skrz sušený materiál, tím
se ochlazuje a odvádí s sebou vlhkost.

V pětiminutových intervalech byl odečítán úbytek hmot-
nosti, teplota a relativní vlhkost výstupního vzduchu.

V průběhu sušení byla měřena rychlost proudění vstup-
ního a výstupního vzduchu. Během celého měření řídící
jednotka v 15 sekundových intervalech automaticky ode-
čítá hodnoty z termočlánků, které přepočítává na teplotu
ve stupních Celsia.

Energii potřebnou k odpaření 1kg vody lze vyjádřit:

kWh.kg-1 /3/

kde:
Ps -  příkon spirály   kW
t -  čas sušení   h
mv -  hmotnost odpařené vody   kg

Výsledky měření

Měření 1
Datum 22.10.2009
Teplota okolí 22,1 °C
Příkon topné spirály 1,8 kW
Teplota vstupního vzduchu 61°C
Šířka vrstvy 2,5 cm
Vlhkost vstupního materiálu 30,79 %
Hmotnost: 1. vrstva 3,13 kg

2. vrstva 3,13 kg
3. vrstva 3,03 kg
4. vrstva 3,08 kg
5. vrstva 3,07 kg

Celkem: 15,44 kg
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Obr. 2: Schéma experimentální sušící jednotky

Obr. 3: Experimentální sušící linka

Rychlost proudění vzduchu a průtok vzduchu:
vstup     72 mm čas 8:30 - 20,4 m s-1 - 8,3 dm3 s-1

výstup   Ø  89 mm
čas 8:30 3,2 m s-1 2,0 dm3 s-1

čas 10:00 3,5 m s-1 2,2 dm3 s-1

čas 12:00 4,3 m s-1 2,7 dm3 s-1

čas 14:30 5,0 m s-1 3,1 dm3 s-1

čas 17:00 5,3 m s-1 3,3 dm3 s-1

Ø

V grafu na obr. 4 jsou uvedeny hodnoty teploty a vlh-
kosti výstupního vzduchu zaznamenávané
v pětiminutových intervalech.

U teploty vzduchu je prvních 4,5 hodiny zaznamenán
pomalý konstantní nárůst teplot. Po uplynutí této doby se
rychlost ohřevu výrazně zvyšuje až do konce měření.

Relativní vlhkost vzduchu nejprve vzroste téměř k 100 %
a následně postupně klesá až k hodnotám pod 10 %.

Tlaková ztráta je nejprve poměrně vysoká, ale v průběhu
měření se materiál stává prostupnějším a tlaková ztráta kle-
sá na konstantních 50 mbar.

Hmotnost materiálu v průběhu měření pravidelně klesá
v závislosti na odparu vody.

Na obrázku 5 jsou graficky znázorněny výstupy
z jednotlivých termočlánků umístěných mezi vrstvami kom-
postu, které jsou zaznamenány řídící jednotkou. Teploty na
jednotlivých termočláncích rostou postupně až na hodno-
tu, která se blíží teplotě vstupního vzduchu. Této teploty je
dosaženo přibližně v polovině sušícího cyklu. Od dosažení
maxima se teplota na termočláncích stabilizuje, s ohledem
na ztráty se však této teplotě nevyrovná.

Teploty na prvním nejníže položeném termočlánku za-
čnou narůstat nejdříve a také nejdříve dosáhnou maxima.
Čím výše je termočlánek položen, tím později změny nastá-
vají.
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Obr. 4: Průběh teploty, relativní vlhkosti na výstupu a hmotnosti vzorku při sušení

Obr. 5: Průběh teploty na jednotlivých termočláncích a relativní vlhkosti na výstupu

V grafu na obrázku 5 je dobře viditelný průběh vlhkosti
výstupního vzduchu a nárůsty teplot na termočláncích.
Energetická náročnost sušení sledovaného vzorku kom-
postu při teplotě sušícího vzduchu 61 °C byla 3,66 kWh kg-

1 odpařené vody. Tato hodnota je výrazně ovlivněna ztráta-
mi sušárny.

Měření 2
Datum 23.10.2009
Teplota okolí 24,5 °C
Příkon topné spirály  3,3 kW
Teplota vstupního vzduchu 97°C
Šířka vrstvy 2,5 cm
Vlhkost vstupního materiálu 30,74 %

Hmotnost: 1. vrstva 3,00 kg
2. vrstva 2,99 kg
3. vrstva 3,10 kg
4. vrstva 3,04 kg
5. vrstva 3,03 kg

Celkem: 15,16 kg
Rychlost proudění vzduchu:
vstup  Ø 72 mm čas 11:00-19,5 m s-1 -7,9 dm3 s-1

výstup  Ø 89 mm
čas 11:00 2,8 m s-1 1,7 dm3 s-1

čas 11:30 2,9 m s-1 1,8 dm3 s-1

čas 13:00 3,7 m s-1 2,3 dm3 s-1

čas 15:30 4,6 m s-1 2,9 dm3 s-1

čas 16:40 4,9 m s-1 3,1 dm3 s-1
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V druhém měření byly použity vzorky ze stejné šarže kom-
postu. Změny oproti prvnímu měření jsou způsobeny pou-
žitím topných spirál o vyšším výkonu.

Průběh teploty výstupního vzduchu je podobný jako
v předchozím měření, dosáhne však vyšších teplot
v závislosti na teplotě vstupního vzduchu.

Relativní vlhkost výstupního vzduchu vystupuje až na
100 %, kde setrvává téměř polovinu měření. Následně ra-
pidně klesá až k hodnotě pod 5 %.

Průběh tlakové ztráty je podobný jako v předchozím mě-
ření.

Hmotnost materiálu plynule klesá stejně jako v prvním
měření. Všechny děje v závislosti na vstupní teplotě probí-
hají rychleji. Ztráty u tohoto měření jsou vlivem většího
tepelného spádu vyšší.

Zaznamenatelné výsledky jsou srovnatelné s výsledky
v prvním měření. Liší se pouze rychlejším průběhem.

Grafy na obrázcích 6 a 7 znázorňují průběh sledovaných
veličin při teplotě sušícího vzduchu 97 °C.

Obr. 6: Průběh teploty, relativní vlhkosti na výstupu a hmotnosti vzorku při sušení

Obr. 7: Průběh teploty na jednotlivých termočláncích a relativní vlhkosti na výstupu

V grafu na obrázku 7 je opět dobře viditelná závislost
průběhu vlhkosti výstupního vzduchu a nárůstu teplot na
termočláncích.

Energetická náročnost sušení kompostu při teplotě suší-
cího vzduchu 97 °C byla 4,38 kWh kg-1. Tato hodnota je
opět ovlivněna ztrátami v sušárně. Při vyšších teplotách
jsou ztráty výraznější.
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Energetická náročnost sušení z 30 % pod 10 % obsahu
veškeré vody se pohybuje mezi 3,5-4,5 kWh.kg-1odpařené
vody, přičemž méně energeticky náročné je sušení s nižší
teplotou sušicího média. Tím se ale samozřejmě prodlužuje
doba sušení, což má dopad na celkovou výkonnost tech-
nologické linky a velikost potřebné skladovací kapacity.
Vyšší vrstva materiálu a větší rychlost proudění vzduchu
má za následek zvýšení tlakové ztráty v provzdušňované
vrstvě. Výsledky prezentovaného měření jsou ovlivněny
poměrně vysokými ztrátami sušárny.

V praxi se energetická náročnost sníží eliminací ztrát, pří-
padně včleněním rekuperátoru při vyšších teplotách suší-
cího média. Přesto platí, že sušení kompostu je energeticky
náročná operace. Zhledem k faktu, že kompost obsahuje
zpravidla vysoký podíl popele, lze o jeho energetickém
využití uvažovat pouze v souvislosti s odstraněním kom-
postů, jejichž aplikace na zemědělskou půdu je
z objektivních důvodů nežádoucí, nebo riziková.
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Cílem práce bylo stanovit energetické parametry sušení kompostu pro účely následného lisování do formy pelet. Laborator-
ní zkoušky byly realizovány na pokusné experimentální šaržové sušárně. V průběhu pokusu byl sledován vývoj teploty
v jednotlivých vrstvách materiálu, teplota a relativní vlhkost vzduchu na vstupu a na výstupu. Průběžným stanovením
hmotnosti byl monitorován úbytek vlhkosti. Experimenty byly realizovány při teplotě vstupního vzduchu 61 a 97 °C.
Energetická náročnost sušení z 30 % obsahu veškeré vody pod 10 % se pohybovala mezi 3,5-4,5 kWh.kg-1.




