
4.3 SUŠIARNE 
 

Pojmom sušenie rozumieme fyzikálny dej, pri ktorom sa účinkom tepla zmenšuje 
obsah kvapaliny, najčastejšie vody alebo rozpúšťadla, v látkach bez toho, aby sa menilo ich 
chemické zloženie. Kvapalina sa odstraňuje vyparovaním, odparovaním alebo sublimáciou. 
Odstraňovanie kvapaliny z materiálu iným ako tepelným spôsobom (mechanickým - filtrácia, 
cedenie, odstreďovanie, usadzovanie alebo chemickým) nepovažujeme za sušenie. Cieľom 
sušiaceho procesu je teda zmenšiť obsah kvapaliny vo vysušovanej látke a súčasne zmeniť jej 
technologické vlastnosti, napr.: 

- dosiahnuť určité fyzikálno-chemické vlastnosti (chemické produkty), 
- zlepšiť štrukturálne a tepelné vlastnosti materiálu (drevo, keramika, stavebné látky, 

izolačné materiály a pod.), 
- zvýšiť výhrevnosť (palivá), 
- zlepšiť konzervačné schopnosti (poľnohospodárske a potravinárske produkty), 
- zlepšiť biochemické vlastnosti (zrno, semená). 

Sušenie je veľmi rozšírený technologický proces, uplatňujúci sa temer v každom 
priemyselnom odvetví. V chemickom priemysle predstavuje jednu z najdôležitejších 
základných operácií. 

Tepelné sušenie je zložitý fyzikálny dej, pri ktorom prebiehajú nevratné fyzikálno-
mechanické, koloidno-fyzikálne a biochemické zmeny. Teória sušenia je preto v podstate 
založená na dvoch vedných odboroch, a to na teórii prestupu tepla a prenosu látky a na teórii 
väzby vlhkosti v látke. Skúma rýchlosť sušenia a vplyvy, ktorými na ne pôsobia parametre 
vysušovanej látky a sušiaceho prostredia. 
 
Statika sušenia 

Udáva súvislosti medzi veličinami charakterizujúcimi počiatočné a konečné parametre 
látok zúčastnených na sušiacom deji. Okrem materiálovej a energetickej bilancie sušiaceho 
deja hodnotí statika danú látku z hľadiska sušenia, zvlášť jej väzbu s vlhkosťou. 
 
Dynamika sušenia 

Určuje súvislosti medzi zmenou vlhkosti vysušeného materiálu a parametrami 
sušiaceho procesu. Má teda všeobecne určiť zmenu vlhkosti vysušovaného materiálu v mieste 
a čase v závislosti od mernej vlhkosti a väzby vlhkosti s daným materiálom, od rozdelenia 
teploty v látke, spôsobu sušenia a od druhu a konštrukcie sušiarne. Ak nie sú známe všetky 
potrebné závislosti, sledujeme zmenu strednej vlhkosti materiálu v závislosti od parametrov 
sušenia a zostavujeme potrebné vzťahy pre výpočet sušiaceho času. Niekedy sa táto časť 
sušiarenskej teórie, ktorá v podstate patrí do dynamiky sušenia, nazýva kinetika sušenia. 
 
Vonkajšie a vnútorné podmienky sušenia  

Podmienky, za ktorých sa privádza teplo potrebné na odstránenie vlhkosti 
a odvádzanie vznikajúcej  pary,  nazývame vonkajšie podmienky sušenia.  Sú  dané 
aerodynamickými  a termodynamickými pomermi v sušiacom priestore a možno ich 
ovplyvniť voľbou spôsobu sušenia, konštrukciou sušiarne a predpisom sušiaceho procesu. 

Vnútorné podmienky sušenia sú charakterizované väzbou vlhkosti v látke a jej 
pohybom vo vysušovanej látke. Závisia od povahy vysušovanej látky a pri sušení ich môžeme 
ovplyvniť iba v obmedzenej miere. Patria sem najmä štruktúra materiálu a jeho forma, 
fyzikálne vlastnosti sušiny a vlhkosti, schopnosť látky viesť vlhkosť a teplo a iné. 
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4.3.1  Sušiace prostredie 
 

Prívod tepla potrebného na odparenie vlhkosti sa môže diať konvekčným, sálavým, 
kontaktným prívodom tepla, vysokofrekvenčným, dielektrickým, indukčným alebo 
odporovým ohrevom alebo ich kombináciou. Na odvádzanie vlhkosti z povrchu, na ktorom 
dochádza ku odparovaniu, je však potrebné sušiace prostredie, ktoré vlhkosť odparenú vo 
forme pary pohlcuje. 

V technickej praxi je najčastejším sušiacim prostredím vzduch a vlhkosťou voda. 
Projekt sušiarne musí teda zaisťovať, aby vzduch prúdil sušiarňou v takom množstve 
a v takom stave, aby mohol pohltiť celkové množstvo odparenej vody (pri konvenčných 
sušiarňach k tomu ešte pristupuje požiadavka, aby vzduch odovzdal materiálu i potrebné 
množstvo tepla). Pre statický výpočet je teda nevyhnutné poznať zákonitosti, ktorými sa riadi 
priebeh zmeny sušiaceho prostredia. 
 
Diagram vlhkého vzduchu 

Vzduch použitý ako sušiace prostredie je zmesou suchého vzduchu a vodnej pary, tzv. 
vlhký vzduch. Fyzikálne veličiny vlhkého vzduchu sú prehľadne graficky znázornené 
v diagrame vlhkého vzduchu. Diagram sa nazýva i - Y diagram vlhkého vzduchu 
(v literatúre nájdeme aj označenie i - x; h - x; h - Y). 

V i - Y diagrame sú prehľadne vyznačené a odčítateľné tieto veličiny: 

1. na vodorovnej osi je obsah vodnej pary v l kg suchého vzduchu Y, 
2. na zvislej osi je tepelný obsah (entalpia) vlhkého vzduchu i, teplota suchého teplomera 

T, teplota mokrého teplomera Tm , 
3. relatívna vlhkosť φ od 0 do 100 %, 
4. rosný bod. 

Obsah vodnej pary Y vo vzduchu (niekedy sa nazýva aj absolútna vlhkosť) nemôže 
byť ľubovoľný. Vodné pary sú v stave prehriatom, na krivke sýtosti (pri nasýtení) je para sýta. 

Tepelný obsah i sa skladá z tepelného obsahu suchého vzduchu a tepelného obsahu 
vodnej pary: 

( )TcrYTci pvppv ⋅+⋅+⋅= 0 , J/kg (4.19) 

kde cpv - stredné merné teplo vzduchu, J/kg.K 
 T - teplota vzduchu, K 
 Y - obsah vodnej pary v l kg suchého vzduchu, kg/kg 
 r0 - výparné teplo vody pri teplote 0 °C, J/kg 
 cpvp – stredné merné teplo pary, J/kg.K 
  

Teplota suchého teplomera T je teplota nameraná bežným teplomerom.  
Teplota mokrého teplomera Tm je taká teplota, ktorá sa nameria špeciálne 

upraveným teplomerom. Je to bežný teplomer, napr. vláknový, pri ktorom sa spodná časť 
(banka) obalí mokrým mušelínom alebo knôtom pri stálom napájaní knôtu destilovanou 
vodou a teplomer sa zavesí do prúdiaceho vzduchu, pričom musí byť chránený proti sálaniu 
tepla z okolia. Teplota na ktorej sa ustáli sa nazýva mokrá alebo vlhká teplota. 

Relatívna vlhkosť φ je pomer parciálneho tlaku vodnej pary nachádzajúcej sa vo 
vzduchu k parciálnemu tlaku pary pri nasýtení. V i – Y diagrame je znázornená 
rozbiehajúcimi sa krivkami, pričom spodná krivka, označená 1,0 (alebo 100 %) sa nazýva 
medzná krivka alebo krivka nasýtenia. Oblasť pod medznou krivkou sa nazýva oblasť hmly, 
vzduch je tu presýtený parou.  
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Teplota rosného bodu je teplota, pri ktorej je vzduch práve nasýtený vodnou parou, 
alebo teplota, po ktorú môžeme vzduch v danom stave schladiť, bez toho aby bol nasýtený. 

Okrem uvedených veličín môžeme z i - Y diagramu odčítať parciálny tlak vodných pár 
vo vzduchu a na okrajovej mierke zmenu stavu vzduchu Δi/ΔY. 
 
4.3.2  Vlhké teleso  

 
Vlhké teleso môžeme charakterizovať ako systém tvorený suchou tuhou látkou 

a kvapalinou. 
Pomer kvapaliny a absolútne suchej látky sa vyjadruje absolútnou vlhkosťou u. 

Pretože absolútne suchá látka existuje len v celkom zvláštnych podmienkach, bol zavedený 
pojem sušiny vlhkého materiálu ms . Sušina je určená nemennou hmotnosťou, ktorú dosiahne 
vzorka vysušovaná pri dohovorenej teplote, najčastejšie 105 °C. Tepelne citlivé látky sušíme 
pri teplote nižšej, údaj sušiny však musí byť doplnený o hodnotu použitej teploty sušenia. Ak 
označíme hmotnosť vlhkosti mv , absolútna vlhkosť materiálu na vstupe do sušiarne uA sa 
vyjadrí vzťahom: 

s

vm
A m

mu =   , kg/kg  (4.20) 

kde: mvm - hmotnosť vlhkosti, kg  
 ms  - hmotnosť sušiny vlhkého materiálu, kg 

 
Okrem absolútnej vlhkosti sa vyjadruje obsah kvapaliny v materiáli aj relatívnou 

vlhkosťou, určenou pomerom hmotnosti vlhkosti mv ku počiatočnej hmotnosti látky mA. Táto 
vlhkosť sa označuje ako relatívna vlhkosť materiálu na vstupe do sušiarne ωA a je vyjadrená 
vzťahom: 

100.100.
A

sm

A

vm
A m

mm
m
m −

==ω   , % (4.21) 

kde: mA  - počiatočná hmotnosť materiálu pred sušením, kg 
 mm   - hmotnosť vlhkého materiálu,  kg. 
 
4.3.3  Látková a energetická bilancia sušiarne 

 
Pri sušení v prúde sušiaceho prostredia sa teplonosná látka stýka s povrchom vlhkého 

materiálu, pohlcuje z neho isté množstvo vlhkosti a odchádza zo sušiarne. Teplonosnými 
látkami bývajú pri sušení najmä ohriaty vzduch a riedené spaliny. Schéma sušiarne je na obr. 
4.25, kde vstupná časť je označená A, výstupná B. 

Vlhký materiál vstupuje do sušiarne v mieste označenom A, pomocou dopravného 
zariadenia sa pohybuje sušiarňou a v mieste B ju opúšťa. Studený vzduch sa nasáva 
ventilátorom do ohrievača, kde sa ohreje z teploty T0 na teplotu TA a prechádza do sušiarne. 
Vzduch pri styku s materiálom pohlcuje z neho vlhkosť a s teplotou TB opúšťa sušiareň.  
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Obr.4.25  Schéma sušiarne 

  
Na obr. 4.25 a vo vzťahoch 4.22 až 4.27 sú použité nasledovné označenia: 
 

m    ; i  ; T  ; YLS 0 0 0 m    ; i  ; T  ; YLS A A A m    ; i  ; T  ; YLS B B B

m    ; u  ; T  vB B mB

Ttvst

m  ; c  t t

m    ; u  ; T  vA A mA

Ttvýst
QS

QDQK
A B

ohrievač sušiareň

 -  hmotnostný tok suchého vzduchu prechádzajúceho sušiarňou, kg/s 
LSm&

i0  - entalpia vzduchu vstupujúceho do ohrievača, J/kg 

T0 - teplota vzduchu vstupujúceho do ohrievača, K 
Y0 - absolútna vlhkosť vzduchu vstupujúceho do ohrievača, kg/kg 
iA - entalpia vzduchu vstupujúceho do sušiarne, J/kg 
TA - teplota vzduchu vstupujúceho do sušiarne, K 
YA - absolútna vlhkosť vzduchu vstupujúceho do sušiarne, kg/kg 
iB -   entalpia vzduchu vystupujúceho zo sušiarne, J/kg B

TB -  teplota vzduchu vystupujúceho zo sušiarne, K B

YB    -  absolútna vlhkosť vzduchu vystupujúceho zo sušiarne, kg/kg  B

Sm&  - hmotnostný tok suchého materiálu (sušiny) sušiarňou, kg/s  
  -  hmotnostný tok vlhkosti vstupujúci do sušiarne, kg/s  vAm&

uA - absolútna vlhkosť materiálu na vstupe do sušiarne, kg/kg  
uB - absolútna vlhkosť materiálu na výstupe zo sušiarne, kg/kg  B

TmA - teplota materiálu na vstupe do sušiarne, K 
TmB - teplota materiálu na výstupe zo sušiarne, K 

vBm&   -  hmotnostný tok vlhkosti vystupujúci zo sušiarne, kg/s  

tm&  - hmotnostný tok dopravných zariadení dopravujúcich sušený materiál, kg/s 
cs - špecifická tepelná kapacita suchého materiálu (sušiny), J/kg.K  
cv - špecifická tepelná kapacita vody, J/kg.K  
ct - špecifická tepelná kapacita transportných zariadení , J/kg.K 

Ttvst - teplota transportných zariadení na vstupe, K  
Ttvýst  - teplota transportných zariadení na výstupe, K  
Q&  - celkové množstvo tepla spotrebované na sušenie, W  

KQ&  - množstvo tepla spotrebované v ohrievači , W 

DQ&  - množstvo tepla privedené priamo do sušiarne, W  

SQ&  - straty tepla zo sušiarne do okolia, W 
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Na určenie spotreby vzduchu a tepla sa zostavujú rovnice pre látkové a energetické 
bilancie. V ustálenom stave vstupuje do sušiarne vlhkostný tok: 

ASvA umm ⋅= &&   , kg/s (4.22a) 

a vystupuje zo sušiarne: 

BSvB umm ⋅= &&   , kg/s (4.22b) 

potom je hmotnostný tok odparenej vody daný vzťahom: 

( BASv uumm −= && )   , kg/s (4.22c) 

 So   vzduchom   prichádza   do   sušiarne   vlhkosť: 

ALSLA Ymm ⋅= &&    , kg/s                                   (4.23a) 

a s vystupujúcim vzduchom odchádza:    

BLSLB Ymm ⋅= &&    , kg/s (4.23b) 

potom vzduch  prechádzajúci sušiarňou odoberie vlhkosť definovanú vzťahom: 

( ABLSv YYmm −= && )   , kg/s (4.23c) 

Úpravou vzťahu 4.23c dostaneme vzťah:  

l
YYm

m

ABv

LS =
−

=
1

&

&
   (4.23d) 

Písmenom l vo vzťahu 4.23d označujeme množstvo vzduchu potrebného na odparenie 
1 kg vody a nazývame ho merná spotreba vzduchu. Pre vzťah 4.23d platí podmienka ohrevu 
vzduchu pri konštantnej vlhkosti, a preto YA=Y0. 

Do sušiarne vstupuje so studeným vzduchom tepelný tok , s vlhkosťou 0imLS ⋅&

v materiále , so suchým materiálom mAvv Tcm ⋅⋅& mASS Tcm ⋅⋅& , s dopravným zariadením 

tvsttt Tcm ⋅⋅& , tepelný tok dodaný ohrievačom  a dodatočný tepelný tok privedený priamo do KQ&

sušiarne . DQ&

Zo sušiarne vystupuje tepelný tok s odchádzajúcim vzduchom , s vysušeným BLS im ⋅&

materiálom , s dopravným zariadením mBSS Tcm ⋅⋅& tvýsttt Tcm ⋅⋅&  a straty do okolia . SQ&

Pre vstupujúce a vystupujúce tepelné toky platí bilančná rovnica: 

0imLS ⋅& + mAvv Tcm ⋅⋅& + mASS Tcm ⋅⋅& + tvsttt Tcm ⋅⋅& + + = KQ& DQ&

= + BLS im ⋅& mBSS Tcm ⋅⋅& + tvýsttt Tcm ⋅⋅& +  (4.24) SQ&

Vzťah 4.24 upravíme: 

( ) ( ) ( ) mAvvStvsttvýstttmAmBSSBLSDK TcmQTTcmTTcmiimQQQ ⋅⋅−+−⋅⋅+−⋅⋅+−⋅=+= &&&&&&&&
0  
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Ak predchádzajúcu rovnicu vydelíme hmotnostným tokom odparenej vody , dostaneme vm&
mernú spotrebu tepla q: 

( ) mAvStmBDK
v

Tcqqqiilqq
m
Qq ⋅−+++−⋅=+== 0&

&
  , J/kg (4.25) 

∑ ⋅−+
−
−

= mAvi
B

B Tcq
YY
ii

q
0

0   , J/kg (4.26) 

Ak merný tepelný tok dodatočne privedený do sušiacej komory qD a pôvodná entalpia 
vody vyparenej z materiálu cv . TmA plne nahradia straty tepla na ohrev suchého materiálu qm, 
dopravných zariadení qt a do okolia qS platí vzťah: 

StmmAvD qqqTcq ++=⋅+  (4.27)

Takáto sušiareň sa nazýva teoretická sušiareň, entalpia vzduchu v sušiarni sa nemení  
iA = iB . Teoretická sušiareň predstavuje špeciálny prípad skutočnej sušiarne, v ktorej platí       
l . (i

B

BB –iA) ≠ 0 
 
Sušenie s postupným ohrievaním vzduchu 

 
Aby sa znížila teplota vzduchu pri vstupe do sušiarne, pri sušení materiálov citlivých 

na vyššie teploty, delí sa často sušiaca komora na niekoľko pásiem, medzi ktorými sú 
výmenníky tepla pre postupné ohrievanie vzduchu. Schéma takejto sušiarne je na obr. 4.27.  

Čerstvý vzduch s parametrami T0, i0, φ0, Y0 prichádza do prvého výmenníka VT1, kde 
sa ohreje na teplotu TA1, zvýši sa jeho entalpia na iA1, absolútna vlhkosť Y0 sa nezmení. Po 
prechode prvou časťou sušiarne S1 klesne teplota vzduchu na TB1, entalpia klesne na iB1 a 
absolútna vlhkosť stúpne na Y1. 

Po opätovnom zohriatí vo výmenníku tepla VT2 stúpne teplota vzduchu na TA2, 
entalpia na iA2, absolútna vlhkosť sa nemení a ostáva Y1. Po prechode časťou sušiarne S2 sa 
zmení stav vzduchu na TB2, iB2, Y2.  

Analogický proces sa odohráva pri 
prechode sušiaceho vzduchu cez 
výmenník tepla VT3 a časťou sušiarne 
S3. Sušiarne na postupné ohrievanie 
vzduchu sa navrhujú tak, aby sa vzduch v 
každom výmenníku ohrieval na rovnakú 
teplotu a tiež ochladil na rovnakú teplotu.  
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Platí teda: 

TA1 = TA2 = TA3  (4.28) 

TB1 = TB2 = TB3 (4.29) 

V praxi sa pri výpočte sušiarní 
vychádza z daných teplôt ohrievania 
vzduchu v jednotlivých pásmach, alebo 
sa volí konečný stav vzduchu v každom 
pásme. 

Obr. 4.26 Schéma sušiarne s postupným
ohrevom vzduchu  
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Sušenie s opakovaným obehom použitého vzduchu 
 
Ak vzduch prechádzajúci sušiarňou odoberie sušenému materiálu toľko vlhkosti, že 

nie je nasýtený, použije sa opakovaný obeh použitého vzduchu podľa obr. 4.27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Čerstvý vzduch s parametrami T0, i0, φ0, Y0 vstupuje do sacieho potrubia ventilátora 

a mieša sa s časťou vzduchu vystupujúceho zo sušiarne s parametrami TC, iA, φC, YC. Stav 
vzduchu na výstupe z ventilátora je daný parametrami TS, iS, φC, YC a je ovplyvnený podielom, 
ktorý udáva koľko percent vzduchu odchádzajúceho zo sušiarne sa využije na recirkuláciu 
a koľko odchádza preč. Vzduch z výtlačného potrubia ventilátora vstupuje do výmenníka 
tepla VT, kde sa ohreje napr. parou. Ohriaty vzduch s parametrami TB, iB A, φBB, YS vstupuje do 
sušiarne, po odovzdaní tepla a odobratí vlhkosti zo sušeného materiálu vystupuje zo sušiarne 
s parametrami TC, iA, φC, YC a rozdeľuje sa v istom pomere na časť recirkulovanú 
a odchádzajúcu preč. 

Sušenie s opakovaným obehom použitého vzduchu má tieto výhody: 
- dovoľuje sušiť materiál, ktorý sa môže sušiť iba vo vlhkom vzduchu, 
- umožňuje sušenie pri malých rozdieloch teplôt na vstupe a na výstupe sušiarne, 
- umožňuje, aby vzduch prúdil sušiarňou väčšou rýchlosťou, 
- zníženie spotreby tepla pri rovnakých teplotách vzduchu na vstupe a výstupe 

sušiarne, 
- umožňuje veľmi jemnú a pružnú reguláciu vlhkosti vzduchu v sušiacej komore. 

 
4.3.4 Dynamika sušenia 

 
Úlohou dynamiky sušenia je určenie nestacionárnych polí teplôt a vlhkostí materiálu 

v priebehu sušenia a času potrebného na usušenie materiálu, aby bolo možné navrhnúť 
rozmery sušiarne. Na priebeh sušenia vplýva veľký počet činiteľov, napr. vlastnosti a  tvar 
materiálu, počiatočný a konečný obsah vlhkosti materiálu, vlhkosť, teplota, rýchlosť, spôsob 
prúdenia sušiaceho prostredia, rozdiel teplôt na vstupe a výstupe. Ďalej je potrebné zohľadniť 
konštrukciu sušiarne, rovnomernosť sušenia a mnohé iné faktory. Základnou dynamickou 
závislosťou je vyjadrenie strednej mernej vlhkosti sušeného materiálu ako funkcie času, ktorú 
nazývame krivka sušenia. Na obr. 4.28 je znázornená krivka sušenia a krivka rýchlosti 
sušenia. 

Obr. 4.27 Sušenie s opakovaným obehom časti použitého vzduchu  
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 Rýchlosť sušenia je zmena 
strednej mernej vlhkosti materiálu za 
čas. Krivku sušenia môžeme rozdeliť 
na niekoľko častí. Medzi bodmi AB 
úbytok vlhkosti telesa v závislosti od 
času sa zväčšuje, pretože jeho teplota v 
určitom bode vzrastá z počiatočnej 
teploty na teplotu mokrého teplomera. 
Úbytok vlhkosti telesa medzi bodmi 
BK je konštantný, pretože 
mechanizmus odovzdávania vlhkosti z 
telesa je rovnaký ako odparovanie z 
voľnej vodnej hladiny. Po dosiahnutí 
bodu K, ktorý nazývame kritický bod, 
nastáva výrazná zmena, povrch telesa 
nie je dostatočne zásobovaný 
vlhkosťou, začnú sa uplatňovať 
vlastnosti samotného telesa a 
odovzdávanie vlhkosti sa neustále 
spomaľuje.  

Z krivky sušenia zvyčajne 
stanovujeme krivku rýchlosti sušenia. 
Krivka medzi bodmi AB zobrazuje 
ohrievanie sušeného telesa, priamka 
medzi bodmi BK sa nazýva úsek 
konštantnej rýchlosti sušenia, krivky od bodu K po R zobrazujú úsek klesajúcej rýchlosti 
sušenia. Krivky môžu mať rôzny tvar, podľa toho aký je typ väzby vlhkosti s materiálom a 
podľa rozličných faktorov v procese sušenia. Proces sušenia sa ukončí pri rovnovážnej 
vlhkosti. Každé vlhké teleso možno vysušiť iba do rovnovážnej vlhkosti, kedy nastane 
rovnováha medzi tlakom pary na povrchu vlhkého telesa a parciálnym tlakom pary v okolitom 
prostredí, ktorá je závislá od stavu okolia (jeho teploty a relatívnej vlhkosti).   
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4.3.5 Konštrukčné riešenia sušiarní 

 
Konštrukčné riešenie sušiarní vychádza z voľby sušiaceho postupu (sušiaceho režimu), 

t.j. voľby  parametrov sušenia, ktorými sú teplota, vlhkosť, rýchlosť prúdenia sušiaceho 
prostredia, množstvo materiálu, rýchlosť pohybu materiálu atď.  

Pri rozdelení sušiarní prihliadame k týmto hľadiskám: 
1. druh použitého sušiaceho prostredia - vzduch, spaliny, inertný plyn, prehriata para, 
2. prevádzkový tlak sušiaceho prostredia - atmosférický tlak, znížený tlak, 
3. spôsob odovzdávania tepla vysušenému materiálu - sušiareň konvektívna, sálavá, 
 kontaktná, indukčná, dielektrická, odporová, 
4. prúdenie sušiaceho prostredia okolo sušeného materiálu - ofukovaním, 

prefukovaním, prúdové, fluidizáciou, 
5. povaha prevádzky - periodická, kontinuálna, ktorá môže byť  suprúdna, protiprúdna, 
 krížovoprúdna, 
6. spôsob pohybu sušeného materiálu v sušiarni je: 

- sušený materiál je v pokoji, 
- zdrojom pohybu sušeného materiálu je iba jeho potenciálna energia, 
- zdrojom pohybuje najmä kinetická energia sušiaceho prostredia. 

Obr. 4.28  Krivka sušenia a krivka  
              rýchlosti sušenia  
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Skriňové a komorové sušiarne pracujú periodicky. Sušený materiál je v nich 
v pokoji na nehybnej podložke. Skriňové sušiarne sa od komorových líšia iba veľkosťou. Prvé 
sa plnia a vyprázdňujú zvonka, druhé sú také veľké, že obsluha vstupuje dovnútra. 
V skriňovej sušiarni je možné sušiť veľa druhov materiálu. Ohriaty vzduch nasávaný cez 
nastavovacie klapky zvonka vstupuje do výmenníka tepla a prúdi okolo sušeného materiálu 
dovtedy, kým sa nedosiahne požadovaná vlhkosť. Tento systém sa používa pre menšie 
výkony, kde by použitie kontinuálnej sušiarne nebolo ekonomické. 

Pásové sušiarne sú tvorené sústavou viacerých nad sebou uložených pásových 
dopravníkov. Pásy sú uložené v tunelovom priestore obdĺžnikového prierezu. Sušený materiál 
sa privádza na horný pás. Na konci pásu sa zosypáva na pás ďalší, pohybujúci sa opačným 
smerom a postupne prepadáva až na najspodnejší pás, ktorý ho vynáša von zo sušiaceho 
priestoru. Prepadávaním sa materiál premiešava, tým sa zabezpečí rovnomerné sušenie, čo 
vedie ku skráteniu sušiaceho času a k väčšej šetrnosti sušiaceho procesu. 
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Obr. 4.29   Pásová sušiareň 
1 - podávací pás, 2 - podávací bubon, 3 - dopravné pásy, 4 - ventilátor, 5 - recirkulačné 
potrubie, 6 – ohrievač sušiaceho prostredia, 7 - priečny dopravník usušeného materiálu 

Hlavnou časťou bubnových sušiarní je valcový bubon s mierne sklonenou alebo 
vodorovnou pozdĺžnou osou, uložený na kladkách. Bubon sa otáča a vlhký materiál  je 
podávaný do bubna vo vrchnej časti, rotáciou, sklonom bubna a prúdením sušiaceho 
prostredia postupuje k výstupu. Sušiace prostredie v priestore bubna odovzdáva vysušovanej 
látke teplo potrebné na ohrev a odparovanie vlhkosti. Usušený produkt vypadáva do zbernej 
komory, sušiace prostredie sa odsáva cez odlučovač.  

V bubne bývajú umiestnené rôzne prepážky, ktorých účelom je zintenzívniť prestup 
tepla rovnomerným rozdelením sušeného materiálu do celého prierezu bubna a podstatne 
zväčšiť povrch vysušovaného materiálu.  

Valcové sušiarne sú sušiarne s kontaktným prívodom tepla. Používajú sa na sušenie 
kvapalných alebo kašovitých látok. Sú tvorené jedným alebo dvoma kovovými valcami 
uloženými horizontálne, vyhrievanými z vnútra parou alebo horúcou vodou. Na pomaly 
otáčajúci sa valec je nanášaná látka vo vrstve hrúbky 0,1 až 1 mm nastrekovaním, nanášacím 
valčekom alebo brodením. Látka je po vysušení počas jednej necelej otáčky z povrchu valca 
zoškrabovaná nožom rovnobežným s osou valca. Valcové sušiarne sa používajú ako 
atmosférické i ako vákuové.  
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V zosypnej sušiarni je zdrojom pohybu sušeného materiálu potenciálna energia 

materiálu. Sušiareň sa používa pre sypký zrnitý materiál, ktorý sa pohybuje smerom dole 
vlastnou hmotnosťou, pričom je súprúdne prefukovaný vzduchom.  

Fluidné sušiarne pracujú s vyššími rýchlosťami prúdenia sušiaceho prostredia ako je 
prahová rýchlosť fluidizácie, pri ktorej nastáva prechod nehybnej vrstvy na vrstvu fluidnú. 
Fluidná vrstva zabezpečuje intenzívny prechod sušiaceho prostredia medzi jej jednotlivými 
časticami, čo vyvoláva veľkú intenzitu sušiaceho procesu. 

Sypký vlhký materiál sa privádza do sušiaceho priestoru kruhového, alebo 
pravouhlého prierezu. V spodnej časti je rošt z dierovaného plechu, ktorým vstupuje sušiace 
prostredie.  Fluidné sušiarne môžu pracovať periodicky alebo kontinuálne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V prúdových sušiarňach (obr. 4.32) sú podávané do prúdu sušiaceho prostredia malé 

častice zrnitého materiálu, ktoré sa v ňom sušia a súčasne sú ním dopravované. Rýchlosť 
sušiaceho prostredia je väčšia ako kritická (úletová) rýchlosť materiálu. Rýchlosť sušeného 
materiálu je vždy menšia ako rýchlosť sušiaceho prostredia, čím dochádza k relatívnej 
rýchlosti medzi časticami a sušiacim prostredím. Toto spôsobuje veľkú intenzitu prestupu 
tepla a látky medzi časticami a sušiacim prostredím. 

 
 

Obr. 4.31  Fluidná sušiareň 
1 – podávanie vlhkého materiálu, 
2 – rošty, 3 – výstup usušeného 
materiálu, 4 – prívod sušiaceho 
prostredia 

Obr. 4. 30  Vákuová valcová sušiareň  
1 – valec, 2 – sušiaca komora, 3 – nádrž 
zahusťovanej kvapaliny, 4 – nastrekovací 
valček, 5 – nôž, 6 – závitovka na odvod 
usušeného materiálu, 7 – hrdlo na 
odsávanie vzduchu a odparenej vlhkosti
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Obr. 4.32  Prúdová sušiareň 
l - podávacie zariadenie vlhkého materiálu, 2, 4 - sušiace potrubie vzostupné, 
3 - sušiace potrubie zostupné, 5 - triedič na odlučovanie nedosušených častíc, 
6 - spätné potrubie, 7 - drvič, 8 - ventilátor, 9 -odlučovač 

 
 
 
 
 
Rozprašovacie sušiarne sa používajú na  sušenie kvapalných materiálov. Kvapalina 

je rozprašovaná na malé častice do sušiaceho prostredia, čím sa dosiahne zväčšenie povrchu, 
z ktorého je odparovaná vlhkosť. Sušenie v rozprašovacích sušiarňach prebieha veľmi rýchlo, 
materiál je vystavený pôsobeniu vyššej teploty iba krátko, čo je výhodné pre všetky látky 
citlivé na teplo, alebo látky, ktoré ľahko oxidujú. Vysušený produkt má formu jemného 
prášku.  

Sušiaca komora máva najčastejšie tvar valca so zvislou osou, s rovným alebo 
kónickým dnom. V hornej alebo spodnej časti komory je rozprašovacie zariadenie, ktoré 
rozptyľuje sušenú látku na malé čiastočky vo forme hmly. Tým sa vytvorí značne veľký 
povrch sušenej látky, ktorý je predpokladom rýchleho sušenia. Vysušený prášok padá na dno 
sušiacej komory a odtiaľ sa odvádza mechanicky alebo pneumaticky. 

Pri rozprášení treba prekonať sily, ktoré držia kvapalinu pohromade, t.j. povrchové 
napätie, viskozitu a zotrvačné sily prejavujúce sa pri zmene rýchlosti. Na rozprášenie 
sušeného materiálu sa používajú tri základné spôsoby rozprašovania: 

1.  mechanické - dýzami pomocou vyšších tlakov, 
2.  pneumatické - dvojlátkovými dýzami pomocou tlakového vzduchu, 
3.  odstredivé - rotujúcim rozprašovacím kotúčom. 

Pri mechanickom rozprašovaní je kvapalina tlačená čerpadlom do rozprašovacej dýzy 
pod vysokým tlakom, niekedy až 20 MPa. Tento spôsob rozprašovania nie je vhodný pre 
viskózne látky a látky, ktoré tvoria usadeniny.  

Na pneumatické rozprašovanie dvojlátkovými dýzami sa používa stlačený vzduch 
s tlakom 0,15 až 0,5 kPa. Rozprašovací vzduch vystupuje z dýzy veľkou rýchlosťou, a tým 
vytvárajú hmlu. 

Pri odstredivom rozprašovaní  kvapalina voľne nateká na kotúč rotujúci vysokými 
otáčkami. Obvodová rýchlosť kotúča býva 100 až 200 m/s. Odstredivou silou sa surovina 
rozprašuje na veľmi jemné častice vytvárajúce hmlu.  
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Obr. 4.33  Rozprašovacia sušiareň 
1 – prívod sušeného materiálu, 2 – prívod vzduchu, 3 – prívod pary, 4 – čerpadlo, 
5 – ohrievač vzduchu, 6 – rozprašovacie zariadenie, 7 – pneumatický zberač 
prášku, 8 – odsávací ventilátor, 9 – cyklóny, 10 – pneumatický chladič prášku, 
11 – cyklón 
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