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XELLA Hrušovany - Sušárna písku-vyhodnocení 

Data obrázku: Datum: 

Čas: 

Soubor: 

Stupeň emisivity: 

Odraž. teplota [°C]: 

0,94 

21,0 

Značení obrázku: 

Poznámky Odraž. tepl. [°C] Emisivita Teplota [°C] Měřený objekt 

vstupní část-bez A-T 21,0 0,94 101,1 Bod měření 1 

dvojitý plášť + A-T 21,0 0,94 46,2 Bod měření 2 

jednoduchý plášť + A-T 21,0 0,94 54,8 Bod měření 3 

Vstupní část sušičky-za hořákem- s aplikovaným A-T Poznámky: 

Data obrázku: Datum:

Čas: 

Soubor: 

Stupeň emisivity: 

Odraž. teplota [°C]: 

0,94 

21,0 

Značení obrázku: 
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Sušárna písku 

Poznámky Odraž. tepl. [°C] Emisivita Teplota [°C] Měřený objekt 

vstupní segment bez A-T 21,0 0,94 100,5 Bod měření 1 

revizní vstup 21,0 0,94 61,5 Bod měření 2 

dvojitý plášť 21,0 0,94 43,1 Bod měření 3 

jednoduchý plášť 21,0 0,94 64,2 Bod měření 4 

Vstupní část s revizním vstupem-1. segment Poznámky: 

Data obrázku: Datum: 

Čas: 

Soubor: 

Stupeň emisivity: 

Odraž. teplota [°C]: 

0,94 

21,0 

Značení obrázku: 

Poznámky Odraž. tepl. [°C] Emisivita Teplota [°C] Měřený objekt 

horní roh poklopu s A-T 21,0 0,94 58,4 Bod měření 1 

střed poklopu s A-T 21,0 0,94 57,4 Bod měření 2 

dvojitý plášť bez A-T 21,0 0,94 42,3 Bod měření 3 

rolna 21,0 0,94 63,2 Bod měření 4 

revizní vstup s A-T - 2. segment Poznámky: 
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Sušárna písku 

Data obrázku: Datum: 

Čas: 

Soubor: 

Stupeň emisivity: 

Odraž. teplota [°C]: 

0,94 

21,0 

Značení obrázku: 

Poznámky Odraž. tepl. [°C] Emisivita Teplota [°C] Měřený objekt 

dvojitý plášť bez A-T 21,0 0,94 42,7 Bod měření 1 

revizní otvor bez A-T 21,0 0,94 64,6 Bod měření 2 

revizní vstup bez aplikace A-T (pravá část) Poznámky: 

Data obrázku: Datum: 

Čas: 

Soubor: 

Stupeň emisivity: 

Odraž. teplota [°C]: 

0,94 

21,0 

Značení obrázku: 

Poznámky Odraž. tepl. [°C] Emisivita Teplota [°C] Měřený objekt 

dvojitý plášť s A-T 21,0 0,94 43,9 Bod měření 1 

Strana 4/5 



4 

Poznámky Odraž. tepl. [°C] Emisivita Teplota [°C] Měřený objekt 

dvojitý plášť bez A-T 21,0 0,94 39,7 Bod měření 2 

jednoduchý plášť s A-T 21,0 0,94 53,8 Bod měření 3 

místo s lopatkou- bez AT 21,0 0,94 59,0 Bod měření 4 

Pohled na část s aplikací A-T a bez aplikace A-T Poznámky: 

, 

Souhrn: 
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Sušárna písku 

Termosnímky pro povrch s aplikací AERO-THERMU (se skelněnými NANOKULIČKAMI) nelze 
termovizí standardně vyhodnotit, protože materiál má zcela odlišnou odrazivost mimo meze 
nastavení kamery. Toto bylo potvrzeno i dřívějšími srovnávacími měřeními s měřením dotykovým 
teploměrem (sděleno i dodavatelem materiálu) 

Snímky, resp. teploty v TEVI snímku na původním povrchu (natřený kov) jsou pak správné. 
Výstup na materiálu A-T je pouze ilustrativní – naměřené teploty neodpovídají zcela skutečným, v 
další části jsou výsledky měření dotykovým  teploměrem pro povrchy s A-T a obdobné  povrchy 
bez A-T. 

Pozn.: u měření „dotykovým“ teploměrem bylo nutné vypnutí rotace pece i hořáku – možný vliv na 
povrchové teploty daná časovou prodlevou mezi jednotlivými místy měření  
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Měření teplot dotykovým teploměrem 

Použitý teploměr: SENZIT Rožnov 

Dotyková sonda s rozsahem 0 - 100 
o
C

Venkovní teplota: +16 
o
C, vnitřní teplota v hale +22

o
C 

Měření bylo uskutečněno po zastavení rotace pece a po vypnutí hořáku (cca do 5 min) 

1. Poklop

Měřené místo Poklop s A-T  1 Poklop s A-T  2 Poklop bez A-T  3 Prům. rozdíl- 
pokles 

o
C 

o
C 

o
C 

o
C

Měření č.1 51,5 52,0 78,8 27,0 

2. Dvojitý plášť

Měřené místo Dvojitý pl s A-T  4 Dvojitý pl bez A-T  5 Prům. rozdíl 
o
C 

o
C 

o
C

Měření č.2 46,3 53,0 6,7 

3. Jednoduchý  plášť

Měřené místo Jednod. pl s A-T  6 Jednod. pl bez A-T 7 Prům. rozdíl 
o
C 

o
C 

o
C

Měření č.3 54,0 81,5 27,5 

1 

3 

Poklop s A-T 

Dvojitý pl s A-T 

Jednod pl s A-T 

Dvojitý pl bez A-T 

2 
Poklop bez A-T 

Poklop s A-T 

4 

5 6 7 
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Základní parametry sušárny (dle sdělení, příp. štítek hořáku) 

Rotační pec – rozměry:  průměr cca 2,15 m  (obvod 6,70 m) 

délka: 11,10 m 

Hořák Weisshaupt – výkon 2550 kW (štítek) 

 Hodinová spotřeba plynu:    průměr  120 m3 

 Roční spotřeby plynu:   cca  385 000 m3 

Provoz: 

Provozní čas 16 hod/ pracovní den 

Výkon sušení  20 -25 t/hod 

Vstupní vlhkost písku   5-10 % 

Výstupní vlhkost písku  0,5 % (0,1 %) 

Cca doba zdržení v sušce 25 minut 

Teplota (spaliny výstup) max 120 oC 

Celkový pohled na sušičku 

Z naměřených povrchových teplot dotykovým teploměrem (rozdíl je patrný i subjektivně při dotyku) je 
zřejmé, že vyššího efektu poklesu teploty  je dosaženo u původně „horšího“ jednoduchého 
(nezatepleného) pláště, případně revizního vstupu. U dvojitého pláště je efekt výrazně nižší (tento plášť 
tvoří pak převážnou část povrchu sušičky). 
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Vyhodnocení úspor tepla (snížení tepelné ztráty a spotřeby zemního plynu) 

U posuzované technologie je převážný „únik“ tepla dán odvodem tepla společně s „odejmutou“ vlhkostí 
ze sušeného písku ve spalinách, teplota spalin je do 120 oC. 
Proudění spalin je prostřednictvím přetlakového hořáku. 

Určení základních ploch pláště sušárny: 

Plocha Dílčí součet (m2) Rozdíl teplot: 

Jednoduchý plášť Rotační část 1,20 m x 6,70 m 8,04 27,5 K 

Revizní vstupy 4 ks x 0,9m x 0,6 m 2,16 27,0 K 

Dvojitý  plášť Rotační část 11,1 m x 6,7 m 
–(8,04-2,16) 

64,17 6,7 K 

Celková plocha sušičky 74,37 

Pozn. koncový díl „s odvodem“ spalin vč. komína neuvažován- plášť mimo vlastní sušičky, tedy bez 
úspory. 

Stanovení úspory řešeno programem pro vyhodnocování povrchových ztrát sáláním kotlů: 

vyhodnocuje dle:   
- druhu a výhřevnosti paliva 
- plochy povrchu pláště (dle typů) 
- materiálového povrchu 
- naměřené teploty povrchu  
- teploty okolí 

Roční úspora pak dle původní spotřeby paliva 

Ztráta tepla sáláním- povrchem 

teplota prostředí uvažována dle měření  22 oC 
teplota plynu (dle venkovní teploty) :     16 oC 

Původní stav- bez 
nátěru 

Stav po aplikaci AERO-THERM 
(na celý povrch 74,37 m2) 

Úspora-snížení 

Ztráta sdílením tepla do okolí 
– procentní (z množství
paliva)

[ % ] 2,52 1,66 0,86 

Přepočet na okamžitou 
spotřebu  plynu

3,15 m3/h 2,075 m3/h 1,075  m3/h 

Odpovídá ztrátě povrchu cca 33 kW 22 kW 11 kW 

Přepočet -  úspora ZP za rok   Cca 250 dnů x 16 hod 4300  m3/rok 

U daného zařízení s „nuceným“ odvodem převážné části tepla spalinami komínem je vlastní ztráta 
přestupem tepla pláštěm sušičky velmi nízká: v původním stavu 2,5 %, po úpravě (počítáno na celý plášť 
sušičky pak 1,66 %- snížení 0,86 %. Bylo vyhodnocován vliv okolní teploty, který nemá podstatný vliv na 
procento snížení. Je dáno i tím, že převážná část povrchu je ve dvouplášťovém provedení. Převážná 
část tepla se tedy odvede ve spalinách společně s vlhkostí (odhadem cca 85%), významná část pak je 
spotřebována na vlastní ohřev písku a odejmutí vlhkosti. 


