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4.2.   Proces naturalnego suszenia drewna  
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 
Zasady i sposoby suszenia drewna 
Suszenie na wolnym powietrzu 

Suszenie drewna na wolnym powietrzu nazywamy suszeniem naturalnym. Wilgotność 
drewna składowanego na odkrytej przestrzeni obniŜa się pod wpływem ruchu powietrza 
atmosferycznego. Suszeniu sprzyjają odpowiednie warunki atmosferyczne–ciepłe dni, suche 
powietrze i wiatr. Minimalna wilgotność drewna moŜliwa do osiągnięcia w wyniku suszenia 
naturalnego oznacza tzw. stan powietrzno-suchy. W Polsce wynosi ok. 15%. Suszenie 
naturalne trwa długo. Czas schnięcia mierzony jest w miesiącach. Na przykład tarcica 
sosnowa o grubości 25 mm moŜe schnąć nawet 11 miesięcy, o grubości 38 mm–17 miesięcy, 
tarcica dębowa o grubości 25 mm 14 miesięcy, o grubości–38 mm–22 miesiące. Suszenie na 
wolnym powietrzu jest suszeniem powolnym i powoduje znaczny stopień degradacji drewna. 
Ze względów ekonomicznych (zamroŜenie kapitału na długi okres, potrzeba duŜych terenów 
do składowania drewna) i technologicznych (za duŜa wilgotność końcowa, straty surowca 
spowodowane obniŜeniem jego jakości) zaniechano suszenia naturalnego tarcicy. Tarcica na  
przyzakładowych placach surowca jest składowana tylko w celu zapewnienia rezerwy 
materiałowej. [6, s. 73] 
      Suszenie naturalne, określane takŜe jako sezonowanie, jest to suszenie drewna pod 
wpływem otaczającego powietrza, bez sztucznego regulowania warunków klimatycznych. 
Najczęściej stosowanym sposobem suszenia naturalnego jest suszenie na otwartych składach, 
czyli suszenie na wolnym powietrzu. Czynniki suszenia, tzn. wilgotność, temperatura i ruch 
powietrza, są w tych warunkach bardzo zmienne i zaleŜą od miejscowego klimatu, pogody, 
pory roku i dnia. DuŜy wpływ na przebieg suszenia naturalnego ma ruch powietrza; jego 
intensywny przepływ przyśpiesza zacznie wysychanie drewna. Na przebieg suszenia moŜna 
oddziaływać tylko w sposób pośredni, stwarzając sprzyjające  temu procesowi warunki. 
Szczególnie istotne jest zapewnienie przepływu powietrza, poprzez odpowiedni sposób 
układania (sztaplowania) tarcicy oraz kształtowania całego składu. 

Przy naturalnym suszeniu drewna naleŜy przestrzegać niŜej omówionych zasad. 
1. Tarcicy nie wolno kłaść bezpośrednio na ziemi, lecz naleŜy ją izolować od podłoŜa przez 

podłoŜenie odpowiednich podpór, zwanych legarami. 
2. Sposób ułoŜenia materiału powinien zapewnić naleŜyty dopływ powietrza do 

poszczególnych sztuk tarcicy oraz zapobiegać ich zdeformowaniu. 
3. UłoŜoną tarcicę przykrywa się szczelnym dachem, chroniącym ją przed szkodliwymi 

wpływami czynników atmosferycznych. 
4. Sposób składowania tarcicy powinien ułatwiać suszące działanie wiatru oraz chronić 

przed nadmiernym nasłonecznieniem. 
5. NaleŜy zapewnić swobodny dostęp do stanowisk układania tarcicy w celu umoŜliwienia 

jej łatwego dowozu i wywozu. 
6. W składzie tarcicy naleŜy utrzymać czystość i porządek oraz na bieŜąco usuwać wszelkie 

odpady drzewne. 
7. Tarcicę poraŜoną nawet częściowo przez grzyby lub owady układa się w oddzielnej 

kwaterze po stronie zawietrznej składu i w pierwszej kolejności przerabia lub wysyła ze 
składu. 
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Zagospodarowanie otwartego składu tarcicy 
Teren, na którym suszy się i magazynuje tarcicę, ułoŜoną w odpowiednio 

uporządkowane, luźne stosy, zwane sztaplami, nazywa się składem tarcicy. Skład tarcicy jest 
podzielony drogami transportu wewnątrzzakładowego oraz pasami przeciwpoŜarowymi na 
poszczególne kwatery, w których umieszcza się sztaple. Skład tarcicy lokalizuje się w 
miejscach otwartych, moŜliwie równych, suchych i przewiewnych. Wpływa to korzystnie na 
przebieg suszenia naturalnego. Szczególne znaczenie ma przepuszczalne, najlepiej 
piaszczyste podłoŜe. W przypadku gruntów podmokłych konieczne jest odwodnienie terenu. 
W celu uniknięcia lokalnego zwiększenia wilgotności powietrza usuwa się z powierzchni 
składu wszelką roślinność. Najkorzystniejsze warunki prawidłowego zorganizowania ma 
skład tarcicy w kształcie prostokąta; sztaple naleŜy ustawiać równolegle do jego dłuŜszego 
boku. 

Wielkość powierzchni składu zaleŜy od rocznej przepustowości materiałów tartych. 
Wymiary kwater oraz rozplanowanie dróg dojazdowych oraz sztapli zaleŜą od stopnia 
mechanizacji prac wykonywanych na składzie. Na składach mało zmechanizowanych 
transport odbywa się  przy uŜyciu wózków szynowych i platformowych, a na składach 
średnio i wysoko zmechanizowanych przy uŜyciu podnośnikowych wózków widłowych lub 
suwnic. 

Na (rys.8) przedstawiono schemat rozplanowania składu tarcicy, wyposaŜonego w tory 
manipulacyjne i wózki szynowe. 

 
Rys. 8. Schemat rozplanowania mało zmechanizowanego składu tarcicy [7, s. 200] 
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Przy rozmieszczeniu sztapli na składzie tarcicy naleŜy pamiętać, Ŝe w części składu 
wystawionej na działanie wiatru, czyli od strony nawietrznej, występują najostrzejsze warunki 
wysychania, po stronie przeciwnej, czyli odwietrznej–łagodniejsze, a w części środkowej 
składu–najłagodniejsze. W kraju występują najczęściej wiatry z kierunku zachodniego. Do 
warunków tych naleŜy więc dostosować rozmieszczenie sztapli poszczególnych rodzajów 
drewna oraz róŜnych wymiarów i klas jakości tarcicy. 

W zakresie rodzaju drewna: iglaste, szczególnie sosnowe, materiały tarte są mniej 
podatne na pękanie i znoszą ostrzejsze warunki suszenia, a tarcica liściasta  jest bardziej 
wraŜliwa i wymaga łagodniejszych warunków suszenia. Najbardziej wraŜliwa jest tarcica 
bukowa, jesionowa i  wiązowa. Dlatego tarcicę sosnową  sztapluje się po stronie nawietrznej 
składu, a najbardziej wraŜliwą tarcicę liściastą w jego części środkowej.  

W zakresie wymiarów tarcicy: od strony nawietrznej układa się sortymenty najcieńsze, 
grubsze od strony zawietrznej, a najgrubsze–części środkowej składu. RównieŜ materiały 
tarte wyŜszych klas jakości składuje się w kwaterach połoŜonych wewnątrz składu, 
a gorszych klas jakości (III i IV) na jego skraju. 
 
Sztaplowanie materiałów tartych  

Sztaple tarcicy układa się na składzie oddzielnie według: 
− rodzaju lub grup rodzajowych drewna; niektóre rodzaje drewna sztapluje się razem, 

tworząc grupy rodzajowe, np. świerk z jodłą lub osikę z topolą,  
− stopnia obróbki (tarcica nieobrzynana, elementy przeznaczeniowe), 
− grubości,  
− klas jakości, 
− przeznaczenia (np. tarcica podłogowa, wagonowa), 
− grup długości (tarcica długa, średnia, krótka). 

Sztaple tworzy się z wielu, oddzielonych  przekładkami, warstw tarcicy. Spoczywają one 
na konstrukcji wsporczej, a z góry przykrywa się je szczelnym dachem. 
Główne elementy sztapla przedstawia poniŜszy rysunek (rys. 9). 
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Rys. 9. Elementy sztapla [7, s. 202] 

 
Czoło i bok sztapla stanowią płaszczyzny utworzone przez wyrównane czoła i boki 

tarcicy sztaplowanej. Wysokość sztapla jest to odległość między górną powierzchnią 
legarowania a górną płaszczyzną ostatniej warstwy ułoŜonej tarcicy. 

Poszczególne sztuki tarcicy układa się w kaŜdej warstwie obok siebie z zachowaniem 
określonych odstępów, dokładnie nad sztukami znajdującymi się w pozostałych warstwach 
sztapla, tworząc układ zwany stopkami. Między stopkami znajdują się wolne przestrzenie, 
które tworzą kanały pionowe, a między przekładkami–kanały poziome sztapla. Konstrukcję 
wsporczą sztapla tworzą ustawione na powierzchni gruntu słupki oraz leŜące na nich podpory 
zwane  legarami.  Słupki  wykonuje się z betonu, a ich kształt i wymiary powinny być zgodne  
z wymiarami przedstawionymi na (rys.9 a)). Słupek z wycięciem jest przeznaczony do 
legarów z własnego materiału, a bez wcięcia, z rowkami odprowadzającymi wodę deszczową, 
do innych legarów.  
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Rys. 9 a). Słupki konstrukcji wsporczej [7, s. 203] 

 
Najbardziej celowe jest stosowanie legarów betonowych, wykonanych ze zbrojonych 

belek lub podkładów strunobetonowych; są to legary trwałe. UŜywa się równieŜ legarów 
z szyn metalowych lub sporadycznie drewnianych (wgłębnie impregnowanych). 

Są dwa sposoby ustawiania słupków i legarów; legarowanie pojedyncze (rys.10 a) oraz 
podwójne, czyli krzyŜowe rys. 10 b). Powszechnie stosuje się legarowanie pojedyncze, 
A legaroawnie podwójne tylko w razie sztaplowania na gruntach słabo spoistych 
i rozluźniających się np. pod wpływem opadów. Przy sztaplowaniu ręcznym szerokość 
legarowania (sztapla) wynosi na ogół 2,5÷3,0 m, a długość legarowania (sztapla) 7,0÷9,0 m. 
Odstępy między legarami poprzecznymi róŜnicują się zaleŜnie od rodzaju sortymentów: 
1÷1,2 m przy sztaplowaniu desek oraz 1,5÷2 m przy sztaplowaniu krawędziaków i belek. 
 

 
Rys. 10. Legarowanie: a) pojedyncze, b) podwójne (krzyŜowe) [7, s. 203] 

 
Konstrukcja wsporcza sztapla powinna być przed jej uŜytkowaniem dokładnie 

wypoziomowana , aby zapobiec jej przesunięciu pod cięŜarem sztapla. Przekładki sztaplowe, 
umieszczone między poszczególnymi warstwami tarcicy, wykonuje się ze zdrowego drewna 
iglastego. NaleŜy je kłaść dokładnie w pionie nad przekładkami ułoŜonymi bezpośrednio na 
legarach. Układa się je prostopadle do długości tarcicy. Wymiary przekładek przedstawiono 
w (tab.1). 
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Tabela 1. Zalecane wymiary przekładek sztaplowych [7, s. 204] 

 
RozróŜnia się kilka podstawowych rodzajów sztapli, których budowę przedstawiono na 

kolejnych rysunkach: 

 
Rys. 11. Sztapel dwuczołowy niepełny: a) widok z boku, b) widok sztapla z góry [7, s. 205] 
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Rys. 12. Sztapel dwuczołowy  pełny [7, s. 205] 

 
 

 
Rys. 13. Sztapel dwuczołowy  pojedynczy [7, s. 206] 
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Rys. 14. Sztapel jednoczołowy pojedynczy [7, s. 206] 

 

 
Rys. 15. Sztaple bliźniacze [7, s. 207] 
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Rys. 16a. Układanie grubej tarcicy nie obrzynanej [7, s. 207] 

 
 

 
 

Rys. 16b. Sztaplowanie tarcicy na własnym materiale [7, s. 207] 
 
 

Zabezpieczanie sztapli tarcicy. Zabezpieczanie tarcicy na składzie przed szkodliwymi 
wpływami czynników atmosferycznych obejmuje: przykrywanie sztapli dachami 
(dachowanie), zabezpieczanie czół tarcicy przed pękaniem oraz osłanianie sztapli. 
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Dachowanie sztapli odgrywa nie tylko rolę zabiegu konserwacyjnego, ale wpływa takŜe 
na przyśpieszenie ruchu powietrza w sztaplu, stwarzając lepsze warunki wysychania tarcicy. 
Dachy powinny być szczelne i trwałe oraz mieć odpowiednie nachylenie i okap. Konstrukcję 
dachu tworzą podpory i poszycie dachowe. Podpory formuje się ze sztaplowanej tarcicy, czyli 
z własnego materiału (rys. 17), lub wykonuje się elementów wiązania dachowego i ustawia na 
górnej warstwie sztaplowanej (rys.9).  

 
Rys. 17. Podpory dachowe sztapli z układanego materiału [7, s. 208] 

 
Poszycie dachu wykonuje się z płyt dachowych zbitych z tarcicy, z pojedynczych desek 

lub z blachy falistej. 
RozróŜnia się dachy jednopołaciowe oraz dwupołaciowe, w kierunku boków lub czół 

sztapla. Dachy jednopołaciowe sytuuje się połacią od strony wiejących wiatrów. 
 
Zabezpieczanie czół suszonego materiału 

Zabezpieczanie czół materiałów tartych zapobiega przed ich zbyt szybkiemu wysychaniu 
i powstawaniu nadmiernych pęknięć czołowych. Zabiegowi temu poddaje się szczególnie 
podatna na pękanie tarcicę liściastą. 

Stosuje się następujące sposoby zabezpieczeń czół: 
− listewkowanie, 
− wysuwanie przekładek sztaplowych przed lico czół, 
− powlekanie pastami ochronnymi. 
     Listewkowanie polega na przybijaniu listewek z drewna  drzew iglastego do czół desek 
i bali lepszych klas jakości. 

W celu ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem elementów przeznaczeniowych, 
np., półfabrykatów meblarskich, wysuwa się przekładki sztaplowe o ok. 2÷3 cm przed lico 
czół, przez co uzyskuje się ich ocienienie.  

Trzeci sposób zabezpieczenia czół tarcicy liściastej, polegający na ich powlekaniu 
pastami ochronnymi, przeprowadza się przy uŜyciu pędzla lub, w odniesieniu do drobnych 
elementów o małych przekrojach, przez zanurzanie na głębokość 2 cm. Zaleca się stosować 
do tego celu takie produkty jak; farba olejna, parafina oraz niektóre kleje.  
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Osłanianie sztapli ma równieŜ na celu zabezpieczanie ich przed nadmiernym 
nasłonecznieniem lub intensywnym działaniem wiatru. Osłony wykonane z płyt zbijanych 
z desek przystawia się do boków lub czół sztapli tarcicy lepszych klas jakości, aby nie 
dopuścić do wystąpienia nawet niewielkich pęknięć. 
 
Mechanizacja składów tarcicy 

Układanie ręczne sztapli moŜna częściowo zmechanizować przez zastosowanie 
specjalnych urządzeń przewoźnych, zwanych sztaplarkami. Ogranicza się w ten sposób 
wysiłek fizyczny przy podnoszeniu układanego materiału na odpowiednią wysokość, lecz 
sposób formowania sztapla pozostaje nie zmieniony. W nowoczesnych składach tarcicy 
wysoki stopień mechanizacji osiąga się nie w wyniku bezpośredniego zastąpienia czynności 
wykonywanych ręcznie, przez pracę zmechanizowaną, lecz przez wprowadzenie nowej 
technologii i organizacji składowania. WiąŜe się to ściśle z zastosowaniem bezszynowych 
środków transportu, takich jak wózki podnośniki]owe boczne i czołowe.  

Rys. 19. przedstawia zasadę składowania tarcicy przy uŜyciu wózków podnośnikowych 
bocznych i czołowych. Na rysunku pokazano w jaki sposób za pomocą wózków układa się 
wcześniej przygotowane ręcznie lub w sposób zmechanizowany unosy (rys. 18) w sztaple 
o znacznej wysokości. 

 
Rys. 18. Unos [7, s. 210] 
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Rys. 19. Zasada  składowania tarcicy przy uŜyciu podnośnikowych wózków widłowych: 
a) bocznego, b) czołowego [7, s. 210] 

 
Czas i kontrola przebiegu suszenia naturalnego  

Z podanych wiadomości o suszeniu naturalnym wynika, Ŝe jego intensywność zaleŜy od 
konstrukcji sztapla, usytuowania sztapla na składzie oraz od atmosferycznych czynników 
suszenia, to znaczy temperatury, wilgotności i przepływu powietrza. Na czas suszenia 
wywierają równieŜ wpływ róŜnice w budowie anatomicznej poszczególnych gatunków 
drewna oraz grubość materiałów tartych. 

W ciągu roku rozróŜnia się dwa podstawowe okresy, w czasie których występują 
całkowicie odmienne warunki atmosferyczne: wiosenno–letni (od kwietnia do września) 
i jesienno–zimowy (od października do marca). W pierwszym okresie tarcica wysycha dość 
szybko, a w drugim–bardzo wolno i praktycznie tylko do punktu nasycenia włókien. 
Orientacyjny czas suszenia naturalnego na wolnym powietrzu tarcicy iglastej w przeciętnych 
krajowych warunkach klimatycznych podano w tabeli 2. 
 
Tabela 2. Orientacyjny czas suszenia naturalnego tarcicy iglastej na wolnym powietrzu do wilgotności 15÷18% 

w (dniach). 

 
Czasy suszenia naturalnego tarcicy liściastej są dwu a w przypadku niektórych gatunków 

nawet parokrotnie dłuŜsze od czasów suszenia tarcicy iglastej. 
Do kontroli przebiegu naturalnego suszenia tarcicy stosuje się metodę sztuk kontrolnych. 

Przygotowane wyrzynki z suszonego drewna (min. 3 szt.), umieszcza się w róŜnych 
miejscach sztapla tak, aby łatwo je wyjąć, dokonać pomiaru wilgotności i włoŜyć ponownie. 
Sposób umieszczania wyrzynka kontrolnego pokazuje rys. 20.  
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Rys. 20. Sposób umieszczania wyrzynka kontrolnego w sztaplu: 

1 – wyrzynek kontrolny, 2 – nacięta przekładka, 3 – klocki zabezpieczające [7, s. 221] 
 
 

W celu ułatwienia kontroli przebiegu suszenia sztaple oznacza się umieszczając na nich 
tabliczki z następującymi danymi: numer sztapla, data układania, data oraz wynik ostatniego 
pomiaru wilgotności.[7,s.211÷213]. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Czy wiesz jaką wilgotność drewna oznacza stan powietrzno-suchy? 
2. Czy znasz zasady, które naleŜy przestrzegać podczas suszenia naturalnego? 
3. Jak powinien być zorganizowany skład tarcicy? 
4. Jakie znasz zasady organizacji składy tarcicy?  
5. Czy znasz elementy budowy sztapla? 
6. Jakie są wymiary przekładek sztaplowych? 
7. Czy znasz zasady układania tarcicy w sztaple? 
8. Jakie znasz sposoby zabezpieczania czół tarcicy przed pękaniem? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Z przygotowanych podczas wcześniejszych zajęć (np. obróbki maszynowej) elementów 
sztapla np. w podziałce 1:10, wykonaj pomoc dydaktyczną w postaci sztapla dowolnej 
konstrukcji z zadaszeniem. 
Ćwiczenie naleŜy wykonać w grupach 2–3 osobowych. KaŜda grupa moŜe wykonywać inny 
rodzaj sztapla. 
 
 Sposób wykonania ćwiczenia  
 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zapoznać się z zasadami układania tarcicy w sztapel, 
2) zapoznać się literaturą lub zmierzyć w naturze wymiary sztapla, 
3) zapoznać się wymiarami tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia, 
4) dokonać wymiarowania poszczególnych elementów składowych sztapla,  
5) przekazać narysowane elementy sztapla do wykonania lub wykonać we własnym 

zakresie , 
6) zmontować sztapel, 
7) zaprezentować swoją pracę nauczycielowi, 
8) dokonać oceny poprawności wykonanego ćwiczenia. 


