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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1.    Proces oraz sposoby suszenia drewna  
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 
Budowa drewna 

Na poprzecznym przekroju pnia drzewa widać pierścieniowy układ warstw. W centrum 
znajduje się rdzeń, następnie warstwa drewna, dalej cienka warstwa miazgi i warstwa kory. 
Znaczenie przemysłowe ma drewno.  Drewno  jest  zbudowane z komórek spełniające róŜne  
funkcje fizjologiczne (rys.1). Komórki mają budowę wydłuŜoną i są zorientowane wzdłuŜ osi 
pnia. śywe komórki przyobwodowej części bielastej przewodzą wodę ze składnikami 
mineralnymi wzdłuŜ pnia ku górze. Martwe komórki przyśrodkowej, twardzielowej części 
pnia spełniają funkcje mechaniczne. Przepływ płynów w kierunku promieniowym i stycznym 
umoŜliwiają otworki w bocznych ściankach Ŝywych komórek, zwanych jamkami, 
przesłonięte cienkimi przepuszczalnymi błonkami. Intensywniejszy przepływ płynów 
w kierunku promieniowym umoŜliwiają pęczki komórek zorientowanych promieniowo, 
noszące nazwę promienia rdzeniowych. Układ komórek, będących swojego rodzaju 
kanalikami, zwanymi kapilarami, powoduje, Ŝe najłatwiej wilgoć przepływa wzdłuŜ słojów, 
a najtrudniej, w kierunku stycznym.  

W martwych komórkach drzew liściastych (z pewnymi wyjątkami np. brzoza, klon) 
jamki są zablokowane wcistkami. W martwych komórkach drzew iglastych jamki są 
zamknięte mniej skutecznie zgrubieniami błonek, zwanymi zatyczkami.  

W drewnie bukowym nie występuje zwykła twardziel. Jamki są tu zamykane w wyniku 
uszkodzenia bielu lub w czasie długotrwałego składowania  drewna. śywe drewno broni się  
w ten sposób przed utratą wilgoci, której obecność konieczna jest do zachowania procesów 
Ŝyciowych. Takie drewno, podobnie jak drewno twardzielowe, jest trudno schnące. Dla 
ułatwienia schnięcia drewna bukowego naleŜy je suszyć tuŜ po ścięciu i przetarciu lub 
składować tarcicę po uprzednim parowaniu. 

Ścianki komórek są zbudowane z szeregu koncentrycznych warstw składających się 
w tzw. micele. Micele, zbudowane z celulozy, tworzą porowatą strukturę. Tak więc drewno 
jest materiałem o budowie kapilarno–porowatej. Kapilarami są światła komórek, 
a przestrzenie między micelami stanowią pory.  

Woda znajdująca się w kapilarach nosi nazwę wody wolnej. Na jej odparowanie 
zuŜywane jest ciepło parowania. Woda znajdująca się w porach między micelami jest z nimi 
połączona słabymi wiązaniami wodorowymi; nosi ona nazwę wody związanej. Na 
odparowanie tej wody trzeba zuŜyć ciepło parowania i ciepło potrzebne na zerwanie wiązań. 
W drewnie znajduje się równieŜ woda, która wchodzi w skład jego budowy tzw. woda 
konstytucyjna. Wchodzi ona w skład związków chemicznych stanowiących budowę drewna. 
W związku z tym, Ŝe nie ma ona wpływu  na proces suszenia drewna, moŜemy ją pominąć. 
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Rys. 1. Mikroskopowa budowa drewna sosny: 1 – roczny przyrost, 2 – promienie rdzeniowe, 3 – przewód 

Ŝywiczny, 4 – komórki wczesnych przyrostów, 5 – komórki późnych przyrostów, 6–jamki [4, s. 20] 

 

Pojęcie wilgotności drewna 

Drewno świeŜo ściętych drzew zawiera wodę. Pewna ilość wody zostaje nawet po 
sezonowaniu i suszeniu drewna. Od ilości wody zawartej w drewnie zaleŜą jego właściwości 
fizyczne, mechaniczne i technologiczne, np. wymiary, gładkość powierzchni uzyskiwana 
w obróbce skrawaniem, opór skrawania, podatność na sklejanie, dlatego waŜnym pomiarem 
jest określenie ilości wody zawartej w drewnie. 

Do liczbowego określania zawartości wody w drewnie stosuje się wilgotność drewna, 
oznaczoną literą W. 

Wilgotność drewna (W) jest to, wyraŜony w procentach, stosunek masy wody zawartej 
w drewnie mw do masy tego drewna w stanie absolutnie suchym mds, czyli: 

W= mw/ mds x 100% 

 

stąd                                                   W = mdw ― mds / mds x 100% 
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gdzie: 
W–wilgotność drewna w%, 
mw–masa wody zawartej w drewnie, stanowiąca róŜnicę między masą drewna wilgotnego 

mdw  i masą drewna suchego mds (mw= mdw― mds), 
mdw–masa drewna wilgotnego, 
mds–masa drewna po wysuszeniu. 
 

Uwaga: naleŜy pamiętać, Ŝe wszystkie wartości masy wstawiane do wzoru muszą być 
wyraŜone w jednakowych jednostkach (np. w gramach g). 

Przykład: 

Masa elementu wykonanego z drewna przed suszeniem (wilgotnego) wynosi mdw = 180 g, 
A masa tego elementu po wysuszeniu mds = 150 g. Jaka była wilgotność tego elementu? 

Rozwiązanie: 

W = mdw ― mds / mds x 100% = 180 ―150/150 x 100% = 20% 

Wilgotność tego elementu wynosiła 20%. 

 

Wilgotność drewna nie zawsze jest określana liczbą, czasem uŜywa się określeń 
opisowych. Drewnu o ustalonej wilgotności, równej pewnym określonym liczbom lub 
przedziałom liczbowym, przypisano specjalne nazwy. 

W praktyce przemysłowej i w handlu rozróŜnia się : 

− drewno mokre–o wilgotności przekraczającej 30%, 
− drewno świeŜo ścięte–o średniej wilgotności w granicach od 50 do 150%, 
− drewno załadowczo–suche–o wilgotności nie większej niŜ 25% (zachowanie takiej 

granicy oznacza, Ŝe drewno jest zabezpieczone przed zakaŜeniem grzybami lub ich 
rozwojem). 

− drewno powietrzno–suche–o wilgotności zaleŜnej od pory roku i wilgotności otaczjącego 
powietrza, zawartej w granicach od 13 do 22%; w Polsce przyjęto umownie, Ŝe najniŜsza 
wartość wilgotności, jaką moŜe mieć drewno suszone na powietrzu, wynosi15%. 
W nauce o drewnie występują następujące pojęcia (ich znaczenie zostanie wyjaśnione 

później): 

− wilgotność nasycenia włókien–28 lub 30% (ta wartość dotyczy gatunków drewna 
europejskiego i jest róŜna dla róŜnych gatunków), 

− wilgotność higroskopijna–od 0 do 28% (lub do 30%), 

− wilgotność równowaŜna–wilgotność drewna znajdującego się dłuŜszy czas w klimacie 
o stałej wilgotności względnej i stałej temperaturze powietrza, 

− drewno absolutnie suche–drewno całkowicie pozbawione wilgoci (np. podczas suszenia 
w suszarkach laboratoryjnych, w temperaturze 103 ±2 ºC, moŜna uzyskać drewno 
o wilgotności 0%).  

 

Pomiar wilgotności drewna 

Wilgotność najdokładniej określa się metodą suszarkowo–wagową. Metoda ta jest 
pracochłonna i długotrwała, lecz zapewnia uzyskanie wyników badań z dokładnością do 1,0% 
(tzw. metoda techniczna) lub z dokładnością do 0,1% (tzw. metoda laboratoryjna). 
Postępowanie przy określaniu wilgotności drewna metodą suszarkowo wagową jest 
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znormalizowane (PN–77/D-04100. Drewno. Oznaczanie wilgotności). Zgodnie z tą normą ze 
środkowej części materiału naleŜy pobrać odpowiednią liczbę próbek o kształcie 
prostopadłościanu, których wymiary przekroju poprzecznego (w kierunku stycznym 
i promieniowym) wynoszą 20 x 20 mm, a długości (wzdłuŜ włókien) jest zawarta w granicach 
od  20 do 30 mm. Następnie próbki naleŜy zwaŜyć z dokładnością 0,01g  

(w metodzie technicznej) lub 0,001 g (w metodzie laboratoryjnej). ZwaŜone i ponumerowane 
próbki naleŜy umieścić w suszarce laboratoryjnej w temperaturze 103 ±2 ºC i suszyć do stanu 
całkowicie suchego. Przebieg suszenia musi być sprawdzany  poprzez  waŜenia kontrolne, 
z których pierwsze moŜna wykonać po 6 godzinach w przypadku drewna miękkiego lub po 
10 godzinach w przypadku drewna twardego. Następne waŜenia naleŜy wykonywać co 2 
godziny, aŜ do ustalenia się stałej masy próbki. Otrzymane z pierwszego i ostatniego waŜenia 
wartości moŜna wstawić do wzoru: 

W = mdw ― mds / mds x 100% 

Metoda suszarkowo–wagowa nadaje się do oznaczania wilgotności wszystkich gatunków 
drewna, ale nie naleŜy jej stosować do drewna Ŝywicznego i nasyconego impregnatami.  

W tych przypadkach w warunkach laboratoryjnych stosuje się metodę destylacyjną 
oznaczania wilgotności drewna.  

Najszybciej moŜna uzyskać pomiar wilgotności uŜywając elektronicznego miernika 
wilgotności–wilgotnościomierza. 

Działanie elektronicznych mierników polega na pomiarze pojemności elektrycznej lub 
oporu elektrycznego, jaki stawia drewno przepływającemu przezeń prądowi elektrycznemu. 
Wielkości te zmieniają się znacznie, gdy wilgotność drewna jest mniejsza od 30%, zaleŜą teŜ 
od gatunku i jego temperatury oraz kierunku przepływu prądu względem układu włókien. 
Nowoczesne wilgotnościomierze, np. krajowej produkcji miernik WRD–100 (rys.2) są 
przystosowane do pomiaru wilgotności jedenastu gatunków drewna o wilgotności od 6 do 
100%. Wpływ temperatury na drewna na wynik pomiaru jest uwzględniany za pomocą  
11-pozycyjnego układu kompensacyjnego. Do wyposaŜenia przyrządu naleŜą dwie elektrody 
dobierane w zaleŜności od grubości materiału: ręczna i młotkowa. Badanie jest nieniszczące, 
a wynik otrzymuje się natychmiast. KaŜdy miernik powinien być sprawdzony przez 
Okręgowy Urząd Miar, który wydaje świadectwo legalizacji. 
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Rys. 2. Wilgotnościomierz WRD–100 produkcji Zakładów Elektronicznych TANEL [6, s. 54] 

 

Wilgotnościomierze elektroniczne firmy Wagner (rys.3) słuŜą min. do szybkiego 
sprawdzania wilgotności deski na całej jej długości. Działają na zasadzie pomiaru pola 
elektromagnetycznego. Mierniki wytwarzają trójwymiarowe pole elektromagnetyczne, które 
przenika drewno w głąb do 63 mm, a czujnika fal elektromagnetycznych umoŜliwia 
dokonanie pomiaru wilgotności bez potrzeby wbijania elektrod w drewno. Wynik pomiaru 
jest niezaleŜny od temperatury drewna, stanu jego powierzchni oraz wilgotności otoczenia. 
Do pamięci miernika mogą być wpisane charakterystyki 50 gatunków drewna, a sam miernik 
w celu ułatwienia zapisywania wyników moŜna połączyć z komputerem [6,s.51÷55]. 

 

 
Rys. 3. Wilgotnościomierz firmy Wagner do określania wilgotności desek: 

a) miernik, b) pomiar wilgotności desek wewnątrz sztapla [6, s. 55] 
 

Zmiany kształtu drewna pod wpływem zmian jego wilgotności 
Zmianom wilgotności drewna towarzyszy zmiana jego wymiarów. Kurczenie lub 

pęcznienie drewna towarzyszące zmianom wilgotności drewna powyŜej punktu nasycenia 
włókien jest nieznaczne, wynosi 1,5–2% w kierunku stycznym i w praktyce jest pomijane. 
Większe zmiany wymiarów drewna następują przy zmianie jego wilgotności w zakresie 
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wilgotności higroskopijnej. Cząsteczki wody wnikające w przestrzenie międzymicelarne 
ściany komórkowej powodują rozsunięcie micel, pęcznienie komórek i pęcznienie całego 
elementu, a więc wzrostu jego wymiarów. Największe zmiany wymiarów następują 
w drewnie w kierunku stycznym (do 13% wartości początkowej), o połowę mniejsze są 
zmiany w kierunku promieniowym, najmniejsze (mniej niŜ 1%) w kierunku wzdłuŜnym. 
Po osiągnięciu wilgotności punktu nasycenia włókien dalszy wzrost wilgotności drewna 
(np. podczas deszczu, składowania w wodzie i zraszania) nie powoduje istotnych zmian 
wymiarów drewna (rys.4). 

 
Rys. 4. Wpływ wilgotności drewna na zmianę jego kształtu [6, s. 65] 

 

 
Rys. 5. Zmiany kształtu drewna w zaleŜności od umiejscowienia tarcicy w kłodzie [6, s. 69} 

 
Zmiany wymiarów drewna podczas obróbki w wyrobach gotowych są niepoŜądane. 

Drewno o zbyt duŜej wilgotności jest podczas schnięcia naraŜone na powstawanie 
wewnętrznych napręŜeń, które powodują zmianę kształtu elementu lub pęknięcia.  
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W wyrobach gotowych wykonanych z drewna o zbyt duŜej wilgotności moŜe nastąpić 
rozluźnienie połączeń, paczenie i odkształcanie się elementów tych wyrobów. Tak powstają 
nieszczelności w stolarce budowlanej i meblach, zsychanie i rozluźnianie się podłóg itp. 

Wykonywanie wyrobów z drewna nadmiernie wysuszonego równieŜ jest błędem, gdyŜ 
drewno, dąŜąc do równowagi higroskopijnej, pęcznieje i ulega spaczeniu. W praktyce 
konsekwencją ułoŜenia posadzki z nadmiernie wysuszonych deszczułek jest jej fałdowanie 
się. 

Zmiany kształtu wysuszonych elementów zaleŜą od sposobu ułoŜenia słojów na ich 
powierzchniach, czyli od miejsca w kłodzie, z którego pozyskano te elementy (rys.5). 

Aby się ustrzec przed powyŜej opisanymi niekorzystnymi zjawiskami, naleŜy drewno 
suszyć do wilgotności równowaŜnej, dostosowanej do warunków, w których będzie ono 
uŜytkowane to znaczy do wilgotności uŜytkowej wyrobu z drewna. 

Normy przedmiotowe określają dopuszczalne wartości wilgotności uŜytkowej wyrobów  
z drewna. Wymagana wilgotność uŜytkowa w poszczególnych grupach wyrobów z drewna 
wynosi na przykład: 
a) meble, posadzki (deski, parkiety, mozaika itp.), elementy wewnętrznej stolarki 

budowlanej (boazerie, drzwi, schody, poręcze): 
− w pomieszczeniach ogrzewanych centralnym ogrzewaniem: 7–10%, 
− w pomieszczeniach ogrzewanych piecami :10–12%, 

b) budownictwo wodne: 22–30% 
c) drewno przeznaczone do transportu bez opakowania w folię: – 18%, 
d) opakowania i palety: – 18–20%, 
e) okleiny: 18–15%, 
f) drewniane wyroby sportowe: 13–17%, 
g) drewniane instrumenty muzyczne: 5–11%, 
h) galanteria drzewna: 10–12%. 
     Według PN–81/ B-03150/01 wilgotność drewna iglastego przeznaczonego na elementy 
konstrukcji drewnianych jest zaleŜna od warunków eksploatacji  i od przyjętej technologii 
wytwarzania i nie powinna przekraczać: 
a) w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 20%,)  
b) w konstrukcjach znajdujących się na otwartym powietrzu 23%, 
c) w konstrukcjach klejonych zgodnie z wymaganiami technologii klejenia–15%, 
d) sklejka stosowana w konstrukcjach drewnianych–15%, 
e) płyty pilśniowe stosowane w konstrukcjach drewnianych–8%, 

Wilgotność elementów, z których jest wykonany produkt finalny, moŜe się równać 
wilgotności uŜytkowej lub być od niej nieco niŜsza np. o 2% od wilgotności uŜytkowej. 
UŜycie do obróbki drewna bardziej wysuszonego zapobiega ewentualnemu rozluźnianiu 
połączeń w wyrobie gotowym. Tę wilgotność elementów nazywamy wilgotnością techniczną 
drewna. 
 
Czynniki fizyczne wpływające na proces suszenia drewna 
 
Właściwości higroskopijne drewna  

Woda w postaci ciekłej, wypełniająca naczynia i cewki nosi nazwę wody kapilarnej lub 
wolnej. Średnica tych komórek jest mniejsza od 1 mm, dlatego zjawiska w nich zachodzące 
moŜna porównać do zachowania się cieczy w kapilarach (rys.6). 
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Rys. 6. Ruch wody w kapilarze [6, s. 60] 
 

W kapilarach między cząsteczkami wody a cząsteczkami celulozy z których są 
zbudowane ścianki cewek i naczyń, pod wpływem sił przyciągania cząsteczkowego (adhezji) 
powstają dwa meniski wklęsłe.  
Ich promienie są róŜne: mniejszy ze strony 1, gdzie woda odparowuje, większy ze strony 2 
cieczy, gdzie zachodzi kondensacja pary wodnej. Ciśnienie pary wodnej nad powierzchnią 
cieczy od strony 1 jest mniejsze od ciśnienia pary nad powierzchnią menisku od strony 2, nad 
którą zachodzi kondensacja pary. W wyniku róŜnicy ciśnień woda przemieszcza się 
w kierunku menisku o mniejszym promieniu jak na powyŜszym rysunku. Warunkiem 
przemieszczania się wody w naczyniach kapilarnych jest wypełnienie wodą całego przekroju 
poprzecznego naczyń kapilarnych. 

Na przebieg zjawiska wpływa lepkość wody. Im jest ona mniejsza, tym większe jest 
zwilŜanie ścianek cewek i naczyń, tym łatwiej woda w kapilarze paruje. Lepkość wody 
maleje wraz ze wzrostem jej temperatury. 

Dyfuzja wody w drewnie. W przestrzeniach międzymicelarnych, wypełnionych 
powietrzem i parą wodną, w wyniku dyfuzji dochodzi do równomiernego rozmieszczenia 
cząsteczek wody w całej objętości drewna, czyli do wyrównania jego wilgotności. Szybkość 
przemieszczania się cząsteczek jest tym większa, im większa jest ich koncentracja oraz 
większa jest temperatura drewna. Cząsteczki wędrują ku powierzchni drewna, gdyŜ tam ich 
koncentracja jest najmniejsza, a następnie odparowują, w wyniku czego następuje obniŜenie 
wilgotności drewna. 

Właściwości higroskopijne drewna 
Wilgotność drewna ulega zmianom wraz ze zmianami wilgotności względnej powietrza 
otaczającego to drewno. Im wyŜsza jest temperatura otoczenia, tym szybciej następują zmiany 
wilgotności drewna, czyli wymiana pary wodnej między drewnem a otaczającym je 
powietrzem. Zdolność drewna do zmiany wilgotności pod wpływem zmiany wilgotności 
i temperatury otaczającego powietrza nazywamy higroskopijnością drewna.  

Absolutnie suche drewno pobiera wodę z otaczającego je powietrza. Zachodzi tu 
zjawisko adsorpcji (adsorpcja to zjawisko gromadzenia się substancji ciekłej lub gazowej na 
powierzchni ciała stałego: zjawisko odwrotne do adsorpcji nazywamy desorpcją). W drewnie, 
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które ciałem pochłaniającym, czyli adsorbentem, wodę chłonąć mogą tylko ściany 
komórkowe. Gromadzi się ona na powierzchni micel oraz wiąŜe się z łańcuchami celulozy 
w obszarach nieuporządkowanych. Ilość pobranej wody jest ograniczona objętością micel. 
Wilgotność drewna (gatunków naszej sfery klimatycznej) moŜe wzrosnąć od 0% co najwyŜej 
do 28–30% ( wilgotność innych gatunków drewna moŜe wzrosnąć do 22–35%). 

Wilgotność drewna w wyŜej podanych granicach nazywamy wilgotnością higroskopijną 
drewna. Drewno o wilgotności z tego przedziału liczbowego ma zdolność pobierania 
wilgotności z otoczenia. Maksymalna wilgotność higroskopijna jest wtedy, gdy przestrzenie 
między micelarne są całkowicie wypełnione wodą. Drewno ma wówczas wilgotność 
określoną jako wilgotność punktu nasycenia włókien. Osiągnięcie przez drewno takiej 
wilgotności jest moŜliwe w warunkach, gdy wilgotność względna  powietrza  wynosi 100%,  
a temperatura powietrza zawiera się w przedziale od 0 do 45. W powietrzu o wilgotności 
względnej mniejszej od 100% drewno moŜe uzyskać dowolną wartość wilgotności mieszczcą 
się między wilgotnością nasycenia włókien (28–30%) a stanem absolutnie suchym. Taką 
wilgotność nazywamy wilgotnością równowaŜną. Przy ustalonej wartości wilgotności 
względnej powietrza, wilgotność równowaŜna drewna zaleŜy od  temperatury otaczającego je 
drewna od wysokości ciśnienia atmosferycznego i od gatunku drewna. W miarę wzrostu 
temperatury powietrza  wartość wilgotności równowaŜnej maleje. ZaleŜność wilgotności 
równowaŜnej drewna od wilgotności względnej powietrza przy ustalonej temperaturze (20°C) 
przedstawiono na (rys.7),[6,s.59–70] 
 
Ruch wody w drewnie podczas suszenia 

Suszenie drewna jest to działanie, którego celem jest osiągnięcie ściśle określonej 
zawartości wody w drewnie, zaleŜnej od przeznaczenia. WaŜne jest, aby przy zabiegach nie 
powstawały odkształcenia i uszkodzenia drewna. ObniŜenie wilgotności drewna następuje na 
skutek parowania wody z powierzchni drewna. 

Warunkiem schnięcia drewna jest przemieszczanie wody od wnętrza ku powierzchni 
suszonego elementu. Przemieszczanie się cząsteczek wody zawartych w drewnie następuje na 
skutek zjawisk kondensacji kapilarnej (jeśli wilgotność drewna jest powyŜej punktu nasycenia 
włókien) i dyfuzji cząsteczkowej (jeśli wilgotność drewna jest niŜsza od 28%).  

Woda w drewnie przemieszcza się w postaci cieczy i w postaci pary. Wraz ze spadkiem 
wilgotności drewna ilość wody przemieszanej w nim w postaci cieczy maleje. Na prędkość 
przemieszczania się wilgoci w drewnie ma wpływ róŜnica wilgotności między warstwami 
zewnętrznymi elementu, które są bardziej wysuszone, a warstwami o większej wilgotności. 
Im ta róŜnica jest większa, tym szybciej przemieszcza się woda w suszonym elemencie. 

Proces schnięcia przebiega prawidłowo wówczas, gdy masa wody ulegająca 
przemieszczaniu od środka drewna ku jego powierzchni jest większa od masy wody 
odparowanej z powierzchni tych elementów. Im gęstość drewna jest większa, a suszone 
elementy są grubsze, tym wolniej następuje przemieszczanie wody. Parowanie wody 
z powierzchni drewna moŜe odbywać się szybciej niŜ jej przemieszczanie wewnątrz 
elementu. W skrajnych przypadkach moŜe nastąpić przerwa strumienia wody w kapilarach. 
Wówczas proces suszenia jest utrudniony. W wyniku róŜnic wilgotności warstw drewna, 
powodujących róŜnice wymiarów mogą wystąpić napręŜenia powodujące pękanie suszonego 
materiału [6,s.70–72]. 
 
Wpływ właściwości powietrza na parowanie wody z drewna 

Parowaniu wody z powierzchni drewna sprzyja przepływ suchego i ciepłego powietrza 
ponad powierzchnią drewna. Zalecana minimalna prędkość przepływu powinna wynosić ok. 
0.5 m/s. 
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Parowanie wody z powierzchni drewna jest moŜliwe  wtedy, gdy wilgotność powietrza 
w otoczeniu suszonych elementów jest mniejsza od wilgotności warstw powietrza tuŜ ponad 
powierzchnią suszonych elementów. Im większa jest róŜnica wilgotności, tym parowanie jest 
intensywniejsze. JeŜeli nie ma tej róŜnicy wilgotności, woda z drewna nie paruje, proces 
suszenia nie  zachodzi, a drewno znajduje się w stanie równowagi higroskopijnej. Natomiast  
w sytuacji odwrotnej, gdy wilgotność mas powietrza otaczających suszony materiał jest 
większa od wilgotności warstw powietrza bezpośrednio przylegającej do powierzchni 
elementu–drewno nawilŜa się. 

W powietrzu zawsze występuje para  wodna. Maksymalna zawartość pary wodnej 
w powietrzu zaleŜy od ciśnienia i temperatury powietrza. Dla ustalonych wartości ciśnienia 
i temperatury moŜna określić maksymalną ilość pary wodnej, jaką moŜe wchłonąć powietrze, 
podając ją np. w gramach dla powietrza (suchego) o objętości 1 m3. Ta maksymalna ilość 
pary nasyca powietrze, co oznacza, Ŝe zwiększenie (w danej objętości powietrza) zawartości 
pary spowodowało by jej skroplenie. Najczęściej przy danym ciśnieniu i w określonej 
temperaturze zawartość pary wodnej w powietrzu jest mniejsza od maksymalnej. JeŜeli masę 
pary znajdującej się w jednostce objętości powietrza odniesiemy do masy pary, która by tę 
objętość powietrza nasyciła wynik podamy w procentach, to określimy wilgotność względną 
powietrza. Oznacza się ją literą grecką φ(fi). W suszarnictwie często uŜywa się terminu 
wilgotności względnej powietrza. 

 
Rys. 7. Higroskopijna równowaga drewna w temperaturze 20°C [6, s. 63] 

 
Przykładowe dane dotyczące tych zaleŜności są następujące drewno składowane 

w pomieszczeniu, w którym temperatura powietrza wynosi 20°C, a wilgotność względna 
powietrza 25°C (takie są warunki  w pomieszczeniu ogrzewanym centralnym ogrzewaniem 
w miesiącach zimowych podczas duŜych mrozów), po pewnym czasie osiągnie wilgotność 
równowaŜną równą ok. 5%. Latem, gdy wilgotność względna powietrza o temperaturze 20°C 
wzrośnie do 70%, wilgotność równowaŜna drewna wzrośnie do 13%. Przy tej samej 
wilgotności powietrza spadek temperatury do 10°C sprawi, Ŝe wilgotność drewna wzrośnie do 
13,2%. 
 


