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4.3. Typy suszarń, przyrządy pomiarowe i kontrolne oraz obsługa        
suszarni komorowej 

 
4.3.1 Materiał nauczania 
 
Typy suszarń do drewna [6,s.73–87] 

W większości tartaków i prawie wszystkich zakładach produkcyjnych wyroby finalne 
drewna jest suszone w suszarkach. 

Zespół suszarek wraz z obiektami towarzyszącymi, jak sterowanie, laboratoria, 
magazyny, nazywa się suszarnią. 

Sposoby suszenia drewna w suszarniach zaleŜą przede wszystkim od rodzaju materiału 
przeznaczonego do suszenia. 

Wśród suszarni wyróŜniamy: 
− suszarki do tarcicy,  
− suszarki do oklein i łuszczki,  
− suszarki do wiórów, 
− suszarki do płyt pilśniowych porowatych. 

Warunkiem suszenia drewna jest spowodowanie takiego ruchu cząsteczek wody zawartej 
w drewnie, aby  nastąpiło jej parowanie z powierzchni elementu oraz zapewnienie warunków 
technicznych do odprowadzenia wyparowanej z drewna wody poza suszarkę. Aby zapewnić 
parowanie wody, naleŜy dostarczyć ciepło do odparowania wody. Stosuje się kilka sposobów 
dostarczania energii cieplnej mokremu drewnu. Najdawniej i najczęściej stosowanym obecnie 
sposobem jest konwekcja–przenoszenie ciepła od źródła, np. od nagrzanych grzejników 
(konwektorów), do drewna za pomocą powietrza w wyniku jego ruchu. Ruch powietrza 
spowodowany jest róŜnicami temperatury i wilgotności względnej powietrza, przyśpieszony 
ruch powietrza jest wymuszony za pomocą wentylatorów. Innym sposobem jest 
promieniowanie cieplne (albo temperaturowe). Jest to ogrzewanie polegające na dostarczaniu 
energii cząsteczkom drewna w wyniku promieniowania podczerwonego. MoŜna teŜ ogrzać 
drewno kontaktowo, wykorzystując zjawisko przewodnictwa cieplnego między drewnem 
i źródłem ciepła, którym moŜe być ogrzewana płyta. Korzystnie jest ogrzewać drewno od 
wewnątrz, aby zjawisko termodyfuzji sprzyjało przemieszczaniu się cząsteczek pary wodnej. 
Aby to uzyskać, umieszcza się drewno między elektrodami róŜnoimiennymi. Drewno nie 
przewodzi prądu (jest dielektrykiem), ale pod wpływem ruchu jego cząsteczek w zmiennym 
polu elektrycznym wywiązuje się tarcie, które powoduje, Ŝe wewnątrz objętości pakietu 
drewna jest wydzielane ciepło. 

Cząsteczki wyparowanej z drewna wody muszą być usunięte poza suszarkę. Odbywa się 
za pomocą tzw. czynnika suszącego. Czynnikiem suszącym moŜe być gorące powietrze, 
przegrzana para wodna lub spaliny. Są to gazy, które mają zdolność mieszania się z parą 
wodną. 

Podział suszarek ze względu na sposób ogrzewania drewna oraz ze względu na zasadę 
działania przedstawia tab.3. 
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Tabela 3. Podział suszarek do drewna 

 
Suszenie jest najbardziej energo- i czasochłonnym etapem obróbki drewna. Obecnie 

największa część produkowanego drewna jest suszona w suszarkach konwekcyjnych. 
Utrzymanie wysokiej temperatury suszenia wymaga wytworzenia duŜej ilości ciepła. 
Jednocześnie konieczność zapewnienia odpowiedniej wilgotności powietrza w komorze 
powoduje uwalnianie gorącego i wilgotnego powietrza do atmosfery. W ten sposób spora 
ilość energii jest tracona. 

DąŜenie do poprawienia jakości suszonego drewna, zmniejszenia zuŜycia energii, 
skrócenia czasu  suszenia i wyeliminowania uciąŜliwych dla środowiska emisji gazów 
z kotłowni, stanowi impuls do udoskonalania rozwiązań konstrukcyjnych suszarek do drewna 
oraz poszukiwania nowszych metod suszenia. Obecnie–poza zwykłym konwekcyjnym–są 
stosowane inne metody suszenia: suszenie konwekcyjne przy obniŜonym ciśnieniu, 
nagrzewanie dielektryczne, a w krajach południowych–nagrzewanie słoneczne.  
 
Suszarki do tarcicy 

Najlepsza byłaby taka suszarka do tarcicy, która suszy szybko, w suszonym drewnie nie 
powstają Ŝadne zmiany (nie ma pęknięć, nie ma Ŝadnych zmian kształtu), wilgotność w całej 
objętości elementu jest jednakowa i ma odpowiednią wartość, obsługa suszarki jest w pełni 
zautomatyzowana. Takie „idealne” suszarki istnieją (np. podciśnieniowo–dielektryczne), ale 
ich produkcja i eksploatacja są kosztowne. Najbardziej popularne są suszarki, w których 
drewno jest suszone w atmosferze cyrkulującego powietrza. WyróŜniamy wśród nich: 
− suszarki konwekcyjne cyklicznego działania komorowe, 
− suszarki konwekcyjne cyklicznego działania kondensacyjne, 
− suszarki ciągłego działania, dawniej zwane tunelowymi. 
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Suszarki konwekcyjne powietrzne cyklicznego działania. 
Obecnie drewno jest najczęściej suszone w atmosferze powietrza, w suszarkach 

konwekcyjnych cyklicznego działania, zwanych komorowymi.  
Drewno do suszenia jest układane w specjalny sposób na palecie lub bezpośrednio na 

wózku szynowym i załadowywane do wnętrza suszarki.. Drzwi komory zostają szczelnie 
zamknięte. Nad procesem suszenia czuwa suszarnik albo odpowiednio zaprogramowany 
komputer. Do wnętrza komory jest dostarczane powietrze o regulowanej w trakcie cyklu 
suszenia temperaturze i wilgotności. Powietrze spełnia dwa zadania: unosi energię cieplną od 
grzejnika do drewna (zjawisko konwekcji) oraz jest czynnikiem suszącym, tzn. suche 
powietrze przejmuje parę wodną z powierzchni drewna. Im cieplejsze jest powietrze i im 
szybciej krąŜy, tym więcej ciepła odbiera drewno. Ruch powietrza wewnątrz komory suszarki 
wymuszają wentylatory. Powietrze z atmosfery, tłoczone do wnętrza suszarki, ogrzewa się od 
grzejników (tzw. radiatorów, nagrzewanych gorącą wodą lub parą wodną) i przepływa 
prostopadle do wzdłuŜnej osi sztapla. Nadmiar wilgotnego powietrza jest usuwany do 
atmosfery przez kominki wentylacyjne. Po zakończeniu procesu wysuszone drewno zostaje 
wyprowadzone z suszarki.  

Suszarki komorowe róŜnią się cechami uŜytkowymi. NajwaŜniejszą z nich jest 
pojemność, tzn. objętość części komory przeznaczonej do załadunku drewna. Inne cechy 
uŜytkowe to: koszt eksploatacji oraz łatwość obsługi i cena suszarki przypadająca na 1 m3  
pojemności suszarki.  

Suszarki komorowe róŜnią się teŜ rozwiązaniami technicznymi, np.: sposobem obiegu 
powietrza między suszonymi elementami, konstrukcją komory, materiałami uŜytymi do jej 
wykonania, sposobem nagrzewania powietrza, stopniem automatyzacji sterowania 
parametrami powietrza. Na rysunku 21 przedstawiono jedno z moŜliwych rozwiązań 
konstrukcyjnych suszarek komorowych.  

Rys. 21. Schemat działania suszarki komorowej: 
1 – komora robocza, 2 – zespół wentylacyjny, 3 – układ grzewczy, 4 – układ zraszania, 5 – sterownia, 6 – drzwi 
do załadunku i wyładunku wsadu, 7 – kominki do ssania i wytłaczania powietrza, 8 – wsad (drewno) [6, s. 78] 

 
W suszarkach powietrznych konwekcyjnych cyklicznego działania cykl suszenia 

obejmuje pięć faz.  
Faza pierwsza to powolne nagrzewanie drewna w suszarce do temperatury 35°C. Zakłada 

się na ogół, Ŝe czas nagrzewania powinien wynosić 1 godzinę na 1 cm grubości suszonego 
drewna. Całkowity czas nagrzewania nie powinien przekraczać 24 godzin i zaleŜy od 
grubości  drewna, np. drewno  grubości  od 16 do 29 mm moŜe być w ciągu godziny ogrzane  
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o 8°C, drewno grubości od 32 do 50 mm o 6°C, drewno grubości od 63 do 100 mm – 4°C. 
Zbyt szybkie nagrzewanie powoduje intensywne wysychanie przypowierzchniowych warstw 
drewna, a w konsekwencji jego powierzchniowe pękanie i utrudnianie dopływu wody do 
powierzchni. Aby zabezpieczyć drewno przed powierzchniowym wysychaniem, w czasie 
nagrzewania, wilgotność względną powietrza w suszarce utrzymuje się powyŜej  98%. 

Faza druga jest niezbędna przy suszeniu drewna wstępnie podsuszonego na wolnym 
powietrzu, a moŜe być pominięta przy suszeniu drewna świeŜo ściętego. Polega ona na 
wstępnym nawilŜaniu ogrzanego drewna. Ten zabieg powoduje ułatwienie przepływu wilgoci 
przez warstwę przypowierzchniową drewna i zmniejszenie napręŜeń. NawilŜanie rozpyloną 
wodą lub nasyconą parą wodną wykonuje się w temperaturze 35°C i przy wilgotności 
powietrza 98–99%. Zalecany czas trwania nawilŜania zaleŜy od grubości suszonych 
elementów. Dla drewna iglastego przewiduje się 1 godzinę nawilŜania na 1 cm grubości 
tarcicy, dla drewna liściastego–1,5 godziny na 1 cm grubości tarcicy. 

Faza trzecia to suszenie właściwe. Wysokość temperatury i wartość względnej 
wilgotności powietrza suszącego podczas suszenia właściwego przyjmuje się w zaleŜności od 
gatunku drewna, jego grubości, wilgotności stopnia obróbki i wymaganej wilgotności 
końcowej. Wartości parametrów powietrza są zmienne w zaleŜności od bieŜącej wilgotności 
suszonego drewna.  

W pierwszym etapie suszonego drewna, od wilgotności początkowej do wilgotności 
wynoszącej około 28%, temperatura powietrza suszącego powinna być niŜsza, a względna 
wilgotność powietrza wyŜsza niŜ w drugim etapie suszenia, który rozpoczyna się po 
osiągnięciu przez drewno wilgotności nasycenia włókien. Podczas suszenia grubego drewna 
iglastego i trudno schnących gatunków liściastych (dąb, buk) stosuje się nawilŜanie 
zapobiegające pękaniu suszonego drewna (grube drewno dębowe nawilŜa się kilkakrotnie).  

Przykładowe parametry powietrza suszącego w suszarkach konwekcyjnych powietrznych, 
stosowane podczas tzw. suszenia normalnego, wybrane dla niektórych  gatunków drewna  
i tarcicy grubości 32–50 mm  przedstawiono (wg Glijera) w tab.4. 
 
Tabela 4. Parametry powietrza suszącego w suszarkach powietrznych cyklicznego działania 

 
Faza czwarta to sezonowanie suszonych elementów. W fazie tej następuje częściowe 

wyrównanie wilgotności w całej objętości suszonych elementów i zmniejszenie 
wewnętrznych napręŜeń, które mogłyby spowodować pękanie drewna. Suszone drewno 
poddawane końcowemu nawilŜaniu wyrównawczemu w temperaturze i wilgotności powietrza 
odpowiadającej wilgotności równowaŜnej drewna o 2% większej od końcowej wilgotności 
drewna. Czas trwania tej fazy wynosi 2 godziny  na 1 cm grubości suszonej tarcicy iglastej  
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i 2,5 godziny na 1 cm grubości suszonej tarcicy liściastej. 
Faz piąta polega na studzeniu wysuszonego drewna. Szybkość obniŜania temperatury 

w suszarce nie powinien być większy niŜ 6°C na 1 godzinę. Powolne studzenie zapobiega 
powierzchniowym pęknięciom i powoduje dalsze wyrównywanie wilgotności w całej 
objętości wysuszonego drewna. Temperatura końcowa drewna wystudzonego moŜe być 
wyŜsza od temperatury powietrza w miejscu jego składowania ok. 25°C. 
 
Suszarki kondensacyjne [6, s. 81] 

Suszarki kondensacyjne naleŜą do grupy suszarek powietrznych konwekcyjnych 
cyklicznego działania (rys.22). Drewno w tego typu suszarkach jest ogrzewane za pomocą 
krąŜącego powietrza na zasadzie konwekcji. Powietrze, które jest czynnikiem suszącym, nie 
jest wymieniane z otoczeniem–suszarki nie mają kominków wentylacyjnych. NajwaŜniejszym 
elementem tych suszarek jest agregat chłodniczy, w którym następuje ochładzanie wilgotnego 
powietrza i skraplanie zawartej w nim pary. Osuszone powietrze jest podgrzewane 
grzejnikami elektrycznymi do temperatury nie niŜszej niŜ 45°C i kierowane ponownie przez 
sztapel do obiegu suszenia. Powietrze przepływające przez sztapel wchłania parę wodną 
i następnie jest kierowane do chłodnicy. Suszarki kondensacyjne są energooszczędne, gdyŜ 
energia cieplna zawarta w wilgotnym powietrzu nie jest usuwana z powietrzem, jak 
w suszarkach komorowych, do atmosfery, lecz w wyniku skraplania pary zostaje odzyskana 
i wykorzystana do nagrzewania osuszonego powietrza. Sprawność cieplna tych suszarek 
moŜe wynosić nawet 80%.  

 
Rys. 22. Schemat suszarki kondensacyjnej [6, s. 81] 

 
Suszarki kondensacyjne stosuje się do wstępnego suszenia drewna gatunków trudno 

schnących–drewna dębowego i bukowego lub do suszenia grubych asortymentów drewna 
iglastego. Suszenie kondensacyjne trwa dłuŜej niŜ w suszarkach komorowych tradycyjnych, 
co moŜe być czasem przyczyną zainfekowania drewna grzybami. 
 
Suszarki aerodynamiczne 

Są to suszarki powietrzne konwekcyjne cyklicznego działania. Powietrze będące 
czynnikiem suszącym ogrzewane w  nietypowy sposób na skutek tarcia mas powietrza 
o specjalnie skonstruowany wirnik wentylatora. Proces suszenia przebiega podobnie jak 
w suszarkach komorowych. Tego typu suszarki mogłyby znaleźć zastosowanie w zakładach 
zlokalizowanych tam, gdzie istnieje zakaz budowania kotłowni oraz tam, gdzie wysokie 
koszty suszenia nie mają istotnego znaczenia. W Europie nie ma suszarek tego typu. 
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Suszarki podciśnieniowe 
Suszarki podciśnieniowe (zwane równieŜ próŜniowymi) słuŜą do szybkiego suszenia 

twardych gatunków drewna. Istnieje kilka sposobów przekazywania ciepła drewnu 
w suszarkach podciśnieniowych. Skonstruowano suszarki podciśnieniowe konwekcyjne, 
w których czynnikiem grzewczym jest para przegrzana, suszarki podciśnieniowe 
z ogrzewaniem kontaktowym i suszarki podciśnieniowe z ogrzewaniem dielektrycznym. 

W suszarkach podciśnieniowych z ogrzewaniem konwekcyjnym drewno schnie 
w atmosferze pary przegrzanej o ciśnieniu obniŜonym w stosunku do ciśnienia 
atmosferycznego. Przy tak obniŜonym ciśnieniu temperatura wrzenia wody jest niŜsza od 
100°C. Woda zawarta w drewnie zamienia się w suszarce w parę wodną i w tej postaci 
przemieszcza się od wnętrza ku powierzchni suszonych elementów. W grupie suszarek 
konwekcyjnych suszarki podciśnieniowe charakteryzują się najkrótszym czasem suszenia, np. 
drewno twardych  gatunków jest suszone w czasie dwa, a nawet  trzy razy krótszym, niŜ  
w pozostałych suszarkach konwekcyjnych. Wynika to stąd, Ŝe przewodzenie przez drewno 
wilgoci w postaci pary jest kilkakrotnie szybsze od przewodzenia wody ciekłej. PoniewaŜ 
drewno schnie na niskiej temperaturze, to jego jakość, przy prawidłowo prowadzonym 
procesie, nie ulega zmianie. Wadą suszenia w tych suszarkach jest nierównomierny rozkład 
wilgotności w suszonych elementach. 

Na rysunku 23 przedstawiono schematycznie suszarkę podciśnieniową z ogrzewaniem 
kontaktowym. Drewno spoczywa na wózku wewnątrz izolowanego termicznie autoklawu, 
kaŜda warstwa drewna jest przełoŜona metalową płytą, której konstrukcja jest podobna do 
półki w prasie  hydraulicznej. Drewno i zawarta w nim woda są ogrzewane  kontaktowo 
w wyniku przepływu ciepła od metalowych płyt. Para wodna odprowadzana z suszonego 
drewna kondensuje na usytuowanych po bokach autoklawu chłodnicach studzonych zimną 
wodą. Powstały kondensat jest wypompowywany na zewnątrz. Podciśnienie w suszarce 
wytwarza pompa próŜniowa.  
 

 
Rys. 23. Schemat suszarki próŜniowej z ogrzewaniem kontaktowym [6, s. 83] 
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Drewno w suszarce jest ogrzewane do temperatury 70°C, przy ciśnieniu atmosferycznym. 
Następnie ciśnienie wewnątrz walczaka obniŜa się tak, Ŝe woda wrze w temperaturze  
40–50 °C i zamienia się w parę. Kiedy temperatura drewna stanie się niŜsza od temperatury 
wrzenia, cykl grzania drewna i suszenia przy obniŜonym ciśnieniu powtarza się. Czas 
suszenia twardych gatunków drewna w suszarkach podciśnieniowych kontaktowych moŜe 
nawet być sześciokrotnie krótszy od czasu suszenia w suszarkach komorowych.  
 
Suszarka podciśnieniowa z ogrzewaniem dielektrycznym 

Budowę suszarki podciśnieniowej z ogrzewaniem dielektrycznym przedstawiono na 
(rys.24). Ciasno ułoŜone drewno jest umieszczone wewnątrz autoklawu na specjalnym wózku 
izolowanym elektrycznie. Po obu stronach znajdują się elektrody zasilane prądem wielkiej 
częstotliwości (np. 13,56 MHz). Do autoklawu jest podłączona pompa próŜniowa, a ciśnienie 
we wnętrzu autoklawu wynosi 5 do 10 kPa. Przy tym ciśnieniu temperatura wrzenia wody 
wynosi 45–50°C. Para wodna odprowadzana z drewna kondensuje się na chłodnicy zasilanej 
zimną wodą, a kondensat jest odprowadzany za pomocą pompy na zewnątrz. 
 

 
Rys. 24. Schemat suszarki podciśnieniowej z ogrzewaniem dielektrycznym [6, s. 85] 

 
Drewno jest dielektrykiem, tzn. nie przewodzi prądu elektrycznego, ale umieszczenie 

drewna w polu o wielkiej częstotliwości powoduje nieznaczne przemieszczanie się cząsteczek 
elementarnych jego budowy. Towarzyszące temu zjawisku tarcie jest źródłem ciepła. Drewno 
nagrzewa się równomiernie wewnątrz swojej objętości. Ogrzewanie jest ograniczone 
wyłącznie do suszonego materiału, nie ma tu nośnika ciepła. PoniewaŜ na powierzchni 
drewna, na skutek parowania wody, temperatura jest niŜsza niŜ w jego wnętrzu, to zachodzi tu 
zjawisko termodyfuzji, czyli strumień wilgoci przemieszcza się z wewnętrznych warstw 
drewna zgodnie z kierunkiem spadku temperatury.  

Suszenie przebiega szybko i bez pęknięć, ale metoda jest wskazana dla drewna o dobrej 
przepuszczalności pary wodnej–brzozy, grabu wiązu. Trudno suszą się gatunki uznawane za 
trudno schnące: dąb i buk.  

Czas suszenia w suszarkach podciśnieniowych dielektrycznych mniej zaleŜy od 
wilgotności początkowej drewna, a bardziej od  jego właściwości. Drewna drzew iglastych  
i li ściastych o gęstości do 500 kg/m3 suszy się ok. dwu godzin, rozpierzchłonaczyniowe 
drewno liściaste o gęstości ponad 500 kg/m3 – cztery godziny, a trudno suszące się drewno 
pierścieniowonaczyniowe–osiem godzin. ZuŜycie energii w tych typach suszarek jest duŜe 
i wynosi ok. 250 kW·h na m3 drewna. 
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Suszarki do tarcicy konwekcyjne ciągłego działania 
W suszarkach ciągłego działania suszone drewno w czasie trwania procesu jest co pewien 

czas przemieszczane wzdłuŜ tunelu suszarki. Materiał wysuszony jest wprowadzany z jednej 
strony suszarki, a jednocześnie drewno mokre jest wprowadzane do suszarki od strony 
przeciwnej (rys.25). Tego typu suszarki są przeznaczone do masowego suszenia głównie 
drewna iglastego do wilgotności nie mniejszej niŜ 12%. Sprawność cieplna suszarek ciągłego 
działania jest znacznie wyŜsza niŜ suszarek cyklicznego działania. Nagrzane powietrze płynie 
w kierunku przeciwnym do kierunku przesuwania drewna. Temperatura powietrza na drodze 
przepływu obniŜa się, a jego wilgotność rośnie. Pojemność tego rodzaju suszarek moŜe 
dochodzić do 600 m3, prędkość przepływu powietrza wynosi 1-1,5 m/s, temperatura w tunelu 
nie przekracza 65°C. 

 
Rys. 25. Suszarka ciągłego działania z wzdłuŜnym w stosunku do sztapli przepływem powietrza [6, s. 85] 

 
Suszarki do łuszczki i okleiny 

Łuszczkę i okleinę suszy się w suszarkach taśmowych ciągłego działania. Drewno moŜe 
być ogrzewane strumieniem gorącego powietrza, tj. konwekcyjnie.  

Innym sposobem suszenia łuszczki i okleiny jest nagrzewanie w wyniku bezpośredniego 
kontaktu płyt grzewczych z suszonym drewnem. Ten rodzaje suszenia stosowany do cienkich 
fornirów uniemoŜliwia bowiem ich paczenie. NaleŜy dodać, Ŝe sposób ten jest rzadko 
stosowany.  

Do suszenia fornirów stosuje się przekazywanie ciepła za pomocą promienników  
podczerwieni–lamp emitujących promienie podczerwone (cieplne). Promienie podczerwone 
wnikają w drewno na głębokość zaleŜną od gatunku drewna , np.w drewno orzecha i gruszy 
mniej niŜ 0,5 mm, w drewno dębu 1–2 mm, w drewno sosny 2–4 mm, w drewno lipy 4–mm. 
Ten sposób przekazywania energii cieplnej jest wykorzystywany tylko do suszenia fornirów. 
 
Suszarki do wiórów 

Do wytwarzania płyt wiórowych stosuje się specjalnie pozyskiwane o określonych 
kształtach i wymiarach, wióry drzewne. Jednym z ogniw procesu technologicznego produkcji 
płyt wiórowych jest suszenie wiórów. Mokre wióry umieszcza się w bębnie, do którego są 
dostarczane spaliny uzyskane ze spalania gazu lub paliwa płynnego. Spaliny przejmują parę 
powstałą z wody zawartej w wiórach i są częściowo usuwane do atmosfery, a częściowo 
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kierowane powtórnie do bębna. Wióry wysychają do wilgotności 2%, po czym są studzone 
i przekazywane do dalszego etapu produkcji płyt wiórowych. 
 
Suszarki do płyt pilśniowych porowatych 

W procesie technologicznym płyt pilśniowych porowatych uformowany kobierzec jest 
poddawany suszeniu w suszarkach rolkowych o działaniu ciągłym. W kanale suszącym 
znajdują się rolki napędzane łańcuchami tworzące 14 poziomów, na których są umieszczane 
płyty. Energia cieplna do płyt jest doprowadzana w wyniku promieniowania podczerwonego 
grzejników   usytuowanych  pod  płytami. Czynnikiem suszącym jest para przegrzana o temp.  
około 170°C, uzyskiwana z wody odprowadzanej z suszonego materiału. Nadmiar pary 
przegrzanej, po odzyskaniu z niej ciepła w wymienniku ciepła, jest odprowadzany do 
atmosfery. 
 
Przygotowanie suszarki do pracy [4,s.77] 

Cykl suszenia obejmuje przygotowanie suszarki, ustawienie \drewna w suszarce, 
prowadzanie procesu w poszczególnych fazach i rozładunek suszarki. Za sposób 
przygotowania drewna do suszenia i przeprowadzenie cyklu suszenia odpowiedzialni są 
odpowiednio przygotowani zawodowo suszarnicy. 

Przed wprowadzeniem drewna do suszarki wykonywane są następujące czynności: 
− sprzątanie suszarki (tę czynność lepiej jest wykonać po kaŜdym zakończonym cyklu), 
− sprawdzenie droŜności studzienki i kanałów ściekowych, 
− sprawdzenie stanu wentylatorów, a zwłaszcza stanu łoŜysk, 
− dokręcenie smarowniczek łoŜysk w układzie napędu wentylatorów, 
− po wykonaniu prac związanych z zasilaniem silników, sprawdzenie kierunków obrotów 

wentylatorów (wszystkie muszą mieć ten sam kierunek obrotów),  
− sprawdzenie stanu układu grzejnego (przecieki, działanie odwadniaczy, zamknięcie 

obejść odwadniaczy), 
− odpowietrzenie grzejników wodnych, jeŜeli nie ma w nich automatycznych zaworów 

odpowietrzających, 
− sprawdzenie działania przepustnic w kominkach wentylacyjnych, 
− sprawdzenie działania układu nawilŜania powietrza, oczyszczenie lub wymiana dysz, 
− wypłukanie lub wymiana gazy na czujniku termometru mokrego, 
− uzupełnienie wody w naczyniu nawilŜającym, 
− wymiana wkładki celulozowej w układzie pomiaru wilgotności równowaŜnej, 
− sprawdzenie stanu przewodów sond układu pomiaru wilgotności drewna, 
− sprawdzenie działania układu sygnalizacyjnego „człowiek w komorze”, 
− sprawdzenie stanu uszczelek drzwi, 
− sprawdzenie ogólnego stanu wnętrza suszarki. 
 

Z wymienionych czynności wykonywane są tylko te, które dotyczą występujących 
w suszarce elementów. 
 
Przygotowanie drewna do suszenia [6,s.87–90] 

Planując proces suszenia dla kaŜdej partii materiału, która ma być wysuszona w suszarce, 
trzeba określić, jaka jest jej wilgotność początkowa. W tym celu naleŜy wybrać trzy sztuki 
drewna o spodziewanej największej wilgotności. Jeśli suszone są gatunki iglaste, to jedna 
sztuka powinna mieć jak największy udział bielu, druga jak największy udział twardzieli, 
a trzecia powinna się charakteryzować równym udziałem bielu i twardzieli. Do pomiaru 
wilgotności moŜna uŜyć wilgotnościomierzy elektronicznych lub określić wilgotność metodą 
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suszarkowo–wagową. Do kontrolowania zmian wilgotności drewna, jeśli suszarka nie jest 
wyposaŜona w automatyczne sterowanie, słuŜą  tzw. deski kontrolne. Wycina się je 
z wybranych trzech sztuk drewna. Ich długość powinna wynosić ok. 600 mm. Deski waŜy się 
z dokładnością do 1 g. Następnie oblicza się ich masę przy wilgotności docelowej suszenia. 
Deski umieszcza się w środku sztapla (rys. 26). Podczas suszenia deski są kilkakrotnie 
wyjmowane i waŜone, a wyniki waŜenia porównywane z obliczoną masą desek po 
wysuszeniu. 

 
Rys. 26. Sposób umieszczania deski kontrolnej w sztaplu [6, s. 88] 

 
Formowanie sztapli (stosów) i pakietów 

Sposób załadunku suszarki jest zagadnieniem bardzo waŜnym. Prawidłowy dobór 
materiału i odpowiednie uformowanie sztapli jest podstawą uzyskania wysokiej jakości 
suszonej tarcicy i ma wpływ na sprawność eksploatacyjną suszarek.  

Sztaple układa się na paletach o wymiarach odpowiednich do wymiarów komory suszarni 
lub na wózkach szynowych (rys.27). 

 
Rys. 27. Formowanie sztapli przeznaczonych do suszarek: 

a) sztapel dwuczołowy, b) jednoczołowy, c) sztapel do suszarki ciągłego działania [6, s. 88] 
 
 

 
Rys. 28. Kształt sztapli w suszarce jednotorowej [4, s. 79] 
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Rys. 29. Długość sztapla w suszarce jednotorowej [4, s. 79] 

 
 

 
Rys. 30. Ustawienie pakietów na głębokości suszarki bez transportu szynowego [4, s. 81] 
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Rys. 31.Ustawienie sztapli na szerokości suszarek [4, s. 81] 
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Rys. 32. Przestrzenie między sztaplami [4, s. 82] 

 
Komora suszarki powinna być załadowana drewnem jednego gatunku (lub gatunków 

podobnych, jak np. świerk i jodła), tej samej grubości, podobnej szerokości, o tym samym 
stopniu obróbki (tarcica obrzynana lub nieobrzynana) i o zbliŜonej wilgotności początkowej. 
NajwyŜszą jakość suszonej tarcicy moŜna uzyskać susząc tylko tarcicę obrzynaną. Która 
łatwiej układa się w sztaplach.  

Drewno powinno być poukładane w pakiety i sztaple dwuczołowe (rys. 27a). Tarcica 
w jednej warstwie sztapla powinna być ułoŜona bez szczelin. Inaczej układa się tylko drewno 
przeznaczone do suszarki ciągłego działania ze wzdłuŜnym układem sztapli (rys. 27c). 
Tarcice nieobrzynaną naleŜy układać na przemian  raz szerszym, a raz węŜszym końcem do 
czoła sztapla. Długość sztapli dwuczołowych powinna być równa długości najdłuŜszych 
sztuk. Szerokość i wysokość sztapli jest zaleŜna od wymiarów przestrzeni załadowczej 
suszarki. 

JeŜeli nie wystarcza drewna na uformowanie sztapla normalnej szerokości i wysokości, 
to naleŜy ułoŜyć sztapel węŜszy, ale o normalnej wysokości. Ustawienie w suszarce sztapli 
mniejszej wysokości powoduje przepływ  powietrza  nad nim, a więc przesuszenie drewna 
w górnych warstwach sztapla i wydłuŜony czas wysychania desek we wnętrzu sztapla. 
NajdłuŜsze i najszersze sztuki tarcicy układa się z brzegu, pozostałe w środku. JeŜeli łączna 
szerokość sztuk w jednej warstwie jest mniejsza od szerokości sztapla, to szczelinę naleŜy 
pozostawić w środku sztapla. Boczne powierzchnie skrajnych sztuk tarcicy muszą tworzyć 
jedną pionową płaszczyznę. W przypadku suszenia elementów o długościach mniejszych od 
szerokości komory naleŜy ułoŜyć sztapel dwuczołowy tak, aby wypełniał komorę na całej 
szerokości. Równe sztaple, bez szczelin w warstwach poziomych, dają moŜliwość 
wyeliminowania zawirowań przepływającego powietrza.  

Sztaple jednoczołowe (rys. 27b) nie powinny być stosowane, bo wystające części tarcicy  
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w tych sztaplach ulegają spękaniu i paczeniu, a ponadto utrudniają prawidłowy przepływ 
powietrza w komorze.  

DuŜy wpływ na prawidłową cyrkulację powietrza suszącego ma właściwy dobór oraz 
właściwe ułoŜenie przekładek. Wykonuje się je ze zdrowego drewna iglastego, okresowo 
zabezpieczanego przed grzybami odpowiednimi preparatami. Stosowanie przekładek 
o przekroju kwadratowym, a nie prostokątnym, zapewnia uniknięcie błędu, jakim jest 
ułoŜenie krzywego stosu. Do tarcicy grubości do 50 mm stosuje się przekładki o przekroju 
25x25 mm, a do tarcicy grubszej–przekładki o przekroju 30x30 mm. Długość przekładek 
powinna być równa szerokości sztapla. Przekładki muszą być kładzione „na płask”, jedna nad 
drugą w płaszczyźnie pionowej. Skrajne przekładki naleŜy umieszczać równo z czołami 
tarcicy. Pozostałe zaleca się układać  w  odstępach zaleŜnych od rodzaju i grubości drewna  
i wynoszących: 
− dla tarcicy iglastej grubości do 50 mm                    –  0,8 m, 
− dla tarcicy iglastej grubości powyŜej  50 mm         –  1,2 m, 
− dla tarcicy liściastej grubości do 50 mm                  –  0,6 m, 
− dla tarcicy liściastej grubości powyŜej 50 mm        –  1,0m. 
 

W dostępnych miejscach sztapli naleŜy pozostawić miejsca dla umieszczenia desek 
kontrolnych. Mogą one być  umieszczone w czołowej części sztapla, między przekładkami 
z podcięciami (rys. 26).lub z boku  sztapla–ułoŜone  na dwóch pocienionych przekładkach.  

Producenci suszarek tarcicy załączają w dokumentacji techniczono–ruchowej suszarki 
informacje dotyczące poprawnego sztaplowania. Podają w nich wymagane odległości boków  
i wierzchu sztapla od ścian stropu i drzwi suszarki.  

Sposób ustawienia drewna  w suszarce ma istotny wpływ na równomierność schnięcia, na 
rozkład końcowej wilgotności w całym sztaplu i w kaŜdej sztuce tarcicy oraz na odkształcenie 
się drewna i na czas suszenia. Sztaple powinny być tak formowane i ustawiane w suszarce, 
aby przepływające powietrze przepływało tylko przez szczeliny między suszonymi 
elementami. Strumień powietrza powinien być przegrodzony sztaplami. Pozostawianie 
wolnych przestrzeni wywołuje zwiększony przepływ przez nie powietrza, a tym samym 
zmniejsza ilość powietrza przepływającego przez sztaple, co wpływa na wydłuŜenie czasu 
suszenia i nierównomierny rozkład końcowej wilgotności. JeŜeli sztaple lub pakiety nie 
wypełniają komory suszarki na całej długości, to wolną przestrzeń trzeba zasłonić ekranami 
kierującymi powietrze na tarcicę.  

Do załadunku drewna do suszarni stosuje się najczęściej wózki widłowe. Wózki szynowe 
są przydatne do załadunku drewna o długości powyŜej 6 m. Ze względu na podwozie 
zmniejszają one przestrzeń załadowczą komory o 10–15% i ograniczają, ze względu na 
znaczny cięŜar, wysokość sztapla.  
 
Przebieg suszenia [6, s. 91] 

Obecnie produkowane suszarki są oferowane razem z oprogramowaniem do 
komputerowego sterowania procesem suszenia oraz z odpowiednimi urządzeniami do 
automatycznego pomiaru wilgotności i temperatury powietrza we wnętrzu komory, 
z urządzeniami do kontroli wilgotności drewna, a takŜe urządzeniami do automatycznego 
sterowania zaworami dopływu i odpływu powietrza, dopływu pary do komory itd. Po 
wprowadzeniu danych dotyczących gatunku, grubości i wilgotności początkowej i końcowej 
drewna komputer sam dobiera program suszenia. W kaŜdej chwili trwania suszenia moŜna 
ingerować w ten program, zmieniając np. szybkość nagrzewania tarcicy, wartość temperatury 
suszenia itp. Suszarki sterowane komputerem są zabezpieczone przed ryzykiem pomyłki ze 
strony osoby obsługującej suszarkę, a proces suszenia jest prowadzony w sposób ciągły i bez 
przerw. 
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Kierowanie procesem suszenia w suszarkach bez urządzeń działających automatycznie 
polega na regulacji dopływu pary lub gorącej wody do grzejników, regulacji dopływu pary 
nawilŜającej, zamykaniu i otwieraniu kominków dopływu i odpływu powietrza. Wytwarzanie 
w komorze odpowiednich warunków klimatycznych suszenia odbywa się na podstawie 
programu suszenia oraz wyników kontroli jego przebiegu. Kontrola przebiegu suszenia 
polega na określaniu wilgotności względnej i temperatury powietrza we wnętrzu komory oraz 
pomiarach wilgotności tarcicy i ocenie równomierności schnięcia drewna. MoŜna teŜ 
sprawdzić prawidłowość obiegu powietrza. W celu ustalenia wilgotności względnej powietrza 
odczytuje się temperaturę na dwóch termometrach–suchym i mokrym, umieszczonych we 
wnętrzu suszarki. 

Jednym ze sposobów kontroli suszenia jest tzw. próba widełkowa.  Przed suszeniem 
wykonuje się próbki widełkowe z tych samych sztuk tarcicy, z których wycięto deski 
kontrolne (rys.33). Próbki z czterema ramionami wykonuje się z tarcicy grubości powyŜej 
70 mm, z cieńszej tarcicy wykonuje się próbki z dwoma ramionami. Odchylanie się ramion 
widełek do wewnątrz świadczy o zaschnięciu zewnętrznych warstw przy duŜej wilgotności 
wewnętrznych warstw drewna. NaleŜy wówczas przerwać suszenie i zastosować nawilŜanie. 
Do obowiązków osoby obsługującej suszarkę naleŜy zapisywanie informacji o suszonej 
tarcicy, ustalanie programu oraz zapisywanie przebiegu suszenia i wyników pomiarów 
kontrolnych. Programy suszenia dla suszarek przeznaczonych do suszenia jednego rodzaju 
materiałów (np.wióry, okleina, płyty pilśniowe porowate) są ustalone przez wytwórcę 
urządzeń. Programy suszenia dla suszarek do tarcicy są dobierane w zaleŜności od gatunku 
drewna, jego wymiarów, wilgotności początkowej i docelowej. Ze względu na duŜą 
róŜnorodność materiałów i róŜne ich przeznaczenie programy są opracowywane przez 
doświadczonych suszarników.  

 
Rys. 33. Próbka widełkowa: a) drewno świeŜe, b) drewno po rozpoczęciu suszenia, c) stan zeschnięcia,  

d)  drewno po nawilŜeniu, e) wysuszone drewno bez napręŜeń [7, s. 229] 
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Pomiar wilgotności względnej i temperatury powietrza. 
Najczęściej stosuje się psychrometr róŜnicowy (rys.34), działający na zasadzie róŜnicy 

temperatur, odczytywanych na dwóch termometrach: suchym i mokrym. 

 
Rys. 34. Psychrometr róŜnicowy: 

1 – obudowa metalowa z wykresem psychrometrycznymi wskazówką przesuwną, 2 – termometr suchy,  
3 – termometr mokry, zbiornik na wodę [7, s. 228] 

 
Gałka termometru mokrego owinięta jest gazą nawilŜaną ze zbiorniczka wodnego. Parowanie 
wody ze zwilŜonej gazy pochłania ciepło z gałki termometru mokrego, przez co wskazuje on 
niŜsza temperaturę. Parowanie jest tym intensywniejsze, a róŜnica temperatur tym większa, 
im bardziej suche jest powietrze w komorze suszarni. Na podstawie tej róŜnicy temperatur 
określa się wilgotność względną powietrza za pomocą wykresu )nomogramu) lub specjalnych 
tabel (tab.5). 
 
Tabela 5. Psychrometryczna tabela do określania względnej wilgotności powietrza 
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Na rysunku psychrometru jest widoczny tego rodzaju wykres oraz wskazówka 
przestawna, umoŜliwiająca odczytywanie wilgotności względnej powietrza. Temperaturę 
powietrza określa się zwykle na podstawie wskazań suchego termometru psychrometru. 
Wysokość temperatury kontroluje się co dwie godziny. 
 
Pomiar wilgotności bieŜącej i końcowej drewna 

Spadek wilgotności tarcicy określa się na podstawie ubytku masy wyrzynków 
kontrolnych. Zastosowanie wyrzynków kontrolnych umoŜliwia badanie przebiegu suszenia 
bez kaŜdorazowego określania wilgotności metodą suszarkowo-wagową. WaŜenie 
wyrzynków kontrolnych powinno następować co 8 godzin. BieŜącą wilgotność wyrzynka 
kontrolnego oblicza się wg. wzoru: 
 

Wb = m4  -  m2 / m2 ·100% 
w  którym: 
 
Wb     –wilgotność bieŜąca wyrzynka kontrolnego w%, 

m2    – masa wyrzynka kontrolnego w stanie absolutnie suchym w bramach, 

m4    – masa bieŜąca wyrzynka kontrolnego w gramach. 
Kontrola równomierności schnięcia drewna 

Podczas suszenia łatwo ulegającej zaschnięciu i spękaniu tarcicy liściastej duŜe znaczenie 
ma określenie występujących w niej napręŜeń. Świadczą one o stopniu równomierności 
wysychania jej warstw zewnętrznych i wewnętrznych. Próbki te pobiera się w sposób 
przedstawiony na (rys.33) i postępuje się jak opisano podczas wykonania próby widełkowej. 
 
Kontrola obiegu powietrza 

Sprawdzanie obiegu powietrza nie naleŜy do stałych czynności kontrolnych, takich jak 
pomiar temperatury i wilgotności względnej powietrza. Obieg powietrza kontroluje się przy 
uŜyciu aparatu dymowego, a prędkość powietrza za pomocą anemometru. 
 
Magazynowanie wysuszonego drewna [6,s.94] 

Drewno o wilgotności większej niŜ 15% moŜe być składowane pod wiatą 
w przewiewnym miejscu. Wysuszone drewno przeznaczone do wysyłki lub składowane w 
magazynach międzyoperacyjnych moŜe być ułoŜone ciasno, sposobem „na głucho”, w sztaple 
czołowe, dwuczołowe. Układając sztapel w górę, co 0,5 m naleŜy przekładać tarcicę 
przekładkami  
w celu usztywnienia sztapla. W magazynach między operacyjnych tarcicę układa się do 
wysokości 2,0–2,5 m. Na widocznej stronie sztapla powinna być wywieszka, na której naleŜy 
wpisać rodzaj drewna, grubość i klasę oraz miąŜszość. 

Drewno o wilgotności mniejszej niŜ 15% naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 
Jest bardzo waŜne, aby parametry powietrza w magazynie były w stanie równowagi 
higroskopijnej z drewnem w celu utrzymania stałej wilgotności drewna. Dlatego 
pomieszczenia magazynowe powinny być wyposaŜone w grzejniki, urządzenia do wentylacji 
i przyrządy do odczytu temperatury i wilgotności względnej powietrza. 
 
 
 
 
 


