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Сушка древеСины

Для проведення процесу сушіння потрібно ретельно дотримуватися режимних параметрів. Промисловість України 
використовує, в основному, сушильні камери періодичної дії з горизонтальним або вертикально-горизонтальним 
кільцем циркуляції сушильного агента (як правило, атмосферного повітря). Режим сушіння — це розклад стану 
сушильного агента у  процесі сушіння залежно від вологості деревини. Раціональний режим сушіння повинен 
забезпечити мінімально можливу тривалість процесу, за  умови дотримання якісних показників матеріалу, 
відповідно до його призначення

 � Проведення Процесу 
сушіння ПилоПродукції
На  рис.  1  зображено графік, який роз

криває суть механізму конвективного су
шіння деревини, коли режим традиційно ве
деться за двома параметрами: сухого і змо
ченого термометра [Білей П. В. Теоретичні основи 
теплової обробки і сушіння деревини. Коломия: Вік, 2005. 
364  с.; Білей П. В., Павлюст В. М. Сушіння і захист деревини: 
підручник. Львів: Кольорове небо, 2008. 312 с.].

У виробничій практиці використовують 
різні режими сушіння, які створювалися на
уковцями і практиками та постійно вдоско
налювалися в міру осучаснення сушильного 
обладнання. Сучасне сушильне обладнання 
повинно забезпечити виконання на  належ
ному рівні всіх вимог до  режимів сушіння. 
На  теперішній час найбільш поширеними є 
режими, що в  процесі сушіння контролю
ються і підтримуються двома параметра
ми: температурою агента сушіння за  сухим 
термометром (tс ) та рівноважною вологістю 
деревини (Wр ), яка є функцією температури 
(tс ,  °C) і відносної вологості сушильного се
редовища (j, %).

Процес конвективного сушіння пило
продукції завжди супроводжується нерівно
мірним розподілом вологовмісту (вологості) 
деревини по  об’єму сортиментів. Ця нерів
номірність розподілу вологості (наприклад, 
за  товщиною матеріалу) є, з одного боку, 
потенціалом сушіння (dU/dx або dW/dx), 
а  з  іншого боку, — причиною виникнення 
вологісних деформацій та, як наслідок, вну
трішніх напружень, які призводять до  жо
лоблення або розтріскування матеріалу. 
У процесі конвективного сушіння деревини 
м’якими режимами, де температура середо
вища не перевищує величини 100 °C, основ
ним фактором є рух вологи в  деревині під 
дією градієнта вологості, або вологовмісту, 
який описують рівнянням 
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де аm — коефіцієнт вологопровідності дере
вини, який визначають експериментальним 
шляхом за  дослідними даними швидкості 
сушіння (∆W/∆t, %/с), градієнта вологості 
по  товщині матеріалу  (∆W/dх, %/м) та  по

ловини товщини матеріалу (R, м), тобто 
за виразом 
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де ρ0  — густина (об’ємна маса) деревини 
в  абсолютно сухому стані, кг/м 3; dU/ dx  — 
градієнт вологовмісту деревини, 1/м; тут 
U = Wa/100, кг/кг, а  Wa  — абсолютна во
логість деревини, %; ∆ —W — зміна середньої 
вологості деревини за час ∆t, %/с; ∆W — різ
ниця між вологістю внутрішніх і  зовнішніх 
шарів деревини, %; ∆х — половина товщини 
матеріалу (∆х = R), м.
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вибір типу сушильних камер для нових 
або реконструйованих існуючих цехів — 
це завдання, яке вимагає врахування 
профілю підприємства, його виробничої 
потужності, характеристики продукції

УдоСкоНалеННя ПроЦеСУ СУшіННя 
та теПлоВолоГоЇ оБроБкИ дереВИНИ
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температуру сушильного агента регулю
ють за допомогою триходового клапана, який 
розміщено на трубі, по якій до калорифера (те
плообмінника) подається водяна пара, гаряча 
вода чи інший теплоносій. рівноважну воло
гість деревини, яка є функцією температури 
середовища і відносної вологості повітря, ре
гулюють за  допомогою припливновитяжних 
каналів та системи зволоження сушильного 
агента. доцільно під час сушіння контролюва
ти перепад вологості матеріала по товщині — 
∆W/∆х, тоді за рівнянням (2) можна знайти ко
ефіцієнт вологопровідності деревини, а також 
тривалість сушіння пилопродукції за  графо
аналітичним методом.

Графоаналітичний метод визначен
ня тривалості сушіння є громіздким, тому 
на  практиці користуються табличним мето
дом згідно з ктМ [Білей П. В., Павлюст В. М. Сушіння і 
захист деревини: підручник. Львів: Кольорове небо, 2008.  
312 с.] за формулою 

 tс = τвих · Ар ·  Ац ·  Ак ·  Ав ·  Ад, год (3) 

де τвих — вихідна тривалість сушіння в каме
рах періодичної дії низькотемпературними 
режимами залежно від розмірів (товщини і 
ширини пиломатеріалів) та від породи дере
вини, год; Ар  —  коефіцієнт, який враховує 
режим сушіння (для нормального — Ар = 1,0, 
для м’якого — Ар = 1,7); Ац  —  коефіцієнт, який 
враховує інтенсивність циркуляції; Ак  —  кое
фіцієнт, який враховує категорію якості сушін
ня (для першої  Ак = 1,25; для другої Ак = 1,15; 
для третьої Ак = 1,05); Ав —   коефіцієнт, який 
враховує початкову і кінцеву вологість дере
вини; Ад  — коефіцієнт, який враховує відно
шення довжини (L) матеріалу до його товщи
ни (S1); якщо L/ S1 ≥ 40, то Ад = 1,0.

У Національному лісотехнічному уні
верситеті України (м. львів) розроблено нор
мативні показники якості сушіння пиломате
ріалів та заготовок, які наведено в табл. 1.

Щоб досягти нормативних показників 
якості сушіння, потрібно вдосконалювати 
аеродинамічні та температурні характерис
тики сушильних камер. У  табл.  2  наведено 
рекомендовані значення нерівномірності 

кінцевої вологості окремих пиломатеріа
лів по відношенню до середнього значення 
νw ,  %; значення нерівномірності розподілу 
агента сушіння по  штабелю пиломатеріа
лів  — νw ,  % та нерівномірності розподілу 
температурного поля у сушильній камері — 
νt , %. На рис. 2 зображено загальний вигляд 
сушильної камери періодичної дії з попереч
ногоризонтальним кільцем циркуляції.

коефіцієнт варіації (мінливості) характе
ризує величину нерівномірності розподілу 
окремих показників, а їх співвідношення ста
новить: νw = 0,8 × νW та νt = 0,4 × νW. коефіцієнти 
варіації залежать від відповідних середніх 
квадратичних відхилень окремих показників 
(s∆W,  s∆w,  s∆t) та відповідних середніх значень 
кінцевої вологості —  —W,  %, середньої темпе
ратури сушильного агента по штабелю — t, % 
та середньої швидкості циркуляції сушильно
го агента — ω, %, за формулою 
           %,100⋅=

i

i
i x

συ ,  (4) 

де x– i  
— середня величина відповідного по

казника.

 � ТеПловологообробка
для зняття або зменшення внутрішніх 

залишкових напружень, які виникають в дере
вині в процесі сушіння, необхідно проводити 
проміжкові та кондиціонуючі тепловолого
обробки в  середовищі з підвищеною темпе
ратурою та вологістю. для створення такого 
середовища в робочий об’єм камери подають 
пару або розпилену форсунками підігріту во
ду при включених калориферах, працюючих 
вентиляторах і закритих припливновитяж
них каналах.  тепловологообробка є обов’яз
ковою технологічною операцією в  процесі 
сушіння пилопродукції з порід класу В  для 
всіх категорій якості сушіння та порід класу 
а для I і II категорій якості сушіння [Білей П. В., Со-
коловський І. А., Павлюст В. М., Кунинець Є. П. Керівні технічні 
матеріали з  технології камерного сушіння пиломатеріалів.  
Ужгород: Карпати, 2010. 140 с.].

Проміжкову тепловологообробку при
значають у  тих випадках, коли можуть ви
никнути поверхневі та внутрішні тріщини. 
Поверхневі тріщини виникають внаслідок 
інтенсивного сушіння в  початковий період, 
коли створені умови для інтенсивної воло
говіддачі з поверхні матеріалу, а  вологопе
ренесення з внутрішніх шарів є недостатнім 
для створення відповідного балансу пото
ку вологи. Уникнути поверхневих тріщин 
можна за рахунок правильного підбору ре
жимних параметрів (знижених температур 
і підвищеної вологості агента обробки — су
шильного середовища). такі параметри се
редовища слід витримувати до  досягнення 
деревиною межі насичення  — Wт. н.. коли 
середня вологість деревини досягає зна
чення  —W = 25 ± 2 %, відбувається зміна знаку 
напружень: до  цього значення на  поверхні 
матеріалу діють розтягуючі зусилля, а нижче 
цього значення починають діяти розтягуючі 

 Î Рис. 1. Механізм 
конвективного 
сушіння деревини 

Таблиця 1. Нормативні показники якості сушіння пиломатеріалів і заготовок

№ 
з/п Показники якості сушіння

категорії якості

і іі ііі

1 .
Середня кінцева вологість 
пиломатеріалів або заготовок 
у штабелі,  —Wк, %

6…8
від 8 до 11

–

6…8
від 8 до 11

від 11 до 15

–
від 8 до 11

від 11 до 15

2

допустимі відхилення вологості окре
мих пиломатеріалів або заготовок від 
середнього значення по штабелю, 
[∆W], %, для середньої вологості  —Wк:
від 6 до 8 %
від 8 до 11 %
від 11 до 15 %

± 1,0
± 1,5

–

± 1,5
± 2,0
± 3,0

–
± 3,0
± 4,0

3

допустимі значення перепаду 
вологості по товщині матеріалу 
[∆Ws], % для товщини пиломатеріалів 
і заготовок:
S1 ≤ 22 мм
22 < S1£40 мм
40 < S1£60 мм
60 < S1£80 мм

1,5
2,0
2,5
3,0

2,0
2,5
3,0
4,0

2,5
3,0
4,0
5,0

4
Умовний показник залишкових  
напружень (відносна деформація 
зубців силової секції) — fs, % 1,5 2,0 3,0
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зусилля у внутрішніх шарах. Цей момент змі
ни знаку напружень є оптимальним для про
ведення проміжкової тепловологообробки, 
яка дозволяє пластифікувати деревину і 
звести до  мінімуму залишкові деформації 
розтягу поверхневих шарів. режимні пара
метри проміжкової тепловологообробки по
винні відповідати таким вимогам. Проміжко
ву тепловологообробку слід починати при 
переході на вищий ступінь режиму сушіння. 
тому температуру середовища встановлю
ють за  температурою наступного ступеня 
режиму сушіння, а  відносну вологість пові
тря доводять до значення 95…98 %.

тривалість проміжкової вологотепло
обробки залежить від ряду змінних фак
торів: деформативності деревини різних 
порід при різних параметрах середовища; 
впливу параметрів зовнішнього серед
овища, теплопровідності та герметичності 
огороджень; параметрів теплоносія тощо. 
тому тривалість проміжкової тепловолого

обробки може визначатись тільки орієнтов
но або базуючись на  експериментальних 
даних, коли відомі значення вологості по
верхневих і центральних шарів деревини. У 
результаті експериментальних досліджень 
отримано математичний опис зміни воло
гості (кінетики) в  процесі тепловологоо
бробки пиломатеріалів з деревини твердих 
листяних порід (табл. 3).

Проведені експериментальні дослі
дження дозволили вивести емпіричну за
лежність тривалості проміжкової теплово
логообробки від групи порід та товщини 
матеріалу (S1, мм). отже, для пилопродукції 
товщиною S1 > 20 мм можна орієнтовно ви
значити тривалість проміжної тепловолого
обробки за формулою 

( )31o.n 20Sba −⋅+=τ , год  (5)
 

де а, b — коефіцієнти, які враховують вплив 
породи деревини: для порід класу  А  — 

а  =  2…3, b =  0,02; для порід класу  В  — 
а = 3,5…6,0, b = 0,025…0,040.

коли відсутній реверс циркуляції, на
ведені значення tп.о збільшують на 20…30 %. 
Формулу (5) можна використовувати для 
діапазону товщин від 20  до  70  мм. якщо 
в  процесі сушіння на  першому ступені тем
пература повітря tc< 30 °C і високий ступінь 
насичення — j, то за умов відсутності тріщин 
проміжкову тепловологообробку можна 
не проводити.

 � кондиціонування
кондиціонуючу тепловологооброб

ку проводять для вирівнювання вологості 
по об’єму штабеля і по товщині пиломатеріа
лів. У процесі кондиціонування температуру 
середовища підтримують на рівні останньо
го ступеня режиму сушіння, а ступінь наси
чення повітря повинен відповідати середній 
заданій кінцевій вологості —  —Wк, збільшеній 
на  1 %, або шляхом збільшення кінцевого 
значення рівноважної вологості на 2 %.

тривалість кондиціонуючої тепловоло
гообробки залежить від багатьох факторів і 
призначається залежно від товщини і поро
ди деревини, категорії якості сушіння, тех
нічної характеристики сушарки. тому про
понуються тільки орієнтовні значення трива
лості кондиціонування, які можна визначити 
за формулою 

     32
1kпo.k 10SWc −⋅=τ , год (6) 

де  —Wк  — середня кінцева вологість матеріа
лу, % абс.; S1  — товщина матеріалу, мм; сп — 
коефіцієнт, який враховує вплив породи дере
вини (сп= 0,4 для порід класу А; сп= 0,5 …0,7 
для порід класу В).

отримане за  формулою (6) значення 
тривалості кондиціонування можна розділи
ти на два етапи: провести кондиціонуючу те
пловологообробку після передостаннього 
ступеню режиму тривалістю 0,5 · tk.о та після 
останнього ступеня.

У деяких випадках (коли є потреба) піс
ля кондиціонування проводять досушуван
ня поверхневих шарів деревини при віднос
ній вологості повітря за  останнім ступенем 
режиму. 

Після досушування (або кондиціонуван
ня) матеріал охолоджують в сушарці до тем
ператури не вищої, ніж 20 °C від температури 
навколишнього середовища.

У табл. 4 наведено режимні параметри 
початкового нагрівання пиломатеріалів пе
ред сушінням, проміжкових тепловолого
обробок і кондиціонування, якщо застосова
но режими за ктМ.

для низькотемпературних режимів 
сушіння пиломатеріалів у  пароповітряних 
сушильних камерах періодичної дії проміж
кова тепловологообробка проводиться піс
ля досягнення пиломатеріалами середньої 
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 Í Рис. 2. Загальний 
вигляд сушильної камери 
періодичної дії з поперечно-
горизонтальним кільцем 
циркуляції: 
1 — штабель;  
2 — підігріте повітря; 
3 — охолоджене повітря;  
4 — зволожувальна труба;  
5 — калорифер;  
6 — екран; 
7 — припливно-витяжний 
           канал;  
8 — вентилятор;  
9 — двері

Таблиця 2. Допустимі значення коефіцієнтів нерівномірності (варіації)

Показник
діапазон 
кінцевої 

вологості

категорії якості

і іі ііі

допустима нерівномірність 
розподілу кінцевої вологості, νW , %

6…8 %
від 8 до 11 %

від 11 до 15 %

15
15
–

20
20
20

–
30
30

допустима нерівномірність 
розподілу агента сушіння, νw, %

6…8 %
від 8 до 11 %

від 11 до 15 %

12
12
–

16
16
16

–
24
24

допустима нерівномірність 
розподілу температурного поля, νt, %

6…8 %
від 8 до 11 %

від 11 до 15 %

6
6
–

8
8
8

–
12
12

Таблиця 3. Експериментальні залежності зміни вологості деревини від тривалості тепло-
вологообробки — t, год

Порода 
дере-
вини

Зміна вологості (Wi , %) в шарах деревини

Поверхневий, Wп центральний, Wц відносна вологість, W0= Wп/Wц

  —W < Wт.н  —W  > Wт.н  —W < Wт.н  —W  > Wт.н  —W < Wт.н  —W  > Wт.н

Бук 15,4e 0,071t 19,6e 0,048t 29,8–0,23t 46,6–0,195t 0,53e 0,053t 0,42e 0,066t

дуб 14,6e 0,068t 20,9e 0,039t 27,6–0,11t 46,8–0,165t 0,54e 0,056t 0,45e 0,04t

Граб 16,0e 0,051t 20,9e 0,036t 27,7–0,97t 45,0–0,13t 0,57e 0,04t 0,46e 0,036t
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сушка древесины

вологості по штабелю  —W = 25 % з темпера
турою середовища (tc) для наступного сту
пеня режиму (діапазон вологості деревини 
W = 25…20 %). Це дозволяє після закінчення 
тепловологообробки плавно перейти на на
ступний ступінь режиму сушіння. Психро

метрична різниця приймається однаковою 
(∆t = 3 °C) для всіх номерів режимів сушіння.

кондиціонування пиломатеріалів після 
досягнення ними середньої кінцевої воло
гості по  штабелю ( —Wк ) доцільно проводити 
за  температурою початкового (першого) 

ступеня режимів сушіння, а  рівноважну 
вологість деревини приймають на  рівні 
Wр = Wк + 2 %. такий режим кондиціонуючої 
тепловологообробки дозволяє довести різ
ницю вологості поверхневих і центральних 
шарів матеріалу до  мінімального значення. 
При цьому, деколи поверхневі шари можуть 
зволожитись вище рівня кінцевої вологості. 
У таких випадках призначають досушування 
при тих  самих температурах середовища, 
а рівноважну вологість підтримують на рівні 
Wр = Wк – 2 %.

 � висновки 
Вибір типу сушильних камер для нових 

або для реконструйованих існуючих це
хів  — це завдання, яке вимагає врахування 
профілю підприємства, його виробничої по
тужності, характеристики продукції. і  вже 
на базі цього можна прийняти рішення про 
раціональний конструктивний варіант су
шильного обладнання та оцінити доціль
ність та економічність прийнятого джерела 
теплопостачання. раціональність тієї чи ін
шої конструкції сушарки в  межах обраного 
типу визначається інтенсивністю та рівно
мірністю висихання матеріалу, які залежать 
від рівномірності циркуляції сушильного 
агента та рівномірності розподілу темпера
турновологісного поля сушарки. 

Таблиця 4. Вибір режимів тепловологої обробки

режимні 
параме-

три сере-
довища

номер режиму

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Початкове нагрівання

tc, °C 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

∆t, °C 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Wp, % 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Проміжкова тепловологообробка

tc, °C 48 51 54 57 59 63 66 68 70 72 74 76

∆t, °C 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Wp, % 17 17 17 16 16 16 16 16 16 15 15 15

кондиціонування

tc, °C 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Wp, % Wк+ 2

досушування

tc, °C 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

Wp, % Wк– 2

Конвективные  
сушильные камеры Mühlböck —  
это проверенное временем, хорошо 
зарекомендовавшее себя оборудование для 
сушки пиломатериалов любых пород и сечений. 
Камеры просты и надежны в эксплуатации, 
оснащены автоматизированной системой 
управления, при необходимости подлежат 
демонтажу и переносу

Тип оборудования: 
конвективные камеры

Применение: 
сушка пиломатериалов

Объем камеры:
62–207 м³

Срок эксплуатации: 
20–25 лет

Теплоноситель:  
горячая вода, насыщенный пар 

Конструкция:  
высококачественная сталь, алюминий

Режим работы: 
полностью автоматический

Mühlböck Holztrocknungsanlagen GmbH
+7 495 9512714
www.mbtt.ru


