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Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu
reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021 za přispění finančních prostředků EU a státního rozpočtu České republiky

Technologie a procesy 
sušení d řeva
1. Úvod do předmětu
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Sušení materiálu

• proces, při kterém se z materiálu
odstraňuje voda s cílem dosáhnout
požadované vlhkosti materiálu

• především jde o fyzikální proces
(někdy i o chemický) založený na
odpaření vody z materiálu do
okolního prostředí (nejčastěji teplý
vzduch)
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Sušení řeziva je dynamický proces, při
kterém se podmínky působící na dřevo
mění s časem a dřevo vysychá
nerovnoměrně v celém svém objemu. Tyto
vnější podmínky regulujeme dle sušících
režimů. Pro srovnání různých sušících
režimů je důležité znát nejen
energetickou a časovou nákladnost , ale
i kvalitu sušení (vysušit na požadovanou
vlhkost s minimálními odchylkami,
udržovat vznikající vnitřní napětí v
dovolených mezích).
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Tyto požadavky jsou často protichůdné a
důležitou činností je pak optimalizace sušících
režimů, jejíž výsledek (rozhodnutí o tom, který
sušící režim je v konkrétním případě vhodné
použít) ovlivňuje ekonomiku sušení a rozhoduje
tak o hospodářské úspěšnosti či neúspěšnosti
daného sušícího podniku. Pro získání představy o
tom, který sušící režim je či není agresivní pro
daný materiál, lze v současné době využít
počítačových simulací .
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Proč sušíme d řevo?

1. Dřevo rostoucích stromů
obsahuje vysoký podíl vody
(jádro BO - 33 až 38%, běl
BO 112 až 132%).

2. Poté co se strom pokácí a
následně se z něj vyrobí
řezivo, vyžaduje se
odstranění určitého množství
vody z důvodu zlepšení
mechanických a fyzikálních
vlastností dřeva a větší
odolnosti vůči dřevokazným
houbám.

3. Kvalitní vysušení dřeva
potom celkově zvyšuje jeho
přidanou hodnotu.
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V čem spo čívá zlepšení vlastností d řeva v 
důsledku sušení?

• zvýšení odolnosti vůči biologickým 
činitelům

• vyšší rozměrová stabilita
• vyšší pevnost dřeva
• vyšší tepelně-izolační vlastnosti
• lepší vzhled
• kvalitnější lepený spoj
• vhodnější pro povrchovou úpravu
• snížení hmotnosti
• zmenšení objemu 
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Jaké jsou obecné požadavky na kvalitu
vysušeného řeziva?

1. Kvalitativní požadavky se budou zásadně
lišit u dřeva na výrobu palet a dřeva na
výrobu masivního nábytku.

2. Dřevo by mělo být vysušeno na vlhkost
požadovanou koncovým uživatelem.

3. Odběratelem mohou být vyžadovány
obecné i specifické požadavky.
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Jaké jsou požadavky na kvalitu vysušeného řeziva?

• Obecné požadavky:
1. Skutečná konečná vlhkost
2. Rozdíly v konečné vlhkosti (v rámci jednoho kusu 

nebo v rámci celé vsázky)
3. Velikost a charakter zbytkových napětí

• Specifické požadavky:
1. Rozsah a typ trhlin
2. Přítomnost kolapsu
3. Změny tvaru
4. Změny barvy
5. Ronění pryskyřice

Požadavky na konečnou jakost se mění podle způsobu 
dalšího použití dřeva
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Na jakou kone čnou vlhkost mám dané d řevo 
vysušit?

• Příklady požadované vlhkosti dřeva dle EU:

- nábytek, štěpky 6 - 8%
- export do Evropy 10 - 12% 
- export do tropů 12 - 16%
- stavební řezivo 19% a méně
- řezivo na ohýbání 25 - 28%
- řezivo pro impregnaci 20 - 30%

• Uvedené hodnoty mohou být používány jako
orientační, ale konečná vlhkost dřeva by měla
být stanovena vždy po dohodě s dodavatele
(výrobce) s odběratelem.
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Jaký druh d řeva budu sušit?

1. Dřeva dobře sušitelná (J, nižší hustota)
2. Dřeva hůře sušitelná (L vyšší hustota)

Rozměry dřeva jsou důležité z hlediska
rychlosti sušení. Rozhodující je především
tloušťka. Druh dřeva je důležitý z hlediska
volby podmínek sušení. Každý druh dřeva se
při sušení chová specificky.
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Jaké množství d řeva mám sušit?
1. Sušárny s malou kapacitou
2. Sušárny se střední kapacitou
3. Sušárny s velkou kapacitou
Požadavek na objem dřeva je důležitý při 
volbě způsobu sušení i pro určení kapacity 
zařízení.

Jak rychle sušit?
1. Rychle (zpravidla méně kvalitně)
2. Pomalu (zpravidla kvalitně)
Toto je otázka optimalizace.
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Při jaké teplot ě lze sušit d řevo?

1. Velmi nízké teploty (vymrazování od 
mínus 40oC)

2. Nízké teploty (kondenzační sušení do 
50oC)

3. Střední teploty (klasické sušení do 
100oC)

4. Vysoké teploty (sušení v přehřáté páře 
nad 100oC) 
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Sušený materiál a sušící prost ředí

• sušený materiál = dřevo například ve
formě řeziva

• sušící prostředí = například teplý
vzduch o určité vlhkosti

Je třeba fyzikálně charakterizovat obojí
(materiál + prostředí) a také fyzikálně
popsat celý proces sušení dřeva (tedy
interakci mezi materiálem a prostředím).
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Fyzikální charakterizace sušeného 
materiálu - d řeva

• dřevo je heterogenní (kompozitní),
anizotropní, hygroskopický materiál se
složitou vnitřní (anatomickou)
strukturou

• předpoklad dřeva jako fyzikálního
kontinua ulehčí matematický popis
fyzikálních jevů ve dřevě
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Fyzikální charakterizace sušeného 
materiálu - d řeva
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Fyzikální charakterizace sušícího 
prost ředí - vzduchu

• vzduch je směs plynů tvořící plynný
obal Země (atmosféru)

• předpoklad vzduchu jako fyzikálního
kontinua ulehčí matematický popis
fyzikálních jevů ve vzduchu
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Fyzikální charakterizace sušícího 
prost ředí - vzduchu

Rozložení teplotního pole ve vzduchu během
ohřevu při teplovzdušném sušení dřeva, a)
10 minut, b) 1 hodina, c) 2 hodiny.



strana 18

Rozložení rychlosti proudění vzduchu a teploty vzduchu po
1 hodině ohřevu, a) první ventilátor, b) prostřední ventilátor,
c) pátý ventilátor
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Modelování a simulace procesu 
sušení

1. Sestavíme matematický model
2. Pomocí modelu simulujeme sušení

Potřebujeme modelovat (simulovat):

• chování okolního (sušícího) prostředí
(například vzduchu při teplovzdušném
sušení)

• chování sušeného materiálu (dřeva)
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Modelování a simulace procesu 
sušení

1. Teplota, vlhkost, rychlost proudění a tlak
sušícího prostředí (vzduch)

2. Teplota, vlhkost, deformace-napětí v
sušeném materiálu (dřevo)

Předpoklad dřeva jako kontinua s
makroskopickými (fenomenologickými)
vlastnostmi.
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Schéma modelu
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Schéma modelu
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Modelování
Pohyb vody ve dřevě lze rozdělit na objemový tok (popisován nejčastěji Darcyho
zákonem ) a molekulární nebo tzv. difuzní tok (popisován nejčastěji Fickovým
zákonem ). Teplo se šíří vedením (Fourier ův zákon ), prouděním nebo sáláním.

Vlhkostní pole ve dřevě (sušeném řezivu) po 54.5 hodinách sušení
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Modelování
Cílem modelování je vytvořit model (nebo rovnou aplikaci), který
potom může uživatel využít bez větších znalostí fyziky, matematiky
a programování k tomu, aby simuloval rozložení a průběh vlhkosti
v čase uvnitř dřeva, které je vystaveno nějakému sušícímu režimu
nebo obecně jakýmkoli parametrům okolního vzduchu. Model
(aplikace) může být vytvořena například v softwarech jako je
MATLAB, COMSOL Multiphysics, ANSYS (komerční software), ale
také lze použít Freeware nebo Open Source programů a v
neposlední řadě také programů vlastních (tedy osobně
naprogramovaných aplikací v některém z programovacích jazyků
jako je C, C++, Fortran, Java, apod.).
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Modelování
K teplotně-vlhkostním rovnicím často musí být přidány rovnice
popisující deformace a napětí ve dřevě, které vznikají při změnách
vlhkosti a teploty. Vliv gradientu teploty na deformace dřeva je
většinou zanedbatelný. Simulace deformačně-napěťového stavu je
nezbytná při optimalizaci sušícího procesu.

Vlhkostní pole a deformovaný tvar řeziva bez odklonu vláken v 
časech 0.1 (vlevo) a 3 (vpravo) * 105 sekund.
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Nejistoty p ři modelování
Přesnost matematických modelů je dána, jak už bylo řečeno,
zahrnutím všech fyzikálních jevů (multifyzikální úlohy), ale také
přesností zadávaných materiálových vlastností. Hodnoty
materiálových vlastností je obtížné přesně určit a v některých
případech je to přímo vyloučeno. Bohužel materiálové vlastnosti
dřeva patří k těmto případům, kdy nelze přesně předvídat hodnotu
fyzikální nebo mechanické vlastnosti dřeva.

Histogram
z experimentálního

měření difuzního
koeficientu
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Nejistoty p ři modelování
Většinou je k dispozici jen průměrná hodnota materiálové vlastnosti
a zřídka na internetu nebo v literatuře najdeme další důležité
charakteristiky jako je směrodatná odchylka, typ
pravděpodobnostního rozložení dané materiálové vlastnosti,
přestože lze tyto údaje získat ze stejných dat, ze kterých byla
vypočítána průměrná hodnota. Tyto informace jsou velmi důležité,
protože umožňují kvantifikovat nejistotu v materiálových
vlastnostech a tím umožňují tuto nejistotu v matematických
modelech zohlednit a jako výsledek z těchto modelů získat nejenom
informaci o „průměrném chování reálného systému“, ale navíc
informaci o pravděpodobnostním chování systému pro všechny
možné stavy výsledků simulací (předpovědí), které mohou nastat.
Tímto přístupem je pak celá analýza systému zpřesněna a lze tak
dospět k důkladnějšímu zhodnocení výstupů tohoto systému.
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Spektrální řešení nestacionárního vlhkostního pole ve dřevě
během sušení pro (a) průměr, (b) směrodatnou odchylku v
časech 2, 6*105 sekund.

a) b)


