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ФІЗИКА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОГО СУШІННЯ ПИЛОПРОДУКЦІЇ 

Експериментально визначено енергію активації для деревини сосни, дуба та віль-
хи, що дає змогу розрахувати термодинамічний коефіцієнт за будь-якої температури в 
рівнянні кінетики сушіння для визначення поточної вологості на кожному етапі низько-
температурного сушіння пилопродукції від вологості нижче межі насичення клітинної 
стінки в сучасних камерах. Проведено експериментальні дослідження у промислових 
умовах для перевірки рівняння поточної вологості пилопродукції з урахуванням термо-
динамічного коефіцієнта, визначеного запропонованим методом. Результати показали 
необхідність врахування другого термодинамічного коефіцієнта для нівелювання різни-
ці між експериментальними та розрахунковими даними на початку процесу. 

Ключові слова: пилопродукція, сосна, дуб, вільха, термодинамічні коефіцієнти, 
енергія активації, низькотемпературне сушіння. 

Сушіння є обов'язковою і дуже важливою ланкою у технологічному про-
цесі оброблення деревини. Будучи одним з найбільш енергоємних процесів у 
промисловості, в деревообробці воно ще є й найбільш відповідальним етапом, 
оскільки від його якості залежить довговічність виробу загалом. 

З огляду на високу вартість та тривалість процесу, що ускладнює прове-
дення експериментальних досліджень, велику увагу завжди приділяли матема-
тичному описанню процесу руху вологи в деревині під час сушіння. Для прогно-
зування зміни вологовмісту довільної точки одновимірного тіла використовува-
ли диференціальне рівняння вологопровідності [1] за граничної умови ІІІ роду: 
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де: t  – тривалість процесу; a′  – коефіцієнт вологопровідності; W  – вологовміст 
матеріалу. 

Основним недоліком цього способу є те, що для розв'язку рівняння (1) зас-
тосовують припущення, що єдиним видом вологоперенесення у разі низькотем-
пературного сушіння є вологопровідність. Також це рівняння справедливе лише 
під час сушіння деревини від вологості нижче межі насичення та не враховує ста-
дію початкового прогрівання матеріалу в камері, яка для сучасних "водяних" кон-
вективних камер є досить тривалою та значно впливає на загальний процес. Вра-
хувавши зазначені недоліки, в роботі [2] отримано рівняння кінетики сушіння для 
визначення перехідної вологості на кожному етапі сушіння пилопродукції: 

 ( ) ( )1 2(n) (n-1)
1 10,2...0,4n K t K t n

пер пер p pW W W D e D e W− − = − − +  ,  (2) 

де: n  – індекс етапу режиму; ( )n
перW  – значення середньої перехідної вологості на 

n -му етапі режиму, тобто математичного сподівання, можна визначати за відо-
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мим виразом [2]; ( 1)n
перW −  – значення перехідної вологості на попередньому етапі 

режиму, для початкових умов ( 1)
0

n
перW W− = ; 0W  – початкова вологість матеріалу; 

( )n
рW  – рівноважна вологість на n -му етапі режиму; 1D  – коефіцієнт, що зале-

жить від товщини матеріалу, S : 

 1
1 105,1D S −= × ,  (3) 

де 1 2,K K  – термодинамічні коефіцієнти. 
Особливу увагу необхідно приділити визначенню термодинамічних ко-

ефіцієнтів, оскільки вони характеризують вплив особливостей матеріалу та тем-
ператури на досягнення необхідної експлуатаційної вологості. Велика кількість 
процесів, інтенсивність яких має значну (типу експоненціальної) залежність від 
температури, поєднуються загальною назвою "релаксаційні". Саме до таких 
процесів можна віднести сушіння деревини. 

Важливою характеристикою таких процесів є енергія активації. Феноме-
нологічна суть цієї величини полягає в тому, що вона визначає температурну 
залежність інтенсивності процесів. Цю величину використовують для опису 
прогнозування температурних залежностей кінетики процесів і можна визначи-
ти з закону розподілення Больцмана [3]: 
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де: τ  – час релаксації, тобто час впродовж якого молекули води знаходяться у 
стані спокою; 0τ  – середній час одного коливання молекул води; k  – стала 
Больцмана; aε – енергія активації; T  – температура, К. 

Якщо розглядати коефіцієнти 1K  і 2K  з точки зору фізики, то можна 
стверджувати, що вони мають значення, які обернено пропорційні тривалості 
процесу сушіння, і, відповідно, можуть бути виражені через час релаксації: 
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Аналіз кривих кінетики сушіння пиломатеріалів з сосни, вільхи та дуба в 
промислових умовах показав, що вплив термодинамічного коефіцієнта 2K  від-
бувається лише під час сушіння від початкової вологості вище 25 %. Відповід-
но, процес сушіння було умовно поділено на два етапи: від початкової вологос-
ті 0W  до ( )n

перW  = 25 %, та від вологості 25 % до кінцевої вологості. 
Для визначення термодинамічного коефіцієнта 1K  було проведено ек-

спериментальні дослідження в лабораторних умовах (табл.) 

Табл. Умови проведення експериментальних досліджень 
Розміри зразків, мм Порода Температу-

ра, оС L b h 
0W , % Марка суш. 

шафи 
40 
60 
80 

Дуб, 
сосна, 
вільха 

100 

103±2 84±2 28±2 25±1,5 2В-151 



Національний лісотехнічний університет України 

Збірник науково-технічних праць 116

Процес сушіння проводився безперервно з періодичним зважуванням 
зразків до досягнення абсолютно сухого стану. Внаслідок проведених дослі-

джень побудовано криві кінетики сушіння у вигляді залежності ln поч

пот

m

m

 
 
 

 від 

часу (рис. 1-3), де: почm  – початкова маса зразка; потm  – поточна маса зразка че-
рез інтервал часу t. З отриманих кривих, шляхом графічного диференціювання, 
для кожного досліджуваного зразка було визначено час релаксації. 

 
Рис. 1. Крива кінетики сушіння зразка  
з деревини дуба за температури 60 °С 

 Рис. 2. Крива кінетики сушіння зразка 
з деревини сосни за температури 60 °С 

 

 

Рис. 3. Крива кінетики сушіння 
зразка з деревини вільхи  
за температури 60 °С 

Для кожної породи з графічної залежності часу релаксації від оберненої 
температури було визначено енергію активації. Виявилось, що її значення для 
низькотемпературних процесів не залежить від породи деревини і, відповідно, 
дорівнює 0,30±0,3

еВ. Оскільки час релаксації залежить від породи деревини, то, 
враховуючи залежність (4) та отримане значення енергії активації, було визна-
чено 0τ , що характеризує особливості видалення вологи, притаманні відповід-
ній будові деревини. Отримані результати дають змогу розрахувати термодина-
мічний коефіцієнт 1K  для різних температур у межах низькотемпературного 
процесу для досліджуваних порід деревини. 

З метою перевірки рівняння кінетики сушіння з отриманим значенням 
коефіцієнта 1K  були проведені експериментальні дослідження у промислових 
умовах у сучасних сушильних камерах різних конструкцій закордонного вироб-
ництва. Дослідження проводили за методикою, наведеною в роботі [2] для пило-
матеріалів з деревини сосни, вільхи, дуба товщиною 30 мм. Сушіння було поді-
лено на етапи відповідно до зміни режимних параметрів у камері. Для кожного 
етапу за формулою (4) розраховували час релаксації та за формулою (5) визна-
чали термодинамічний коефіцієнт 1K . Перехідну вологість на кожному етапі в 
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процесі сушіння визначали з рівняння (2) без врахування термодинамічного ко-
ефіцієнта 2K . Порівняння розрахункових та експериментальних кривих для пи-
ломатеріалів з деревини сосни, вільхи та дуба наведено на рис. 4-6 відповідно. 

 
Рис. 4. Експериментальна і розрахунко-

ва вологість деревини сосни  
під час сушіння в камері Nardi 

Рис. 5. Експериментальна і  
розрахункова вологість деревини  

вільхи під час сушінні в камері Copcal 3 
 

 

Рис. 6. Експериментальна і  
розрахункова вологість деревини дуба 

під час сушіння в камері Nardi 

Як видно з наведених рисунків, основну різницю між розрахунковими та 
експериментальними кривими спостерігаємо на початку процесу, коли воло-
гість значно вища 25 %. Після досягнення пиломатеріалів у камері вологості 
25 % різниця між кривими значно зменшується, і практично відсутня після до-
сягнення кінцевої вологості (8-10 %). Це свідчить про те, що рівняння (2) із зап-
ропонованим термодинамічним коефіцієнтом 1K  для розрахунку поточної воло-
гості в камері під час сушіння дає досить точні результати. Для нівелювання 
різниці між розрахунковими й експериментальними кривими на початку проце-
су необхідно врахувати термодинамічний коефіцієнт 2K , який будуть описува-
ти іншим активаційним процесом, у разі сушіння від початкової вологості до 
вологості 25 %. 

Висновки: 
1. Запропоновано спосіб визначення термодинамічних коефіцієнтів у рівнянні 
поточної вологості пилопродукції через час релаксації. 

2. За допомогою експериментальних досліджень отримано значення енергії 
активації aε  та часу одного коливання молекул води 0τ  для деревини сос-
ни, вільхи та дуба, що дає змогу визначити час релаксації τ  та, відповідно, 
термодинамічний коефіцієнт 1K  для будь-якої температури в межах низь-
котемпературного процесу сушіння пиломатеріалів. 

3. Проведено експериментальні дослідження у промислових умовах для пере-
вірки рівняння поточної вологості пилопродукції (2) з врахуванням термо-
динамічного коефіцієнта 1K , визначеного запропонованим методом, аналіз 
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результатів яких показав необхідність проведення додаткових експеримен-
тів для визначення термодинамічного коефіцієнта 2K , який має значний 
вплив на початку процесу. 
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Пинчевская Е.А., Олийник Р.В., Спирочкин А.К. Физика низкотемпе-
ратурной сушки древесины 

Экспериментально определена энергия активации для древесины сосны, дуба, 
ольхи, что позволяет рассчитать термодинамический коэффициент при любой темпера-
туре в уравнении кинетики сушки для определения текущей влажности на каждом эта-
пе низкотемпературной сушки пилопродукции от влажности ниже границы насыщения 
клеточной стенки в современных камерах. Проведены экспериментальные исследова-
ния в промышленных условиях для проверки уравнения текущей влажности пилопро-
дукции с учетом термодинамического коэффициента, определенного предложенным 
методом. Результаты показали необходимость учета второго термодинамического ко-
эффициента для нивелирования разницы между экспериментальными и расчетными 
данными в начале процесса. 

Ключевые слова: пилопродукция, сосна, дуб, ольха, термодинамические коэффи-
циенты, энергия активации, низкотемпературная сушка. 

Pinchevska O.O., Oliynik R.V., Spirochkin A.K. The Physics of Sawn 
Timber Low Temperature Drying 

Activation energy for pine, oak and alder timber is defined experimentally. It gives an 
opportunity to calculate thermodynamic coefficient for each temperature in drying kinetic eq-
uation for transition moisture estimation at low temperature drying below fiber saturation po-
int in modern chambers. Experimental researches for verification of saw timber current humi-
dity equation including calculated thermodynamic coefficient are conducted in pilot-scale. 
The results obtained have shown the necessity of including another thermodynamic coeffici-
ent for levelling the difference between experimental and calculated data at the beginning of 
the process. 

Key words: sawn timber, pine, oak, alder, thermodynamic coefficients, activation 
energy, low temperature drying. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРУЖНОВ'ЯЗКОПЛАСТИЧНОГО СТАНУ 
ДЕРЕВИНИ У ПРОЦЕСІ СУШІННЯ 

Здійснено математичне моделювання процесів тепломасоперенесення і пруж-
нов'язкопластичного деформування з урахуванням механіко-сорбційної повзучості в 
деревині зі змінними анізотропними тепломеханічними характеристиками, що має важ-
ливе значення для раціонального вибору та обґрунтування енергозбережних технологій 
сушіння деревини за умови забезпечення необхідної якості продукції. Реалізовано 
сформульовану математичну модель деформування деревини під час сушіння, яка дає 
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змогу визначити двовимірний напружено-деформівний стан в умовах неізотермічного 
вологоперенесення, методом скінченних елементів. Побудовано алгоритм методу скін-
ченних елементів для дослідження двовимірного анізотропного напружено-деформів-
ного стану під час сушіння капілярно-пористих матеріалів у пружнов'язкопластичній 
області деформування з урахуванням механіко-сорбційної повзучості. 

Ключові слова: деревина, конвективне сушіння, математична модель, метод скін-
ченних елементів, тепломасоперенесення, пружнов'язкопластичний стан. 

Актуальність дослідження. Під час сушіння гігроскопічних капілярно-
пористих тіл виникають і взаємодіють між собою незворотні фізичні процеси, 
відбуваються фазові переходи, які загалом зумовлюють зміни фізико-механіч-
них властивостей матеріалів, початкової форми тіла, утворення тріщин у ньому 
та можливого його руйнування. Ці явища, що відбуваються в умовах високої 
мінливості структурних і фізичних властивостей гігроскопічних матеріалів, є 
основними стримувальними факторами для розроблення ефективних методів 
керування процесами сушіння капілярно-пористих матеріалів. Удосконалення 
існуючих та створення нових ресурсозбережних технологій сушіння тісно 
пов'язане з докладним вивченням деформаційно-релаксаційних і тепломасооб-
мінних процесів у капілярно-пористих матеріалах. Застосування лише експери-
ментальних методів дослідження перебігу деформування та тепломасоперене-
сення у таких системах пов'язане зі значними матеріальними витратами і тех-
нічними труднощами. Тому розроблення математичних моделей деформаційно-
релаксаційних і тепломасообмінних процесів під час сушіння капілярно-порис-
тих матеріалів з урахуванням усіх визначальних факторів дають змогу оптимі-
зувати відповідні технології конвективного сушіння за різними критеріями та 
знизити енерго- та ресурсоспоживання. 

Аналіз результатів. У роботах [1, 2] на основі термодинаміки незворот-
них процесів запропоновано систему диференціальних рівнянь, які описують 
взаємопов'язані деформаційно-релаксаційні і тепломасообмінні процеси в капі-
лярно-пористих колоїдних матеріалах. 

Серед робіт, що стосуються питання чисельного дослідження двовимір-
ного розподілу температурно-вологісних полів у процесі сушіння із сталими ко-
ефіцієнтами тепломасообміну, можна назвати [3, 4]. У дослідженнях [5, 6] змо-
дельовано анізотропні та нелінійно залежні від фізико-механічних властивостей 
матеріалу поля температури та вмісту вологості. Наша робота продовжує ці 
дослідження та пропонує застосування методу скінченних елементів для чи-
сельного моделювання деформаційно-релаксаційних та тепломасообмінних по-
лів у деревині в процесі сушіння з урахуванням анізотропії змінних тепломеха-
нічних характеристик деревини, пластичних деформацій та деформацій матері-
алу, зумовлених механізмом сорбційної повзучості. 

Формулювання задачі. Математична модель. Двовимірну модель 
пружнов'язкопластичного деформування деревини у процесі сушіння доцільно 
розглядати і з міркування того, що розмір пиломатеріалу вздовж волокон прак-
тично завжди істотно більший від розмірів поперек волокон. Нестаціонарну за-
дачу тепловологообміну та задачу розподілу деформаційно-релаксаційних по-
лів розглядаємо для зміни тривалості сушіння на проміжку [0, ]τ θ∈  в області 

1 2{ ( , ) : [0, ] [0, ], 1,2}ix x x x a b iΩ = = ∈ × = , що представляє собою поперечний перетин 


