METODA SAUNO
Metoda suszenia Sauno jest dwustopniowym procesem. Pierwszy krok to proces parowania drewna w temperaturze 70°-75°C, który ma na celu otworzenie por drewna.
Drugim krokiem jest proces suszenia. Odbywa się w temperaturze 40°- 50°C, wilgoć
powoli jest odparowywana z centrum drewna. Przy taj metodzie ryzyko pęknięć powstających podczas suszenia zredukowane jest do minimum.
Zmiany koloru
Dobrze znanym faktem jest to, że każdy rodzaj drewna nieznacznie ciemnieje podczas
ogrzania. Jasne gatunki drewna i sęki bardziej ciemnieją niż twarde gatunki. W nowoczesnych stałych suszarniach proces suszenia najczęściej odbywa się w temperaturach między 75°-110°C żeby znacznie skrócić czas suszenia.
Podczas procesu parowania drewna temperatura w agregacie Sauno wynosi 70°-75°C, co
w efekcie przyczynia się do ograniczanej zmiany barwy drewna.
Jeżeli nigdy nie suszyłeś drewna i obawiasz się znacznych zmian w kolorze drewna,
dobrze jest zrobić próbne suszenie z małymi kawałkami gatunku drewna, które w przyszłości będziesz suszył.
Jak proces Sauno oddziałuje na grubość i rodzaju drewna.

Diagramy pokazują średni czas procesu parowania i wysychającego dla różnych założeń. Szybki wzrost wentylacji skróci czas procesu schnięcia, ale za to powiększy ryzyko
wystąpienia pęknięć. Wilgotnościomierz będzie bardzo pomocny przy sprawdzaniu szybkości procesu wysychania.
W przypadkach, gdzie trudno jest oszacować czas procesu parowania, zawsze lepiej jest
przedłużyć proces o jeden lub dwa dniu, niż zakończyć go zbyt szybko.
Wstępne suszenie za pomocą parowania trwa tak długo, ponieważ drewno (zarówno miękkie i twarde) musi zostać poddane działaniu pary od jego zewnętrznej powierzchni aż do
jego środka.
Susząc drewno o różnych grubościach, zarówno proces parowania jak i suszenia należy
zawsze obliczać dla najgrubszego wymiaru.

Instrukcja suszarni Sauno
Przygotowanie:
• Drewno jest ułożone w stos na podporach z przekładkami między każdą warstwą.
Przekładki powinny być grubości co najmniej 5 mm i musza być ułożone w linii pionowej.
• Zamknij kanał aby utrzymać wodę wewnątrz suszarni.
• Jeżeli zaczynasz od świeżo przetartego drewna (które jest lepsze, ponieważ nie zaczęło
jeszcze pęknać) nie jest konieczne dodawanie wody. W przypadku gdy ułożony stos
drewnajest zbyt mały albo nie jesteś za bardzo pewien wilgotności drewna nie jest żadnym przeciwwskazaniem aby nalać jedno, dwa wiadra wody do wewnątrz suszarni.
• Jeżeli zaczynasz od wstępnie wysuszonego drewna koniecznie należy napełnić wnętrze
suszarni wodą na wysokość około 20 mm.
• UWAGA Dąb przed suszeniem musi być wstępnie wysuszony na dworze przez co najmniej pół roku żeby pozbyć się żrących kwasów, które mogłyby zniszczyć agregat.
• Dobrze jest zamontować w ścianę suszarni cyfrowy termometr ponad kanałem
wentylacyjnym agregatu ( zobacz instrukcja budowy).

PAROWANIE
• Zamknij suszarnię i zawory wentylacyjne. Ustaw termostat na 50 i poziom 2. Pozostaw
agregat z tym ustawieniem na około 24 godziny. Temperatura w agregacie powinna
teraz sięgnąć 50-60° C. Możesz teraz przełączyć poziom do 1 i przestawiać stopniowo
termostatu małymi skokami, aż temperatura osiągnie 70° C lub parę stopni ponad.
Unikaj ustawienia termostatu na zbyt wysokim poziomie. Takie działanie może doprowadzić do aktywowania się zabezpieczenia termicznego, które wyłączy agregat i zatrzyma
proces ogrzewania.
Ogrzewanie załączy się dopiero wówczas gdy temperatura spadnie do 30° C.
• Pozostaw drewno poddane procesowi parowania na około 4 dni.
Drewno o grubości 75 mm lub grubsze będzie wymagało 5-8 dni. Ważne jest, aby utrzymać wodę na podłodze podczas całego procesu, ponieważ inaczej drewno może zacząć
pękać. Dodaj wodę, jeśli to konieczne. Kanał wlewu pozostaw otwarty podczas procesu
parowania.

SUSZENIE
• Otwórz kanał spustowy i wylej całą wodę z wewnątrz.
• Drewno miękkie:
Ustaw termostat na 40, następnie stopniowo podnoś ustawienie termostatu, aż osiągniesztemperaturę wewnątrz około 50° C.
• Drewno twarde:
Ustaw termostat na 30, następnie stopniowo podnoś ustawienie termostatu, aż osiągniesz temperaturę wewnątrz około 40° C (bardzo twarde gatunki mogą wymagać
jeszcze nieznacznego obniżenia temperatury).
• Otwórz dwa zawory wentylacyjne na około 5-8 mm. Sprawdzaj każdego dnia, czy
na krawędziach zaworów możesz wyczuć nieznaczna wilgoć. Jeśli nie będziesz jej
wyczuwał, przymknij lekko zawory. Jeśli wilgoć będzie dookoła zaworu, oznaczać to
będzie, że wilgoć wewnątrz suszarni jest wystarczająco wysoka. Drewno będzie potrzebowało co najmniej dwa lub trzy tygodnie na wysuszenie to takiej stabilnej struktury i jakości, która pozwoli robić z niego doskonałej jakości wyroby. Sprawdź za
pomocą wilgotnościomierza poziom wilgoci, powinien wynosić 8 %.
• Przed użyciem pozostaw drewno na 1-2 tygodnie w pomieszczeniu gdzie będzie
wykorzystane.

Schemat budowy suszarni Sauno
Poniżej przedstawiamy jak niskim kosztem zbudować swoją własną suszarnię, która
znajdować się może na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń. Projekt przedstawia
budowę suszarni, która wykorzystuje agregat Sauno VT 3, jadnak można go również
zastosować do zbudowania większej suszarni z większym agregatem.
Do budowy komory suszarni potrzebne będą izolacyjne płyty polistyrenowe o grubości 50
mm i nasze specjalne wkręty. Płyty można zakupić praktycznie w każdym sklepie z materiałami budowlanymi. Muszą być wysokiej jakości, o zamkniętokomórkowej, jednorodnej
strukturze, minimalnej wchłanialności wody i gładkiej powierzchni. Polecamy płyty Dow
Solimate, 300 B.E.A.N, Paroc Ecoprim 957-00 lub podobne o wytrzymałości 300 kN/m2
( 0,3 N/mm2) albo więcej.
Płyty dostępne są zazwyczaj w dwóch wymiarach 1200 x 600 mm albo 2400 x 600 mm.
Jeśli to jest możliwe, należy wykorzystywać jak najdłuższe płyty. Przy krótszych płytach,
budowa komory pochłonie więcej czasu i pracy.
Do łączenia płyt należy stosować nylonowe wkręty, specjalnie do tego celu
przeznaczone. Można je zamówić razem
z agregatem.
Budowę zacznij od sklejania razem płyt do takich dużych arkuszy, aby można było z nich utworzyć
podłogę, dach, ściany boczne i drzwi.
W celu lepszego połączenia się płyt zrób na każdej z
łączonych krawędzi pióro i wpust, lub zakładki.
Do łączenia polecamy klej poliuretanowy Casco
1809, Soudal FixAll albo podobne.
Tylna ściana może być wykonana na samym końcu.

Dotnij arkusze do odpowiednich wielkości.
Aby zapewnić prawidłową szczelność i odpowiednie
wymiary komory suszarni wszystkie cięcia muszą
być proste i dokładne.

Wykonaj wręgi na na dachu, drzwiach, progu i ścianach
bocznych komory.
· W dachu, wręga 25x25 mm na przedniej krawędzi.
Po każdej stronie pozostaw 25 mm.
· W progu, wręga 25x25 mm wzdłuż górnej wewnętrznej części
· Ściany boczne, wręga 25x25 mm w wewnętrznej części
przedniej krawędzi. Pozostaw 25 mm dla dachu i 125 mm dla
progu (zobacz na poniższym rysunku).
· Drzwi będą miały wręgę 25x25 mm w zewnątrznej niższej
krawędzi. Boczne krawędzie i krawędź górna będą miały
wręgę 25x25 mm ale wewnętrz drzwi.

Wykonaj otwory do zamontowania agregatu i zaworu
wentylacji, tak jak poazano na poniższych rysunkach.
Otwory są o parę mm większe.

W komorzę będą dwa kanały.
Jeden kanał, około 50 mm nad podłogą; drugi kanał na
poziomie podłogi.
Najprostrzym rozwiązaniem jest wywiercenie dwóch
otworów o średnicy około 20 mm.

Zastosowanie kleju poliuretanowego do połączeń wewnętrznych
gwarantuje, że płyty bedą bardzo dobrze połączone i komora będzie
całkowicie wodoodporna.

Zaznacz pozycje nylonowych wkrętów i zrób otwory
o średnicy 16 mm (+/-1mm).

Do podłogi przykręć próg i ścianę tylną.

Zamontuj ściany boczne.

Uzupełnij ścianę tylną.

Zamontuj dach.

Z pozostałych części płyt zrób uchwyty.

Zamontuj uchwyty do drzwi za pomocą
nylonowych wkrętów.

Zamontuj agregat i zawory wentylacyjne.

Umieść wewnątrz komory podstawy w takich
odległościach, aby nacisk na podłogę
rozkładał się równomiernie.

Zrób prosty kanał wlotowy z arkusza blachy
nierdzewnej lub aluminium.
Jest wiele sposobów na zamocowanie kanału
do ściany bocznej.
Tutaj kanał jest wyposażony dwie szpilki,
które umieszczane są za agregatem.

Jeśli komora jest dłuższa niż 3 m, obieg
powietrza wewnątrz może być ograniczony.
Rozwiązaniem tego problemu jest wykonanie
z arkusza blachy nierdzewnej kanału o długości 1/3 z całkowitej długości wewnętrznej
komory. Kanał należy umieścić na podłodze
w odległości 50-100 mm od agregatu.

Wewnętrzna strona komory będzie cieplejsza niż
zewnętrzna. W rezultacie ciepłe powietrze będzie
wypychało drzwi na zewnątrz.
Aby temu zapobiec należy wykonać (z blachy, drewna
lub pozostałych fragmentów płyt) blokady drzwi.
Narożniki drzwi to miejsca o największym ryzyku.

Zdarzyć się może, że skondensowana woda będzie
wydostawała się przez zawór wentylacyjny.
Aby zapobiec uszkadzeniu agregatu, zrób ukośne
nacięcie w ścianie i wstawić kawałek blachy.

W jeden ze ścian umieść termometr, taki jak
się stosuje w do domowych piekarników.

Podstawy powinny mieć wysokość ok. 100 mm.

Suszone drewno układa się na podstawach, które
pozwalają na swobodną cyrkulację powietrza pod
drewnem.
Jako podstaw można użyć cegieł.
Upewnij się, że suszarnia ustawiona jest na równym
terenie. W przeciwnym wypadku może dojść do pęknięcia podłogi suszarni.

Wybór miejsca

Wybór agregatu

Suszarnię moża ustawić zarówno
wewnątrz jak i na dworze. Jeżeli będzie
na zewnątrz, należy zabezpieczyć agregat
przed deszczem i śniegiem. Jeżeli będzie
wewnętrz, problemem może być zapach
suszonego drzewa. Podczas suszenia z komory możewydostawać się wilgość, ale w
ilościach z którymi poradzi sobie
normalna wentylacja.

VT3 2000W
Przeznaczony do komory o maksymalnej długości
3 m i pojemności wewnętrznej 3,5 m3.
VT5 4000W
Przeznaczony do komory o maksymalnej długości
5 m i pojemności wewnętrznej 12,5 m3.

Poniżej przedstawiamy wymiary poszczególnych części składowych suszarni, której budowa została opisana w tej instrukcji. Oczywiście można wykonać suszarnię o innych wymiarach stosując poniższy wzór.
Wypełnij Twoje żądane wymiary L (długość), W (szerokość) i H (wysokość) we wzorze, a otrzymasz
poprawną wielkość płyt polistyrenowych. Grubość płyt nie powinna być mniejsza niż 50 mm.

NAZWA

DŁUGOŚĆ

SZEROKOŚĆ

PODŁOGA
DACH
ŚCIANY BOCZNE
ŚCIANA TYLNA
DRZWI
PRÓG
Do wykonania suszarni o wymiarach 2.45 x 0.6 x 1.2 m potrzeba około 40 nylonowych wkrętów.

