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Anotácia 

Vysúšanie dreva v priemyselných sušiar�ach je proces ktorý výrazne ovplyv�uje 

kvalitu výsledného produktu reziva. Umelé sušenie dreva sa deje v technologických 

zariadeniach a nastavenie procesu sušenia je zložitou technologickou záležitos�ou, kde je za 

potreby nastavi� sušiaci proces efektívne a súbežne s produkciou a odbytom celého závodu. 

V sušiarni sa suší drevo za pomoci horúceho vzduchu a tým sa uvo��uje vlhkos� z reziva . Pri 

tomto uvo��ovaní vlhkosti nastávajú v rezive �ahové sily ktoré zaprí�i�ujú defekty. Cie�om je 

nastavi� proces sušenia tak, aby boli minimalizované defekty. Jednou z perspektívnych, 

doposia� prakticky nepoužívanou je hydrofobizácia dreva. Tak ako hydrofobiza�né 

prostriedky ktoré sa používajú na ochranu dreva proti vonkajšej vlhkosti a zais�ujú 

priedušnos� dreva, bolo naším zámerom skúma� pôsobenie hydrofobizátoru pri procese 

sušenia. Našou predbežnou mienkou bolo, že hydrofobiza�ný náter by mal stabilizova�

úbytok vlhkosti v závislosti na �ase, zosilni� slabšie miesta bunkovej steny a zaisti�

rovnomernú priedušnos� pri odparovaní. Celkovým podnetom našej bakalárskej práce je 

zvýšenie efektívnosti procesu sušenia a zvýšenie výroby.  

Annotation 

Drying wood in industrial process ovens is that significantly affects the quality of the 

product timber. Artificial drying of wood is done in a setting of technological equipment of 

the drying process is a complex technological issue, where necessary, adjust the drying 

process effectively and simultaneously with the production and marketing of the entire race. 

The kiln dried wood with the help of hot air and the moisture is released from the timber. 

With this release of moisture occur in lumber tensile forces that cause defects. The drying 

process is set so as to minimize defects. One of the promising, yet is virtually unused 

hygrophobic wood. Like water-repellent agents used to protect wood against external 

moisture and provide breathability wood was our intention to examine the effect water-

repellent the drying process. Our preliminary opinion was that the hydrophobic coating should 

stabilize moisture loss over time, strengthen weak points of cell wall permeability and ensure 

uniform evaporation. The overall impetus of our work is to increase the efficiency of the 

drying process and increase productivity. 
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1. Úvod 

Stromy sú neoddelite�nou sú�as�ou životného prostredia �loveka. Pre �udskú 

civilizáciu je to jeden z najvýznamnejších zdrojov suroviny na výrobu konštruk�ného 

a nekonštruk�ného reziva. 

�oraz �alej sa ekologickým trendom využívania obnovite�ných zdrojov pri výstavbe 

stáva práve drevo. Jeho vysoká pevnos� uspokojivá životnos� nám ponúka širokú škálu 

využite�nosti tejto suroviny. Napriek  tomu že drevo je obnovite�ný zdroj, je ho �oraz menej. 

Spôsobuje to dopytová situácia na trhu z gu�atinou a �asová náro�nos� obnovovania porastov 

v lesnom hospodárstve. �asovú náro�nos� spôsobujú hlavne škodcovia, kalamity 

a samotná doba rastu stromu. Kvôli tým faktom je za potreby zvyšovanie efektívnosti 

pri spracovaní dreva a kvality samostatného reziva.  

V našej práci sme sa zamerali na problematiky sušenia, konkrétne na tvorbu 

výsušných trhlín v rezive pri dosiahnutí vlhkosti 12 % za �o najkratší �as sušenia.  

Celý experiment sme sa snažili uskuto�ni� v �o najreálnejších prevádzkových 

podmienkach tak, aby výskum bol prospešný  pre najširší okruh potenciálnych užívate�ov 

akými sú napríklad technológovia v drevospracujúcej výrobe. 

K ochrane dreva je známa celá rada ošetrujúcich prípravkov ktoré majú za úlohu 

chráni� drevo proti škodcom alebo vode. Nové a u nás v �echách a na Slovensku pomerne 

neznáme sú hydrofobizátory. Majú za úlohu vytvori� po aplikácii ochrannú vrstvu ktorá má 

za úlohu neprepusti� do materiálu vodu v kapilárnej forme a zárove� vytvori� priedušnú 

vrstvu pre vzlínanie zostatkovej vlhkostí z materiálu. Túto skuto�nos� zaistenia vzdušnosti 

sme sa snažili využi� pri redukcii tvorby výsušných trhlín pri procese sušenia . 

Drevo ako �erstvá surovina obsahuje asi 80% vody a pri vysúšaní sa táto voda 

uvo��uje cez póry v každom smere. Voda si h�adá najkratšiu a najrýchlejšiu cestu von 

z dreva, to znamená že miesta s prirodzenými chybami sú naj�astejším miestom tvorenia 

trhlín.  

S rastúcim objemom na bežný meter rastie aj objem vody zadržanej v dreve a tým 

aj pravdepodobnos� tvorby trhlín. Tématom experimentálnej �asti práce je overenie teórie, 

že hydrofobizátor by mal pri sušení pôsobi� ako ochranná vrstva ktorá bude ma� pri sušení 

za úlohu vytvori� vzdušnos� v takej miere aby nedochádzalo k vzlínaniu vlhkosti v krátkom 

�asovom úseku, ale aby sa vlhkos� vzlínala plynulo. 
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Bol uskuto�nený experiment, pri ktorom bola sledovaná ú�innos� konkrétneho 

hydrofobizátoru vzh�adom k tvorbe defektov, ktoré vznikajú pri sušiacom procese, kde sme 

sušili v tunelovej sušiarni ošetrené a neošetrené vzorky. Experiment sa uskuto�nil v reálnej 

prevádzke drevárskeho závodu Rettenmeier Tatra Timber, Liptovský Hrádok v d�och 

15. až 17.2.2012. Zistili sme že hydrofobizátor má výrazné ú�inky pri procese sušenia a to 

z toho dôvodu že u dvadsiatich ošetrených vzoriek reziva sa nenašiel ani jeden defekt 

v podobe výsušnej trhliny a naopak u dvadsiatich vzoriek ktoré neboli ošetrené sa tieto 

defekty vyskytli v štyroch prípadoch. U�inili sme záver že hydrofobizátor pôsobí 

ako stabilizátor pri uvol�ovaní vody v kapanej forme pri procese sušenia.          
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2. Makroskopické znaky stromu 

Každý jeden strom je unikátnym kusom �o sa týka tvaru a ve�kosti. 

2.1. Habitus stromu 

Habitu dodáva charakter najmä tvar koruny. Ihli�natým drevinám sa z jedného miesta 

od strž�a vyvíja nieko�ko vetiev (praslenovité vetvenie) z listnatých drevín majú náznak 

praslenovitého vetvenia len kultivary topo�ov. Ostatné listnaté dreviny majú uloženie vetiev 

na kmeni striedave, protistojné a vydlicovité. Jemné striedavé vetvenie je typické pre brezu. 

Protistojné vetvenie je charakteristické pre jase� a javor. Vetvenie významne ovplyv�uje 

kvalitu kme�a. Praslenovité vetvenie všeobecne a jemné striedavé vetvenie vytvára podstatne 

menšie hr�e v strome. [6] 

2.2. �asti stromu 

Pri drevinách stromovitého vzrastu rozlišujeme tri základné �asti- kore�, kme�

a korunu. Korene majú mechanickú, absorp�nú, vodivú, syntetickú a zásobnú funkciu. 

Rozoznávajú sa tri hlavné typy kore�ových sústav: 

1. Klovitá (dub, borovica) 

2. Srdcovitá (jed�a, smrekovec, buk, lipa, jase�) 

3. Povrchová (smrek, agát) 

Kore�ová sústava presahuje v šírke priemer koruny, aby sa zachytili vodné zrážky, 

stekajúce z obvodu koruny. Pri listnatých drevinách funkciu prijímania vody zastávajú 

kore�ové vlásky. Ihli�natým drevinám kore�ové vlásky nahrádza mikoríza - symbióza 

pôvodných húb s kore�mi. Do kore�ov sa ukladá aj �as� zásobných látok pre �alšie 

vegeta�né obdobie. Korene niektorých stromov (�asto osika, agát) vytvárajú kore�ové 

výmladky, z ktorých vyrastajú samostatné jedince. Prízemková �as� kme�a asi do výšky 
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30 cm zostáva po �ažbe prevažne v lese vo forme p�a a podobne ako korene sa rozkladá 

na humus. Niektoré dreviny majú p�ovú výmladnos� (osika, agát, dub, cer, buk, v�ba). Ke�

sa toto zmladenie ponechá, vzniká tzv. nízky les, výmladkový les, alebo p�ovina. Kme�

vynáša asimila�né orgány k svetlu, ale má aj vodivú funkciu ako spojnica kore�ov s korunou 

a ukladajú sa v �om zásobné živiny. Celkovo má kme� tvar rota�ného telesa. Úlohou koruny 

je rozmiestni� asimila�né orgány do priestoru za svetlom, vies� vodu z kme�a do týchto 

orgánov a uklada� zásobné látky do vetiev a vetvi�iek. Celkový tvar koruny závisí 

od umiestnenia vetiev na kmeni, alebo od charakteru rozvetvenia kme�a. Celkový objem 

nadzemnej �asti dreviny sa nazýva stromová hmota. Delí sa na hmotu hrubiny (nad 7 cm 

hrúbky) a hmotu ten�iny (pod 7 cm). [6] 

Tab. �.1: Percentuálne rozdelenie �astí stromu [6] 

dreviny kme� (%) vetvy (%) kore�

smrek, jed�a, smrekovec, breza 80--90  5--10 5--15 

borovica, javor 65--77 8--10 15--25 

buk, dub, jase� 55--75 10--20 15--25 

Listy a ihli�ie majú asimila�nú a transpila�nú funkciu. Z ihli�ia možno extrahova�

éterické vonné oleje. Významná �as� plodov slúži ako potrava lesnej zvery a menším 

živo�íchom v sú�asnosti i potravou �loveka. Jedlé sú aj oriešky limby. [6] 
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3. Makroskopické znaky dreva 

Drevo pozorovate�né vo�ným okom (makroskopicky) má charakteristické 

morfologické znaky a textúry a to kresbu, farbu, tvar a výskyt jednotlivých znakov dreva. [6] 

Ro�né kruhy 

Ro�ný kruh je vrstva dreva, hrúbkový prírastok vytvorený za jeden rok. Ro�ný kruh sa 

vytvára periodickou �innos�ou delivých buniek (kambia). Pri všetkých drevinách sú ro�né 

kruhy makroskopicky aspo� lupov rozlíšite�né, lebo sa skladajú s dvoch farebne aj textúrou 

rozdielnych vrstiev jarného a letného dreva (viz Obr. �.1). Ihli�naté dreviny majú výraznú 

vrstvu letného dreva a najvýraznejší rozdiel medzi jarným a letným drevom. Jarné drevo je 

svetlejšie a zrete�ne mäkšie. Letné drevo je tmavšie, výrazne tvrdšie s dva až tri krát vyššou 

hustotou. Kruhovo pórovité dreviny majú najmenej výrazné ro�né kruhy. Najmenej zrete�né 

ro�né kruhy má breza a hrab. Najvýraznejšie ro�né kruhy z tejto skupiny má javor a jarabina 

vtá�ia. Pri vä�šine našich hospodársky významných drevín sa šírka ro�ného kruhu pohybuje 

prevažne medzi 1 až 5 mm. Nadpriemerne široké ro�né kruhy (5 až 15mm) dosahujú v�by 

a topole. [6] 

Obr. �.1: Ro�né letokruhy na prie�nom reze [6] 



6 

Be�, zrelé drevo, jadro

Na prie�nom reze (viz Obr. �.2) kme�mi rôznych druhov drevín je drevo 

jednofarebné, alebo má v strede, alebo na obvode kme�a rôzne sfarbené zóny. Zrelodrevné 

dreviny majú v �erstvo vy�aženej gu�atine na obvode prie�neho rezu, pás tmavšieho dreva -

be�. Be�ová �as� je tmavšia, pretože obsahuje podstatne viac vody, ako stredová zóna kme�a 

(zrelé drevo). Po vyschnutí kme�a sa stratí farebný rozdiel medzi zénou be�i a zrelého dreva. 

Medzi zrelodrevné dreviny patrí smrek, jed�a, buk a lipa. Funkciou be�ovej zóny je vies�

vodu s rozpustenými minerálnymi látkami a usklad�ova� zásobné látky. Funkciou jadra 

v strome je zvýšenie stability kme�a. Pravé jadro má prevažne zvýšené mechanické 

vlastnosti, zvýšenú trvanlivos� a odolnos� proti hnilobám. Zdravé drevo jadra dosahuje 

pravidelne tesne po �ažbe vlhkos� nad 30 %. �ím viac vlhkosti zabezpe�uje stanovište, 

tým skôr sa za�ína vytvára� jadro a be� je užšia. [6] 

Obr. �.2: Jednofarebný �elný rez be�ových drevín [6] 

Strž�ové lú�e, strž�ové škvrny

Horizontálny pohyb najmä organických látok v kmeni zabezpe�ujú strž�ové lú�e (viz 

Obr. �.3). Na prie�nom reze niektorých drevín ich pozorujeme ako svetlejšie �iary 

prebiehajúce v smere polomerov od strž�a, alebo od niektorého ro�ného kruhu k obvodu 

kme�a. Vytvárajú na radiálnych rezoch rôzne lesklé pásy, ktoré prebiehajú naprie� ro�ným 

kruhom na tangenciálnom reze vytvárajú podlhovasté úzke dlhšie pásy. Na pozd�žnych rezoch 
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niektorých drevín môžeme pomerne �asto pozorova� hnedé, alebo zelenkasté pásy, 

alebo škvrny. Nazývajú sa strž�ové škvrny. Sú to vlastne pásy hojivého parenchýmu, 

ktoré vznikli poškodením kambia hmyzom, alebo baktériou. [6] 

Obr. �.3: Strž�ové lú�e na spodnej strane kôry [6] 

Živicové kanáliky

Horizontálne živicové kanáliky prechádzajú cez stred niektorých strž�ových lú�ov. 

Vertikálne živicové kanáliky sú uložené zvisle pomedzi vertikálne orientovanými 

bunkami dreva. Vertikálne a horizontálne živicové kanáliky vytvárajú sústavu z ktorej sa 

pri poranení kôry roní živica- vytlá�a na povrch kme�a. Živica má pre strom ochrannú 

funkciu a inpregna�nú funkciu- zvyšuje odolnos� dreva proti hubám. [6] 

Cievy

Funkciou ciev je vies� vodu z kore�ov do koruny. Na prie�nych rezoch sú vidite�né 

ako otvory - póry, na pozd�žnych rezoch ako ryhy, �i brázdi�ky. [6] 
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4. Využitie dreva na stavebné konštrukcie 

Drevo (rezivo) na stavebné konštrukcie zahr�uje ihli�naté i listnaté rezivo, ktoré má 

vhodné fyzikálne a mechanické vlastnosti pre drevené stavebné konštrukcie. Z pravidla sa 

používa smrek, jed�a a borovica. K sú�asným trendom v použití dreva v Európe patrí 

predovšetkým: 

- Montované rodinné domy 

- Viacpodlažné budovy (bytové domy, administratívne budovy, školy, at�.) 

- 	ahké strešné konštrukcie 

- Haly pre športové a hospodárske ú�ely 

- Špeciálne stavby (kostoly, reprezenta�né stavby, at�.) 

- Lávky pre chodcov a cyklistov  

- Pomocné konštrukcie (bednenia) 

Tieto konštrukcie sú �asto navrhované ako zmiešané z dreva, oceli a betónu. O�akáva 

sa tiež, že pri stavbe viacpodlažných budov na báze dreva zohrajú významnú úlohu 

kompozitné drevobetónové stropné konštrukcie, a to predovšetkým z h�adiska priestorovej 

tuhosti a požiarnej odolnosti týchto stavieb. [5] 

4.1. Drevo a materiály na báze dreva 

�R a SR patrí medzi štáty s pomerne vysokým percentom zalesneného územia - cca 

33,5 %. Z oh�adom na to, že do polovice minulého storo�ia bola v �R �ažba približne na 

úrovni 75 % ro�ných prírastkov. S toho vyplýva, že zásoby dreva v �R sú vysoké, nie je teda 

problém primerane zvýši� �ažbu dreva a jeho využitie v stavebníctve. Drevo je organicky, 

nehomogénny, anizotropný a hydroskopický materiál. Zloženie suchého dreva len málo kolísa 

okolo týchto hodnôt: uhlík 49,5 %, kyslík 44,2 %, vodík 6,1 %, dusík 0,2 %. [5] 
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Rezivo

Je výrobok z dreva s minimálnou hrúbkou 6 mm .Je vyrábaný delením z rasteného 

dreva pomocou píl rovnobežne s osou kme�a .Rozlišujeme štyri druhy reziva : laty , dosky, 

foršne a hranoly .Rozmerové hodnoty sú uvedené v Tab. �.2. [5]  

Tab. �.2: Rozdelenie dreva [5] 

Druh reziva 
Hrúbka d popr. 

výška h
Šírka b

Lata d 
 40 mm b < 80 mm 
Doska d 
 40 mm b < 80 mm 
Forš�a  d > 40 mm b > 3 d
Hranol b 
  h 
 3 b b > 40 mm 

  

Materiály na báze dreva

Materiály na báze dreva sa vyrábajú rôznym priemyselným spracovaním dreva. 

Vä�šinou ide o lisovanie špeciálne pripravených drevených komponentov získaných 

mechanickým upravovaním dreva. Behom rastu stromu v drevnej hmote vznikajú 

nehomogénnosti - hr�e, živi�níky a iné rastom podmienené charakteristiky, ovplyv�ujúce 

vlastnosti dreva. Pokia� rozdelíme drevo na menšie �astice a tieto opätovne spojíme, vzniká 

materiál na báze dreva.  

V sú�asnej dobe existuje nieko�ko materiálov na báze dreva:  

- Prekližované dosky 

- Vláknité dosky 

- Trieskové dosky a OSB dosky 

- Lepené lamelové drevo 

- Vrstvené drevo 

- Zhustené drevo 

- Modifikované drevo 

Na drevené konštrukcie môžeme použi� iba také materiály, ktoré sú vyrobené 

spôsobom uchovávajúcim ich celistvos� a pevnos� príslušnej triede vlhkosti po celú dobu 

životnosti konštrukcie. [5] 
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4.2. Drevo ako konštruk�ný materiál 

Na drevené stavebné konštrukcie je možné použi� drevo ihli�natých i listnatých drevín 

vhodných fyzikálnych a mechanických vlastností (viz Tab. �.3). S pravidla sa však používa 

drevo ihli�natých drevín (hlavne smrek). Smrekové drevo je bielej až nažltnutej farby, mierne 

živicovité s pevne zrastenými hr�ami. Je mäkké, �ahké, pružné, dobre štiepate�né a �ahko 

spracovate�né. Je vhodné k lepeniu a v suchu je trvanlivé. [5]

Tab. �.3:  Vlastnosti vybratých drevín (pod�a Niemza 1993, a Rijsdijka a Laminga 1994) 

Mechanické vlastnosti dreva

Mechanickými vlastnos�ami dreva rozumieme vlastnosti dreva z h�adiska pevnosti 

a pružnosti. Mechanické vlastnosti dreva sa zis�ujú statikými skúškami na skúšobných 

telesách, pod�a príslušných noriem. Mechanické vlastnosti dreva ovplyv�uje rad �inite�ov: 

Objemová hmotnos�: Zo zvä�šovaním objemovej hmotnosti sa zlepšujú mechanické 

vlastnosti dreva. 

Vlhkos� dreva: Zo zvyšovaním vlhkosti dreva do medze nasýtenia vlákien ( 30 %) sa 

pevnos� dreva v tlaku zhoršuje. Vlhkos� dreva vyššia ako 30 % nemá na znížení pevnosti 

dreva podstatný vplyv.  

Doba trvania za�aženia: S predlžovaním doby trvania za�aženia pevnos� klesá až  na 

60 % krátkodobej pevnosti dreva. [5] 
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4.3. Návrhové vlastnosti dreva a materiálov na báze dreva 

Návrhové vlastnosti dreva sú hodnoty, ktoré používame pri navrhovaní drevených 

konštrukcii. Návrhová pevnos� dreva pri bežnej teplote je hodnota, ktorá je definovaná 

vz�ahom (1). 

)/(mod Mkd XkX γ⋅=                                                      (1) 

kde:  Xd - návrhová hodnota pevností 

         Xk - charakteristická hodnota pevností 

         �M - rozdie�ový sú�inite� vlastnosti materiálu 

         kmod - modifika�ný sú�inite� zoh�ad�ujúci ú�inok trvania za�aženia a vlhkosti                      

4.4. Zásady navrhovania 

Drevená konštrukcia musí by� navrhnutá a zhotovená tak, aby:

- bola s prijate�nou pravdepodobnos�ou schopná užívaniu k požadovanému ú�elu a to 

s prihliadnutím k predpokladanej ekonomickej životnosti a zria�ovacím nákladom. 

- spo�ahlivos� odolala všetkým za�aženiam a vplyvom, ktorých výskyt je možné 

o�akáva� a mala primeranú trvanlivos� k nákladom na udržovanie. 

Metóda medzných stavov: 

- Medzný stav únosnosti: je potreba zaisti� aby návrhové ú�inky za�aženia neprekro�ili 

návrhové hodnoty odolnosti konštruk�ného prvku �i spoja 

- Medzný stav použite�nosti: je potreba zaisti� aby návrhové hodnoty ú�inkov za�aženia 

neprekro�ili príslušné medzné hodnoty  
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5. Chyby drevnej suroviny 

Odchylky v tvare, textúre, štruktúre drevnej suroviny a výrobkov z dreva do stavu, 

ktorý je pre ur�itý spôsob jeho používania najpriaznivejší, sa nazývajú chybami dreva. 

Prejavujú sa zmenami vonkajšieho vzh�adu, porušením pravide�nosti stavby dreva, celistvosti 

jeho pretív a bunkových blán, zmenami v anatomickej stavbe. Vznikajú po�as rastu, 

alebo v procese �ažby, manipulácie a usklad�ovania dreva. Chyby rastu stromu môžu by�

dedi�né, získané nesprávnymi pestovnými a pestovno-�ažbovími zásahmi, alebo vznikajú 

aj vplyvom biologických a abiotických �inite�ov. Chyby vznikajúce v procese �ažby, 

manipulácie a usklad�ovania vznikajú prevažne mechanickým poškodením a znehodnotením 

kme�a nedostato�nou ochranou. [4] 

5.1. Trhliny 

Trhliny v dreve vznikajú pri raste stromu, pri �ažbe a manipulácii so surovinou 

a vplyvom zoschý�ania dreva. Môžu sa vyskytova� v radiálnom smere (strž�ové, mrazové, 

vysúšné) a tangenciálne (odlúpavé). Na rastúcom strome sú pozorovate�né len mrazové 

trhliny. Medzi vonkajšie trhliny po �ažbe patria výsušné trhliny. 

Trhliny sú miesta, kde sa porušila celistvos� dreva, ktoré znižujú jeho kvalitu. 

Najmenej vplyvné sú trhliny v tlaku pozd�ž a naprie� vláken. Celková trhlina znižuje pevnos�

pozd�ž vláken o 5 až 10 %. Na �ah na prie� najviac vplývajú trhliny na ploche, ktorá je kolmá 

na pôsobiacu vonkajšiu silu. V šmyku pozd�ž vláken trhlina znižuje pevnos� vtedy, ke� je 

zhodná s plochou šmyku. Pri ohybe je trhlina najnebezpe�nejšia vtedy, ke� sa nachádza 

v neutrálnej vrstve. V takomto prípade sa znižuje modul pružnosti v ohybe. Trhliny môžu 

podstatne ovplyv�ova� pevnos� dreva, a tým obmedzova� jeho použitie. Takéto drevo sa 

oby�ajne zatrie�uje do paliva. 

Strž�ové trhliny: Tvorí ich jedna, alebo nieko�ko radiálnych trhlín, ktoré sa za�ínajú 

od strž�a kme�a. Ak jedna, alebo dve trhliny na �ele gu�atiny majú rovnaký smer trhlina sa 

nazýva jednoduchá, ak je viac trhlín uložených navzájom pod ostrejším uhlom, nazýva sa 

krížová. Môžu by� zhodné, ak trhlina v kmeni zostáva v jednej vertikálnej rovine a nezhodné, 

ak postupujú špirálovite pozd�ž kme�a. Predpokladá sa, že strž�ové trhliny vznikajú 
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v dôsledku ohýbania stromu vetrom, nárazom stromu o zem pri �ažbe alebo v kmeni po�as 

rastu stromu. 

Mrazová trhlina: Vzniká na stromoch v poraste uvo�nením napätia obvodu kme�a 

zmrš�ovaného silným mrazom. Na okrajoch je trhlina zvlnená od prirastania dreva a kôry 

(tzv. mrazová lišta). Medzi mrazové trhliny sa zara�ujú aj trhliny po úderoch blesku. 

Odlúpavá trhlina: Je to vnútorná trhlina, ktorá je na prie�nom reze zaoblená v smer 

ro�ného kruhu. Na �ele gu�atiny sa objavuje ako oblúkovitá trhlina, alebo kruhová trhlina. 

Porušuje celistvos� dreva. 

Výsušné trhliny: sa vytvárajú v gu�atine a rezive vysýchaním ako vonkajšie trhliny. 

Pozd�ž gu�atiny nepresahujú d�žku 1 m od �ela. Na niektorých listnatých drvinách sa výsušné 

trhliny vytvárajú intenzívnejšie než na ihli�natých drevinách. Trhliny sa naj�astejšie uvo��ujú 

v polohe strž�ových lú�ov. Po�et a rozmer závisí od podmienok sušenia, ve�kosti a tvaru 

sortimentu. Výsušné trhliny sú predovšetkým zaprí�inené vlkostnými spádmi, 

ktoré spôsobujú rozdielne napätia v �ahu kolmo na vlákna na povrch a v strede sortimentu. [6] 

5.2. Meranie chýb 

Pri posudzovaní kvality dreva poukazujeme na jeho odchýlky od normálnosti, ktoré sa 

prejavujú zmenou vonkajšieho vzh�adu, porušením pravidelnosti v stavbe dreva, celistvosti 

jeho pletív at�. Tieto chyby znižujú kvalitu dreva, ale charakter a stupe� pôsobenia treba 

hodnoti� v závislosti od ú�elu a podmienok použitia sortimentu. 

5.3. Vizuálna metóda 

Pri vizuálnej metóde posudzujeme kvalitu reziva pod�a h��, chýb v tvare kme�a, jeho 

stavbe, nepravého jadra, zaparenia, at�. Uvedené chyby jednak znižujú estetickos�, 

ale predovšetkým fyzikálne a mechanické vlastnosti. Do kvalitatívnych tried ich zara�ujeme 

pod�a množstva výskytu chýb, významnosti a ú�elu použitia. 
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6. Metódy merania chýb pod�a �SN EN 1310 

Táto európska norma je produktom technickej komisie CEN/TC 175 gu�atina a rezivo, 

riadený AFNOR. Táto norma zo série všetkých noriem sa zaoberá meraním gu�atiny a reziva. 

Norma bola vydaná vo februári 1999 ale je platná až od 1.1.2000 . Táto norma je smerodajná 

pre merania chýb u nekonštruk�ného dreva. 

Predmet normy

Metóda stanovuje metódy merania chýb, ktoré sa používajú pri vizuálnom triedení 

reziva, opracovaného dreva a gu�atiny z vizuálneho h�adiska. Netýka sa konštruk�ného dreva 

pod�a pevnosti. Táto norma platí pre ihli�naté a listnaté rezivo.  

Hr�e

Hr�e v rezive sú rozdelené pod�a ich tvaru, rozmeru a umiestnenia. Rozmer hr�e sa 

stanoví pod�a vzorca, vyjadrí sa v mm, alebo ako percentuálny podiel rozmeru plochy. 

d - rozmer hr�e v mm 

a - d�žka kratšej osi v mm 

b - d�žka dlhšej osi v mm 

Pre meranie h�� sú stanovené dve metódy „obecná metóda“ a „alternatívna metóda“. 

Obecná metóda merania h��

Každá hr�a sa posudzuje individuálne. Hr�e sa merajú na ploche, na �asti plochy, 

alebo na hranách. Obrázky 1 až 6 poukazujú na tvary h��, ktoré sa naj�astejšie vyskytujú. 

Pri obrázkoch je vyjadrený vzorec, ktorý nám ur�uje aritmetický priemer kratšej (a) a dlhšej 

(b) osi hr�e. 

   

nddd +++ �21  < maxmax dn ⋅                                             (2) 

kde: d1, d2,...,dn je rozmer jednotlivých h�� v mm 

        nmax   je maximálny dovolený po�et h��
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        dmax   je maximálny dovolený rozmer v mm 

Kruhová hr�a

2/)( bad +=                                                             (3) 

Obr. �.4: Kruhová hr�a [2] 

Oválna hr�a

2/)( bad +=                                                             (4) 

Obr. �.5: Oválna hr�a [2] 

Hranová hr�a

na ploche: 2/)( 11 bad +=

                            (5) 

na bokoch: 2/)( 22 bad +=
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1 - na ploche; 2 - na bokoch 

Obr. �.6: Hranová hr�a [2] 

Pred�žená hr�a

2/)( bad +=                                                             (6) 

Obrázok � .7: Pred�žená hr�a [2] 

Krídlová hr�a

2/)( bad +=                                                             (7)

Obr. �.8: Krídlová hr�a [2] 
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Skupina ceruzkových h��

2/)( bad +=                                                             (8)

Obr. �.9: Skupina ceruzkových h�� [2] 

Odklon vlákien

Smer odklonu vlákien v praxi ur�ujeme pomôckou zvanou �rták. Pokia� �rtákom 

opisujeme hrany vidite�ných vlákien hranou vyzna�íme �iaru, ktorá nám ur�uje smer priebehu 

vlákien. Pre kontrolu sa vyzna�uje nieko�ko rýh ktoré musia kopírova� vlákna. 

Obr. �.10: �rták [2] 

Obr. �.11: Použitie �rtáku [2] 
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Percentuálny podiel odklonu sa vyjadrí pomocou : 

100⋅
y

x
                                                                  (9) 

kde: x  je výchylka priebehu vlákien v mm 

        y     je meraná d�žka v mm 

Priemerná šírka letokruhu

Na �ele jedného kusu reziva sa vyzna�í najdlhšia priamka cez letokruhy, spo�íta sa 

množstvo letokruhov na tejto priamke. Rovnaký postup sa zopakuje na druhej strane reziva. 

Do úvahy berieme iba letokruhy vzdialené 20 mm od drene. Sú�et d�žky priamok na oboch 

stranách sa vydelí celkovým po�tom letokruhov a vyjadrí sa rýchlos� rastu stromu, vyjadrená 

ako priemerná šírka letokruhu v mm. 

Obr. �.12: Priemerná šírka letokruhu [2] 

Zárast

a) Meriame šírku, alebo d�žku obd�žnika, ktorý sa vyjadrí v cm, alebo v percentuálnom 

podiele postihnutého povrchu. 

b) Zaznamená sa po�et zárastov na 1 m, alebo na celej d�žke kusu. 

c) Nemeria sa, výskyt sa len zaznamená. 
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Be�

a) Ur�í sa tá �as� povrchu, kde má be� najvä�šiu šírku. Zmeria sa šírka, alebo sa uvedie 

ako percentuálny podiel. 

b) Nemeria sa, výskyt sa len zaznamená. 

Oblina 

a) Zmeria sa d�žka obliny a vyjadrí sa v cm alebo v percentuálnom podiely d�žky. Pokia�

sa obliny vyskytujú na viac než jednej hrane reziva, ich d�žky sa s�ítajú                   

(C1+ C2+...+Cn) 

b) Meria sa najvedšia  šírka obliny , vyjadrí sa v mm alebo ako podiel pod�a:  

aaaW f /)( 1−=                                                  (10) 

bbbWe /)( 1−=                                                   (11) 

kde: Wf  je šírka obliny na ploche vyjadrená podielom 

We             je šírka obliny na hrane vyjadrená podielom 

a  je šírka plochy kusu vyjadrená v mm 

a1  ja šírka plochy kusu skrátená o oblinu vyjadrená v mm 

b  je celkový rozmer hrany vyjadrený v mm 

b1  je rozmer hrany zmenšený o oblinu vyjadrený v mm 

c) Nemeria sa výskyt sa len zaznamená 

Obr. �.13: Oblina [2] 
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Trhliny plošné, �elné, bo�né a prenikajúce

a) D�žka trhliny sa zmeria ako vzdialenos� medzi dvoma priamkami ktoré sú kolmé 

na pozd�žnu osu reziva ,jedna je na konci trhliny a druhá na konci. Pri výskyte 

skupiny trhlín sa zmeria celková d�žka skupiny. Pokia� je trhlín viacej alebo 

na jednom kuse reziva je viac než jedna skupina, tieto d�žky sa s�ítajú. Výsledok sa 

vyjadrí v mm alebo ako percentuálny podiel d�žky jedného kusu. 

b) Nemeria sa, výskyt sa len zaznamená   

Trhliny odlup�ivé a dre�ové

Pokia� sa trhlina vyskytne na jednom alebo aj druhom �ele jedného kusu , táto 

skuto�nos� sa zaznamená. 

Trhliny výsušné

a) Zmeria sa d�žka a alebo šírka obd�žniku ohrani�ujúca tú �as� plochy kusu kde sa 

trhliny nachádza, zaznamená sa v mm, alebo ako percentuálny podiel povrchu 

na jednom kuse reziva alebo skúmanej plochy. 

b) Nemeria sa, výskyt trhliny sa len zaznamená 

Zakrivenie pozd�žne, plošné a bo�né

Zmeria sa výchylka od priamky: 

a)  Pri kusoch do 2m d�žky , meriame po celej d�žke a táto skuto�nos� sa zaznamená 

v mm. 

b) Pri kusoch  o d�žke 2m a viac sa meria v úsekoch po 2 m  v miestach najvedšieho 

zakrivenia. Toto miesto ur�íme odhadom vizuálne. Výsledky sa zaznamenávajú v mm 

na 2 m d�žky. 

Obr. �.14: Zakrivenie pozd�žne plošné [2] 
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Obr. �.15: Zakrivenie pozd�žne bo�né [2] 

Zakrivenie prie�ne   

Zmeriame nejvedší priehyb na šírke kusu, vyjadríme ho v mm alebo ako percentuálny 

podiel šírky. 

Obr. �.16: Zakrivenie prie�ne [2] 

Zakrivenie skrutkovité 

Zmeriame najvedšiu výchylku od rovnej plochy na najhoršom úseku o d�žke 2m.Tento 

úsek ur�íme odhadom vizuálne. Výsledok zaznamenáme v mm ,alebo ako percentuálny podiel 

d�žky jedného kusu reziva. 

Obr. �.17: Zakrivenie skrutkovité [2] 
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7. Experimentálna �as� bakalárskej práce 

7.1. Redukcia interakcie reziva a vody 

Úlohou nášho experimentu je zredukova� vplyv vzlínania vlhkosti na kvalitu reziva 

a s tým spojený vznik výsušných trhlín pri priemyselnom sušení v sušiar�ach. 

7.1.1. Interakcie vody a dreva 

Vo�ná voda: nazývaná aj kapilárna, sa nachádza v luménoch, alebo v medzibunkových 

priestoroch. V dreve je prítomná pokia� sú bunkové steny zaplnené viazanou vodou. 

Množstvo vo�nej vody v dreve sa pohybuje od bodu nasýtenia vláken po úplné nasýtenie 

dreva vodou . Maximum môže by� viac ako 100 %. 

Viazaná voda: nazývaná aj hygroskopická, sa vyskytuje v bunkových stenách a je 

viazaná vodíkovými väzbami. Viazaná voda sa u dreva pohybuje v rozmedzí vlhkosti od 0 % 

do bodu nasýtenia vlákien. 

Rovnovážna vlhkos�: Pokia� drevo umiestnime do prostredia s konštantnými 

parametrami a necháme ho tam dostato�ne dlho  dosiahne stav vlhkostnej rovnováhy. Tento 

stav nazývame  rovnovážnou vlhkos�ou. 

Sorpcia: je proces dosahovania rovnovážnej vlhkosti nav�haním. 

Desorpcia: je proces dosahovania rovnovážnej vlhkosti vysúšaním. [6] 

Obr. �.18: Rovnovážna vlhkos� dreva [6] 
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Drevo je anizotropný materiál, �o znamená, že sa zvä�ší a scvrkne v troch 

anatomických smeroch (viz Obr. �.19): 

- Prie�ne (vertikálny smer) P 

- Tangenciálne (obdoba ro�ných letokruhov) T 

- Radiálne (kolmo k ro�ným letokruhom) R 

Obr. �.19: Schématické znázornenie základných rezov kme�om [1] 

Rozmerové zmeny v pozd�žnom smere sú všeobecne ve�mi malé. Maximálne zmeny 

sa pohybujú medzi dvoma až pätnástimi percentami v závislosti na hustote dreva. Radiálne 

zmeny sú menšie okolo štyridsa� rokov v tangenciálnom smere  je to až sedemdesiat percent.  

Drevo v kontakte s vlhkos�ou vytvára ve�mi ve�ké vnútorné sily a tak isto �erstvé 

rezivo pri vysúšaní vytvára v štruktúre vnútorné sily, ktoré majú významný vplyv na tvorbu 

výsušných trhlín. Môže dôjs� k takzvanému zrúteniu, �i kolapsu dreva. 

Zrútenie bunkových stien - kolaps dreva

Najvä�ší výskyt je na vysúšanom rezive pri vlhkosti v rozmedzí 50 - 60 %. Rýchle 

odstránenie vody z dreva má za prí�inu prázdne priestory a v dôsledku kapilárnych síl 

aj ve�ké napätia .Pokia� sa drevo suší pri vyšších teplotách a vlhkosti nad bod nasýtenia 

vlákien, pevnos� bunkových stien je podstatne nižšia .Pri rýchlom odstránení vo�nej vody sa 

bunkové steny �ahko preboria dovnútra vzniknutých prázdnych priestorov. Drevo sa 

zdeformuje a vo vnútorných a vonkajších vrstvách sa vytvoria ve�ké trhliny. [6] 
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7.1.2. Redukcia interakcie vody a dreva 

Redukcia zníženia nasiakavosti a zmeny rozmerov možeme redukova� za pomoci 

hydrofobizátorov. Ú�innos� hydrofobizátorov môže by� definovaná ako schopnos�

na zabránenie, alebo obmedzenie rýchlosti absorpcie vody. 

Obr. �.16  ukazuje typické zvä�šovanie v závislosti na �ase pre neošetrené a ošetrené 

vzorky dreva. Horná krivka ukazuje ako neošetrená vzorka rýchlo absorbuje vodu a zvä�šuje 

sa. Dolná krivka ukazuje ošetrené drevo, kde znížená sadzba absorpcie vody a splynutím �asu 

trvalo chráni a zvä�šuje rozmerovú stálos� dreva. [6] 

Obr. �.20: Zvä�šovanie v závislosti na �ase pre neošetrené a ošetrené vzorky dreva [7] 

7.1.3. Použitie silikónových hydrofobizátorov pre redukciu výsušných trhlín 

Drevo je možné ošetri� silikónovými hydrofobiza�nými prípravkami. Naša vo�ba 

pre použitie hydrofobizátoru na ošetrenie dreva v procese sušenia je založená na princípe 

ochrany dreva vo�i vlhkosti z vonkajšej strany. Lenže rozdiel je v tom, že redukujeme 

nadmerný úbytok vlhkosti v krátkom �ase z vnútra reziva smerom von. 

Princíp hydrofobizácie spo�íva vo zvýšení povrchového napätia (Obr. �.20) 

ošetrovaného dreva, vytvorením mikroskopickej vrstvi�ky na stenách pórov �ím sa zabráni 
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nadmernému vzlínaniu v miestach z redšou štruktúrou dreva a v miestach prirodzených 

predispozi�ných vadách dreva.   

Povrchové napätie: je efekt pri ktorom sa povrch tekutín chová ako elastická fólia 

a snaží sa dosiahnu� �o možno najhladšieho stavu s minimálnou plochou. Povrch tekutiny sa 

snaží dosiahnu� stavu s �o najmenšou energiou. 

Tab. �.4: Chemická podstata látok pre hydrofobizáciu 

7.1.4. Hydrofobizátor 

Pre experimentálnu �as� bol použitý prostriedok na báze Metylsilanolátu draselného 

Jedná sa o vodou riedite�ný hydrofobiza�ný koncentrát na ochranu silikátových stavebných 

hmôt s vä�šími pórmi ako je pieskovec, omietky, betón, tehly, pálená strešná škridla, atd. Bol 

použitý v roztoku 6,5 % hm. pretože toto riedenie sa pod�a predošlých výskumov ukázalo ako 

najlepšie pre optimálnu ú�innost na redukciu objemových zmien.  
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7.2. Experimentálna �as�  

V tejto �asti bakalárskej práce som sa zameral na experimentálnu �as� ktorá sa 

uskuto�nila v závode na spracovanie smrekového reziva a kde bol uskuto�nený experiment, 

ktorý pozostával so: 

- Vizuálneho zatriedenia �erstvého reziva. 

- Aplikácie hydrofobizátoru náterom. 

- Sušenie v tunelovej sušiarni. 

- Vizuálneho vyhodnotenia vysušeného reziva, porovnanie ošetreného s neošetreným 

rezivom. 

7.2.1. Vizuálne zatriedenie �erstvého reziva 

Pre správnos� a objektívnos� nášho experimentu bolo potrebné vybra� také rezivo, 

aby nám spadalo do jednej kvalitatívnej triedy pod�a rozmeru, ve�kosti chýb a percentuálny 

podiel výsušných trhlín v rozmerovej triede . 

  

Obr. �.21: Ukážka zatrie�ovania pod�a ve�kosti chýb 
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Kvalitatívnu triedu sme zaistili pod�a vizuálneho triedenia reziva .Riadili sme sa  

smerodajnej normy Metódy merania chýb pod�a �SN EN 1310. Percentuálny podiel 

výsušných trhlín v rozmerovej triede  odporu�il vedúci píly, ktorý má dlhoro�né skúsenosti 

s danou problematikou. Pre náš experiment boli použité foršne o rozmere 46,0 x 130,0 x 

4000,0 mm v balíku 15 x 12 ks. 

Obr. �.22: Ozna�enie balíka a informácie o rozmeroch 

7.2.2. Aplikácie hydrofobizátoru náterom 

− Aplikácie hydrofobizátoru prebiehala v zastrešovanom nevykurovanom sklade reziva, 

kde sa teplota okolitého vzduchu pohybovala okolo -17°C a vlhkosti 55%. 

− Na aplikáciu bol použitý hydrofobizátor v roztoku 6,5 % hm. a bol aplikovaný štetcom 

rovnomerne na šiestich stranách foršní. 

− K experimentu sme použili 40 ks foršní s toho 20 neošetrených a 20 ošetrených. 

Referen�né vzorky boli ozna�ené  1.1 – 1.20 a ošetrené 2.1 – 2.20. 

− Naše vzorky boli po spätnom uložení do balíku v jedenástej až pätnástej vrstve, 

kde každá vrstva bola oddelená piatimi distan�nými preložkami.  

− Balík bol následne ozna�ený nápismi „ experiment“ aby nedošlo k zámene. 

− Následne bol balík prevezený do tunelovej sušiarne.
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Obr. �.23: Nádoba s hydrofobizátorom a balík s ošetrenými a neošetrenými vzorkami 

Obr. �.24: �íselné ozna�enie vzorkou 
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Obr. �.25: Uloženie vzorkou v balíku 

7.2.3. Sušenie v tunelovej sušiarni 

Zviazaný a ozna�ený balík so vzorkami bol pomocou vysokozdvižného vozíka Clark c 

80-600 prevezený do tunelovej sušiarne. 

Tunelová sušiare�: je sušiare� v ktorej je rezivo na jednej strane ukladané 

na pohyblivé vozíky a v jednotlivých zónach je obtekaný sušiacim plynom. Tunelová 

sušiare�, ktorá bola vybudovaná v roku 2009 firmou Rettenmeier Tatra timber�  s kapacitou 

1240 m3  na mieste pretržite pracujúcej komorovej sušiarne pre jej vä�šiu efektívnos� a vä�ší 

ojem sušeného reziva. Zmenou rýchlosti prúdenia vzduchu, rýchlosti posunu vozíka 

z rezivom, zmenami vedenia prúdu vzduchu a zmenou teploty sa v jednotlivých zónach 

prispôsobujú podmienky sušenia požiadavkám na rozmer a objem sušeného reziva. Rýchlos�

sušenia sa v tunelovej sušiarni stanovuje pod�a nameraných hodnôt vlhkosti reziva, ktoré sa 

priebežne merajú.  

Sušiare� je riadená po�íta�om. Výkonnos� sušiarne závisí od rýchlosti sušenia w, 

definovanú množstvom vody v kg ktoré sa odparí s povrchu materiálu S (m²) za �asovú 

jednotku T (s). 

Po�íta�, ktorý riadi sušiare� používa softvér, ktorý riadi proces sušenia a vyjadruje 

graficky samotné fázy sušenia pomocou grafu. Na grafe môžeme pozorova� tri úse�ky: 



30 

- V prvom úseku A-B znázor�uje ohrievanie materiálu na teplotu tm, to znamená na 

teplotu ktorá je závislá na vlhkosti v danom úseku.

- V druhom úseku B-K1 sa rýchlos� sušenia zvýši na ur�itú stálu hodnotu. 

- V tre�om úseku K1-C sa rýchlos� zmenšuje a to z bodu K1 do K rovnomerne a z bodu 

K do bodu C nerovnomerne. 

V úseku K1-C sa teplota materiálu postupne zvyšuje a v bode C dosiahne teplotu 

vzduchu tvz. Sú�asne sa znižuje vlhkos� reziva až dosiahne rovnovážnu vlhkos�

Xrov (bod C). 

Sušiare� je vykurovaná z vlastnej tepelnej elektrárne ktorá využíva ako palivo 

biomasu. 

Obrázok �. 26: Výstup reziva z tunelovej sušiarne 

Obrázok � .27: Situácia umiestnenia budov výroby ktoré figurovali v našom experimente
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7.2.4. Vizuálneho vyhodnotenia vysušeného reziva 

Experimentálny balík reziva bol vysušený na ustálenú hodnotu vlhkosti w = 12 %. 

Pri danom objeme výroby a požiadavkou obchodného oddelenia bolo rezivo vysušené 

na ustálenú hodnotu w za 60 hodín. Po vysušení bol experimentálny balík prevezený 

do krytého skladu a následne vizuálne hodnotený pod�a metódy merania chýb smerodatnej 

normy �SN EN 1310. 

7.2.5. Namerané výsušné trhliny 

Pri zaznamenaní výsušnej trhliny je na každom obrázku zaznamenané �íslo vzorky 

a je použité príložné meradlo na orienta�né zmeranie d�žky trhliny. Trhlina je meraná vždy 

v dvoch smeroch. 

Obr. �.28 : Vzorka �.1.20 s výsušnou trhlinou na boku 
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Obr. �.29: Vzorka �.:1.20 s výsušnou trhlinou na boku o d�žke 455 mm 

Obr. �.30: Vzorka �.:1.15 s výsušnou trhlinou na �ele aj ploche 
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Obr. �.31: Vzorka �.:1.15 s výsušnou trhlinou na ploche o d�žke 50 mm 

Obr. �.32: Vzorka �.:1.15 s výsušnou trhlinou na �ele o h�bke 30 mm 
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Obr. �.33 : Vzorka �.1.16 s dvoma výsušnými trhlinami na ploche 

Obr. �.34: Vzorka �.1.16 s výsušnou trhlinou na �ele o h�bke 20 mm 
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Obr �.35: Vzorka �.1.16 s výsušnou trhlinou na ploche o d�žke 200 mm 

Obr. �.36: Vzorka �.1.16 s výsušnou trhlinou na ploche o d�žke 190 mm 
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Obr. �.37: Vzorka �.1.12 s troma výsušnými trhlinami na ploche 

Obr. �.38: Vzorka �.1.12 s výsušnou trhlinou na ploche o d�žke 15 mm 
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Obr. �.39 : Vzorka �.1.12 s výsušnou trhlinou na ploche o d�žke 25 mm 

Obr. �.40: Vzorka �.1.12 s výsušnou trhlinou na ploche o d�žke 55 mm 
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7.2.6. Hustota reziva 

Hustota reziva bola experimentálne meraná v VŠB, Fakulta stavební, Katedra 

stavebních hmot, 206 - laborato� stavebních hmot na odrezkoch šiestich kusoch vzoriek a to 

1.3, 1.9, 1.20, 2.10, 2.16, 2.20. 

„Hustota je zriedka ozna�ovaná ako hustota hmotnosti, �i zastaralo merná hmotnos� je 

fyzikálna veli�ina ktorá vyjadruje hmotnos� objemovej jednotky látky. Hustota sa zna�í :

(ró).  

V

m
=ρ                                                             (12) 

Merná hmotnos� je definovaná ako podiel hmotnosti m a objemu V telesa.“ [3]  

Tab. �.5: Výpo�et hustoty vzorkou 

�íslo vzorky D�žka(m) Šírka(m) Hrúbka(m) Objem(m ) Hmotnos�(kg) Hustota(kg/m ) 

1.13 0,160 0,130 0,0470 
0,0009776 

0,48045 491,459 

1.19 0,151 0,132 0,0470 
0,0009368 

0,43638 465,818 

1.20 0,150 0,134 0,0450 
0,0009045 

0,42708 472,172 

2.10 0,113 0,133 0,0456 
0,0006853 

0,28651 418,066 

2.16 0,238 0,133 0,0444 
0,0014054 

0,63996 455,346 

2.20 0,158 0,133 0,0465 
0,0009772 

0,39056 399,693 

7.2.7. Vyhodnotenie zatriedenia pod�a kvality 

Vyhodnotenie zatriedenia pod�a kvality v súlade s vizuálnym triedením ihli�natého 

reziva pod�a smerodajnej �SN EN 1611-1. (viz Príloha �. 1) 
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8. Záver 

Po uskuto�není experimentov môžeme dedukova� , že vplyv použitého 

hydrofobizátoru na bázi Metylsilanolátu draselného vo vode v roztoku 6,5 hm. mal významný 

kladný dopad pri sušiacom procese vzhladom k vzniku výsušných trhlín . Vzorky ktoré boli 

ošetrené nevykazovali výsušné trhliny ani v jednom prípade , naopak u vzoriek neošetrených 

sa vyskytli trhliny vo štyroch prípadoch to znamená že chyba sa vyskytla v  20-tich % 

z celkového množstva 20-tich neošetrených kusov vzorkou. 

 Aplikácia hydrofobizátoru pôsobí na drevo pri sušení ako stabilizátor dynamiky 

procesu vysúšania , ktorý má za úlohu plynulé vzlínanie vlhkosti a posilnenie miest 

s potenciálnou tvorbou výsušných trhlín. 

Zárove� týmto spôsobom je zaistená vyššia efektivita procesu sušenia v drevárskom 

priemysle . Má za dopad na zníženie ekonomických strát . Pre �alší výskum by som odporu�il 

skúmanie vplyvu hydrofobizátoru po procese sušenia na ochranu vo�i biotickým a abiotickým 

škodcom .  
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