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Wiąz pospolity, wiąz polny (Ulmus minor Mill.)
Wiąz pospolity jak trafnie wskazywała jego nazwa to kiedyś najpospolitszy
z występujących w Polsce wiązów (w porównaniu do limaka – wiąz szypułkowy oraz
brzostu – wiąz górski). Zdziesiątkowany przez holenderska chorobę wiązów stracił
na znaczeniu, mimo że jest dawcą dobrego, wytrzymałego drewna z charakterystycznym
rysunkiem zygzakowatych wstążek.
Nazewnictwo
Drewno wiązu pospolitego pozyskiwane jest z gatunku drzew Ulmus minor Mill.
z rodziny wiązowatych (Ulmaceae). W starszy opracowaniach a niekiedy współczesnych
używane są zamiennie inne nazwy botaniczne, przede wszystkim Ulmus carpinifolia
Gleditsch. Gatunek ten ma oczywiście wiele nazw w różnych językach europejskich
(najważniejsze zestawiono tabeli 1.).Gatunek ten jest ujęty w normie PN-EN 13556:2005,
gzie ma przyporządkowany czteroliterowy kod ULMI.
Tabela 1.
Nazwy handlowe drewna jesionu europejskiego – jako pierwsze podano nazwy obowiązujące według normy
PN-EN 13556:2005.
Nazwy polskie
wiąz pospolity, wiąz polny, wiąz
Nazwy angielskie
smooth leaved elm, common elm, elm, English elm
Nazwy francuskie
orme, ormeau, orme champêtre
Nazwy niemieckie
Feldulme, Feldrüster
Nazwy stosowane
jilm polni w Czechach i na Słowacji, Ulm de câmp w Rumunii, mezei szil w
w innych krajach:
Hiszpanii, brijest poljski w Horwacji, brest poljski w Słowenii, olmo campestre we
Włoszech

Występowanie i pozyskanie
Naturalne miejsca występowania wiązu pospolitego to: Europa środkowa, południowa
i oraz Azja zachodnia i Kaukaz oraz Azja Mniejsza a także Północna Afryka (Algieria,
Maroko, Tunezja) i Wyspy Kanaryjskie. Gatunek ten preferuje gleby wilgotne, o odczynie
zasadowym bogate w związki pokarmowe. Jest to drzewo nizin i pogórzy, spotykane
do wysokości 600 m n.p.n. Najczęściej rośnie w dolinach dużych rzek. Dawniej omawiany
gatunek był powszechnie uprawiany jako drzewo parkowe i alejowe. Obecnie mocno
ucierpiał ze względu na holenderską chorobę wiązów, wywoływana przez szkodliwego
grzyba powodującego uszkodzenie systemu przewodzącego w strefie bielastej drewna
i w konsekwencji prowadzący do przedwczesnego usychania drzew. Wiązy pospolite
współtworzą lasy mieszane razem z dębami lub łęgi razem z jesionami. Często występują
na Orzeszach lasów lub w zadrzewień śródpolnych.
Pokrój drzew
Wiąz pospolity to drzewo, dorastające do wysokości 30 m i średnicy
w odziomku do ok. 1 m, zwykle z szeroką, zaokrągloną koroną. Pod względem pokroju
przybiera zmienne formy i wielkości, może mieć nawet postać krzewiastą. Najwartościowsze
pod względem przerobu w przemyśle drzewnym są wiązy z prostymi, strzelistymi, dobrze
wykształconymi pniami. W młodości (szczególnie miedzy 20 a 40 rokiem życia) wzrost
wiązów jest szybki, potem spowalnia
Kora początkowo gładka, z szarawymi listwami łyka z wiekiem staje się szarobrązowa
i wyraźnie wzdłużnie i poprzecznie spękana. Liście ustawione są skrętolegle i przybierają
różne wielkości oraz formy (są pojedynczo lub podwójnie piłkowane). Owoce to zebrane w
pęczkach nagie, dookoła błoniasto oskrzydlone, płaskie orzeszki rozsiewanie przez wiatr.
Omawiane drzewa zwykle wytwarzają silne systemy korzeniowe, typu palowego z duża
zdolnością odroślową.
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a)

b)

c)

Ryc.1. Wiąz: a) drzewo, b) pień z charakterystyczną korą, c) jesienne liście

Struktura drewna
Budowa makroskopowa
Drewno wiązu pospolitego ma wyraźnie zarysowane przyrosty roczne. Jest
to drewno pierścieniowo-naczyniowe, wytwarzające starszą zabarwioną twardziel podczas,
gdy ta sąsiadująca bezpośrednio z bielem jest twardzielą niezabarwioną. Drewno bielaste jest
białawe z odcieniem żółtawym lub jasnobrunatnym. Starsza twardziel przyrdzeniowa
przybiera barwę czekoladowobrunatną. Rysunek drewna na wszystkich przekrojach
współtworzą wyraźne przyrosty roczne.
Wyraźnie widoczne są duże naczynia drewna wczesnego ułożone w postaci
pierścienia (kilka szeregów naczyń) rozpoczynających każdy słój. Drewno późne jest zwarte z
grupami małych naczyń i miękiszu układającymi się w charakterystyczne, przebiegające
stycznie linie (tzw. wstążki). Wstążki te widoczne są na przekrojach poprzecznym i stycznym.
a)

b)

c)

Ryc.2. Obrazy makroskopowe drewna wiązu:
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Rysunek drewna na przekroju promieniowym uzupełniają lusterka promieni
drzewnych, które przy odpowiedniej wprawie da się też dostrzec na przekrojach stycznych.
Omawiane drewno jest na ogół prostowłókniste, a przesuszone lub zleżałe nie ma żadnego
charakterystycznego zapachu. Typowe wady drewna wiązu to pęknięcia wewnętrzne
(okrężne) oraz w starszych drzewach barwne (czerwonawe lub zielonkawożółte) smugi
twardzieli.
Pod względem wizualnym do drewna wiązu polnego bardzo podobne są inne gatunki
drewna wiązów w tym występujące w Polsce: wiąz szypułkowy (limak) i wiąz górski,
inaczej wiąz szorstki (brzost).
Budowa mikroskopowa
Duże naczynia drewna wczesnego są lekko owalne, rozmieszczone pierścieniowo
w 1-3 warstwach o średnicy od 0,13 do 0,34 mm. W drewnie późnym naczynia
rozmieszczone są grupami, które układają się wraz z miękiszem paratrachealnym w faliste,
przebiegające stycznie pasemka. Naczynia te mają znacznie mniejsze średnice od 0,02
do 0,08 mm. W procesie twardzielowania naczynia wypełniają się licznymi wrostami
komórek miękiszowych (wcistkami) tracąc zdolność do przewodzenia wody.
Udział objętościowy naczyń w drewnie jest zróżnicowany od szerokości przyrostów
rocznych i waha się od 15 do 35%. Pionowy system strukturalny współtworzą liczne,
grubościenne włókna drzewne o średniej długości 1,2 mm, i średnicy od 0,014 do 0,020 mm.
Człony naczyń mają perforację prostą. Ściany podłużne naczyń drewna wczesnego
są gładkie i silnie ujamkowane, a ściany podłużne naczyń drewna późnego maja dodatkowe
wzmocnienie w postaci zgrubień spiralnych. Miękisz drzewny występuje głównie jako
przynaczyniowy). Miękisz drzewny to miękisz włóknisty, gdzie kilka komórek ułożonych
jest jedna nad drugą (od 5 do 8-u). Promienie drzewne zbudowane są z komórek
miękiszowych o wysokosci od 008 do 0,12 mm i długości do 0,015 mm. Są to promienie
jednorodne, najczęściej 3 - 6 szeregowe (zdarzają się też promienie 1 i 7 szerefowe)
o zróżnicowanej wysokości od 2 nawet do 40 warstw komórek (najczęściej kilkanaście).
Udział promieni drzewnych wynosi ok. 14%.
a)

b)

c)

Ryc.3. Obrazy mikroskopowe drewna wiązu:
a) przekrój poprzeczny, b) przekrój promieniowy, c) przekrój styczny
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Ryc.4. Elementy struktury mikroskopowej drewna wiązu – opracowano na podstawie Gregusa (1959): a) człony
naczyń drewna wczesnego, b) człony naczyń drewna późnego c) cewki wazymetryczne, d) włókna drzewne,
e) miękisz drzewny, f) komórki miękiszowe promieni drzewnych

Właściwości
Według sześciostopniowej skali gęstości wiąz należy do drewna umiarkowanie
ciężkiego (klasa III). Średnia gęstość dla stanu powietrznosuchego (dla drewna o wilgotności
ok.12%) wynosi 680 kg/m3 (wiąz wąskosłoisty ma niższą gestość). Wilgotność punktu
nasycenia włókien wynosi ok. 26%. Wiąz to drewno o średniej kurczliwości. Anizotropia
skurczu ma stosunkowo niską wartość od 1,5 do 1,7.
Prostowłókniste drewno wiązu ma korzystne właściwości wytrzymałościowe:
wytrzymałość na zginanie, wynosząca średnio 72 MPa, oraz znacznie mniejsza wytrzymałość
na ściskanie wzdłuż włókien równa średnio 56 MPa. Średnia twardość badanego drewna
oznaczona metodą Janki na przekroju poprzecznym wynosi 64 MPa, a średni moduł
sprężystości ok. 11,0 GPa.
Właściwości fizyczne i mechaniczne drewna wiązu
są silnie uzależnione
od szerokości przyrostów rocznych, a te od warunków wzrostu. Wiąz rosnący na otwartym
terenie ma szerokie przyrosty roczne z dużym udziałem gęstego drewna późnego
w odróżnieniu od wąskosłoistego drewna w drzewach rosnących w zwarciu. Szerokosłoiste
drewno jest bardziej gęste i wytrzymałe ale niestety również bardziej się kurczy przy
wysychaniu (ma większe współczynniki skurczu).
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Tabela 2.
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne drewna wiązu
Oznaczenie
Wartość
[jednostki]
min. – średnia – max.
Gęstość drewna świeżego
gw [kg/m3]
960
Gęstość drewna w stanie powietrznosuchym (W≈12%)
g12 [kg/m3]
480 – 680 – 860
Gęstość drewna w stanie absolutnie suchym (W=0%)
go [kg/m3]
440 – 640 – 820
Porowatość
Co [%]
45 – 57 – 71
Wilgotność punktu nasycenia włókien
Wpnw [%]
26
Skurcz w kierunku wzdłużnym
Klw [%]
0,3
Skurcz w kierunku promieniowym
Krw [%]
4,6 – 4,8
Skurcz w kierunku stycznym
Ksw [%]
6,9 - 8,3
Skurcz objętościowy
Kvw [%]
11,8 - 13,8
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien
Rr II [MPa]
65 – 80 – 210
Wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włókien
Rr ┴ [MPa]
4,0
Wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien
Rs II [MPa]
30 – 56 – 73
Wytrzymałość na zginanie statyczne
Rgs [MPa]
65 – 72 – 110
Udarność
U [kJ/m2]
20 – 60 – 110
Wytrzymałość na ścinanie wzdłuż włókien
Rc II [MPa]
7
Moduł sprężystości wzdłuż włókien
EII [GPa]
5,9 – 11,0 – 16,0
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ pop [MPa]
47 – 64 – 114
Twardość Janki na przekroju poprzecznym
HJ wz [MPa]
51
Twardość Brinella na przekroju poprzecznym
HB pop [MPa]
64
Twardość Brinella na przekrojach wzdłużnych
HB wz [MPa]
30
Uwaga: właściwości mechaniczne podane dla drewna powietrzno-suchego (W≈12%)
Nazwa cechy lub właściwości

Obróbka i zastosowanie
Drewno wiązu suszy się dość trudno, ze względu na zwartą strukturę i skłonność
do pęknięć. Materiał ten jest stosunkowo łatwy do obróbki ręcznej i maszynowej w tym
do skrawania i gięcia, z tym że w dużej mierze zależy od szerokości słojów i wiązanej z tym
gęstości. Drewno to dość trudno się szlifuje i poleruje. Użycie łączników metalowych
(gwoździ wkrętów i śrub) daje mocne połączenia, ale dla uniknięcia rozłupań wymagane jest
uprzednie nawiercanie. Drewno wiązu po uprzednim parzeniu dobrze nadaje się do robót
snycerskich. Po obróbce hydrotermicznej jest też drewnem podanym na gięcie. Gatunek ten
dobrze się klei i przyjmuje środki uszlachetniające (barwniki, lakiery).
Wąska biel wiązu ma niską naturalną trwałość (najniższa klasa trwałości). Twardziel
jest nieco trwalsza. Według PN-EN 350:2016-10 naturalna trwałość drewna twardzieli wiązu
wobec grzybów (w skali pięciostopniowej) wynosi cztery - co oznacza drewno niskiej
trwałości. Należy przy tym pamiętać że dotyczy to pracy drewna w kontakcie z gruntem.
Wiąz w warunkach pracy w wodzie jest drewnem trwałym. Wiąz jest stosunkowo łatwy
w nasycania środkami ochrony drewna, a więc jego naturalną trwałość można poprawić.
Drewno wiązu było stosowane do wyrobu części maszyn i pojazdów np.: uchwyty,
trzonki, rękojeści, łoża do broni palnej, wagony kolejowe, wozy, szczególnie części kół
(szprychy, piasty, dzwona) i sprzętu sportowego (kije hokejowe i wiosła). Drewno
to stosowano chętnie w środowisku wodnym (do czego jest predestynowane): części kół
młyńskich, pale pomostowe i elementy szkutnicze tj. stępki, wręgi, poszycia burtowe. Wiąz
jest również stosowany w postaci litej i oklein do produkcji mebli. Wiąz ze względu na atuty
wizualne był też tworzywem galanteryjnym. Z omawianego drewna wyrabiano fajki, różnego
rodzaju zabawki oraz kasetki, szkatułki, ramki i pudełka. Do celów artystycznych
wykorzystywano również drewno korzeniowe wiązów.
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