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Wstęp
Drewno, jako surowiec organiczny, ze wszystkimi swoimi ogromnymi zaletami, ale
take cechami ujemnymi, jest nadal powszechnie uywane i ma tysice zastosowa
praktycznych. Cenne proekologiczne, recyklingowe i estetyczne waciwoci drewna poparte s bardzo korzystn charakterystyk zykomechaniczn tego materiau.
Stosowanie drewna konstrukcyjnego i materiaów drewnopochodnych o korzystnej charakterystyce mechanicznej, cieplnej i akustycznej jest podstawow cech nowoczesnego, lekkiego budownictwa szkieletowego. Denie do podnoszenia
poziomu wyposaenia, komfortu i zdrowotnoci uytkowanych pomieszcze we
wspóczesnych budynkach wie si z koniecznoci szerokiego wprowadzenia
drewna take do wntrz mieszkalnych. Zastpowanie drewna innymi materiaami
jest najczciej dziaaniem niekorzystnym, wymuszonym przez rosncy niedobór
zwaszcza sortymentów wysokiej jakoci oraz konieczno oszczdnego gospodarowania decytowym surowcem.
Z myl o miaym uywaniu drewna w konstrukcjach przygotowalimy niniejsze opracowanie, w którym krok po kroku (od bazy surowcowej, poprzez przerób,
po materiay nalne) przedstawilimy wiele istotnych i przekrojowych zagadnie
z zakresu inynierii materiaów drzewnych, stawiajc szczególny nacisk na problematyk produkcji i sortowania tarcicy konstrukcyjnej. Znalazy si tu informacje
zarówno z zakresu budowy, wad i waciwoci drewna, jak i uregulowa normalizacyjnych, a take przegld technik przetarcia i analiza dziaania maszyn sortowniczych. Mamy nadziej, e dziki temu ksika ta znajdzie swoich odbiorców
nie tylko wród technologów drewna, jako podrcznik do przedmiotu „Inynieria
materiaów tartych i skrawanych”, lecz równie wród praktyków zajmujcych si
przerobem drewna, sortowaniem tarcicy, a take projektowaniem i wznoszeniem
konstrukcji drewnianych.
Drewno, bdce materiaem naturalnym o anizotropowej budowie i zrónicowanych waciwociach mechanicznych, nawet w obrbie jednego gatunku, moe
by równie materiaem inynierskim, tzn. policzalnym przy projektowaniu i przewidywalnym po wbudowaniu w konstrukcj (jak np. stal). Drewno – a raczej ju
tarcica konstrukcyjna – staje si materiaem inynierskim wanie w procesie jego
wytrzymaociowego sortowania. Sortujc wytrzymaociowo tarcic, kwalikuje
si j do klas wytrzymaociowych o cile okrelonych waciwociach mechanicznych (klasy C wedug PN-EN 338:2011), tarcica niespeniajca wymaga najniszej
klasy traktowana jest jako odrzut.
Problematyka wytrzymaociowego sortowania tarcicy konstrukcyjnej nabiera szczególnego znaczenia wobec obowizku znakowania symbolem CE wyrobów
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budowlanych wprowadzanych na rynek krajów wspólnoty europejskiej, a w lad za
tym – wdraania zakadowej kontroli produkcji.
W Polsce od ponad wier wieku szkoli si brakarzy tarcicy konstrukcyjnej.
Praktycznym jej sortowaniem wizualnym zajmuj si obecnie osoby, które zdobyy
uprawnienia brakarskie w ostatnich 12 latach (ponad pó tysica osób) w ramach szkole realizowanych w Orodku Szkolenia Kadr w Kpnie we wspópracy z Wydziaem
Technologii Drewna SGGW w Warszawie.
Prekursorem szkole i bada, w tym bada nieniszczcych polskiej tarcicy iglastej, by midzy innymi profesor Witold Dzbeski, co nalazo wyraz w tematyce
jego rozprawy habilitacyjnej (Dzbeski 1984). Profesor podj pionierskie dziaania
(testy wytrzymaociowe, normalizacja, szkolenie specjalistów, publikacje) na rzecz
upowszechniania wytrzymaociowego sortowania tarcicy konstrukcyjnej i racjonalnego zuycia drewna budowlanego w Polsce. W tym okresie powstawaa polska, wzorowana na angielskiej, norma dotyczca sortowania wytrzymaociowego
tarcicy iglastej (PN-D-94021:1982), opracowana na Wydziale Technologii Drewna
Szkoy Gównej Gospodarstwa Wiejskiego we wspópracy z Instytutem Techniki
Budowlanej w Warszawie. Norma ta w wersji ostatecznej, obowizujcej do dnia
dzisiejszego, zostaa wprowadzona w 1982 roku. W jej przygotowaniu aktywnie
uczestniczy prof. dr hab. Witold Dzbeski.
Niniejsze opracowanie stanowi modykacj i rozwinicie wczeniejszego skryptu pt. „Wytrzymaociowe sortowanie tarcicy budowlano-konstrukcyjnej” wydanego
w 2005 roku, którego wspóautorem by profesor Witold Dzbeski.

1. Baza surowcowa i pozyskanie
drewna w Polsce

1.1. Struktura i zasobność lasów w Polsce
Baz surowcow dla przemysu drzewnego s lasy. Powierzchnia lasów w Polsce
na koniec 2010 roku wynosia 9121,3 tys. ha (Raport o stanie lasów... 2011). Odpowiada to lesistoci równej 29,2%, co oznacza, e lasy zajmuj 29,2% powierzchni
naszego kraju. Lesisto Polski z roku na rok systematycznie wzrasta. Zwikszanie
powierzchni lasów, czyli wzrost lesistoci, jest efektem zalesiania gruntów uytkowanych przez rolnictwo lub nieuytków (od 2001 roku w statystykach uwzgldniana
jest te powierzchnia lena powstaa na skutek sukcesji naturalnej). W 1945 roku, po
II wojnie wiatowej, lesisto naszego kraju wynosia tylko 20,8%, a w 1970 roku
wynosia ju 27,0%. Równie na przestrzeni ostatnich kilkudziesiciu lat nastpiy
korzystne zmiany w lasach polskich. W okresie od 1967 do 2010 roku powierzchnia
gruntów lenych zwikszya si o 9,3 punkty procentowe (w stosunku do cakowitej
powierzchni kraju), a zasobów drzewnych (drewna na pniu) – o 91%.
Wedug standardu przyjtego dla ocen midzynarodowych, uwzgldniajcego grunty zwizane z gospodark len, powierzchnia lasów w Polsce na dzie
31.12.2010 roku wynosia 9,3 mln ha, co odpowiada lesistoci 30,5%. Okrelona wedug standardu midzynarodowego lesisto Polski jest mniejsza od redniej europejskiej, która wynosi 34% – bez Federacji Rosyjskiej (Raport o stanie lasów... 2011).
Lasy na terenie naszego kraju nie s rozmieszczone równomiernie, w lesistoci
poszczególnych regionów wystpuj due rónice. Lesisto Polski z podziaem na
województwa przedstawia rysunek 1.
Z rysunku 1 wynika, e najwicej lasów wystpuje w województwie lubuskim
(lesisto 49,0%), na drugim miejscu jest województwo podkarpackie, gdzie lesisto wynosi 37,6%, oraz na Pomorzu, w województwie pomorskim (lesisto
36,2%) i zachodniopomorskim (lesisto 35,3%). Najmniej lasów znajduje si
w centralnej czci Polski. Najmniejsza lesisto (21,1%) wystpuje w województwie ódzkim i mazowieckim (22,8%).
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Rysunek 1. Lesisto Polski z podziaem na województwa (GUS, za Raportem o stanie lasów... 2012)

Na dostpno drewna na rynku krajowym ma wpyw struktura wasnoci lasów. Wedug obiegowej opinii, lasy w Polsce s „pastwowe”. Faktyczn struktur
wasnoci lasów w Polsce przedstawiono na rysunku 2.
Jak wynika z rysunku 2, w strukturze wasnociowej dominuj w Polsce lasy
publiczne (81,5% ogóu lasów), w tym lasy zarzdzane przez Pastwowe Gospodarstwo Lene Lasy Pastwowe (PGL LP) – 77,4%. Pozostae lasy publiczne to parki
narodowe – 2%, inne nalece do Skarbu Pastwa – 1,0% oraz lasy bdce wasnoci gmin – 0,9%. Lasy prywatne, bdce wasnoci osób zycznych, stanowi
17,6% lasów w Polsce. Pod wzgldem przestrzennym lasy zajmuj drugie miejsce
po uytkach rolnych w strukturze uytkowania obszaru Polski.
parki narodowe 2,0%
inne Skarbu Pastwa 1,0%
wasno gmin 0,9%

inne prywatne 1,1%

Rysunek 2. Struktura wasnoci lasów w Polsce (GUS, za Raportem o stanie lasów... 2012)
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Struktura wasnoci lasów w innych krajach europejskich jest bardzo zrónicowana. S kraje (Ukraina, Biaoru), gdzie 100% lasów naley do pastwa. Krajami
o najmniejszym udziale lasów publicznych s: Norwegia (ok. 15%), Austria (ok.
19%), i Szwecja (ok. 23%). W Niemczech lasy publiczne stanowi okoo 53% powierzchni lasów (Raport o stanie lasów... 2011).
W 2010 roku wielko zasobów drzewnych w lasach Polski za okres 2007–
–2011 oszacowano na okoo 2400 mln m3 grubizny brutto (rys. 3). Zasoby drzewne w PGL LP w 2010 roku stanowiy 1865 mln m3 grubizny brutto, a w lasach
prywatnych – 355 mln m3 (pozostae – w parkach narodowych i innych formach
wasnoci). Najwikszy udzia w wielkoci masy drzewnej wykazuj drzewostany
w wieku 41–80 lat (ponad 50% zasobów drzewnych).

Rysunek 3. Wielko zasobów drzewnych w lasach Polski w latach 1967–2011 (Raport o stanie
lasów... 2012; dane WISL za okresy 2005–2009, 2006–2010, 2007–2011)

W Polsce rokrocznie pozyskuje si okoo 50–60% drewna, które przyrasta w lasach. Wedug Raportu o stanie lasów... 2011, w okresie ostatnich dwudziestu lat (1990–
2010) w lasach zarzdzanych przez PGL LP przyrost grubizny brutto wyniós okoo
1072 mln m3. W tym czasie pozyskano okoo 55% cakowitego przyrostu, co oznacza, e pozostae 45% cakowitego przyrostu zwikszyo zasoby drzewne na pniu.
Z danych tych wynika, e obecnie w cigu roku w lasach polskich przyrasta rednio
56–60 mln m3 drewna na pniu. Uwzgldniajc midzy innymi zmiany strukturalne
(wzrost wieku drzewostanów i obszarów lenych), mona zaoy , e z roku na rok
wielko ta w Polsce bdzie rosa w sposób liniowy, by w 2030 roku przekroczy
warto 70 mln m3 (roczny przyrost drewna na pniu).
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Zasobno [m3·ha–1]

Zasobno lasów (ilo metrów szeciennych drewna w postaci rosncych
drzew przypadajca na jeden hektar powierzchni lasu) nalecych do LP równie
systematycznie wzrasta. Wedug Raportu o stanie lasów... 2011, przecitna zasobno drzewostanów w odniesieniu do powierzchni zalesionej w LP wynosia 250 m3
na hektar (stan na dzie 1.01.2010 r.), a w lasach prywatnych i gminnych – 119 m3
na hektar (stan na dzie 1.01.1999 r.). Zmiany zasobnoci lasów nalecych do PGL
LP od 1967 do 2010 roku przedstawiono na rysunku 4.
Bardzo wanym parametrem informujcym o kondycji lasów i moliwociach
zwikszenia pozyskania drewna w przyszoci jest wiek drzewostanów. Zmiany
wieku drzewostanów nalecych do LP w Polsce przedstawiono na rysunku 5.

Wiek drzewostanu [lata]

Rysunek 4. Zmiany zasobnoci PGL LP w Polsce (Wójcik 2011)

Rysunek 5. Zmiany wieku drzewostanów PGL LP w Polsce (Wójcik 2011)
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Lasy w Polsce wystpuj gównie na najsabszych glebach, co wpywa na
skad rolinnoci drzewiastej. W strukturze siedliskowej lasów przewaaj siedliska borowe, wystpujce na 52,1% ich powierzchni, reszt zajmuj siedliska
lasowe – 47,9%. W obu grupach wyrónia si dodatkowo siedliska wyynne, zajmujce cznie 5,5% powierzchni lasów, i siedliska górskie wystpujce na 8,7%
powierzchni (dane za 2011 r.).
Przestrzenne rozmieszczenie siedlisk w duym stopniu znajduje odzwierciedlenie w strukturze przestrzennej gatunków panujcych. Poza obszarem górskim, gdzie
w skadzie gatunkowym dominuj wierk (zachód) oraz wierk z bukiem (wschód),
i kilkoma mniejszymi obszarami o zrónicowanej strukturze gatunkowej, w wikszoci kraju przewaaj drzewostany z sosn jako gatunkiem panujcym. Sosna
(60,4% powierzchni lasów wszystkich form wasnoci, 62,2% powierzchni w PGL
LP i 57,7% w lasach prywatnych) znalaza w Polsce najkorzystniejsze warunki klimatyczne oraz siedliskowe w swoim eurazjatyckim zasigu.
Struktur gatunkow lasów w Polsce przedstawiono w tabeli 1. W Polsce wystpuje zdecydowana przewaga lasów iglastych. W lasach pastwowych stanowi one
71,9% powierzchni, w parkach narodowych – 56,7%, a lasach prywatnych – 67,9%.
Dominujcym gatunkiem jest sosna: w lasach pastwowych – 61,9%, w parkach
narodowych – 32,0% i w lasach prywatnych – 57,6% . Lasy liciaste stanowi 28,1%
lasów pastwowych, 43,3% parków narodowych oraz 32,1% lasów prywatnych.
Tabela 1. Powierzchnia lasów w Polsce pod wzgldem skadu gatunkowego
Struktura gatunkowa
Lasy Pastwowe
Parki narodowe
Lasy prywatne
lasów
tys. ha
%
tys. ha
%
tys. ha
%
Ogóem
7072,4
100,0
183,7
100,0
1685,7
100,0
Drzewa iglaste
5074,0
71,8
104,9
57,1
1129,3
66,9
– sosna
4364,3
61,7
59,3
32,3
957,0
56,6
– wierk
435,9
6,2
37,3
20,3
92,6
5,5
– joda i pozostae
273,8
3,9
8,3
4,5
79,8
4,8
– iglaste
Drzewa liciaste
1998,4
28,2
78,8
42,9
556,4
33,1
– db
533,7
7,5
6,8
3,7
93,0
5,5
– buk
402,1
5,7
42,5
23,2
50,0
3,0
– grab
70,4
1,0
2,8
1,5
43,9
2,6
– brzoza
483,6
6,8
5,2
2,8
162,9
9,7
– olcha
332,5
4,7
11,5
6,3
129,3
7,7
– osika
28,4
0,4
0,7
0,4
35,4
2,1
– topola i pozosta147,7
2,1
9,3
5,0
41,8
2,5
e liciaste
ródo: BULiGL – Biuro Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej, za Raportem o stanie... 2012.
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W okresie ostatnich dziesicioleci postpuje stopniowa przebudowa gatunkowa drzewostanów na korzy drzew liciastych. Udzia drzewostanów liciastych
wzrós z 17,7% w 1967 roku do 23,2% w 2010 roku, a redni wiek drzewostanów
– z 46 do 61 lat (rys. 5).
Wanym kryterium decydujcym o potencjale i rzeczywistych moliwociach
pozyskania drewna s funkcje pozagospodarcze lasu: ekologiczna (korzystny wpyw
lasów na ksztatowanie klimatu, regulacja obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziaanie powodziom, lawinom i osuwiskom, ochrona gleb przed erozj i krajobrazu
przed stepowieniem) i spoeczna (ksztatowanie korzystnych warunków zdrowotnych i rekreacyjnych dla spoeczestwa i wzbogacanie rynku pracy).
Lasy stanowi trzon ochrony przyrody w Polsce. Formami ochrony s parki
narodowe i krajobrazowe obszary chronionego krajobrazu, uytki ekologiczne, pomniki przyrody, zespoy przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne,
strefy ochrony gatunkowej, i obszary Natura 2000. Zasady wyznaczania i funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 zostay uregulowane w dyrektywach UE: dyrektywa 2009/147/WE z 2009 roku w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa (tzw. dyrektywa ptasia) i dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i ory (tzw. dyrektywa habitatowa), transponowanych do prawa polskiego.
W Polsce znajduj si 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (15,6% powierzchni kraju) i 823 specjalne obszary ochrony siedlisk (11,5% powierzchni
kraju). cznie obszary Natura 2000 zajmuj 19,7% powierzchni ldowej kraju (6021,8 tys. ha), w tym 60% tych obszarów znajduje si na terenach lenych
(2860 tys. ha na terenach PGL LP, co stanowi 38% ich powierzchni). Okoo 1,2%
lasów (tereny PGL LP) to rezerwaty przyrody, a kolejne 46,9% to powierzchnia zajmowana przez lasy ochronne. Oznacza to, e 3,9 mln ha lasów wczonych jest do
statutowych form ochrony przyrody (bez wliczania obszarów Natura 2000).
Zagroenie lasów w Polsce czynnikami biotycznymi, abiotycznymi i antropogenicznymi jest stosunkowo due. Stae oddziaywanie zanieczyszcze powietrza
i dotychczasowa koncentracja SOx i NOx, warunki pogodowo-klimatyczne, nasilenie wystpowania klsk ywioowych (huragany, gradobicia, poary, powodzie)
oraz czynników biotycznych zwikszaj podatno drzew na choroby. Czynniki te
skutecznie spowalniaj przyrost drewna na pniu, a czasem redukuj zasobno drzewostanów. Przykadowo, rokrocznie powierzchnia poarów lasów w Polsce obejmuje
2500–5000 ha, ale zdarzaj si te lata, gdzie powierzchnia ta przekracza 20 tys. ha
(np. w 2003 r.), co przy redniej zasobnoci drzewostanu 250 m3·ha–1 daje strat nawet rzdu 5 mln m3 drewna.
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1.2. Wielkość i perspektywy pozyskania drewna
Drewno jest podstawowym surowcem nie tylko dla przemysu drzewnego (tartacznictwo, meblarstwo, produkcja pyt drewnopochodnych), ale równie dla przemysu
celulozowego i sektora energetycznego. W ostatnich latach sektor energetyczny zacz konkurowa z przemysem drzewnym przy zakupie drewna – zarówno w Europie, jak i w Polsce. Wykorzystanie drewna w poszczególnych dziedzinach w krajach
Unii Europejskiej przedstawiono na rysunku 6.

Rysunek 6. Zuycie drewna w UE na okrelone cele w 2007 roku
(EUwood 2009, za Strykowskim 2011)

W Polsce kluczow rol w dostarczaniu surowca drzewnego ogrywaj lasy
pastwowe, lasy prywatne dostarczaj tylko niewielkiej iloci drewna, na przykad
w 2010 roku pozyskano w Polsce 33 568 tys. m3 grubizny netto (bez kory), z czego
w lasach prywatnych tylko 1243 tys. m3, a w parkach narodowych – 201 tys. m3. Ilo
drewna pozyskiwanego w PGL LP w ostatnich latach przedstawiono na rysunku 7.
W 2011 roku pozyskano ogóem 34 180 tys. m3 drewna. Na 2012 rok zaplanowano pozyskanie 34 585,206 tys. m3 drewna ogóem (Zarzdzenie nr 51... 2011).
W ostatnim 5-leciu z drzewostanów pozostajcych w zarzdzie Lasów Pastwowych pozyskiwano rednio ok. 30,2 mln m3 drewna na rok, czyli przecitnie okoo
4,3 m3 z 1 ha.
Od 2007 roku LP sukcesywnie zwikszaj pozyskanie drewna, jednak wzrost poday nie jest równomierny. Stosunkowo najwikszy wzrost odnotowano w 2008 roku
(5%) i w 2011 roku (3,95%). Odpowiada on przewidywanej koniunkturze gospodarczej w naszym kraju, a w szczególnoci przewidywanej sytuacji w przetwórstwie
przemysowym drewna, jednak by znaczco mniejszy od rzeczywistych potrzeb,
co sprzyja utrzymywaniu si wysokich cen (Lis 2011).
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Rysunek 7. Pozyskanie drewna (brutto – z kor) w PGL LP w latach 2006–2011 (Pozyskanie
drewna... 2011)

Struktur sortymentow drewna dostarczanego przez PGL LP przedstawiono na
rysunku 8. Ilo surowca drzewnego wystawianego w ostatnich latach do sprzeday
przemys drzewny uwaa za niewystarczajc w stosunku do zapotrzebowania, co
jest jednym z powodów jego wysokich cen.

Rysunek 8. Podzia na sortymenty drewna pozyskiwanego w Lasach Pastwowych (Wójcik 2011)

Wedug prognoz, w najbliszych latach nastpi wzrost intensywnoci uytkowania gównego w PGL LP w stosunku do zasobów drzewnych – do 2,42% w 2020 roku
oraz do 2,75% w 2030 roku. Najprawdopodobniej miszociowy udzia uytkowania
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rbnego w okresie 2010–2030 wzronie – z 51% w 2010 roku, poprzez 58%
w 2010 roku, do 63% w 2030 roku, czego konsekwencj bdzie zwikszenie
udziau sortymentów drewna wielkowymiarowego. Prawdopodobnie nastpi te
wzrost uytkowania – z 32 mln m3 grubizny netto w 2010 roku do 37 (36–38) mln3
w 2020 roku oraz 42 (41–43) mln m3 w 2030 roku (Wójcik 2011). Jest to realna prognoza przy wywaonej realizacji konserwatorskich form ochrony przyrody. Tym samym 100-procentowy wyrb rocznego przyrostu drewna na pniu, tj. obecne ponad
60 mln m3, a w 2030 roku ok. 70 mln m3 nie bdzie realizowany.
Biorc pod uwag opisany wyej liniowy wzrost poday drewna i dynamicznie rosnc poda oraz rosnce potrzeby energetyki zawodowej (duych zakadów
energetycznych), naley si spodziewa wzrostu cen i decytu tego surowca w Polsce. W polityce energetycznej Polski do 2030 roku za cel strategiczny stawia si
dywersykacj zarówno noników energii, jak i kierunków dostaw tych noników,
a take rozwój wszystkich dostpnych technologii wytwarzania energii o racjonalnych kosztach, w tym energetyki jdrowej. Polska zobowizana jest do realizacji
obowizków przewidzianych w dyrektywie rozwoju energetyki odnawialnej. Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (Dyrektywa 2009/28/WE z 2009 r.) powinien
nastpi wzrost udziau energii odnawialnej w strukturze energii nalnej – do 15%
w 2020 roku, oraz wzrost udziau biopaliw w rynku paliw transportowych – do poziomu 10%. Za energi odnawialn uznaje si spalanie biomasy.
Pozyskanie drewna opaowego w PGL LP na potrzeby energetyki zawodowej
z obecnego poziomu ocenianego na 3,8 mln m3 (2010 r.) moe ulec zwikszeniu
w najbliszych latach – od 1 do 3 mln m3 (uwzgldnienie chrustu i drewna pniakowego), pod warunkiem rozwizania problemów przyrodniczych, technologicznych
i technicznych oraz uwzgldnienia uwarunkowa ekonomicznych. Moliwoci
zwikszenia poday drewna na cele energetyczne upatruje si przede wszystkim we
wzrocie pozyskania drewna maowymiarowego (od 0,5 do 1,0 mln m3) i ewentualnie redniowymiarowego (od 0,4 do 1,5 mln m3).
W ocenie dostpnoci surowca drewna wana jest równie jego posta . Najmniejsze wymagania stawiane s wobec drewna kierowanego na cele energetyczne
– moe to by drewno w postaci zrbków pozyskanych z gazi (chrust), czci czubowych drzew oraz karpin i korzeni (pniaki), zawierajcego zanieczyszczenia mineralne, a nawet cetyny (licie i kora) – w domyle ma by to drewno (materia) nienadajce si do innych celów. Z kolei znacznie wiksze wymagania i szczególne cechy
dotycz surowca kierowanego do przerobu tartacznego, z którego pozyskiwana jest
tarcica konstrukcyjna (rys. 9). Drewno tartaczne (iglaste i liciaste cznie) stanowi
41,6% drewna ogóem. Przemys tartaczny kupuje równie pewn ilo papierówki,
szczególnie producenci „programu ogrodowego” i producenci palet.
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Rysunek 9. Gówni odbiorcy surowca drzewnego w Polsce (grubo strzaek proporcjonalna
do iloci surowca)

Wedug szacunków, sektor drzewny w Polsce liczy 66 tysicy podmiotów gospodarczych. Okoo 24,5 tysica przedsibiorstw drzewnych stanowi producenci mebli
(37%), ponad 15 tys. rm skupia brana drewnianej stolarki budowlanej (23%), 8 tysicy z nich to zakady tartaczne (14%), a kolejne 3,4 tysica to zakady papiernicze
(Kozakiewicz i in. 2011).

2. Budowa, właściwości i wady drewna
2.1. Budowa drewna
2.1.1. Budowa mikroskopowa
Cechy i waciwoci drewna s odzwierciedleniem funkcji, jakie penio w ywym
organizmie rolinnym. Drewno to materia, który wykazuje (w zalenoci od rodzaju) ogromn zmienno swoich waciwoci. Jest materiaem anizotropowym,
tzn. ma róne waciwoci w rónych kierunkach, i niejednorodnym – ma wady. Do
budowy mikroskopowej drewna zalicza si te szczegóy jego struktury, które mona zobaczy przy uyciu mikroskopu optycznego (obiekty o wymiarze mniejszym
ni 0,1 mm i wikszym ni poowa dugoci fali wietlnej, tj. ponad 300 nm). Do
obiektów tych nale komórki tworzce struktur drewna. Inna jest budowa drewna
iglastego, a inna – liciastego (rys. 10), gdy tworz j komórki rónego typu.
Podstawowym i pierwotnym elementem drewna (ksylemu) s cewki, które tworzc przewaajc cz drewna gatunków iglastych, peni w nim równoczenie
funkcj wzmacniania i przewodzenia wody. U najstarszych ldowych rolin cewki
maj na wewntrznej powierzchni cian piercieniowe lub spiralne zgrubienia (daglezja), wskazujce przede wszystkim na funkcj wzmacniania osiowych narzdów
roliny.
Cewki to wyduone komórki martwe, zachodzce na siebie, o zdrewniaych
cianach z licznymi jamkami lejkowatymi, którymi woda przechodzi z komórki do
komórki, w kierunku podunym i poprzecznym. Prostopadle do cewek przebiegaj
promienie ykodrzewne zbudowane zazwyczaj z komórek mikiszowych; u niektórych gatunków iglastych towarzysz im cewki poziome. Uzupenieniem s nieliczne
komórki mikiszowe tworzce mikisz drzewny (np. u sosny, wierka i modrzewia),
wystpujcy tylko w ssiedztwie pionowych kanaów ywicznych. Pionowe kanay
ywiczne biegn równolegle do osi pdu i cz si w rodzaj sieci przebiegajcej
promienicie w powizaniu z poziomymi przewodami w zoonych promieniach
ykodrzewnych. Na rysunku 11 przedstawiono schematycznie komórki tworzce
struktur drewna iglastego.
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Rysunek 10. Budowa mikroskopowa drewna (Wilkinson 1979): a – iglastego: 1 – granica przyrostów
rocznych, 2 – cewka drewna wczesnego, 3 – fragment cewki z jamk lejkowat otoczkow, 4 – para
jamek lejkowatych otoczkowych otwartych, 5 – para jamek lejkowatych otoczkowych zamknitych,
6 – pionowy przewód ywiczny, 7 – komórki ywicorodne, 8 – promienie ykodrzewne (jeden z nich
zawiera poziomy przewód ywiczny); b – liciastego: 1 – wókno sklerenchymatyczne, 2 – komórka mikiszu drzewnego, 3 – czon naczynia z perforacj prost, 4 – czon naczynia w stree bielu
(przewodzcy wod), 5 – czon naczynia w stree twardzieli (zaczopowany wcistkami), 6 – promie
ykodrzewny

W procesie ewolucji postpowao stopniowe specjalizowanie si cewek w dwóch
kierunkach – przewodzenia lub wzmacniania. Doskonalenie przewodzenia kosztem
zdolnoci wzmacniania doprowadzio do powstania naczy, które wystpuj u prawie wszystkich rolin okrytonasiennych (drzew liciastych). U form pierwotniejszych
czony naczy s dusze, a jednoczenie wsze i wci jeszcze przypominaj cewki
naczyniowe, u bardziej rozwinitych form czony s krótsze i szersze. Drugi kierunek
rozwoju cewek, to jest doskonalenie funkcji wzmacniania kosztem zdolnoci przewodzenia, wyraa si w zwikszaniu si gruboci cian i zmniejszaniu liczby i wielkoci
jamek. Ta linia rozwoju prowadzia do powstania cewek wóknistych, to jest elementów o jamkach szczelinowych lub skonych. Dalsze pogrubianie si cian i zmniejszanie jamek doprowadzio do powstania wókien (Dzbeski 1976).
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Rysunek 11. Elementy strukturalne drewna iglastego: a – kambium prozenchymatyczne (wrzecionowate), z którego powstaj wszystkie pionowe elementy struktury drewna: 1 – cewka drewna pó nego,
2 – cewka drewna wczesnego, 3 – komórki ywicorodne (epitelialne), 4 – mikisz drzewny; b – kambium izodiametryczne (tafelkowate), z którego powstaj wszystkie poziome elementy strukturalne (elementy promieni ykodrzewnych): 5 – cewki poziome (brzene), 6 – komórki mikiszowe,
7 – komórki epitelialne

Drewno drzew liciastych zawiera wic – oprócz promieni rdzeniowych i mikiszu drzewnego – naczynia oraz wókna drzewne. Naczynia, niekiedy o stosunkowo duej rednicy, tworz zwarte pasma przebiegajce od korzeni do kocowych
rozgazie pdów. W zalenoci od uoenia naczy w soju rocznym, u gatunków
liciastych wyrónia si struktur piercieniowonaczyniow, rozpierzchonaczyniow, a take – wedug niektórych autorów – pópiercieniowonaczyniow (rys. 12).
U gatunków drewna piercieniowonaczyniowego (np. db, jesion, wiz, grochodrzew, morwa, teak, przeorzech) naczynia o duym wietle grupuj si tylko
w drewnie wczesnym, tworzc zwarty piercie na przekroju poprzecznym, a drewno pó ne zbudowane jest gównie z cewek wóknistych i wókien drzewnych.
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Rysunek 12. Schematyczny obraz przekroju poprzecznego rónych typów drewna liciastego: a – piercieniowonaczyniowe (np. db, jesion, wiz, grochodrzew), b – pópiercieniowonaczyniowe (np. czerenia, winia, liwa), c – rozpierzchonaczyniowe strefy umiarkowanej (np. brzoza, olsza, topola, lipa,
klon, grab), d – rozpierzchonaczyniowe strefy tropikalnej (np. mahonie, palisandry, hebany)

U gatunków rozpierzchonaczyniowych (np. klon, brzoza, grab, topola, lipa, olcha i wikszo egzotycznych) naczynia o podobnej rednicy s rozproszone w caym przyrocie rocznym. U gatunków krajowych naczynia maj niewielk rednic
(poniej 0,1 mm, niewidoczne goym okiem), natomiast u gatunków egzotycznych
s to due naczynia, dobrze widoczne na wszystkich przekrojach drewna, przy czym
przyrosty roczne czsto nie s rozrónialne.
U gatunków pópiercieniowonaczyniowych (np. czerenia, winia, liwa) naczynia w drewnie wczesnym maj wiksz rednic i jest ich nieco wicej w porównaniu z drewnem pó nym.
Na poziomie mikroskopowym bardzo wyra nie wida anizotropi w budowie
drewna. Wikszo komórek uoona jest równolegle do osi podunej pnia, a niektóre maj ksztat bardzo wyduonych wrzecion. Smuko tych komórek drzewnych, czyli stosunek dugoci do wymiaru przekroju poprzecznego (rednicy komórki) czsto przekracza liczb stosunkow 100. Powoduje to, e drewno ma odmienne
waciwoci w rónych kierunkach anatomicznych.

2.1.2. Budowa makroskopowa
Do cech makroskopowych drewna zalicza si te, które s rozrónialne nieuzbrojonym okiem (o wielkoci ponad 0,1 mm). Nale do nich przyrosty roczne, strefy
drewna pó nego i wczesnego, twardziel, byszcz, due naczynia, wycieki ywiczne lub ski. Wymienione cechy najczciej obserwuje si na trzech podstawowych
przekrojach drewna: dwóch wzdunych – stycznym i promieniowym, oraz jednym
poprzecznym. Przekrojów anatomicznych drewna nie naley myli z jego trzema
kierunkami anatomicznymi: stycznym, promieniowym i wzdu wókien (rys. 13).
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Rysunek 13. Podstawowe kierunki i przekroje anatomiczne drewna (Kozakiewicz 2012)

Przyrosty roczne
Pod wzgldem botanicznym drewno to tkanka zoona, wystpujca u rolin naczyniowych. Co roku paszcz kambium w pniu drzewa (wieloletniej zdrewniaej odydze) wytwarza do wewntrz now warstw drewna, które w postaci piercienia (sój
roczny) jest widoczne na przekroju poprzecznym.
W obrbie jednego przyrostu rocznego drewna mona odróni warstw drewna
wczesnego (drewno janiejsze, o mniejszej gstoci, wytwarzane na wiosn, penice
gównie funkcj przewodzc) i warstw drewna pó nego (drewno zwarte, o ciemniejszym zabarwieniu, penice gównie funkcj wzmacniajc).
Przyrosty roczne (rys. 14) s doskonale widoczne w drewnie iglastym i piercieniowo-naczyniowym dziki duemu zrónicowaniu w budowie drewna wczesnego
i pó nego. Znacznie sabiej przyrosty roczne widoczne s w drewnie rozpierzchonaczyniowym, a zupenie nierozrónialne w gatunkach ze strefy tropikalnej oraz
rolinach jednoliciennych (palmy, bambusy).
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Rysunek 14. Rónego typu struktury drewna rozpoznawalne po wyrazistoci przyrostów rocznych
oraz obecnoci i uoeniu naczy

Biel i twardziel
Niektóre gatunki drzew maj zdolno do wytwarzania twardzieli. Najstarsze soje
roczne (znajdujce si najbliej rdzenia) zmieniaj swój skad chemiczny i s mechanicznie izolowane – poprzez zamknicie jamek lub wcistkowanie – od zewntrznych (przyobwodowych) warstw drewna. Czsto twardziel ma ciemniejsz barw
w porównaniu z pozostaym drewnem (drewnem bielu), dziki czemu moe by
odróniona goym okiem.
Twardziel peni tylko rol mechaniczn (wzmacnia pie). Biel natomiast, oprócz
wzmacniania pnia, uczestniczy w funkcjach yciowych roliny (np. w przewodzeniu
wody i gromadzeniu substancji odywczych).
Zalenie od wystpowania twardzieli i jej zabarwienia wyrónia si trzy grupy drzew: drzewa o twardzieli zabarwionej (np. sosna, modrzew, daglezja), drzewa
z twardziel niezabarwion (np. wierk, joda) oraz drzewa beztwardzielowe, które
naturalnie nie wytwarzaj twardzieli (jako objaw chorobowy moe w nich powsta
tzw. faszywa twardziel).
Pcherze i wycieki ywiczne
W drewnie niektórych gatunków iglastych (sosna, wierk, modrzew, daglezja) w miejscach przecicia kanaów ywicznych widoczne s wycieki ywicy. Na przekroju
poprzecznym wystpuj one w postaci drobnych plamek, a na przekrojach wzdunych – w postaci kresek (smug), które w zalenoci od kta padania wiata lub
zabrudzenia powierzchni s ciemniejsze lub janiejsze od otaczajcego drewna.
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O wiele wyra niejsze i atwiejsze do zauwaenia s pcherze ywiczne. W rozstpach tkanki drzewnej jeszcze za ycia drzew gromadzi si ywica. Pcherze maj
wyduony ksztat i s uoone równolegle do osi pnia, a ich dugo wynosi zwykle
kilka centymetrów. U gatunków drzew iglastych zawierajcych ywic w drewnie
czsto tworz si przeywiczenia, które towarzysz nadpsutym skom (znajduj si
wokó nich). Na przekroju stycznym widoczne s w postaci wyduonych soczewek
ciemniejszych od otaczajcego drewna.
Promienie ykodrzewne
Promienie ykodrzewne to poziome elementy struktury drewna. Biegn one promieniowo od rdzenia ku obwodowi pnia. U gatunków iglastych s one drobne i przez to
sabo widoczne, w zasadzie rozrónialne goym okiem tylko na przekroju promieniowym. U wielu gatunków liciastych (np. u dbu, buka, klonu, platana) promienie
ykodrzewne s na tyle due, e mona je obserwowa makroskopowo na wszystkich trzech przekrojach. Na przekroju promieniowym tworz u tych gatunków wyra ny byszcz.

2.2. Charakterystyka wybranych gatunków
drzew i rodzajów drewna iglastego
W Polsce tarcica konstrukcyjna pozyskiwana jest przede wszystkim z drewna dwóch
najbardziej rozpowszechnionych gatunków iglastych: sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. i wierka pospolitego Picea abies L. W porównaniu z Polsk, wród pastw
europejskich tylko Niemcy i kraje skandynawskie posiadaj wiksz powierzchni
lasów iglastych, std wana pozycja naszej tarcicy sosnowej i wierkowej nie tylko
na rynku krajowym, lecz take zagranicznym.
Poza sosn i wierkiem norma PN-D-94021:1082 oraz projekt normy PN-D-94021:2012 wymieniaj jeszcze modrzew, jod i daglezj jako gatunki, z których
pozyskuje si tarcic konstrukcyjn, jednak ze wzgldu na niewielk jej ilo , maj
one znaczenie drugorzdne.
Sosna zwyczajna
Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L. to gatunek mogcy tworzy lite drzewostany
(Grzywacz 1995), szeroko rozpowszechniony w caej Europie, obejmujcy zwarty
obszar, zwaszcza w jej czci pónocnej i pónocno-wschodniej (rys. 15b). Caa
Polska znajduje si w zasigu tego gatunku, poza terenami wysokogórskimi. Sosna
pospolita, oprócz limby i kosodrzewiny, to jeden z trzech rodzimych gatunków sosen (Maa encyklopedia... 1991).
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a

b

Rysunek 15. Sosna pospolita Pinus sylvestris L.: a – pokrój drzewa, b – wystpowanie w Europie
(Maa encyklopedia... 1991)

W Polsce w uprawach mona spotka okoo 12 innych gatunków sosen (np. sosn wejmutk, sosn czarn, sosn Banksa, sosn smoow), jednak ich udzia nie jest
znaczcy. Sosna pospolita wykazuje du zdolno przystosowania si do warunków
rodowiska, jednak naley do gatunków mao zmiennych (Strojny 1981). Za typow
sosn pospolit uznaje si drzewo osigajce wysoko do 30–40 m (rys.15a). Jej korona, w modoci stokowa z gaziami wyrastajcymi w okókach, w pó niejszym
wieku przeksztaca si w form parasolowat (Ban i Consolino 2001).
Pod wzgldem drzewostanów w Polsce sosna zajmuje niepodzielnie od wielu lat
pierwsze miejsce, poniewa a 69,2% powierzchni lasów przypada na ten gatunek
(okoo 6 mln ha). Jest to najwikszy area sporód wszystkich rolin uprawianych
w rolnictwie, ogrodnictwie i lenictwie. Nigdzie na wiecie jeden gatunek drzewa
nie zajmuje procentowo tak dominujcej pozycji w skadzie gatunkowym lasów. Polska
to kraj sosny (Grzywacz 1995). Zapas grubizny drewna sosnowego wynosi okoo
950 hm3, zawarty gównie w III i IV klasie wieku – s to drzewostany liczce
41–80 lat.
Sosna naley do gatunków twardzielowych. Twardziel wieo po ciciu drzew
lub przetarciu kód mao róni si od bielu, dopiero pó niej stopniowo ciemnieje, przybierajc barw brunatnoczerwonaw. Biel sosnowy o kolorze ótobiaawym jest szeroki, obejmuje zwykle ponad 25 przyrostów rocznych. Ski wystpuj
w wyra nych okókach, a ich kolor jest wyra nie ciemniejszy od otaczajcego drewna. Czsto towarzysz im przeywiczenia. Soje roczne s wyra ne, a ich szeroko
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jest bardzo zrónicowana, zalenie od warunków wzrostu drzewa. Drewno wczesne jest wyra nie janiejsze od pó nego. Przejcie z drewna wczesnego do pó nego
w obrbie przyrostu rocznego jest do ostre. W drewnie wystpuj liczne wycieki
ywiczne, dajc wieo przetartemu drewnu charakterystyczny ywiczny zapach.
Promienie ykodrzewne s drobne – widoczne bardzo sabo tylko na idealnie promieniowym przekroju. Typowe wady drewna sosnowego to sinizna i przeywiczenie. Drewno jest do lekkie, mikkie i atwo upliwe (Galewski i Korzeniowski
1958, Kozakiewicz i in. 2012). Wedug PN-EN 13556:2005, gatunek ten ma oznaczenie kodowe PNSY.
wierk pospolity
wierk pospolity Picea abies Karst. to nasz jedyny rodzimy gatunek wierka i jeden z siedmiu rodzimych gatunków drzew mogcych tworzy lite drzewostany na
duych obszarach. W Europie zasig wierka pospolitego obejmuje trzy wyra nie
oddzielone obszary: alpejsko-bakaski, sudecko-karpacki i batycko-pónocno-rosyjski (rys. 16b). W dwóch pierwszych obszarach wierk jest drzewem wysokogórskim, w trzecim – drzewem nizinnym. Przez Polsk przebiega pas bezwierkowy oddzielajcy wierk górski, czyli wierk z obszaru sudecko-karpackiego, od
wierka nizinnego z obszaru batycko-pónocno-rosyjskiego (1996).
a

b

Rysunek 16. wierk pospolity Picea abies Karst.: a – pokrój drzewa, b – wystpowanie w Europie
(Maa encyklopedia... 1991)
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Duy zasig i zrónicowane warunki rozwoju przyczyniy si do powstania
licznych odmian, ekotypów i form wierka. Nie s one jednak wyra nie zarysowane
dziki zjawisku krzyowego zapylenia tych drzew. Przez to te trudno znale indywiduum podstawowe do porówna. Jednak mona powiedzie , e typowy wierk
pospolity to drzewo o prostym pniu, mogce osign wysoko 50 m. Jego regularna korona jest stokowata, a gazie wyrastaj w okókach – u modych drzew
pod ktem ostrym do pobocznicy pnia, kierujc si ku górze, a u starszych poziomo
(rys. 16a). Jest drzewem panujcym w pitrze regla górnego, tworzc górskie bory
wierkowe. Na obszarach nizinnych w granicach swego zasigu wystpuje w wikszoci zespoów lenych (Maa encyklopedia... 1991, Aas i Riedmiller 1993). Spotyka si
i inne formy pokrojowe wierka, na przykad form szczudow, sztandarow, kolumnow czy krzaczast, jednak s one niezmiernie rzadkie. W Europie, poza wierkiem pospolitym, wystpuj jeszcze trzy inne gatunki: wierk syberyjski Picea obovata Ledob., wierk kaukaski Picea orientalis Link. i wierk serbski Picea omorica
Purk. W skali europejskiej s to gatunki o znaczeniu lokalnym (Maa encyklopedia...
1991, Aas i Riedmiller 1993). Pod wzgldem powierzchni drzewostanów, wierk zajmuje w Polsce od wielu lat drugie miejsce. Powierzchnia ta wynosi ponad 530 tys. ha.
Daje to zapas grubizny ponad 125 hm3, zawartej gównie w drzewostanach wierkowych IV i V klasy wieku (61–100 lat).
wierk to gatunek o twardzieli niezabarwionej. Tu po ciciu twardziel jest widoczna dziki rónicy wilgotnoci (wilgotny biel jest ciemniejszy). Po wyschniciu
rónica barw zanika. Strefa bielu jest do szeroka. Drewno ma kolor biay, czasem
jasnoóty i jest lekko byszczce. Ski rozmieszczone s w regularnych okókach.
S one twarde i nieco ciemniejsze od otaczajcego drewna. Czsto przy suszeniu
tarcicy obluzowuj si i wypadaj. W drewnie wystpuj wycieki ywiczne, nadajc
mu lekki ywiczny zapach wyczuwalny tu po przetarciu lub przestruganiu. Soje
roczne s wyra ne. Drewno wczesne, zazwyczaj szerokie, o janiejszym zabarwieniu, odrónia si od ciemniejszego drewna pó nego. Przejcie z drewna wczesnego do pó nego w obrbie przyrostu rocznego jest agodne. Promienie rdzeniowe
s widoczne bardzo sabo, tylko na przekroju promieniowym. Typowe wady drewna wierkowego to wystpowanie pcherzy ywicznych i twardzicy. Drewno jest
lekkie, mikkie i atwo upliwe (Galewski i Korzeniowski 1958). Wedug PN-EN
13556:2005, gatunek ten ma oznaczenie kodowe PCAB.
Modrzew europejski
Modrzew europejski Larix decidua Mill. to drzewo iglaste o igach opadajcych na
zim. Drzewo to osiga wysoko do 40 m. Posiada do smuk i stokowat koron,
która czsto przeksztaca si w szerok, ze spaszczonym wierzchokiem (rys. 17a).
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a

b

c

Rysunek 17. Pokroje drzew: a – modrzew Larix decidua Mill., b – joda Abies alba Mill.,
c – daglezja Pseudotsuga menziesii Franco.

Gazie wyrastaj nieregularnie, pod ktem prostym do osi pnia. Modrzew pierwotnie wystpowa tylko w Alpach, we wschodnich Sudetach, w Tatrach i na Niu
Polskim. Obecnie, dziki uprawom lenym, jest szeroko rozpowszechniony w caej
Europie. Ma mae wymagania pokarmowe, dziki czemu dobrze ronie na wielu
siedliskach (Aas i Riedmiller 1993, Ban i Consolino 2001).
Modrzew to gatunek twardzielowy. Biel ma wski, ótawy, wyra nie odgraniczony od twardzieli o barwie bladobrzowej lub czerwonobrzowej. W drewnie
wystpuj liczne ciemnobrunatne ski, rozmieszczone nieregularnie. W drewnie
znajduj si nieliczne wycieki ywiczne, nadajc mu lekko ywiczny zapach. Soje
s bardzo wyra ne dziki rónicy w zwizoci i barwie drewna wczesnego i pó nego. Drewno wczesne jest janiejsze, a jego przejcie w drewno pó ne jest do ostre.
Promienie rdzeniowe widoczne s tylko na przekroju promieniowym i to bardzo
sabo. Typowe wady drewna modrzewia to silna zbieysto i pcherze ywiczne.
Drewno jest rednio cikie, do twarde i atwo upliwe (Galewski i Korzeniowski
1958, Kozakiewicz i in. 2012). Wedug PN-EN 13556:2005, gatunek ten ma oznaczenie kodowe LADC.
Joda pospolita
Joda pospolita Abies alba Mill. wystpuje w górach rodkowej i poudniowej Europy. Ronie w lasach regla górnego. Jest to drzewo o prostym pniu i wysokoci
dochodzcej nawet do 50 m (rys. 17b). Najwysza joda w Polsce ronie w rezerwa-
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cie koo Nawojowej w Beskidzie Sdeckim i ma wysoko 44 m. Korona drzewa
– pocztkowo stokowa – stopniowo przeksztaca si w kolumn ze spaszczonym
na ksztat bocianiego gniazda wierzchokiem. Gazie wyrastaj raczej nieregularnie
i s skierowane ukonie w gór (Aas i Riedmiller 1993, Ban i Consolino 2001).
Joda to gatunek o twardzieli niezabarwionej. Drewno o kolorze biaym, czasem
z odcieniem róowym lub ótym, jest bardzo podobne do drewna wierkowego, ale
bardziej matowe. W drewnie jodowym brak jest ywicy (wycieki ywiczne i pcherze s nieobecne). Ski s stosunkowo jasne i rozmieszczone nieregularnie. Drewno
wieo przetarte ma zapach zbliony do zjeczaego masa, a po wyschniciu staje si bezwonne. Soje roczne s dobrze widoczne. W obrbie przyrostu rocznego
przejcie drewna wczesnego w pó ne jest agodne. Promienie ykodrzewne mona
dostrzec tylko na idealnie promieniowym przekroju. Typowe wady drewna jodowego to twardzica i pknicia okrne. Drewno jest lekkie, mikkie i bardzo atwo
upliwe (Galewski i Korzeniowski 1958). Wedug PN-EN 13556:2005, gatunek ten
ma oznaczenie kodowe ABAL.
Daglezja zielona
Daglezja zielona lub jedlica zielona Pseudotsuga menziesii Franco. to gatunek pónocnoamerykaski. Naturalny zasig tego gatunku obejmuje zachodni cz Ameryki Pónocnej. W XVIII wieku drzewa te sprowadzono do Europy. W Polsce sadzono je w uprawach lenych gównie w okresie midzywojennym, std obecnie
drzewostany te znajduj si w wieku rbnym. Daglezja to wiecznie zielone drzewo
iglaste o wysokoci dochodzcej w swej ojczy nie nawet do 100 m, a w Europie – do
okoo 50 m. Korona pocztkowo stokowata, pó niej spaszczona przez poziomo
odstajce silne konary, przeksztaca si w bardziej nieregularn (rys. 17c). Gazie
wyrastaj w okókach, zwykle poziomo do osi pnia (Aas i Riedmiller 1993, Ban
i Consolino 2001). Daglezja to gatunek twardzielowy. Szeroka strefa drewna bielastego jest zótawobiaa, natomiast twardziel ma kolor jasnoótobrzowy, czasem
z zielonkawym odcieniem. Jest to drewno szerokosoiste, o duym udziale drewna
pó nego. Soje roczne s wyra ne. Podobnie przejcie od drewna wczesnego do pó nego w obrbie przyrostu jest do ostre. W drewnie wystpuj drobne, do liczne
wycieki ywiczne, widziane na przekroju poprzecznym w postaci drobnych kropek,
a na wzdunym w postaci kresek. Promienie rdzeniowe s bardzo drobne, widoczne tylko na przekroju promieniowym. Ski wystpuj w okókach i maj ciemniejsz
barw od otaczajcego drewna. Typowe wady drewna daglezji to pcherze ywiczne
i pknicia rdzeniowe. Drewno jest lekkie, do twarde i bardzo atwo upliwe (Galewski i Korzeniowski 1958, Kozakiewicz i Wieruszewski 2005). Wedug PN-EN
13556:2005, gatunek ten ma oznaczenie kodowe PSMN.

— 30 —

2.3. Rozpoznawanie makroskopowe wybranych
rodzajów drewna iglastego
W makroskopowym oznaczaniu drewna obowizuje kilka zasad. Rozpoznajc drewno poszczególnych rodzajów i gatunków, zawsze naley bra pod uwag wiele cech
skadajcych si na jego rysunek (tab. 2), a take zwizanych z jego waciwociami zyko-mechanicznymi (Antkowiak 1999, Kokociski 2005). Najistotniejsze jest
waciwe rozpoznanie typu struktury drewna – czy jest to drewno iglaste (rys. 18),
czy te liciaste piercieniowonaczyniowe lub liciaste rozpierzchonaczyniowe ze
strefy umiarkowanej lub tropikalnej (drewno egzotyczne).
Tabela 2. Podstawowe cechy rozpoznawcze wybranych rodzajów drewna iglastego
wierk
Picea sp.

Joda
Abies sp.

Daglezja
Pseudotsuga sp.

Sosna
Pinus sp.

Modrzew
Larix sp.

Zabarwienie twardzieli
wzrastajca intensywno zabarwienia twardzieli

twardziel
niezabarwiona

Szeroko przyrostów rocznych
róna

róna

szerokosoista (4 mm)

róna

róna

szerokobielaste
(1/3)

wskobielaste
(1/10)

Udzia bielu i twardzieli
–

–

szerokobielaste (1/5)

Obecno przewodów ywicznych (widoczne pcherze lub wycieki ywicy)
drobne, sabo
widoczne

brak

drobne, sabo widoczne

drobne, czasem
liczne

drobne, czasem
liczne i dobrze
widoczne

Przejcie z drewna wczesnego do pó nego
agodne

agodne

do ostre, duy udzia
drewna pó nego

do ostre

do ostre

w okókach,
zarys eliptyczny
na przekroju
stycznym

nieregularne,
zarys okrgy
na przekroju
stycznym

Wystpowanie i ukad sków
w okókach, zarys
w okókach, zarys raczej nieregularzwykle okrgy
okrgy na prze- ne, zarys zwykle
na przekroju stycznym
kroju stycznym
eliptyczny
na przekroju
stycznym
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JODA

WIERK

TWARDZIEL NIEZABARWIONA

Przewody ywiczne
w drewnie pónym widoczne jako jasne punkty,
nieliczne i niewyrane.

MODRZEW

DAGLEZJA
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Twardziel czerwonobrzowa. Biel ótawobiay, szeroki.
Przejcie od drewna wczesnego do pónego wyrane. Ski
ciemniejsze od otaczajcego drewna, rozmieszczone równomiernie w okókach. Czste przeywiczenia przysczne
o ksztacie soczewek. Drewno rednio cikie.

Twardziel róowobrzowa. Biel brzowawy, do szeroki.
Przejcie od drewna wczesnego do pónego wyrane. Drewno do skate z skami rozmieszczonymi regularnie
w okókach. Drewno umiarkowanie lekkie.

Przewody ywiczne w drewnie pónym widoczne jako jasne, nieliczne punkty. Czste pcherze ywiczne.

Twardziel ciemnoczerwonobrzowa. Biel ótawy, wski.
Drewno póne bardzo ciemne, przejcie od drewna wczesnego do pónego gwatowne. Ski liczne, ciemnobrunatne,
rozrzucone nieregularnie. Drewno umiarkowanie cikie.

Brak przewodów ywicznych.

Drewno ótawobiae. Soje roczne z wsk stref drewna
pónego. Przejcie od drewna wczesnego do pónego agodne. Ski rozmieszczone w okókach, nieznacznie ciemniejsze
od otaczajcego drewna. Drewno lekkie.

Drewno biae o odcieniu brzoworóowym, soje roczne
wyrane, w strefie przyrdzeniowej wskie. Przejcie od
drewna wczesnego do pónego agodne. Ski rozmieszczone
raczej nieregularnie. Drewno lekkie.

DREWNO IGLASTE
Brak naczy.
Soje roczne wyranie zrónicowane
(dobrze widoczne).

TWARDZIEL ZABARWIONA

Przewody ywiczne w drewnie pónym widoczne jako jasne punkty, bardzo liczne i wyrane.

SOSNA

Rysunek 18. Klucz do makroskopowego rozpoznawania drewna: sosny, wierka, modrzewia,
jody i daglezji

Drewno iglaste wyrónia si od pozostaych typów drewna nastpujcymi cechami:
– brakiem naczy, a wic na przekroju poprzecznym niewidoczne s drobne otwory, a na przekrojach wzdunych brak jest drobnych rowków, tak jak u drewna li-

–

ciastego piercieniowonaczyniowego lub rozpierzchonaczyniowego ze strefy
tropikalnej;
bardzo wyra nie zarysowanymi przyrostami rocznymi (sojami), które w drewnie liciastym rozpierzchonaczyniowym s prawie niewidoczne.

Po rozpoznaniu, e jest to typ drewna iglastego pozostaje okrelenie rodzaju
drewna. W tabeli 2 przedstawione s podstawowe cechy, jakie powinny by brane
pod uwag przy rozpoznawaniu drewna sosny, wierka, modrzewia, jody i daglezji.
Nale do nich midzy innymi: zabarwienie twardzieli, szeroko bielu, obecno
wycieków ywicznych, szeroko przyrostów rocznych, udzia drewna pó nego
oraz wystpowanie i ukad sków.
Pomocne przy rozpoznawaniu makroskopowym drewna s jego waciwoci
techniczne (Zenkteler 1957, Krzysik 1978), przede wszystkim te, które moemy
oceni bez uycia specjalistycznej aparatury (np. gsto – ciar, oraz twardo
– atwo wgniecenia).
Dla pocztkujcych przy rozpoznawaniu drewna iglastego moe by pomocny przedstawiony na rysunku 18 klucz, czyli schemat postpowania pozwalajcy
unikn bdu.

2.4. Właściwości ﬁzyczne i mechaniczne drewna
Wytrzymao drewna
Na charakterystyk mechaniczn drewna jako materiau anizotropowego skada si
wiele waciwoci statycznych (okrelonych na rónych próbkach wzdu i w poprzek
wókien): wytrzymao na ciskanie, rozciganie i zginanie oraz cinanie, moduy
sprystoci przy tych samych co powyej rodzajach obcie, a take takich waciwoci technologicznych, jak twardo lub upliwo , prowadzone s równie próby
dynamiczne, na przykad udarnoci, zginania dynamicznego, twardoci dynamicznej, wytrzymaoci na zmczenie i inne. Dla wikszoci statycznych waciwoci
tarcicy konstrukcyjnej w poszczególnych klasach jakoci wytrzymaociowej okrelono w PN-EN 338:2011 tzw. wartoci charakterystyczne (fm,k), a wic wartoci
minimalne z prawdopodobiestwem 95% (tab. 3) wedug wzoru:
fm,k = fmean – 2 · s
gdzie: fmean – warto rednia,
s – odchylenie standardowe.
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Tabela 3. Klasy wytrzymaoci (C) tarcicy iglastej
Waciwo drewna

Gatunki iglaste
C14

C16

C18

C20

C22

C24

C27

C30

C35

C40

C45

C50

Wytrzymao [MPa]
– na zginanie

14,0

16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 27,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

– na rozciganie
podune

8,0

10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 16,0 18,0 21,0 24,0 57,0 30,0

– na rozciganie
poprzeczne

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

– na ciskanie
podune

16,0

17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 25,0 26,0 27,0 29,0

– na ciskanie
poprzeczne

2,0

2,2

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

3,1

3,2

– na cinanie

1,7

1,8

2,0

2,2

2,4

2,5

2,8

3,0

3,4

3,8

3,8

3,8

Moduy [GPa]
– sprystoci
(redni, wzdu
wókien)

7,0

8,0

9,0

9,5 10,0 11,0 11,5 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0

– sprystoci
(minimalny,
wzdu wókien)

4,7

5,4

6,0

6,4

– sprystoci
(redni w poprzek wókien)

0,23

0,27 0,30 0,32 0,33 0,37 0,38 0,40 0,43 0,47 0,50 0,53

– odksztacenia
postaci

0,44

0,50 0,56 0,59 0,63 0,69 0,72 0,75 0,81 0,88 0,94 1,00

6,7

7,4

7,7

8,0

8,7

9,4 10,0 10,7

Gsto [kg·m–3]
– charakterystyczna 290

310

320 330

340

350

370

380

400

420

440

460

350

370

380 390

410

420

450

460

480

500

520

550

– rednia

ródo: PN-EN 338:2011.

S to znaczco inne wartoci wytrzmaoci w porówaniu z charakterystyk otrzyman przy badaniu maych laboratoryjnych próbek drewna bezbdnego (niezawierajcego wad) – tabela 4.
W doborze i zastosowaniu materiau konstrukcyjnego, oprócz wytrzymaoci,
du rol odgrywa gsto waciwa. O monoci zastosowania i przydatnoci materiau (dawniej – w lotnictwie oraz budowie wagonów i statków, obecnie – w konstrukcjach inynierskich, np. w klejonych warstwowo konstrukcjach drewnianych
o duej rozpitoci) decyduje niejednokrotnie stosunek wytrzymaoci do gstoci:
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J=

f mean

ζ

[km]

gdzie: J – wspóczynnik jakoci wytrzymaociowej materiau [km],
fmean – rozpatrywana rednia wytrzymao [MPa],
 – gsto lub ciar waciwy [kg·m–3].
Tabela 4. Wybrane waciwoci zykomechaniczne drewna sosny, wierka, modrzewia, jody i daglezji okrelone na maych próbkach laboratoryjnych
Waciwo drewna

Jednostka

Gsto
Twardo Brinella
Wytrzymao na zginanie
Wytrzymao na rozciganie
Wytrzymao na ciskanie
Wtrzymao na cinanie
Modu sprystoci
Uwaga: Wszystkie waciwoci
noci okoo 12–15%).
ródo: Krzysik 1978.

kg·m3
MPa
MPa
MPa
MPa
MPa
GPa
drewna

Sosna

wierk

Modrzew
Joda
Daglezja
Wartoci rednie
520
470
590
450
530
40
32
53
30
50
87
66
84
62
71
104
90
107
84
105
47
43
53
40
51
10,0
6,7
5,0
5,1
7,6
12
11
12,0
11,0
8,97
podano dla stanu powietrznosuchego (dla drewna o wilgot-

Wspóczynnik jakoci wytrzymaociowej J okrela dugo prta o przekroju 1 cm2, który ulegnie zgnieceniu przy ciskaniu podunym lub rozerwaniu przy
okreleniu tzw. samozerwalnoci pod wpywem wasnego ciaru. Wspóczynnik J
umoliwia bezporednie porównanie drewna z innymi materiaami. Z tabeli 5 wynika, e drewno wyborowej jakoci (przy tej samej gstoci) dorównuje wytrzymaoci metalom, a znacznie przewysza pod tym wzgldem tworzywa sztuczne (np.
uywane w produkcji stolarki budowlanej). Drewno, o waciwociach zmieniajcych si w zalenoci od warunku wzrostu, udziau drewna wczesnego i pó nego,
obecnoci wad budowy, wilgotnoci i innych czynników, naley wic klasykowa
na sortymenty o wysokiej i niskiej jakoci. Z tego wzgldu coraz szerzej wprowadzane jest w ycie wytrzymaociowe sortowanie tarcicy, a jej klasykacja oparta
jest nie na cechach dotyczcych walorów estetycznych drewna, lecz na znajomoci
wska ników wytrzymaociowych materiau.
Spryste waciwoci drewna uwarunkowane s jego wybitn anizotropi i wykazuj zrónicowane wartoci w gównych (lub porednich) kierunkach anatomicznych. W zwizku z tym drewno, w odrónieniu od materiaów izotropowych, ma
róne moduy sprystoci w kierunkach podunym, promieniowym i stycznym.
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Tabela 5. Zestawienie porównawcze niektórych waciwoci mechanicznych powietrznosuchego
drewna (Krzysika 1978) oraz metali i tworzyw sztucznych
Gsto
Modu
Udarno Wytrzyma- Wspóczynnik jakoci
sprystoo
wytrzymaociowej
ci
na rozciRodzaj materiau
R ⋅ 102
ganie
ζ
E
U
J=
ζ
RII
Drewno sosnowe (bez wad)
Tarcica sosnowa kl. C40
Drewno jesionowe
(bez wad)
Drewno dbowe (bez wad)
Polietylen (23qC)
Polipropylen (23qC)
Polichlorek winylu
(nieplastykowany, 23qC)
Stal ulepszona
Aluminium

kg·m–3
500
420*

GPa
12
9,4*

KJ·m–2
40
–

MPa
100
40*

km
20,0
9,5

680

12

70

150

22,0

650

13

45

90

13,8

950
910

0,3

6
5

24
41

2,6
4,5

1350

2,5

3

55

4,0

7850
2850

–
–

–
–

1300
400

16,5
14,0

* Wartoci charakterystyczne przy zginaniu wedug PN-EN 338:2011.
ródo: Szlezyngier 2000.

Moduy sprystoci maj duy wpyw na sztywno materiau znajdujcego
si w rónych warunkach obcienia. Z tego wzgldu znajomo moduu ma due
znaczenie w rónego rodzaju obliczeniach i stanowi podstaw oceny technicznej
wartoci drewna.
Znajc wartoci rednie i charakterystyczne moduu sprystoci (kwantyle
s-procentowe z tab. 3), mona obliczy konstrukcj wedug stanów granicznych
uywalnoci zgodnie z PN-B-03150:2000 lub Eurokodem 5 (PN-EN 1995-1-1:2010)
i sprawdzi , czy przemieszczenia konstrukcji spowodowane oddziaywaniami zewntrznymi, a take zmianami wilgotnoci i temperatury nie ograniczaj moliwoci
jej uytkowania. Zagadnienie wpywu temperatury i wilgotnoci na wytrzymao
drewna zostao szerzej omówione w opracowaniu Kozakiewicza (2010).
Znajomo moduu sprystoci lub innych parametrów sprystych drewna
jest wielce przydatna w towaroznawstwie tartacznym, gdy na ich podstawie mona
okreli spodziewan wytrzymao tarcicy konstrukcyjnej. Wytrzymao na zginanie lub ciskanie podune tarcicy w funkcji jej moduu sprystoci przedstawiono
na rysunku 19. Dane te dotycz zarówno tarcicy iglastej sortowanej wytrzymaociowo wedug normy PN-D-94021:1982 za pomoc maszyn uginajcych, jak i tarcicy liciastej (by moe po jej znormalizowaniu w przyszoci).
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wytrzymao na ciskanie, Rc [MPa]
wytrzymao na zginanie, Rg [MPa]
modu sprystoci przy zginaniu statycznym, Eg [GPa]

Rysunek 19. Zaleno midzy moduem sprystoci gitnej a wytrzymaoci na zginanie
i ciskanie podune tarcicy wybranych rodzajów drewna (Dzbeski 1984)

Wartoci moduów sprystoci drewna s co najmniej dziesiciokrotnie mniejsze ni na przykad stali, typowego materiau izotropowego o module sprystoci
E  2·105 MPa, przy liczbie Poissona  = 0,3. W drewnie, jako materiale anizotropowym (dokadnie ortotropowym), wyrónia si trzy moduy sprystoci
Younga, w zalenoci od kierunku anatomicznego, a mianowicie: wzdu wókien
(EL – modu dominujcy), w kierunku promieniowym (ER), w kierunku stycznym
(ET). Równoczenie mamy do czynienia z szecioma, a waciwie trzema po zastosowaniu konwencji sumacyjnej w ukadzie kartezjaskim (Dzbeski 2003), liczbami
Poissona jako ilorazami odksztacenia poprzecznego przez odksztacenie podune
przy osiowym dziaaniu siy: LT = TL; LR = RL; TR = RT . Liczby te, wedug rónych autorów cytowanych przez Dzbeskiego (1984), zawieraj si w przedziale od
0,013 do 0,61 dla drewna iglastego oraz od 0,017 do 0,76 dla drewna liciastego,
a wic czsto znacznie przekraczaj warto graniczn 0,5, wynikajc z prawa zachowania energii. Dlatego w drewnie obowizuje tzw. zredukowana liczba Poissona
(o), która wynosi:

μTR
μo =

+

μ RL

+

μ LT

ER
EL
ET
1
1
1
+
+
ER EL ET
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< 0,5

Na podstawie zamieszczonych w tabeli 6 wyników pomiarów mona stwierdzi , e liczby Poissona dla drewna mieszcz si w przedziale 0,24  0  0,36, przy
czym najmniejsze wartoci wspóczynnika o dotycz zazwyczaj drewna bez wad,
a wartoci najwiksze wykazuje przede wszystkim penowymiarowa tarcica konstrukcyjna z dopuszczalnymi wadami strukturalnymi (np. skami). Wobec penej
analogii wspóczynników Poissona dla anizotropowego drewna ( μo = 0,3) i izotropowych metali, istnieje uzasadniona celowo sprania na przykad tarcicy konstrukcyjnej za pomoc zbrojenia elementami stalowymi, a wic wytwarzanie kompozytów drewno – metale.
Tabela 6. Zestawienie liczb Poissona wedug bada Dzbeskiego* i Kozakiewicza**
Wymiary
Liczba Poissona zredukowana, 0
przekroju
Rodzaj drewna przy
Liczba
dla drewna
dla tarcicy
poprzecznego
W = 12%
próbek
bezscznego
konstrukcyjnej
[mm]
Drewno liciaste

10 × 20 *
10 × 20 *
Drewno wierkowe
20 × 80 *
Picea abies
50 × 250 **
25 × 100*
40 × 60 **
Drewno sosnowe
Pinus silvestris
50 × 100 *
50 × 250 **
ródo: Dzbeski i Kozakiewicz 2004.

48
31
31
72
30 + 45
73
30 + 45
81

0,300
0,240
0,240
–
0,275
–
0,250
–

–
–
–
0,286
0,360
0,305
0,300
0,289

Izolacyjno akustyczna
Drewno wykazuje dobr d wikochonno . Izolacyjno , czyli tumienie, jako wyraona w decybelach zdolno do osabiania natenia (a wic ciszania) d wików
przechodzcych przez przegrod, wynosi 15–20 dB dla drewnianych drzwi pojedynczych, 30–40 dB dla drewnianych drzwi podwójnych, a minimum 35 dB dla okien.
Dla przegród z drewna litego najistotniejszym parametrem jest ich grubo , która decyduje o wielkoci tumienia d wików, wyraona przez procentowy wspóczynnik izolacyjnoci akustycznej. Wyniki bada potwierdzaj opisane w literaturze
prawo masy – grubsze, a wic cisze przegrody skuteczniej izoluj d wiki, podobnie
jak drewno o wikszej gstoci przy zachowaniu staej gruboci przegrody. Ponadto
fale o wikszych czstotliwociach (d wiki wysokie) s znacznie atwiejsze do tumienia od fal o maych czstotliwociach (d wiki niskie) – Kozakiewicz (2012).
Prawie wszystkie standardowe konstrukcje nowoczesnych wyrobów drewnianej stolarki otworowej speniaj wymagania dotyczce ich izolacyjnoci. Jeszcze
wiksz izolacyjno mona uzyska po wprowadzeniu zmian uszczelniajcych
w konstrukcji i oszkleniu okien (Dzbeski i Kozakiewicz 2004).
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Waciwoci cieplne
Ze wzgldu na penione funkcje wyroby budowlane, zwaszcza stolarka budowlana
otworowa, powinny wykazywa waciwoci termoizolacyjne zblione do waciwoci tzw. materiaów ciepochronnych (Dzbeski 2002, Kozakiewicz 2012).
Materiay takie, charakteryzujce si niskim wspóczynnikiem przewodnoci
cieplnej, powinny odznacza si take ma gstoci, za to du odpornoci na uszkodzenia mechaniczne i dobr obrabialnoci. Wszystkie te wymagania spenia drewno,
pod warunkiem dodatkowego zwikszania jego naturalnej trwaoci, odpornoci na
starzenie oraz wodoodpornoci przez wgbn impregnacj i obróbk powierzchniow
za pomoc odpowiednich preparatów malarsko-lakierniczych. Jak wynika z tabeli 7,
drewno typowych gatunków jest znacznie lejsze (rednio 500–822 kg·m–3 w stanie
powietrznosuchym) od niespienionych tworzyw sztucznych (910–1350 kg·m–3) badanych w temperaturze 23°C (296 K).
Tabela 7. Gsto i najwaniejsze waciwoci cieplne powietrznosuchego (W = 15%) drewna w poprzek wókien oraz tworzyw drzewnych w porównaniu z niektórymi substytutami
Wspóczynnik
Gsto
Ciepo waciwe
przewodzenia
ciepa
Rodzaj materiau
–3
–1
–1
–1
–1
[kg·m ]
[kJ·kg ·K ]
[W·m ·K ]
Drewno sosnowe
500–546
2,740
0,139–0,163
Drewno dbowe
650–822
2,385
0,196–0,209
Sklejka
588
–
0,114
Lignofol bukowy równole1284
1,302–2,220
0,224–0,330
gowóknisty
Lignomer brzozowy
1021
1,218–2,558
0,174–0,221
Pyta pilniowa
400
–
0,055
Polietylen (23oC)
950
2,510
0,384–0,466
Polistyren (23oC)
1125
1,255
0,128–0,163
Polichlorek winylu
1350
1,34–2,14
0,163–0,175
(nieplastykowany, 23oC)
Aluminium
2850
–
206,0
ródo: Dzbeski 2002, Kozakiewicz 2012.

Drewno ma te wiksze ciepo waciwe (2,4–2,7 kJ·kg–1·K–1) ni porównywane
tworzywa sztuczne (1,3–2,5 kJ·kg–1·K–1) wskutek czego przy dostarczeniu tej samej
iloci ciepa mniej si nagrzewa. Przewodnictwo cieplne powietrznosuchego drewna,
wyraone wspóczynnikiem  = 0,14–0,21 W·m–1·K–1 w poprzek wókien typowego
materiau, jest mniejsze w porównaniu z popularnymi tworzywami sztucznymi, dla
których  = 0,13–0,47 W·m–1·K–1. wiadczy to o tym, e drewno lite jest materiaem
o dobrych waciwociach termoizolacyjnych, które w pewnych przypadkach mona jeszcze bardziej poprawi .
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Drewno charakteryzuje si niskim wspóczynnikiem liniowej rozszerzalnoci
cieplnej (3–6·10–6 K) – od kilku do kilkunastu razy mniejszym wzdu wókien ni
w przypadku popularnych tworzyw sztucznych (np. bakelit 36·10–6 K), które przy
sztywnym ich osadzeniu w otworze ulegaj zakleszczeniu (np. skrzyda stolarki budowlanej otworowej).
Zachowanie drewna w ogniu
Drewno suche wytrzymuje przez duszy czas bez rozkadu termicznego temperatury
do 170°C (443 K) zarówno przy dopywie, jak i bez dopywu powietrza. Powyej tej
temperatury przy dopywie powietrza nastpuje powolne utlenianie, natomiast przy
braku dopywu powietrza zaczyna si rozkadowa destrukcja (piroliza) drewna.
W temperaturze 275°C (548 K) zaczyna si gwatowny rozkad drewna zwizany
z wydzielaniem ciepa, a wic jest to punkt jego zaponu. Krótko mówic, drewno
jest materiaem palnym (surowe, niezabezpieczone antypirynami drewno ma, wedug
klasykacji ogniowej podanej w PN-EN 13501-1+A1:2010, klas palnoci D, emisji
dymu s2 oraz tworzenia poncych kropel i odpadania poncych czci d0). Badania
palnoci przeprowadza si wedug procedury opisanej w PN-EN 13823:2010.
Pomimo palnoci elementy drewniane zachowuj w ogniu duej sw wytrzymao ni na przykad elementy metalowe. Podczas gdy elementy metalowe na skutek wysokiej przewodnoci cieplnej szybko si rozgrzewaj i znacznie rozszerzaj,
tracc w zwizku z tym sw wytrzymao , to w przypadku drewna nastpuje pod
wpywem ognia stosunkowo powolne, stopniowe ich zwglanie. Ponce drewno
pokrywa si izolacyjn warstw, która jest zym przewodnikiem ciepa i opó nia
przenikanie ciepa w gb materiau, chronic w ten sposób jego partie wewntrzne
i utrudniajc jego przepalenie. W ogniu konstrukcje drewniane zaamuj si stopniowo i powoli, co stwarza dogodne warunki ratownicze.
W celu ochrony przed poarem drewno jest nasycane lub powlekane rodkami
przeciwogniowymi, których zadaniem jest (Krzysik 1978):
– utrudnianie zapalenia przez podwyszanie punktu zaponu drewna;
– utrudnianie palenia si drewna oraz rozprzestrzeniania ognia przez wydzielanie
gazów lub wytwarzanie powok hamujcych proces spalania;
– stworzenie warunków do wygasania poncego drewna.
Zagadnienie odpornoci na ogie odgrywa du rol w jakociowej ocenie pyt
drewnopochodnych (pilniowych, wiórowych) przeznaczonych dla budownictwa.
Odporno drewna na dziaanie czynników chemicznych
Drewno konstrukcyjne stosowane w przemyle chemicznym na kadzie, zbiorniki,
przewody, rurocigi i inne urzdzenia naraone jest na dziaanie kwasów i zasad
o rónym steniu. Wykazuje ono w tych warunkach wiksz odporno ni metale
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nieszlachetne lub beton. Stopie zniszczenia drewna zaley na przykad od stopnia
dysocjacji dziaajcych kwasów, przy czym w rodowisku kwanym rozkad drewna
zaczyna si dopiero przy pH  2, podczas gdy korozja elaza lub betonu zaczyna si
ju przy pH  5 (Krzysik 1978, Prosiski 1984). Drewno gatunków drzew iglastych
(zwaszcza modrzewia) jest odporniejsze ni drewno gatunków drzew liciastych
(nawet dbu). Wiksza odporno wie si z obecnoci ywicy w drewnie, wikszym
udziaem ligniny, a mniejsz zawartoci hemiceluloz w cianach komórkowych.
W rodowisku sabozasadowym (np. w przemyle wókienniczym) korozja
drewna przebiega powoli i w nieznacznym stopniu; praktycznego znaczenia nabiera
dopiero dziaanie stonych alkaliów o pH > 9, zwaszcza na drewno liciaste.
Na szybkie zmniejszenie wytrzymaoci drewna mog wpywa roztwory soli
– zarówno woda morska o duym zasoleniu, jak i niektóre solne impregnaty grzybobójcze ( uorki, dwuchromiany, zwizki boru). Ju zimny roztwór soli sodowych
lub potasowych moe stosunkowo atwo niszczy drewno klonu i innych gatunków
beztwardzielowych (drewno twardzieli jest bardziej odporne). Niszczenie drewna
powoduj take roztwory soli elazowych, o czym wiadcz lady korozji wokó
stykajcych si (poprzez podkadki) z szynami czci starych podkadów kolejowych (Prosiski 1984).
Drewno ulegajce korozji pod dziaaniem czynników zewntrznych moe samo
powodowa korozj innych, stykajcych si znim materiaów (zwaszcza dbowe
i bukowe). Gwo dzie, ruby i inne czniki elazne ulegaj korozji pod wpywem
wilgotnego, wieego drewna, które wydziela wod o kwanym odczynie. Celem
uniknicia korozji naley stosowa czniki mosine lub z tworzyw sztucznych.
Waciwoci drewna w stycznoci z wilgoci
Zdrewniae tkanki ywych drzew nasycone s w duym stopniu wod, której zawarto w stosunku do suchej masy drewna moe wynosi 30–180% i ulega duym wahaniom w cigu roku. W tkankach pni drzew citych zawarto wody jest
róna, w zalenoci od warunków otoczenia. Maa stabilno zawartoci wilgoci
w drewnie otoczonym powietrzem o zmiennych parametrach (wilgotnoci wzgldnej i temperatury) stanowi jedn z gównych ujemnych cech tego materiau. Od jego
wilgotnoci zaley bowiem wiele waciwoci (wymiary, ksztat, naturalna trwao ,
parametry wytrzymaociowe, izolacyjno termiczna), które zmieniaj si w zalenoci od waha tej wilgotnoci.
Woda, a cilej para wodna, wnikajc do cian komórkowych drewna suchego, rozsuwa krystality celulozy, na skutek czego malej siy wzajemnego przycigania midzy nimi, umoliwiajc im powrót do swego pierwotnego, naturalnego
pooenia, jakie miay w ywym drzewie. Przy odprowadzaniu wody z przestrzeni
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midzyczsteczkowych w cianach komórkowych nastpuje proces odwrotny. A zatem w miar zmian wilgotnoci higroskopijnej nastpuj zmiany objtoci drewna, tak niepodane na przykad w rónego rodzaju poczeniach konstrukcyjnych.
Zjawisko osabienia si spójnoci midzyczsteczkowej w celulozie pod wpywem
wody, przy zmieniajcej si równoczenie konsystencji towarzyszcych substancji
bezpostaciowych, powoduje zmniejszenie wytrzymaoci drewna. T niekorzystn
cech drewna, wynikajc z jego powinowactwa do wody, mona ogranicza przez
zablokowanie dostpu wilgoci do tego materiau. Jest to moliwe na przykad przez
utworzenie na jego powierzchni powok ochronnych lub przez wypenienie wolnych przestrzeni w tkance drzewnej substancjami hydrofobowymi, które utrudniaj
w nich ruch wody. Szerzej zagadnienie wpywu wilgoci na drewno przedstawiono
w opracowaniach dotyczcych nauki o drewnie (np. Kollmann 1951, Krzysik 1978,
Kozakiewicz i Matejak 2006, Kozakiewicz 2012).
Odporno na dziaanie czynników biotycznych
Drewno budowlane jest na ogó naraone na wieloletnie dziaanie czynników atmosferycznych, czsto na wielokrotnie powtarzajce si okresy nawilania i wysychania. Nastpstwem takich niekorzystnych warunków zewntrznych jest rozkad drewna powodowany destrukcyjn dziaalnoci grzybów. Trwao drewna, niewielk
w tych trudnych warunkach pracy (podan midzy innymi w PN-EN 350-2:2000),
zwiksza si przez nasycanie rodkami przeciwgnilnymi (take przeciwko szkodnikom owadzim) – tabela 8. Przykadowo odporno twardzieli drewna sosnowego
na grzyby w skali 5-stopniowej wynosi 3–4 (rednio trwae do mao trwaego), na
spuszczela, koatka i termity (w skali trzystopniowej naley do klasy S – najniszej).
Jednoczenie twardziel sosnowa jest bardzo trudna lub trudna w nasycaniu impregnatami (klasa 3–4), podczas gdy biel atwo poddaje si temu zabiegowi (klasa 1).
Tabela 8. Naturalna odporno drewna iglastego (objtego norm sortownicz PN-D-94021:1982) na
dziaanie czynników biotycznych
Odporno
Gatunek
Odporno
Odporno
Odporno
Nasycalno
na grzyby –
drewna
na spuszczela
na koatka
na termity
twardziel/biel
twardziel
Sosna
3–4
S
S
S
3–4 / 1
wierk

4

SH

SH

S

3–4 / 3v

3–4

S

S

S

4 / 2v

Joda

4

SH

SH

S

2–3 / 2v

Daglezja

3

S

S

S

4/3

Modrzew

ródo: PN-EN 350-2:2000.
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Do impregnacji stosuje si roztwory soli mineralnych, zwizki oleiste oraz preparaty grzybobójcze. Nasycanie drewna przeprowadza si przez zanurzenie, powlekanie, smarowanie lub spryskiwanie roztworami odpowiednich rmowych preparatów (o drewnie konstrukcyjnym zabezpieczonym przed korozj biologiczn mówi
PN-EN 15228:2009). Zwizki antyseptyczne stosowane do utrwalania drewna budowlanego nie mog dziaa szkodliwie na organizm ludzki, mie odraajcej woni
i pozostawia plam.
Konieczno stosowania rodków ochronnych jest uzaleniona od naturalnej
odpornoci drewna oraz warunków jego uytkowania. To samo drewno pracujce
w pomieszczeniach zamknitych, nienaraone na nawilanie nawet o najniszej klasie, nie musi by impregnowane, podczas gdy uyte na elementy pracujce w kontakcie z gruntem musi by obowizkowo zabezpieczone. Dane na ten temat zawarte
s w PN-EN 460:1997.

2.5. Wady drewna
2.5.1. Klasyﬁkacja wad drewna
Drewno w ksztacie walca, bezsczne, bezrdzeniowe, o jednakowej szerokoci sojów rocznych i idealnie równolegym ukadzie wókien w stosunku do osi podunej
(rys. 20) uwaane jest za drewno bez wad, stanowic wzorzec drewna „teoretycznie
bezbdnego”. Wszelkie odstpstwa od przedstawionego, abstrakcyjnego modelu
uwaane s za wady drewna.
a

b

Rysunek 20. Wzorzec drewna bez wad: a – drewna okrgego, b – tarcicy

Wady drewna s to wszelkie nieprawidowoci w budowie drewna wynikajce
z choroby drzew, uszkodze mechanicznych oraz cech naturalnych, które ograniczaj zakres jego wykorzystania lub czyni go zupenie nieprzydatnym. Wpyw wad na
jako drewna zaley od ich rodzaju, rozmiarów i umiejscowienia w drewnie.
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Wobec duej rónorodnoci wad i przyczyn ich powstawania trudno jest ustali
niebudzce zastrzee podstawy klasykacji. W podrcznikach, w zalenoci od ujcia tematu, odnajdujemy róne sposoby klasykacji. Znajduje to równie odzwierciedlenie w zapisach normalizacyjnych w rónych krajach. Najogólniejszy, podany
przez Krzysika (1978), podzia wad drewna w zalenoci od okresu powstania jest
nastpujcy:
– wady pierwotne, powstae jeszcze za ycia drzewa;
– wady wtórne, powstae po ciciu drzewa.
Inny podzia, uwzgldniajcy rodzaj uszkodze drewna i przyczyny ich powstawania, wyrónia pi podstawowych grup wad drewna (Krzysik 1978):
– wady ksztatu pnia (zbieysto , krzywizna, rozwidlenie, listwy mrozowe,
spaszczenie, napywy korzeniowe, zgrubienia i narola);
– wady anatomicznej budowy drewna (ski, nieregularnoci budowy sojów i przebiegu wókien, drewno reakcyjne, zakorki, zawoje, mimorodowo , wielordzenno , nagromadzenie wydzielin);
– wady wywoane przez czynniki zewntrzne i klimatyczne (zranienia, martwice,
zabitki, pknicia, zabarwienia chemiczne);
– wady wywoane przez grzyby (sinizna i inne zabarwienia, zgnilizny, zaparzenia);
– wady wywoane przez szkodniki zwierzce, gównie przez owady (chodniki
i otwory owadzie, dziuple, spay).
Waciwoci drewna wymagane dla poszczególnych rodzajów zastosowania s
róne. Dziki temu istnieje równie moliwo wykorzystania drewna do celów, dla
których wystpujce w nim wady bd mao istotne, a nawet w pewnych przypadkach mog stanowi zalet. Wida std, e pojcie „wady drewna” jest wzgldne,
gdy zmienia si w zalenoci od jego przeznaczenia.
Czynniki stanowice podstaw jakociowej klasykacji drewna ujte s
w normach midzynarodowych (EN, ISO), pastwowych i branowych (np. PN-D-01011:1979, PN-D-01012:1979 oraz najbardziej aktualnym zestawie PN-EN
844 1-12). Normy te to zbiór przepisów okrelajcych dopuszczalno wad i tym samym uzaleniajcych klas jakoci drewna od liczby, wymiarów, ksztatu i rodzaju
wystpujcych w nim wad. W przypadku tarcicy budowlano-konstrukcyjnej, zgodnie
z PN-D-94021:1982 i projektem PN-D-94021:2012, równie wady drewna stanowi
podstaw klasykacji, a w szczególnoci ski.

2.5.2. Opis wybranych wad drewna
Przy klasykacji drewna, w tym tarcicy konstrukcyjnej, bierze si pod uwag midzy innymi takie wady drewna, jak: ski, skrt wókien, pknicia, wady ksztatu,
zgnilizny i chodniki owadzie.
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Ski
S to wronite w drewno pozostaoci po odpadych lub odcitych gaziach.
Z punktu widzenia budowy drzewa ski s zjawiskiem normalnym i wystpuj
w drewnie wszystkich gatunków drzew. Niestety z punktu widzenia drzewnictwa ski
stanowi jedn z gównych wad drewna. Su one za podstaw jakociowej klasykacji sortymentów drewna, w tym tarcicy budowlano konstrukcyjnej. Ski – niczym
koki – zaczynaj si w rdzeniu pnia, a ich rednica zwiksza si w miar zbliania
do obwodu pnia. Wielko sków wzrasta w miar przesuwania si od odziomka ku
wierzchokowi drzewa (rys. 21a). W modocianym wieku drzewa gazie s drobne,
o niewielkiej rednicy. W miar jego wzrostu dolne gazie obumieraj i odpadaj. Ich
pozostaoci w odziomkowej czci pnia s ski, o maej rednicy i dugoci, uoone
przy rdzeniu, otoczone od zewntrz nowo narosymi sojami drewna. Im starsze s drzewa, tym wiksza jest szeroko wolnej od sków przyobwodowej warstwy drewna.
a

b
drewno
przyrdzeniowe
drewno skate
ze zdrowymi
skami
zronitymi

drewno skate
z zepsutymi
skami
wypadajcymi

drewno
bezsczne

Rysunek 21. Ukad sków w drewnie iglastym: a – rozmieszczenie sków wzdu pnia,
b – strefy skatoci

— 45 —

W rodkowej czci (wysokoci) pnia rosncego drzewa gazie staj si coraz
grubsze, a pozostae po ich odpadniciu ski maj wiksze rednice. Zwykle s to
ski zepsute lub nadpsute i na wikszej dugoci niezronite z tkank otaczajcego
je pnia, wobec tego po przetarciu czsto wypadaj z pozyskanej tarcicy. Czsto zalegaj tu pod kor. Ich obecno mona pozna po wypukociach na powierzchni
pnia (guzy) lub po specycznym pofadowaniu kory (róe i brewki).
Poczwszy od nasady korony pie drzewa jest ugaziony. Po ciciu drzewa
i okrzesaniu gazi pozostaj widoczne na pobocznicy pnia ski otwarte o duej
rednicy. Zwykle s to ski zdrowe, zronite z otaczajc tkank drzewn.
Na podstawie rozmieszczenia sków wyrónia si w citych drzewach (szczególnie iglastych, w których s one rozmieszczone regularne) nastpujce strefy
drewna: drewno przyrdzeniowe, drewno skate ze zdrowymi skami zronitymi,
drewno skate z zepsutymi skami wypadajcymi i drewno bezsczne (rys. 21b).
U wikszoci gatunków iglastych ski tworz tzw. okóki (rys. 22a). Wystpuj
one u drzew, w których gazie wyrastaj promienicie od rdzenia na tych samych
wysokociach pnia (np. u sosny). U niektórych gatunków (np. u modrzewia) gazie
wyrastaj nieregularnie i okóki nie s wyrónialne (rys. 22b).
a

b

Rysunek 22. Przykady rozmieszczenia gazi na pobocznicy pnia i wynikajcy std ukad sków:
a – w okókach, b – nieregularny

Skom towarzysz zawoje. Zawój jest to miejscowe znieksztacenie sojów
rocznych i przebiegu wókien. Wókna drzewne, omijajc ski, odchylaj si od kierunku prostoliniowego, tworzc linie ukowate lub eliptyczne. Im wiksze s rozmiary sków, tym wiksze s zawoje.
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Pknicia
Powstaj w wyniku rozerwania tkanki drzewnej w tarcicy – stanowi pozostao
pkni wystpujcych w drewnie okrgym (pknicia pierwotne) lub powstaj wtórnie w procesie wysychania (pknicia desorpcyjne). Polska norma PN-D-01012:1979 wyrónia w tarcicy pknicia na paszczy nie, pknicia na boku oraz
pknicia na czole. W rozumieniu normy sortowniczej (PN-D-94021:1982) najistotniejszy podzia pkni to podzia na pknicia nieprzechodzce i przechodzce na
czoo (czoowe) – rysunek 23. Pknicia obu typów rónie wpywaj na sposób klasykacji tarcicy budowlano-konstrukcyjnej.
a

b

c

Rysunek 23. Pknicia w tarcicy wedug nazewnictwa w PN-D-94021:1982: a – pknicie czoowe
nieprzechodzce, b – pknicie czoowe przechodzce, c – pknicie na paszczy nie nieprzechodzce
na czoo

Pcherze ywiczne
S to wypenione ywic soczewkowate szczeliny, biegnce wzdu wókien, umiejscowione na granicy przyrostów rocznych. Powstawanie pcherzy ywicznych tumaczy si midzy innymi dziaaniem wiatru, który koyszc drzewem, powoduje
drobne pknicia soja. W miejsca te dostaje si ywica. Z punktu widzenia wytrzymaociowego, a wic take przy klasykacji tarcicy budowlano-konstrukcyjnej,
pcherze naley traktowa tak samo jak zwyczajne pknicia.
Zabarwienia
S to zmiany naturalnej barwy drewna spowodowane dziaaniem czynników abiotycznych (czynniki atmosferyczne, zwizki chemiczne) lub biotycznych (dziaalno grzybów powodujcych np. sinizn – rys. 24a). Zabarwienia drewna nie powoduj zmian jego waciwoci wytrzymaociowych, dlatego s w peni dopuszczalne
w tarcicy budowlano-konstrukcyjnej (sinizna jest w peni dopuszczalna w tarcicy
konstrukcyjnej i nie obnia jej klasy). Niestety zabarwienia wpywaj ujemnie na
estetyk drewna, co czsto utrudnia jego sprzeda.
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Zgnilizna
Zgnilizny w drewnie powoduj j grzyby majce zdolno do enzymatycznego
rozkadu substancji drzewnej, a wic niszczce ciany komórkowe. Niezalenie od
kocowej postaci zgnilizny, pocztkowym objawem poraenia drewna przez grzyby
jest zmiana barwy, a pogorszenie mechanicznych waciwoci jest nieznaczne. To
stadium rozwoju zgnilizny nosi nazw zgnilizny twardej. lady takiej zgnilizny dopuszczalne s w gorszej klasie tarcicy budowlano-konstrukcyjnej.
Wan odmian zgnilizny twardej jest czerwie bielu i czerwie twardzieli.
Czerwie bielu jest to zgnilizna skadowa, wystpujca w drewnie iglastym, najczciej wierkowym, w postaci klinowatych smug skierowanych od obwodu do
rdzenia. Czerwie twardzieli stanowi pocztkowe stadium zgnilizny wewntrznej.
Powstaje w drewnie ywych drzew iglastych, najczciej w drewnie sosnowym.
Dalszy rozwój grzybów powoduje przeksztacenie si zgnilizny twardej
w zgnilizn mikk. Drewno dotknite zgnilizn mikk traci sw normaln struktur i uyteczno . W stadium zgnilizny mikkiej nastpuje daleko idca destrukcja cian komórkowych, zmniejsza si gsto drewna i wyra nie pogarszaj si
jego waciwoci mechaniczne. W kocowym stadium rozwoju zgnilizny mikkiej
drewno rozpada si na wóknist lub proszkow mas.
Zgnilizna moe by rónie umiejscowiona. Przykadowo huba korzeniowa Fomes annosus Karst. lub wroniak sosnowy Trametes pini Fr. atakuj gównie przyrdzeniow stref twardzieli (rys. 24b), a opieka miodowa Armillaria mellea Vahl.
– przede wszystkim przyobwodow warstw bielu (rys. 24c). W myl najnowszych
postanowie tarcic budowlano-konstrukcyjn zawierajc zgnilizn naley traktowa jako odrzut.
a

b

c

Rysunek 24. Przykady dziaalnoci grzybów w drewnie: a – sinizna, b – zgnilizna twardzieli,
c – zgnilizna bielu
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Chodniki owadzie
Wady drewna powodowane przez owady polegaj na uszkodzeniu tkanki drzewnej
przez erowanie larw oraz postaci doskonaych. Uszkodzenia maj posta dronych w drewnie chodników o rónorodnej rednicy oraz rónym ksztacie i przebiegu. Pod wzgldem gbokoci chodniki owadzie dzieli si na pytkie, sigajce do
gbokoci 5 mm, liczc od powierzchni tarcicy, oraz gbokie – powyej 5 mm. Te
ostatnie dziel si pod wzgldem wielkoci na chodniki mae, o rednicy do 3 mm
i krgym zarysie przekroju, oraz due, o rednicy wikszej ni 3 mm i okrgym lub
owalnym zarysie przekroju (PN-D-01012:1979).
W drewnie iglastym eruje wiele gatunków owadów o rónych wymaganiach,
nale do nich: rytle, drwalniki (drce chodniki mae – rys. 25a) oraz erdzianki,
cigi, trzpienniki (drce chodniki due – rys. 25b). Chodniki mae s gro niejsze,
gdy wystpuj zwykle masowo (drce je owady yj w koloniach). W tarcicy
budowlano-konstrukcyjnej chodniki owadzie (lady po erowaniu ksylofagów), niezalenie od swej wielkoci i gbokoci, s niedopuszczalne.
a

b

Rysunek 25. Chodniki owadzie: a – mae – wykonane przez rytla pospolitego Hylecoetus dermestoides L., b – due – wykonane przez erdziank szewca Monochamus sutor L.

Obliny
Nale one do grupy wad przetarcia wystpujcych w tarcicy obrzynanej. Tarcica
z oblin lub oblinami nie jest w peni ostrokrawna, cz jej powierzchni tworzy
zaokrglona pobocznica kody. Oblina moe wystpowa wzdu jednej krawdzi
lub wzdu dwóch (rys. 26). Rozmiary pary oblin wystpujcych na paszczy nie
lub na boku sumuj si.
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a

b

c

Rysunek 26. Obliny wystpujce: a – na jednej krawdzi, b – na dwóch krawdziach jednej
paszczyzny, c – na dwóch krawdziach jednego boku

Skrt wókien
Jest to wada polegajca na spiralnym ukierunkowaniu wókien w stosunku do podunej osi drewna okrgego lub tarcicy. Skrt wókien wystpuje w drewnie wszystkich gatunków drzew, zwaszcza w przyobwodowej stree pnia. W tarcicy o skrcie
wókien wiadcz ukone pknicia, odchylajce si od kierunku prostoliniowego.
W drewnie okrgym oraz na powierzchniach stycznych tarcicy wystpuje waciwy
(normalny) skrt wókien (rys. 27a). Na promieniowych powierzchniach tarcicy widoczny jest pozorny skrt wókien, spowodowany przeciciem zbieystego drewna
(rys. 27b). Ten rodzaj skrtu wystpuje zwykle w tarcicy pozyskanej z kód odziomkowych i wierzchokowych (strefy pnia o najwikszej zbieystoci).
a

b

Rysunek 27. Skrt wókien w tarcicy: a – waciwy (widoczny na przekroju stycznym), b – pozorny
(widoczny na przekroju promieniowym)
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Krzywizny
Tarcica niewykazujca krzywizn ma ksztat prostopadocianu (rys. 28). Krzywizny
to wszelkie odchylenia od tego ksztatu. Wygicia tarcicy powstaj w trakcie przetarcia (uwolnienie napre wzrostowych), w wyniku niewaciwego skadowania
(np. nieprawidowego sztaplowania – le uoone przekadki) lub w wyniku nierównomiernego kurczenia si drewna podczas wysychania (anizotropia skurczu).
Obecno krzywizn w tarcicy jest te czsto nastpstwem obecnoci innych wad,
na przykad obecnoci duych sków na krawdziach, „bdzcego” rdzenia (przechodzcego z paszczyzny na paszczyzn) i zwizanego z tym nieprostoliniowego
ukadu wókien.

Rysunek 28. Prawidowy ksztat tarcicy bez krzywizn

Wyrónia si cztery podstawowe odmiany krzywizn: krzywizn podun
paszczyzn, krzywizn podun boków, krzywizn poprzeczn paszczyzn oraz wichrowato (rys. 29). Czsto zdarza si, e w jednej sztuce tarcicy wystpuj cznie
dwie odmiany krzywizn, na przykad wichrowatoci czsto towarzyszy krzywizna
poduna paszczyzn.
a

c

b

d

Rysunek 29. Rodzaje krzywizn: a – krzywizna poduna paszczyzn, b – krzywizna poduna boków,
c – krzywizna poprzeczna paszczyzn, d – wichrowato

Twardzica
Jest to drewno reakcyjne w gatunkach drzew iglastych o odmiennej strukturze
w stosunku do drewna normalnego, widoczne na przekroju poprzecznym drewna
okrgego jako czerwonobrunatna strefa soja rocznego, podobna z wygldu do
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drewna pó nego (rys. 30). Twardzica powstaje w pniu i gaziach jeszcze rosncych
drzew iglastych od strony ciskanej. W ten sposób yjce drzewo co roku moe
zmodykowa struktur swego pnia (zapobiec jego odchylaniu si). W zalenoci
od rónych czynników presji rodowiska, twardzica moe by wytworzona jednorazowo (twardzica wska) lub przez wiele kolejnych lat (twardzica szeroka).
a

b

Rysunek 30. Twardzica: a – wska, obejmujca jeden przyrost roczny, b – szeroka, obejmujca kilka
kolejnych sojów

Rónice w budowie anatomicznej midzy twardzic a drewnem normalnym
polegaj midzy innymi na tym, e cewki maj przekrój poprzeczny zbliony
do koowego i s 2 razy grubsze, a ich dugo wynosi 60–80% dugoci cewek
w drewnie normalnym oraz zawieraj znacznie wicej ligniny. Konsekwencj tego
jest zwikszona gsto i wytrzymao na ciskanie przy zmniejszaniu wytrzymaoci na rozciganie i udarnoci oraz zwikszeniu kurczliwoci i pcznienia. Twardzica jest czstsza w drewnie o mniejszej gstoci, a mianowicie w wierku i jodle.

3. Polski przemysł tartaczny
3.1. Struktura polskiego tartacznictwa
i wielkość produkcji
Polski przemys tartaczny jest bardzo zrónicowany. Zrónicowanie to dotyczy zarówno zdolnoci przetarcia, jak i poziomu technicznego. Cech wyróniajc ten
przemys jest bardzo dua liczba tartaków. Wedug danych Instytutu Technologii
Drewna w Poznaniu w Polsce jest okoo 9 tysicy tartaków (Strykowski 2011).
Struktur wielkoci tartaków przedstawiono w tabeli 9.
Tabela 9. Rozproszenie polskiego przemysu tartacznego
Udzia w ogólnej liczbie
Roczne przetarcie drewna okrgego
tartaków
[m3]
[%]
Powyej 50 000
0,6
Od 20 000 do 50 000

4,5

Od 5000 do 20 000

19,0

Poniej 5000

75,9

ródo: Strykowski 2011.

Wedug Polskiej Izby Gospodarczej Przemysu Drzewnego, w 2010 roku 8675
podmiotów gospodarczych dokonywao zakupu drewna okrgego w PGL LP. A
92% zarejestrowanych odbiorców kupuje mniej ni 5 tys. m3 drewna okrgego
rocznie, a 66% nawet mniej ni 1 tys. m3 (a wic mniej ni 100 m3 na miesic).
Kupuj oni tylko okoo 10% caej sprzedawanej przez LP iloci drewna. Pozostae
90% kupuje okoo 700 przedsibiorstw. W tej liczbie znajduj si równie pozatartaczni odbiorcy, jak celulozownie i producenci pyt drewnopochodnych (Czemko
i in. 2011).
Dwie rmy tartaczne w Polsce przecieraj po 0,5 mln m3 drewna w skali roku.
S to przedsibiorstwa wielozakadowe (dysponujce kilkoma tartakami) – „Stelmet”
S.A. i grupa „Swedwood Poland”. Do innych tego typu przedsibiorstw tartacznych
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w Polsce nale KPPD (Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysu Drzewnego),
dysponujce 9 tartakami „iglastymi” i 2 „liciastymi”, przecierajcymi cznie okoo
300 tys. m3 surowca, i PPD POLTAREX Sp. z o.o., przecierajcy w 6 tartakach okoo
200 tys. m3 surowca w cigu roku. Z kolei najwikszym jednozakadowym przedsibiorstwem tartacznym w Polsce jest Tartak „OLCZYK”. Firma ta dysponuje jednym
tartakiem, który przeciera ponad 300 tys. m3 surowca iglastego w cigu roku.
Wedug szacunków Polskiej Izby Gospodarczej Przemysu Drzewnego, polskie
tartaki produkuj okoo 8 mln m3 tarcicy rocznie. Szczegóowe dane dotyczce wielkoci produkcji tarcicy w latach 2007–2011 przedstawiono w tabeli 10.
Tabela 10. Wielko produkcji tarcicy w Polsce w latach 2007–2011 [tys. m3]
Tarcica
Iglasta
Liciasta
Ogóem

2007
7730
1520
9250

2008
6915
1405
8320

2009
6420
1370
7790

2010
6650
1400
8050

2011
6700
1400
8100

ródo: Na podstawie szacunków PIGPD.

Wiele polskich tartaków zainwestowao w suszarnie i maszyny do dalszego przerobu i z wasnej tarcicy produkuje rónego rodzaju pówyroby i wyroby gotowe (np.
do programu ogrodowego, boazerie, deski podogowe i klejone pyty), podnoszc stopie przetworzenia drewna i uzyskujc dziki temu moliwo sprzeday tych produktów po cenach znacznie wyszych ni ceny „surowej”, nieprzetworzonej tarcicy.
W wielu tartakach zainwestowano równie w przerób produktów ubocznych, na przykad w produkcj brykietów czy peletu (Tartak „OLCZYK”, grupy Barlinek i Swedwood Poland oraz „Stelmet” S.A.). W kilku tartakach znajduj si kotownie produkujce
zarówno ciepo, jak i energi elektryczn (Tartak „OLCZYK” i „Stelmet” S.A.).

3.2. Poziom techniczny polskiego tartacznictwa
Poziom techniczny polskich tartaków jest równie bardzo zrónicowany. Po transformacji ustrojowej w Polsce w 1989 roku przemys tartaczny, w odrónieniu od
przemysu meblarskiego i pytowego, nie zosta w znaczcym stopniu przejty przez
zagraniczny kapita. Obecnie do kapitau zagranicznego nale midzy innymi tartaki
Chociwel i Stepnica, znajdujce si kiedy w strukturach Szczeciskiego Przedsibiorstwa Przemysu Drzewnego, a teraz w grupie Swedwood Poland, bdcej wasnoci
rmy IKEA. Do rmy IKEA naley równie nowoczesny, zbudowany przed kilku
laty, tartak w Wielbarku. Dwa tartaki – w Murowie (Opolszczyzna) i w Kolonii (Mazury) wchodzce w skad rmy Stora Enzo. W kilku polskich rmach tartacznych
jest zaangaowany równie kapita francuski, a jeden tartak (w Kouchowie) naley
do niemieckiej rmy ANTE Holz.
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Ogromna wikszo polskich tartaków pozostaje w rkach rodzimego kapitau.
Tartaki te w wikszoci reprezentuj niski poziom techniczny, mimo prac i bada
wskazujcych na moliwo automatyzacji procesu technologicznego (Bajkowski
1994). Mona stwierdzi , e polskie tartacznictwo wci potrzebuje modernizacji. Proces ten jest bardzo powolny, poniewa nasze tartacznictwo od lat zmaga si z brakiem
kapitau inwestycjnego (kredyty dla przemysu tartacznego s drogie i niechtnie
udzielane przez banki) oraz niestabiln sytuacj zakupu drewna. Istniejcy obecnie
internetowy system sprzeday drewna przez PGL LP przemys tartaczny uwaa za
krzywdzcy (Czemko 2010a). Od wielu lat trwaj negocjacje midzy przemysem
tartacznym a PGL LP, majce na celu modykacj obowizujcych obecnie zasad.
Aktualnie LP sprzedaj drewno odbiorcom przemysowym poprzez internetowe przetargi ograniczone w Portalu Leno-Drzewnym PLD (2 razy w roku),
systemowe aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” (2 razy w roku), aukcje internetowe w aplikacji „e-drewno” oraz inne aukcje i submisje – ta forma sprzeday
dotyczy tzw. drewna cennego. Od 1 stycznia 2013 roku bd obowizyway nowe
zasady sprzeday drewna okrgego przez LP w Polsce.
Z informacji zamieszczonych na stronie internetowej LP wynika, e drewno
mona naby jeszcze w drodze negocjacji handlowych, ale tej formy sprzeday LP
nie stosuj. Taki system sprzeday drewna znacznie odbiega od systemów sprzeday w innych krajach europejskich, np. w Niemczech, Austrii, Szwecji system
sprzeday drewna opiera si na dwustronnych negocjacjach handlowych pomidzy
kupujcym i sprzedajcym (Czemko 2010b, Czemko i in. 2011).
W ostatnim czasie rmy tartaczne maj równie due problemy z rmami ubezpieczeniowymi, które nie chc ich ubezpiecza .
W naszych tartakach najczciej spotykanymi maszynami do przetarcia drewna s pilarki ramowe pionowe (potocznie zwane trakami). Traki ramowe pionowe,
w zalenoci od umiejscowienia napdu w stosunku do ramy traka, dziel si na
górnonapdowe i dolnonapdowe. Traki dolnonapdowe wymagaj bardzo solidnego fundamentu (ok. 40 m3 betonu przy typowym podou) i dwupoziomowej
hali przetarcia. Traki górnonapdowe montowane s w jednopoziomowych halach
przetarcia i wymagaj znacznie mniejszego fundamentu. Traki pionowe chocia
w zasadzie przegray konkurencj z nowoczesnymi technikami przetarcia, to jednak
na przestrzeni ostatnich 40 lat byy wielokrotnie modernizowane i unowoczeniane. Najwaniejsze modernizacje dotyczyy wózka podawczego i moliwoci „uelastycznienia” sprzgu pi. Ju od wielu lat rmy zachodnie produkuj traki pionowe
z przestawnym sprzgiem oraz ze zdalnie sterowanym wózkiem podawczym do
kód (takie wózki produkuje równie Fabryka Obrabiarek do Drewna w Bydgoszczy – FOD). Sabe strony pilarek ramowych pionowych to: sztywny (lub prawie
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sztywny) sprzg, a co za tym idzie – brak moliwoci automatyzacji, maa prdko
posuwu (wedug danych producentów do 20 m·min–1 – w praktyce znacznie mniej)
oraz niska jako powierzchni tarcicy (charakterystyczne rysy). Wanie te sabe
strony byy przyczyn przegrania przez traki konkurencji z nowszymi technikami
przetarcia opartymi na pilarkach tarczowych i pilarkach tamowych wspomaganych
rbarkami pryzmujcymi. W Europie Zachodniej i w Skandynawii traki nale ju
do rzadkoci (Krzosek 2012).
W polskich tartakach czsto spotyka si hale przetarcia jednotraktowe (rys. 31)
i dwutraktowe (rys. 32), do rzadkoci nale hale z czterema trakami, jak w tartaku
rmy ABWood w Sawnie (4 traki pionowe szwedzkiej rmy Söderhamn). Dysponujc jednym trakiem, mona realizowa przetarcie dwukrotne: najpierw przez
cz zmiany pracuje si sprzgiem pryzmujcym i produkuje pryzmy, nastpnie,
po zmianie sprzgu, zmagazynowane pryzmy podaje si ponownie do traka. Jeeli
w hali s dwa traki, to jeden suy do pryzmowania, a drugi do rozpuszczania pryzm.
Popularnym sposobem modernizacji dwutrakowych tradycyjnych hal przetarcia jest
dostawienie wielopiy. Oba traki tylko pryzmuj, a powstae pryzmy s rozpuszczane na wielopile, jak w tartaku rmy Complex w Dziemianach czy w tartaku rmy
Poltarex w Polnicy. W polskich tartakach pracuje dua liczba uywanych traków
pionowych, równie tych z przestawnym sprzgiem produkcji niemieckich rm:
Esterer, Wurster & Dietz, Linck czy Möhringer. Uywane traki pionowe wspomnianych rm bywaj równie montowane w nowych halach przetarcia. Przykadowo w Tartaku Burkietowicz w Odolanowie pracuje trak rmy ESTERER ze
zdalnie sterowanym wózkiem podawczym (rys. 33), a w tartaku rmy Patria-Top
w Wieleniu pracuje uywany trak rmy Möhringer. Niekwestionowan zalet traka pionowego, wynikajc z jego prostej budowy, jest jego ywotno . Przy fachowym obchodzeniu si z t maszyn moe ona pracowa bez problemów nawet
kilkadziesit lat.
W stosunkowo nielicznych polskich tartakach, które w ostatnich latach zostay
zmodernizowane lub zbudowane od podstaw jako nowe mona spotka nowoczesne
linie przetarcia oparte na tarczówkach lub tamówkach i rbarkach pryzmujcych.
Pilarki tarczowe stosowane do przetarcia drewna okrgego mona podzieli
na pilarki tarczowe uniwersalne, czyli do kód i do pryzm, oraz pilarki tarczowe
tylko do pryzm. W zalenoci od liczby pi spotyka si pilarki tarczowe jednopiowe
(np. skiej rmy KARA) oraz wielopiowe. Pilarki tarczowe uniwersalne to pilarki
dwuwaowe. W Polsce nie ma jeszcze uniwersalnych (do kód i pryzm) wielopiowych dwuwaowych pilarek tarczowych. Do rozpuszczania pryzm, przy wysokoci
cicia do 200 mm, stosuje si pilarki tarczowe jednowaowe, a przy wysokoci cicia
powyej 200 mm – pilarki tarczowe dwuwaowe (rys. 34).
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Rysunek 31. Jednotraktowa hala przetarcia w nieistniejcym ju tartaku
w Laskach koo Kpna

Rysunek 32. Dwutraktowa hala przetarcia w tartaku w Kaliszu Pomorskim
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Rysunek 33. Uywany trak pionowy ze zdalnie sterowanym wózkiem podawczym
w Tartaku Burkietowicz

Rysunek 34. Dwuwaowa wielopiowa pilarka tarczowa do rozpuszczania pryzm
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Stosujc tarczówk dwuwaow, zmniejsza si ilo produkowanych trocin,
poniewa wysoko cicia dzieli si na dwie piy: jedn na górnym wale i jedn na
dolnym wale, co umoliwia zastosowanie pi o mniejszej rednicy, a wic równie
o mniejszej gruboci. Pilarki tarczowe to najszybsze maszyny przecierajce drewno
okrge, mogce pracowa z prdkoci posuwu dochodzc do 200 m·min–1. Jeszcze
szybsze s pilarki tarczowe suce do obrzynania desek bocznych, mog one pracowa z prdkoci posuwu powyej 350 m·min–1. Kupujc jedn uniwersaln pilark
tarczow, (KCSU rmy Linck lub DWKG rmy EWD) i obrzynark do desek bocznych, mamy ju kompletny tartak. Maksymalna prdko posuwu takiej uniwersalnej
pilarki tarczowej to 40 m·min–1. W Polsce nie ma jeszcze tego typu pilarki, ale pracuje
duo uywanych pilarek tarczowych (gównie niemieckich), sucych do rozpuszczania pryzm. Coraz czciej w zmodernizowanych tartakach montowane s uywane
automatyczne obrzynarki do desek bocznych, najczciej niemieckie lub szwedzkie.
Mankamentem pilarek tarczowych (szczególnie tych o duej wysokoci cicia)
jest dua szeroko rzazu – rzdu 5 mm. Stosujc tarczówk dwuwaow, zmniejszamy szeroko rzazu, ale jeeli piy na obu waach nie s idealne ustawione, jest
to widoczne na powierzchni produkowanej tarcicy w postaci maego uskoku biegncego w poowie szerokoci tarcicy na caej jej dugoci. Inn wad tych pilarek
jest dua moc zainstalowanych w nich silników – due dwuwaowe pilarki tarczowe
wyposaane s w dwa silniki o mocy 250 kW kady, a wic tylko na jedn tak
maszyn potrzeba 0,5 MW.
Pilarki tamowe dziel si na pionowe i poziome, z kolei pionowe – na tamówki do kód, czyli z wózkiem podawczym, i tamówki zestawiane w grupy po 2 lub 4,
gdzie koda jest podawana systemem przenoników.
Pilarki tamowe do kód, czyli z wózkiem podawczym, to maszyny zaprojektowane specjalnie do przetarcia cennego drewna liciastego, ale s równie wykorzystywane do przetarcia drewna iglastego (rys. 35). Pracujc jedn pi, mona indywidualnie przetrze kad kod z optymalnym wykorzystaniem stref jakociowych
lub wykona przetarcie kombinowane (np. przy wycinaniu pryzm okleinowych).
Pilarka tamowa do kód ma wiele zalet: ma szeroko rzazu, moliwo przecierania kód niesortowanych, dobr jako powierzchni tarcicy.
Najwikszym mankamentem pilarki tamowej do kód jest jej maa wydajno ,
liczona w metrach szeciennych na godzin. Istnieje jednak wiele sposobów zwikszenia tej wydajnoci, na przykad poprzez zastosowanie dwustronnie uzbionej piy lub
poprzedzenie pilarki tamowej tarcz rbarki pryzmujcej, „zbierajcej” opoy. Pilarki
tamowe do kód mona równie zestawia po dwie, ustawiajc je jedne za drug i przy
jednym przejciu kody podawanej klasycznie na wózku pozyskuje si dwie deski.
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Rysunek 35. Pilarka tamowa pionowa do kód przecierajca drewno iglaste

Zalety pilarek tamowych sprawiy, e od pewnego czasu s coraz czciej stosowane do przecierania drewna iglastego. Stosuje si wtedy najczciej 4 pilarki tamowe, do których kody podawane s przy uyciu przenoników podawczych i zespoów centrujcych. Majc do dyspozycji zestaw 4 pilarek tamowych, pracujcych
w systemie z zawracaniem pryzmy, oraz obrzynark do desek bocznych, otrzymujemy
redniej wielkoci, elastyczny tartak, który w krótkim czasie wykona kade zamówienie. Pilarki tamowe sprawdzaj si te w duych tartakach. W Europie pracuj
tartaki iglaste, w których zamontowanych jest 12 pilarek tamowych – trzy grupy po
4 tamówki. W Polsce obecnie trwa monta takiej uywanej linii (z 12 tamówkami),
kupionej w Austrii przez rm Kaszub. Mona wskaza znacznie wicej polskich
tartaków, których waciciele zdecydowali si na zastosowanie pilarek tamowych
do przetarcia drewna iglastego, na przykad: Tartak „OLCZYK” (rys. 36), tartak
grupy „Swedwood Poland” w Wielbarku, tartak w Pocicznie, jeden z tartaków
w PPD POLTAREX, tartak rmy Perfekt w Starachowicach. Firmy te zdecydoway si na zakup pilarek tamowych pionowych, duych przemysowych maszyn
o rednicy kó tamowych 1600–1800 mm, szerokoci piy tamowej rzdu 200 mm
oraz prdkoci posuwu dochodzcy nawet do 100 m·min–1 (Krzosek 2012).
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Rysunek 36. Rbarka pryzmujca i zestaw 4 pilarek tamowych
w Tartaku Olczyk (fot. EWD)

W Polsce bardzo popularny jest drugi rodzaj tamówek – pilarki tamowe poziome, o rednicy kó tamowych rzdu 500–600 mm i szerokoci pi 40–60 mm. S
to podstawowe maszyny w licznych w naszym kraju maych i bardzo maych tartakach, ale jako maszyny pomocnicze znajduj si równie na wyposaeniu duych
i bardzo duych tartaków (np. w Tartaku Olczyk pracuj dwie tamówki poziome).
Tamówki poziome nale do maszyn uniwersalnych, na których, co prawda powoli,
mona wykona dowolne zamówienie.
W niektórych polskich tartakach pracuj linie przetarcia skadajce si z 4 pilarek tamowych i rbarki pryzmujcej. Zamiast 4 tamówek, za rbark pryzmujc
mona postawi pilark tarczow. Rbarka pryzmujca to maszyna skadajca si
z dwóch stokowych tarcz z noami zrbkujcymi. Na przestrzeni lat maszyny te,
wprowadzone do uytku w latach 70. ubiegego wieku, ulegay licznym modernizacjom. Pierwsze modele pracoway z maymi, zmienianymi skokowo prdkociami
posuwu. Obecnie zmiana prdkoci posuwu odbywa si bezstopniowo i moe wynosi do 180 m·min–1. Pierwotnie tarcze rbarki byy ustawiane w okrelonej od siebie
odlegoci, w zalenoci od rednicy przecieranej kody w cieszym kocu. Grubo
zrbkowanej warstwy w cieszym kocu bya maa, ale w grubszym kocu, ze wzgldu na zbieysto , ju znacznie wiksza.
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Obecnie produkowane rbarki maj moliwo zmiany odlegoci midzy tarczami w trakcie obrabiania kody – w okrelonym momencie rozsuwaj si na zewntrz.
Dziki temu skokowi maleje grubo warstwy przerabianej na zrbki i powstaj dodatkowo dwie deski boczne o dugoci mniejszej ni dugo kody. Produkowane s rbarki pryzmujce z noami krótkimi uoonymi spiralnie, noami rednimi i noami
dugimi, których dugo jest równa gruboci tarczy. Tylko przy tarczach z noami
krótkimi grubo zrbka jest cile okrelona, co jest istotne w przypadku zrbków
celulozowych. Liczba noy w takiej tarczy jest zalena od liczby spiral: przy 3 spiralach – po 20 noy w kadej spirali, przy 4 i 5 spiralach – po 17. Rbarki z 3 spiralami
pracuj z prdkoci posuwu dochodzc do okoo 110 m·min–1, z 4 spiralami – do
okoo 145 m·min–1, a z 5 spiralami – do okoo 180 m·min–1. W rbarkach z noami
rednimi s one równie uoone spiralnie, na przykad po 4 w spirali. W rbarkach
z noami dugimi w tarczy zamocowanych jest od 2 do 6 noy.
Linie redukujce budowane s czsto w wariancie oszczdnociowym, czyli
z zawracaniem pryzmy, lub jako linie proste – bez zawracania. W wariancie z zawracaniem linia skada si z jednej rbarki pryzmujcej i jednej pilarki tarczowej
lub jednego zestawu pilarek tamowych (4 sztuki). W zalenoci od rednicy przecieranych kód musz one dwa lub nawet trzy razy (w przypadku kód o duych
rednicach) przej przez grup maszyn. Przy pierwszym przejciu rbarka zdejmuje
i przerabia na zrbki opoy i odcinane s deski boczne. Powstaa pryzma jest zawracana i podawana drugi raz do maszyn. W drugim przejciu rbarka zdejmuje opoy
i powstaj deski boczne. Jeeli jest taka potrzeba, to obrobiony z czterech stron
element (krawdziak lub belka) jest zawracany i ponownie podawany do przetarcia,
przy czym wtedy pracuje ju tylko maszyna przecierajca drewno – tarcze rbarki
s rozsunite na boki i nie stykaj si z przecieranym elementem. Linia redukujca
w wersji bez zawracania skada si z dwóch rbarek pryzmujcych i dwóch maszyn przecierajcych. Linie takie s elastyczne, pracuj z prdkoci posuwu okoo
100 m·min–1 i charakteryzuj si dobr jakoci powierzchni tarcicy. Decydujc si
na technik redukcji w hali przetarcia, musimy równie kupi obrzynark do desek bocznych. Zestawy: rbarka pryzmujca plus 4 tamówki pracuj na przykad
w Tartaku „OLCZYK”, w tartaku w Wielbarku, w tartaku PPD POLTAREX w Bielsku Pomorskim. Trwa monta takiego uywanego szwedzkiego zestawu w KPPD
w tartaku w Kaliszu Pomorskim (rys. 37).
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Rysunek 37. Monta zestawu pilarek tamowych i rbarki pryzmujcej w tartaku
w Kaliszu Pomorskim

Linie tartaczne o najwikszej zdolnoci przetarcia to linie prolujce. W tartakach gigantach, przecierajcych milion i wicej metrów szeciennych drewna w cigu
roku, pracuj tylko linie prolujce. adna inna technika przetarcia nie gwarantuje
takiej duej wydajnoci. Kada linia prolujca skada si z dwóch rbarek pryzmujcych, dwóch pilarek tarczowych i dwóch agregatów prolujcych. Agregaty prolujce su do obrzynania desek bocznych, zanim zostan one odcite od kody.
Technika prolowania to jedyna technika, która umoliwia produkcj obrzynanych
desek bocznych bez koniecznoci kupowania obrzynarki. Prdkoci posuwu linii
prolujcych dochodz do 160–180 m·min–1. Prolowanie sprawdza si najlepiej przy
prostych kodach, o rednicy w cieszym kocu dochodzcej do 35 cm. W Polsce linie
prolujce niemieckiej rmy SAB pracuj w tartaku w Barlinku oraz w rmie „Stelmet” S.A. w tartaku w Zielonej Górze (rys. 38) i w Jeleniowie. Agregat prolujcy
wraz z rbark pryzmujc i dwuwaow pilark tarczow niemieckiej rmy EWD
pracuje w Tartaku „OLCZYK” (Krzosek 2012).
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Rysunek 38. Linia prolujca w tartaku rmy „Stelmet” S.A. w Zielonej Górze

Jak wspomniano na wstpie niniejszego rozdziau, modernizacja polskiego
tartacznictwa jest w toku. Z satysfakcj naley podkreli , e ju do kilku lat funkcjonuj w Polsce tartaki na absolutnie najwyszym poziomie europejskim, s to:
Tartak „OLCZYK”, tartaki grupy Barlinek w Barlinku i tartak rmy „Stelmet” S.A.
w Zielonej Górze. W halach przetarcia tych tartaków pracuj nowoczesne fabrycznie nowe maszyny.

4. Wytrzymałościowe sortowanie tarcicy
4.1. System norm dotyczących drewna
konstrukcyjnego i oznakowania CE
W poszczególnych pastwach Europy wizualne sortowanie tarcicy konstrukcyjnej
opiera si na normach krajowych, które zostay opracowane z wykorzystaniem dowiadcze i wyników bada przeprowadzonych na drewnie pozyskiwanym w danym regionie. Drewno nawet jednego gatunku przeznaczone do celów budowlanych
w rónych regionach Europy charakteryzuje si odmiennymi waciwociami i cechami budowy (rozkadem i wielkoci wad, szerokoci przyrostów rocznych itd.).
Wobec powyszego, normy sortownicze opracowane w poszczególnych krajach
jeszcze w latach 70. i 80. ubiegego wieku, podobnie jak ich obecne znowelizowane odpowiedniki (oparte na najistotniejszych, a zarazem typowych cechach drewna –
tab. 11, rys. 39), róni si midzy sob.
Tabela 11. Przykady norm dotyczcych sortowania tarcicy metod wizualn obowizujcych w rónych krajach
Normy
1
PN-D-94021:1982
(prPN-D-94021:2012)
BS 4978:2007
BS 5756:2007
IS 127:1990
DIN 4074:2005
ON DIN 4074:2004
STN 49 1531/Z1
NF B 52-001-4
STS 04:2008

Nazwa normy
2
Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymaociowymi
Specication for visual strength grading of softwood
Specication for visual strength grading of hardwood
Specycations for stress grading of softwood timber
Sortierung von Nadelholz nach der Tragfähigkeit,
Nadelschnittholz
Sortierung von Nadelholz nach der Tragfähigkeit,
Nadelschnittholz
Crevo na stavebné nosné konštrukcie
Régles d’utilisation du bois dans les constructions. Partie 4: Classement visuel pour emploi en structure pour
les principales essences résineuses et feuillues
Specications uniées. Bois et panneaux á base de bois
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Kraj
3
Polska
Wielka Brytania
Irlandia
Niemcy
Austria
Sowacja
Francja
Belgia

cd. tabeli 11
1

2

INSTA 142

Nordic visual stress grading rules for timber

NEN 5480

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980)

NP 4305

Madaira serrada de pinheiro bravo para estruturas
Clasication visual de la Madera aserrada para uso
structural
Visual grading for structural timber: Hardwood species
Segati di conifere-classicazione in base alla rezistenza
meccanica
The national grading rule for dimension lumber
The national grading rules for softwood dimension
lumber

UNE 56-544
UNE 56-546
UNI 8198
NLGA 1996
NGRDL

3
Szwecja, Norwegia, Finlandia,
Dania, Islandia
Holandia
Portugalia
Hiszpania
Wochy
Kanada
USA

Rysunek 39. Krajowe normy dotyczce wytrzymaociowego sortowania tarcicy konstrukcyjnej
obowizujce w poszczególnych krajach
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Po powstaniu Unii Europejskiej nie udao si nakoni poszczególnych pastw
do zrezygnowania z obowizujcych w nich systemów klasykacji na rzecz jednego
wspólnego systemu. W drodze kompromisu opracowano norm EN-518, (PN-EN
518:2000) a nastpnie EN 14081-1 (PN-EN 14081-1:2007), która podaje ogólne
wymagania w odniesieniu do norm dotyczcych sortowania wytrzymaociowego
metod wizualn.
Obecny system norm europejskich dotyczcych drewna konstrukcyjnego obejmuje:
a) normy dotyczce bada waciwoci
– PN-EN 408:2010 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone
warstwowo. Oznaczanie niektórych waciwoci zycznych i mechanicznych,
– PN-EN 384:2010 Drewno konstrukcyjne. Oznaczanie wartoci charakterystycznych waciwoci mechanicznych i gstoci;
b) normy dotyczce sortowania i dopuszczenia do obrotu
– PN-EN 14081-1:2007 (EN 14081-1:2005+A1:2011) Konstrukcje drewniane.
Drewno konstrukcyjne sortowane wytrzymaociowo o przekroju prostoktnym. Cz 1: Wymagania ogólne (zastpia norm PN-EN 518) oraz kolejne
arkusze 2, 3 i 4 dotyczce sortowania maszynowego,
– DIN 4074:2003, PN-D-94021:1982 i projekt PN-D-94021:2012, BS 4978:2007;
c) normy dotyczce oblicze i projektowania
– PN-EN1995-1-1:2010 (Eurokod 5) Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Cz 1-1: Reguy ogólne i reguy dotyczce obiektów (zastpuje PN-B-03154:1983, PN-B-03150:2000),
– PN-EN1995-1-2:2008 (Eurokod 5) Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Cz 1-2: Postanowienia ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki poarowe,
– PN-EN1995-2:2007 (Eurokod 5) Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Cz 2: Mosty.
Z punktu widzenia zasad sortowniczych najwaniejsza jest norma EN 14081-1:2005+A1:2011 zharmonizowana z dyrektyw dotyczc wyrobów budowlanych
nr 89/106/EWG (projekt bli niaczy PL2005/IB/EC-01). Wspomniana dyrektywa
89/106/EWG okrela procedury niezbdne do wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej. Zgodnie z prawem unijnym wyrób moe by
wprowadzony do obrotu tylko wtedy, gdy spenia wymagania zasadnicze okrelone w dyrektywach nowego podejcia (o czym zawiadcza jego oznakowanie
symbolem CE).
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Historia CE ma swoje pocztki w 1997 roku, kiedy rozpoczto procedury znakowania produktów speniajcych wymogi odpowiednich europejskich aprobat
technicznych. Od 2001 roku w ycie zaczy wchodzi europejskie normy zharmonizowane, co przyspieszyo i rozwino proces certykacji.
Dyrektywa Rady 89/106/EWG zmieniona dyrektyw Rady 93/68/EWG zostaa
przeniesiona na grunt polskiego ustawodawstwa za pomoc nastpujcych aktów
prawnych:
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r.
nr 92, poz. 881),
– Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemów oceny zgodnoci, wymaga, jakie powinny spenia notykowane
jednostki uczestniczce w ocenie zgodnoci oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004 r. nr 195, poz. 2011),
– Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodnoci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. nr 198, poz. 2041),
– Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowanionych do ich
wydawania (Dz.U. z 2004 r. nr 249, poz. 2497).
Wdroon dyrektyw naley stosowa cznie z Ustaw o systemie oceny zgodnoci z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 166, poz. 1360 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 204 poz. 2087, istotna zmiana od 7 stycznia 2007 r. Dz.U.
z 2006 r. nr 249, poz. 1834). W systemie tym Polski Komitet Normalizacyjny (PKN),
jako krajowa jednostka normalizacyjna, reprezentuje interesy Polski w Europejskim
Komitecie Normalizacyjnym (CEN).
Przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu na rynku unijnym i przed umieszczeniem na produkcie oznakowania CE producent musi podda swój wyrób procedurom
oceny zgodnoci przewidzianym w dyrektywie. Jako strona trzecia w ocenie zgodnoci uczestnicz jednostki notykowane wyznaczone przez pastwa czonkowskie
sporód podmiotów speniajcych wymagania podane w dyrektywie.
W przypadku tarcicy sortowanej wytrzymaociowo (drewna litego) obowizuje system potwierdzenia zgodnoci 2+. Polega on na deklarowaniu zgodnoci wyrobu przez producenta i certykacji przez jednostk notykowan zakadowego systemu kontroli produkcji (ZKP/FPC) z cigym nadzorem jednostki notykowanej.
W przypadku produkcji elementów klejonych obowizuje system potwierdzenia
zgodnoci 1, w którym dokonuje si przede wszystkim certykacji zgodnoci samego wyrobu przez notykowan jednostk certykujc.
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Zakadowa kontrola produkcji (ZKP lub FPC – Faktory Production Control)
oznacza sta wewntrzn kontrol produkcji prowadzon przez producenta. Wszystkie elementy, wymagania i postanowienia zastosowane przez producenta musz by
systematycznie dokumentowane w formie sporzdzonej na pimie polityki rmy
i procedur. Zakadowa kontrola produkcji jest wymagana we wszystkich systemach
potwierdzania zgodnoci. Oznacza to, e aden wyrób budowlany z oznakowaniem
CE nie tra do obrotu, jeli jego producent nie posiada zakadowego systemu kontroli produkcji.
Wstpne badanie typu (ITT – Initial Type Testing) jest to peen zestaw bada
lub innych procedur opisanych w zharmonizowanej specykacji technicznej, przeprowadzanych w celu okrelenia waciwoci uytkowych próbek wyrobów reprezentatywnych dla wyrobów danego typu. Za pomoc takiego badania sprawdza si,
czy wyrób jest zgodny ze zharmonizowan specykacj techniczn, i okrela, jak
wygldaj wszystkie zharmonizowane waciwoci, jakie naley zadeklarowa . Aby
umieci na wyrobie oznakowanie CE, zgodnie z dyrektyw CPD producenci musz dysponowa materiaem dowodowym ze wstpnego badania typu, wykonanego przez nich lub jednostk notykowan, w zalenoci od systemu potwierdzania
zgodnoci, jaki naley zastosowa w przypadku danego wyrobu. Aczkolwiek pojcie
„wstpne badanie typu” nawizuje do bada, niekoniecznie musi si z nimi wiza .
W wielu zharmonizowanych specykacjach technicznych mówi si o innych procedurach. Przykadowo moe by to klasykacja bez koniecznoci dalszego badania
(CWFT– Classication Without Futher Testing). Jest to procedura, w której ramach
konkretna waciwo uytkowa wyrobu jest pocztkowo wykazywana za pomoc bada w taki sposób, e producenci mog powoywa si na t waciwo bez
koniecznoci przeprowadzania dalszych bada (inne parametry, np. gsto , mog
wymaga bada i sprawdzenia).
Ogólne stwierdzenia i wytyczne zawarte w Dyrektywie Rady 89/106/EWG s
dla tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzymaociowo doprecyzowane w normie zharmonizowanej EN 14081-1:2005+A1:2011. W normie tej opisano midzy
innymi:
a) podstawowe terminy i denicje;
b) wymagania
– ogólne, dotyczce zasad sortowania wizualnego,
– dotyczce zasad sortowania maszynowego,
– dotyczce trwaoci biologicznej,
– dotyczce reakcji na ogie,
– zasady oceny zgodnoci;
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c) podstawowe zasady przeprowadzania wstpnego badania typu (WBT);
d) podstawowe zasady opracowywania, wdroenia i prowadzenia Zakadowej
Kontroli Produkcji (ZKP);
e) zasady oznakowania CE i etykietowania;
f) procedur oceny zgodnoci (2+), w zaczniku ZA;
g) podstawy wystawiania deklaracji zgodnoci WE.

4.2. Sortowanie wizualne tarcicy według
projektu normy krajowej PN-D-94021:2013
4.2.1 Zakres normy, podstawowe określenia i wymagania
Projekt normy PN-D-94021:2013 w odrónieniu od jej poprzedniczki PN-D-94021:1982 uwzgldnia wszystkie wymogi PN-EN 14081-1:2007. Zmiany w stosunku do przestarzaej normy PN-D-94021:1982 polegaj na:
– wprowadzeniu bardziej przejrzystych oznacze,
–
poszerzeniu zakresu stosowania na aty, belki i krawdziaki,
– zaostrzeniu niektórych kryteriów sortowniczych (kryterium dotyczcego zgnilizny i chodników owadzich),
– wprowadzeniu kryterium twardzicy i minimalnej gstoci,
– wprowadzeniu nowych tolerancji wymiarowych,
– uproszczeniu oceny krzywizn,
– ucileniu zasad pomiaru pkni ,
– powoaniu aktualnych norm dotyczcych pomiaru wymiarów i miszoci, wilgotnoci, naturalnej trwaoci na czynniki biotyczne, odpornoci na ogie itd.
Przedmiotem projektu normy PN-D-94021:2013 jest tarcica iglasta szorstka lub
strugana, sucha lub mokra, o gruboci od 22 mm (warunkowo od 19 mm) i minimalnym przekroju poprzecznym co najmniej 2000 mm2. Norma obejmuje tarcic
produkowan z drewna:
– sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L., Scots pine, Kiefer, pin sylvestre, PNSY
(PN-EN 13556:2005),
– wierka pospolitego Picea abies (L.) Karst, Norway spruce, Fichte, épicéa,
PCAB (PN-EN 13556:2005),
– jody pospolitej Abies alba Mill., silver r, Tanne, sapin blanc, ABAL (PN-EN
13556:2005),
– modrzewia europejskiego Larix decidua Mill., European larch, Lärche, mélèze
d’Europa, LADC (PN-EN13556:2005),
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–

daglezji zielonej, jedlicy zielonej Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Douglas r, Douglasie, Douglas, PSMN (PN-EN 13556:2005).

W omawianej normie opisane s zasady klasykacji tarcicy przy sortowaniu
wytrzymaociowym metod wizualn. Podano w niej równie wymagania dotyczce wilgotnoci, wymiarów, jakoci i oznakowania tarcicy konstrukcyjnej, a take
okrelono sposób badania tych cech.
Norma ta wprowadza nastpujce okrelenia:
a) tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana wytrzymaociowo to tarcica sortowana
na podstawie jej cech lub parametrów wytrzymaociowych oraz wad obróbki
do zastosowania konstrukcyjnego;
b) strefa marginalna to strefa boczna, wystpujca na caej dugoci kadego z boków tarcicy, o szerokoci równej 1/4 szerokoci paszczyzny (rys. 40);
c) przekrój poprzeczny najgorszy to przekrój umowny, poprowadzony w miejscu
najwikszego skupienia wad drewna, zwaszcza sków wystpujcych w strefach
marginalnych tarcicy, stanowicy paszczyzn rzutowania sków (rys. 40);
d) wska nik skatoci to wska nik charakteryzujcy udzia sków na powierzchni
przekroju poprzecznego najgorszego tarcicy; w zalenoci od pooenia sków
na przekroju poprzecznym tarcicy rozrónia si
– wska nik skatoci strefy marginalnej (USM) odnoszcy si do jednej
z dwóch stref marginalnych, tj. do tej, w której ski zajmuj najwiksz
powierzchni (jest to tzw. gorszy margines),
– ogólny wska nik skatoci (USC) odnoszcy si do caego przekroju poprzecznego tarcicy.

Rysunek 40. Zasady rzutowania sków z wydzieleniem stref marginalnych i wyznaczeniem „gorszego
marginesu”
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Sortowan tarcic dzieli si w zalenoci od gatunku drewna, wilgotnoci drewna, wymiarów przekroju poprzecznego, przyjtej metody sortowania oraz jakoci
drewna i jakoci obróbki. Wedug pierwszego kryterium wyrónia si tarcic: sosnow (PNSY), wierkow (PCAB), jodow (ABAL), modrzewiow (LADC) i daglezjow (PSMN). W partii tarcicy przeznaczonej do sortowania metod wizualn nie
naley czy ze sob rónych gatunków drewna, a w szczególnoci tarcicy jodowej
ze wierkow. W przypadku sortowania partii tarcicy metodami maszynowi czenie
takie jest dopuszczalne za zgod stron.
Ze wzgldu na wilgotno drewna tarcic konstrukcyjn dzieli si na: such
– o wilgotnoci równej lub niszej od 20%, oraz mokr – o wilgotnoci powyej
20%. Ze wzgldu na wymiary przekroju poprzecznego tarcic konstrukcyjn dzieli
si na: deski, bale, aty, krawdziaki i belki (tab. 12).
Tabela 12. Podzia tarcicy konstrukcyjnej w zalenoci od wymiarów przekroju poprzecznego
Stosunek szerokoci (h)
Sortyment
Grubo , b [mm]
do gruboci (b)
Deski
22  b < 50
h/b t 2
Bale

50  b < 100

h/b t 2

aty

30  b < 100

1  h/b < 2

Krawdziaki

b 100

1  h/b < 2

Belki

b 100

h/b t 2

Wedug przyjtej metody sortowniczej rozrónia si tarcic sortowan metodami wizualnymi i maszynowymi. Wedug ostatniego kryterium, iglast tarcic konstrukcyjn dzieli si na trzy klasy jakoci. Jeeli jest sortowana metod wizualn,
to klasy te oznacza si nastpujco: KW – klasa wyborowa, KS – klasa redniej
jakoci, KG – klasa gorszej jakoci.
Kad sztuk tarcicy naley zakwalikowa do okrelonej klasy jakoci, przy
czym powinna by ona uporzdkowana wedug gatunków drewna, wymiarów przekroju poprzecznego i poziomu wilgotnoci. Tarcic konstrukcyjn, któr ju po klasykacji jakociowej skrócono, zwono lub przestrugano, naley powtórnie podda
czynnociom sortowniczym, oprócz przypadków, gdy nie przekroczono tolerancji
wymiarowej. Zaleca si równie, aby tarcic sortowan na mokro, po wyschniciu
do wilgotnoci poniej 20%, ponownie podda czynnociom sortowniczym. Przesortowana tarcica powinna by czytelnie oznakowana (sposób znakowania dokadnie precyzuje norma PN-EN 14081-1:2007).
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4.2.2. Pomiar wad i pozostałych cech przy sortowaniu tarcicy
metodą wizualną
Ogólne zasady klasykacji wizualnej s takie, e w danej sztuce tarcicy staramy
si odnale najsabszy przekrój (najczciej jest to przekrój, w którym wystpuje
najwiksze nagromadzenie wad, np. sków). Wytrzymao tego najsabszego przekroju bdzie decydowaa o wytrzymaoci caej sztuki tarcicy. Oceniajc najsabszy
przekrój, oceniamy tym samym tarcic na caej jej dugoci, nadajc jej odpowiedni klas, lub traktujemy jako odrzut (sztuk pozaklasow, nienadajc si
do celów konstrukcyjnych). Przy sortowaniu wizualnym brane s pod uwag takie
wady i cechy strukturalne drewna, jak: ski, pknicia, soisto , skrt wókien,
obecno zgnilizny i chodników owadzich oraz wady obróbki i ksztatu, takie jak
obliny i krzywizny.
Najistotniejszym kryterium decydujcym o klasie wytrzymaociowej tarcicy
s ski. Przy rozpatrywaniu sków naley bra pod uwag najgorszy przekrój poprzeczny (okóek) w sztuce tarcicy, bez wzgldu na jego odlego od czoa tarcicy. Dla wybranego skatego przekroju naley okreli wspóczynniki skatoci,
na przykad poprzez ich zrzutowanie na blisze czoo tarcicy (rys. 41). Pomiarowi
podlegaj wszystkie ski (dopuszcza si pominicie tylko tych o rednicy poniej
5 mm), które skadaj si na najwiksze skupienie w klasykowanej sztuce tarcicy.
Wyznaczaj one najgorszy (najsabszy) przekrój poprzeczny. W przypadku niepewnoci lub sporu naley wykona naturalnej wielkoci rysunek rozmieszczenia sków
w rozpatrywanym przekroju. Zasady wykonania rysunku s nastpujce:

Rysunek 41. Przykady rzutowania sków w zalenoci od ich wystpowania w tarcicy
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na obrysie przekroju poprzecznego tarcicy z naniesionymi strefami marginalnymi
(na tzw. paszczy nie rzutowania) zaznacza si par punktów wymiary rednicy
kadego ska sporód rysowanego skupienia – w tym celu moemy posuy si
kartk papieru o wymiarach przekroju poprzecznego tarcicy (rys. 42);
b) rednica ska na boku lub paszczy nie tarcicy mierzona jest pomidzy stycznymi
do jego obwodu, poprowadzonymi równolegle do podunej osi sztuki (rys. 42);
w skach wychodzcych na krawd mierzy si odlego midzy styczn do obwodu ska a krawdzi;
c) punkty wyznaczajce rednic sków na boku lub paszczy nie sztuki czy si
liniami prostymi z rdzeniem (rys. 42), którego sposób wystpowania wpywa na
ksztat zarysu sków na rysunku przekroju poprzecznego
– rdze otwarty, ski przybieraj ksztat wyduonych stokowych koków
zwróconych wierzchokami w kierunku tej podunej paszczyzny tarcicy,
na której wystpuje rdze (rys. 43),
– rdze zamknity, ski przybieraj ksztat stokowych koków zwróconych
ku gbszym warstwom drewna (rys. 44); w przypadku trudnoci z ustaleniem gbokoci zalegania rdzenia przyjmuje si jego domniemane pooenie na podstawie wygldu bliszego czoa tarcicy,
– rdze wystpuje poza sztuk tarcicy, ski przybieraj ksztat koków stokowych citych, zwróconych zwajc si czci ku niewidocznemu
rdzeniowi, którego domniemane pooenie ustalono na podstawie krzywizny sojów rocznych (rys. 45).
a)

Rysunek 42. Sposób posugiwania si kartk papieru przy rzutowaniu sków
z paszczyzn i boków na czoa tarcicy
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Rysunek 43. Przykady okrelania skatoci w tarcicy z rdzeniem otwartym

Rysunek 44. Przykady okrelania skatoci w tarcicy rdzeniem zamknitym

Rysunek 45. Przykady okrelania skatoci w tarcicy z rdzeniem poza sztuk
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Przyjte zasady gracznego okrelania skatoci przekroju poprzecznego tarcicy
oparto na zaoeniu, e wszystkie ski, jako wronite w drewno pnia nasady gazi,
maj ksztat stokowych koków, stykajcych si wierzchokami w rdzeniu. Porównujc na wykonanym w ten sposób rysunku powierzchni zajt przez ski do caej
powierzchni przekroju, ustala si ogólny wska nik skatoci (USC). Przyrównujc powierzchni zajt przez ski wystpujce w stree marginalnej do powierzchni przekroju poprzecznego tej strefy, ustala si marginalny wska nik skatoci (USM).
W przypadku elementów o przekroju zblionym do kwadratu naley wyznaczy
cztery marginesy i wród nich wybra ten najgorszy. Analizujc ski, naley te
bra pod uwag moliwo wystpienia tzw. kumulacji. Kumulacji podlegaj dwa
pojedyncze ski lub dwa oddzielne skupienia sków, jeeli rozmiary kadego z nich,
rozpatrywanego z osobna, mog stanowi podstaw klasykacji oraz najmniejsza,
mierzona wzdu wókien drewna, odlego midzy nimi nie jest wiksza ni poowa szerokoci tarcicy (rys. 46).

Rysunek 46. Przykad wystpowania kumulacji sków

Tarcic wstpnie zakwalikowan na podstawie ogldzin wikszego z sków
pojedynczych lub wikszego z oddzielnych skupie naley, po dokonaniu zabiegu
kumulacji, przeklasykowa do klasy niszej lub odrzuci z klasy najniszej.
Wystpowanie skrtu wókien powinno by wykrywane za pomoc specjalnego rylca (rysaka) wykonanego z wygitego prta, który na jednym kocu zaopatrzony jest w obrotowy uchwyt, a na drugim w spiczaste zakoczenie (np. cienk ig).
Projekt normy PN-D-94021:2013 oraz PN-EN 1310:2000 podaje sposób posugiwania si rysakiem. Po wywarciu odpowiedniego nacisku rk na uchwyt przyrzdu
iga zagbia si w drewnie, a jej ruch przy prowadzeniu rylca wzdu tarcicy pomidzy skupieniami sków (z pominiciem zawojów) wyznacza rzeczywisty przebieg wókien (rys. 47). Naley mierzy odchylenie wókien od podunej osi sztuki
tarcicy i wyraa je w centymetrach na metr (s) lub w procentach (S) – rysunek 48.
Do szybkiej oceny wielkoci skrtu wókien, dopuszczalnej w poszczególnych klasach jakoci, mog posuy wykonane wczeniej szablony (rys. 48).
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a

b

Rysunek 47. Pomiar skrtu wókien: a) rysak z obrotow rczk do okrelania skrtu wókien
w drewnie, b) sposób posugiwania si rysakiem,

Rysunek 48. Pomiar skrtu wókien (do oceny klasy tarcicy mona wykorzysta gotowe szablony)

Pknicia wystpujce w tarcicy konstrukcyjnej dzieli si na wystpujce na
czole i nieprzechodzce na czoo. Przy pkniciach bierze si pod uwag ich gboko i dugo . Gboko okrela si za pomoc szczelinomierza (grubo listka
mierniczego 0,2 mm). Przykady wystpowania i sposób pomiaru pkni na przekroju poprzecznym tarcicy przedstawiono na rysunku 49, a na przekrojach podunych – na rysunku 50.
Za wymiar (gboko ) pknicia pojedynczego przyjmuje si odlego midzy stycznymi poprowadzonymi równolegle do szerszych paszczyzn tarcicy a odpowiedni krawdzi poprzeczn (rys. 49a, d, e, f). Przy symetrycznym usytuowaniu pkni na przeciwlegych paszczyznach lub bokach wymiary tych pkni s
sumowane (rys. 49b). Jeli pknicia s uoone niesymetrycznie, to gboko kadego z nich jest oceniana nienalenie (rys. 49c). Wymiar, tj. gboko (p) pknicia
pojedynczego lub sum wymiarów pkni symetrycznych, wyraa si w odniesieniu do gruboci tarcicy.
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a

b

d

e

c

f

Rysunek 49. Pomiar gbokoci pkni w tarcicy: a – pknicie pojedyncze proste, b – pknicia
symetryczne mierzone cznie, c – pknicia mierzone oddzielnie, d – pknicie pojedyncze ukowe,
e, f – pknicia czoowe
a

b

c

Rysunek 50. Pomiar dugoci pkni w tarcicy: a – pknicie przechodzce na czoo, b – pknicia
na paszczy nie mierzone cznie, c – pknicia na paszczy nie mierzone oddzielnie
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Za dugo pojedynczego pknicia widocznego na paszczy nie lub boku
przyjmuje si odlego midzy liniami stykajcymi si z kocami tego pknicia,
poprowadzonymi równolegle do paszczyzn czó tarcicy (rys. 50). W zalenoci od
wzajemnego usytuowania i przebiegu pkni mog by one (ich dugo ) rozpatrywane cznie lub niezalenie.
W ten sam sposób jak pknicia mierzy si pcherze ywiczne, zakorki i zabitki.
Pomiaru soistoci dokonuje si na jednym z czó tarcicy, wzdu linii wyznaczajcej kierunek promieniowy. Za miar soistoci przyjmuje si przecitn szeroko
przyrostów rocznych ustalon na okrelonej dugoci odcinka pomiarowego. Jeeli
jest to moliwe, to dugo odcinka pomiarowego powinna wynosi okoo 75 mm,
obejmujc cakowit liczb przyrostów rocznych (rys. 51a). W tarcicy rdzeniowej
nie podlegaj pomiarowi soje odlege od rdzenia mniej ni o 25 mm (rys. 51b). Gdy
nie da si poprowadzi na czole tarcicy w kierunku promieniowym jednej linii pomiarowej dugoci 75 mm, to soisto naley oceni na kilku krótszych odcinkach
(rys. 51c).
a

b

c

Rysunek 51. Pomiar soistoci w tarcicy: a – bezrdzeniowej, b – rdzeniowej, c – w której nie da si
poprowadzi w kierunku promieniowym jednej linii dugoci 75 mm

Przy sortowaniu wytrzymaociowym tarcicy metod wizualn brane s równie
pod uwag wady ksztatu i obróbki, na przykad obliny. Obliny mierzy si na paszczy nie i na boku (rys. 52a). czn szeroko oblin (nB), cigncych si wzdu obu
krawdzi jednej paszczyzny, wyraa si uamkiem szerokoci tarcicy (rys. 52b). Analogicznie czn szeroko oblin (nH), cigncych si wzdu obu krawdzi jednego
boku, odnosi si do gruboci tarcicy (rys. 52c). Istotnym kryterium jest umiejscowienie oblin na dugoci tarcicy. Ostrzej traktowane s obliny pooone na odcinku
do 300 mm od czó, agodniej – w wikszym oddaleniu od koców tarcicy. Za szeroko obliny, widocznej na boku lub paszczy nie, przyjmuje si najgorszy przypadek
– ten przekrój, w którym szeroko ta jest najwiksza (rys. 52d).
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a

b

c

d

Rysunek 52. Pomiar oblin: a – pojedynczej, b – dwóch na paszczy nie, c – dwóch na boku, d – na
czole i pooonych dalej od czó

Wady ksztatu tarcicy, bdce nastpstwem niewaciwie przeprowadzonej hydrotermicznej obróbki drewna (suszenia, sezonowania), ograniczaj zastosowanie
w konstrukcjach ze wzgldów montaowych. Dopuszczalny rozmiar wystpowania
tych wad jest wic jednakowy, niezalenie od klasy jakoci tarcicy sortowanej metodami wytrzymaociowymi.
Pomiar odksztace desorpcyjnych jest nastpujcy:
a) krzywizna poduna paszczyzn tarcicy (rys. 53a) mierzona jest na odcinku 2 m,
a strzak krzywizny (x) wyraa si w milimetrach;
b) krzywizna poduna boków tarcicy (rys. 53b) mierzona jest na odcinku 2 m,
a wielko spaczenia (y) wyraa si w milimetrach;
c) wichrowato (rys. 53c) mierzona jest w milimetrach na odcinku 2 m, jako najwiksze odchylenie (z) paszczyzny tarcicy od poziomu, i wyraona jest w procentach szerokoci sztuki;
d) krzywizna poprzeczna paszczyzn (rys. 53d) mierzona jest na czole tarcicy,
a strzak krzywizny (T), zmierzon w milimetrach, wyraa si w procentach
szerokoci sztuki.
Wielko dopuszczalnej krzywizny podunej paszczyzn jest uzaleniona od
klasy tarcicy. Kolejne wady desorpcyjne – wichrowato i krzywizna poprzeczna
paszczyzn – s uzalenione od szerokoci tarcicy.
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a

b

c

d

Rysunek 53. Pomiar odksztace desorpcyjnych: a) krzywizna poduna paszczyzn, b) krzywizna
poduna boków, c) wichrowato , d) krzywizna poprzeczna paszczyzn

Jeli stwierdzono obecno drewna reakcyjnego, to wykonuje si pomiar i obliczenia jego udziau (R) wedug rysunku 54. Naley odnale przekrój poprzeczny tarcicy, w którym udzia drewna reakcyjnego jest najwikszy. Szeroko strefy drewna reakcyjnego (twardzicy) zmierzonej na jednej paszczy nie i na jednym
boku odnosi si do obwodu przekroju poprzecznego tarcicy.
h

R=
b

Rysunek 54. Pomiar twardzicy
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R1 + R2 + R3 + R4
2(b + h)

4.2.3. Zestawienie wad dopuszczonych z ograniczeniem
w iglastej tarcicy konstrukcyjnej według projektu
PN-D-94021:2013
W tabeli 13 w ujciu syntetycznym podane s ograniczenia dotyczce dopuszczalnoci wad w poszczególnych klasach tarcicy konstrukcyjnej sortowanej metod
wizualn (KW, KS, KG). Pozostae wymagania, dotyczce tarcicy konstrukcyjnej
sortowanej wizualnie, podano w tabeli 14.
Tabela 13. Charakterystyka klas jakoci tarcicy konstrukcyjnej sortowanej metod wizualn w zalenoci od cech strukturalnych i geometrycznych wedug projektu PN-D-94021:2013
Kryterium klasykacji
Wymagania w zalenoci od klasy jakoci tarcicy
KW
KS
KG
1
2
3
4
wariant 1
wariant 2
wariant 1
wariant 2
Ski bez wzgldu na jako
wyraone wska nikiem
skatoci:
a) w stree marginalnej
d 1/4
d 1/4
d 1/2
d 1/2
> 1/2
USM*
b) na caym przekroju
d 1/4
d 1/3
d 1/4
d 1/2
d 1/3
USC
Skrt wókien
(ukony przebieg wókien)
d 7%
d 10%
d 16%
CB : AB
(1 : 14)
(1 : 10)
(1 : 6)
Pknicia, pcherze ywiczdopuszczalne, dugoci do 1/4 dugoci sztuki i nie wiksze ni
ne, zakorki i zabitki:
a) nieprzechodzce na czoa,
600 mm
900 mm
boki i przeciwleg paszo gbokoci
o gbokoci do 1/2
o gbokoci do 2/3
czyzn
do 1/3 grugruboci sztuki
gruboci sztuki
boci sztuki
b) czoowe nieprzechodzce,
dopuszczalne, dugoci do 1 szerokoci
dopuszczalne, dugoci
przechodzce i okrne
sztuki
do 1,5 szerokoci sztuki
Sinizna
dopuszczalna
Zgnilizna
niedopuszczalna
Chodniki owadzie
niedopuszczalne
Drewno reakcyjne
d 1/5 obd 2/5 obwodu
d 3/5 obwodu
(twardzica)
wodu
Przecitna szeroko sojów
d 4 mm
d 6 mm
d 10 mm
Gsto ** minimalna sztuki
 450 kg·m–3
 420 kg·m–3
 400 kg·m–3
tarcicy przy wilgotnoci 20%
a) w odlegoci do 300 mm
od czó do 1/3 gruboci
na caej dugoci dwóch krawdzi jednej i 1/3 szerokoci sztuki
Oblina
paszczyzny, zajmujca cznie nie wi- b) w odlegoci powyej
cej ni 1/4 gruboci i 1/4 szerokoci
300 mm od czó do 1/2
gruboci i 1/3 szerokoci
sztuki
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Tabela 13, cd.
1
2
3
4
Krzywizna poduna
d 10 mm
d 20 mm
paszczyzn
Krzywizna poduna boków
d 8 mm
d 12 mm
Wichrowato w odniesieniu
d 1 mm / 25 mm
d 2 mm / 25 mm
do szerokoci
Krzywizna poprzeczna
d 1 mm / 25 mm
d 2 mm / 25 mm
w odniesieniu do szerokoci
*Dla krawdziaków i belek naley bra pod uwag marginesy wyznaczone od kadej z czterech powierzchni podunych tarcicy.
**Nie bierze si pod uwag gstoci, jeeli spenione jest kryterium soistoci.
Tabela 14. Pozostae wymagania wobec tarcicy konstrukcyjnej sortowanej metoda wizualn
Cecha
Opis
sosna (PNSY), wierk (PCAB), joda (ABAL), modrzew (LADC), daglezja
Gatunek drewna
(PSMN)
tarcica sucha o wilgotnoci równej j 20% lub mniejszej, lub tarcica mokra
Wilgotno
o wilgotnoci powyej 20%
tarcica obrzynana szorstka lub strugana (aty, deski, bale, krawdziaki i belki)
Wymiary
o gruboci minimalnej 22 mm (warunkowo o gruboci nie mniejszej ni
19 mm) i minimalnym polu przekroju poprzecznego 2000 mm2
rysy, falisto rzazu, nierównolego paszczyzn i boków, nieprostopado
Dokadno obróbki
czó – w granicach dopuszczalnych odchyek gruboci i szerokoci
wedug EN 14081-1:2005+A1:2011 obowizkowo musz by : znak zgodnoci
WE, numer identykacyjny jednostki certykowanej, numer certykatu ZKP,
Oznaczenie
nazwa i adres producenta, numer normy, opis wyrobu (oznaczenie wilgotnoci,
kod gatunkowy, klasa)

Pomiar wilgotnoci naley przeprowadzi , posugujc si wilgotnociomierzem regularnie sprawdzanym i kalibrowanym, zgodnie z instrukcj producenta
przyrzdu, a w przypadku sporu pomiar naley przeprowadzi metod suszarkowo--wagow. Norma PN-EN 336:2004 zaleca, aby pomiaru wilgotnoci dokonywa
w punkcie nie bliszym ni 1 m od któregokolwiek z czó lub w rodku elementu, jeeli
jego dugo jest mniejsza ni 2 m. Jeeli uywa si elektrycznego wilgotnociomierza
z sondami, to powinny by one izolowane, a ich zagbienie powinno by nie mniejsze
ni 20 mm lub jedna czwarta gruboci tarcicy, jeli jest ona mniejsza ni 20 mm.
Tarcica konstrukcyjna powinna charakteryzowa si waciw dokadnoci
wymiarow. Wielkoci dopuszczalnych odchyek wymiarowych podane s w normie
PN-EN 336:2004. Norma ta za wilgotno odniesienia przyjmuje wilgotno drewna
równ 20%. Od wymiarów tarcicy (tzw. wymiarów docelowych) przy wilgotnoci
20% ustalane s odchyki. Inaczej mówic, odchyka jest to rónica midzy wymiarem rzeczywistym a odpowiednim wymiarem docelowym. Jeli nie ma innych
wytycznych, to naley przyj , e grubo i szeroko elementu drewna wzrasta
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o 0,25% na kady 1,0% wilgotnoci w zakresie od 20 do 30% oraz maleje o 0,25%
na kady 1,0% wilgotnoci poniej 20%. Powysze wartoci s uznawane za typowe, niezalenie od gatunku drewna.
W dowolnym przekroju kadego elementu drewna w tzw. 1 klasie tolerancji,
jego rzeczywista grubo i rzeczywista szeroko moe wykazywa odchyk od
wymiarów docelowych (skorygowan o zmiany spowodowane zmianami wilgotnoci) nie wiksz ni:
– dla gruboci i szerokoci  100 mm (od –1 do +3 mm),
– dla gruboci i szerokoci > 100 mm (od –2 do +4 mm),
– dla dugoci odchyki ujemne nie s dopuszczalne, a jeli nadmierna dugo elementu jest niewskazana, to zleca si okrelenie dugoci granicznej
w umowie.
W normie PN-EN 336:1995 zdeniowana jest te 2 klasa tolerancji stosowana
do tarcicy sortowanej wytrzymaociowo przeznaczonej do wykonywania elementów klejonych. Wtedy rzeczywiste wymiary przekroju mog mie nastpujce odchyki:
– dla gruboci i szerokoci  100 mm (od –1 mm do +1 mm)
– dla gruboci i szerokoci > 100 mm (od –1,5 mm do +1,5 mm).
Zagadnienie pozostaych wad obróbki (falisty rzaz, rysy, nieprostopado
paszczyzn i boków oraz nieprostopado czó) i zwizane z tymi wadami niedokadnoci wymiarowe musz mieci si w dopuszczalnych odchykach wymiarowych tarcicy.
Ze wzgldu na opisane wyej czynnoci sortownicze, a take konieczno zdeniowania odpornoci ogniowej tarcicy i jej naturalnej trwaoci na czynniki biotyczne projekt normy PN-D-94021:2013 powouje normy, z którymi powinien zapozna
si i stosowa brakarz (tab. 15).
Tabela 15. Normy przywoane w projekcie normy PN-D-94021:2013
Oznaczenie normy
Tytu normy
1
PN-EN 336

2
Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyki dopuszczalne

PN-EN 338

Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymaoci

PN-EN 350-2

Trwao drewna i materiaów drewnopochodnych. Naturalna trwao
drewna litego. Wytyczne dotyczce naturalnej trwaoci i podatnoci na nasycanie wybranych gatunków drewna majcych znaczenie w Europie
Drewno konstrukcyjne. Oznaczanie wartoci charakterystycznych waciwoci mechanicznych i gstoci
Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.
Oznaczanie niektórych waciwoci zycznych i mechanicznych

PN-EN 384
PN-EN 408
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Tabela 15, cd.
1

2

PN-EN 844 do 1 do 12 Drewno okrge i tarcica. Terminologia
PN-EN 1309-1

Drewno okrge i tarcica. Metody oznaczania wymiarów. Cz 1: Tarcica

PN-EN 1310

Drewno okrge i tarcica. Metody pomiaru cech

PN-EN 1311

Drewno okrge i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacji

PN-EN 1312

Drewno okrge i tarcica. Oznaczanie objtoci partii tarcicy

PN-EN 1313-1

Drewno okrge i tarcica. Dopuszczalne odchyki i zalecane wymiary.
Cz 1: Tarcica iglasta
PN-EN 1912
Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymaoci. Wizualny podzia na klasy
i gatunki
PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cz 1-1: Zasady
ogólne i zasady dla budynków
PN-EN 1995-1-2
Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych Cz 1-2: Odporno
na dziaanie ognia
PN-EN 13183-1
Wilgotno sztuki tarcicy. Cz 1: Oznaczanie wilgotnoci metod suszarkowo-wagow
PN-EN 13183-2
Wilgotno sztuki tarcicy. Cz 2: Oznaczanie wilgotnoci za pomoc
elektrycznego wilgotnociomierza oporowego
PN-EN 13501-1
Klasykacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków.
Cz 1: Klasykacja na podstawie wyników bada reakcji na ogie
PN-EN 13556
Drewno okrge i tarcica. Terminologia stosowana w handlu drewnem
w Europie
PN-EN 13823
Badania reakcji na ogie wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane,
z wyczeniem podogowych, poddane oddziaywaniu termicznemu pojedynczego poncego przedmiotu
PN-EN 14081-1
Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostoktnym
sortowane wytrzymaociowo. Cz 1: Wymagania ogólne
PN-EN 14081-2
Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostoktnym
sortowane wytrzymaociowo. Cz 2: Sortowanie maszynowe. Wymagania dodatkowe dotyczce wstpnych bada typu
PN-EN 14081-3
Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostoktnym
sortowane wytrzymaociowo. Cz 3: Sortowanie maszynowe. Wymagania dodatkowe dotyczce zakadowej kontroli produkcji
PN-EN 14081-4
Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostoktnym
sortowane wytrzymaociowo. Cz 4: Sortowanie maszynowe. Nastawy
urzdze sortujcych do kontroli maszynowej
PN-EN 15228
Drewno konstrukcyjne. Drewno konstrukcyjne zabezpieczone przed korozj biologiczn
PN-ISO 2859-1:2003 Procedury kontroli wyrywkowej metod alternatywn. Cz 1: Schematy
kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakoci (AQL)
stosowane do kontroli partii za parti
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4.3. Sortowanie według normy brytyjskiej
BS 4978:2007
Norma brytyjska BS 4978:1996 obejmuje dwie klasy jakoci tarcicy sortowanej wytrzymaociowo metod wizualn: klas obejmujc tarcic do celów specjalnych
(tzw. klas SS) oraz klas gorsz, obejmujc tarcic ogólnokonstrukcyjn (tzw. klas
GS). Oznaczenia poszczególnych gatunków i grup gatunkowych podano w tabeli 16.
Podstawow cech tarcicy, decydujc o jej waciwociach, jest wielko
i pooenie wystpujcych w niej sków. Zasada sortowania wizualnego wedug
normy brytyjskiej oparta jest na tak zwanych wska nikach skatoci (TKAR
i MKAR), analogicznie do wska ników USC i USM wyznaczanych wedug projektu PN-D-94021:2013.
Tabela 16. Oznaczenia gatunków i grup gatunkowych tarcicy wedug BS 5268: Part 2
Symbol
Gatunki drewna (nazwy handlowe) Symbol
Gatunki drewna (nazwy handlowe)
CAR/P
Caribbean pitch pine
EW/ER
redwood/whitewood
B/P
Corsican pine (British)
B/P
Scots pine
B/DF
Douglas r (British)
B/S
Sitka spruce (British)
NA/DFL Douglas r-larch (Canada)
C/S
Sitka spruce (Canada)
NA/DFL Douglas r-larch (USA)
US/SP
southern pine
NA/HF
hem-r (Canada)
NA/SPF
spruce-pine-r (Canada)
NA/HF
hem-r (USA)
NA/SPF
spruce-pine-r (USA)
B/L
larch (British)
NA/WRC western red cedar
B/S
Norway spruce
US/WW
western white woods
PP
Parana pine
EW
whitewood
ER
redwood

Ski powinny by oceniane na podstawie wska ników skatoci (TKAR
i MKAR). Wska nik TKAR wyraa iloraz sumarycznej powierzchni rzutów sków
na paszczyzn przekroju poprzecznego sztuki do ogólnej powierzchni tego przekroju. Wska nik MKAR wyraa iloraz sumarycznej powierzchni rzutów sków ze strefy marginalnej do ogólnej powierzchni strefy marginalnej na przekroju poprzecznym sztuki. Przy pomiarach mona pomin ski o rednicy poniej 5 mm, a take
nie naley rozrónia sków wypadajcych i zepsutych od zdrowych. Metoda oceny
wska ników skatoci zostaa pokazana na rysunku 55.
Pknicia s sprawdzane pod wzgldem ich wymiarów i pooenia. Dugo
pkni mierzona jest równolegle do krawdzi wzdunych tarcicy. Za gboko
pknicia uznaje si odlego midzy liniami ograniczajcymi od zewntrz to pknicie i poprowadzonymi równolegle do paszczyzn tarcicy (rys. 56).
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Rysunek 55. Typowe przykady wska ników skatoci TKAR i MKAR i rezultaty
sortowania wedug BS 4978:2007
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Rysunek 56. Pomiar gbokoci pkni : a – wymiar pknicia wynosi A, b – wymiar pknicia
wynosi B + C

Wielko pkni zalena jest od wilgotnoci tarcicy. Okrelenie wielkoci dopuszczalnych pkni dla rónych wilgotnoci jest trudne, w zwizku z czym norma
podaje te wielkoci tylko dla tarcicy o wilgotnoci okoo 20%. Pcherze ywiczne
i zakorki naley, w zalenoci od ich wielkoci i ksztatu, traktowa jako ski lub
pknicia i dopiero wtedy dokona waciwych pomiarów. Skrt wókien powinien
by mierzony na odcinku o dugoci wystarczajcej dla jego okrelenia, bez wzgldu
na niewielkie miejscowe zakócenia. Oblina powinna by rozpatrywana na kadej
powierzchni tarcicy jako suma wymiarów oblin przy obu krawdziach. Wielkoci
obliny (oblin) naley sprawdzi na paszczy nie (odnoszc je do szerokoci tarcicy)
oraz na boku (odnoszc je do gruboci tarcicy). Obliny, soisto oraz krzywizny s
oceniane identycznie jak w polskiej normie sortowniczej.
Wystpowanie innych wad w tarcicy sortowanej wizualnie jest dopuszczalne
tylko wówczas, gdy mamy pewno , e wady te nie zmniejszaj wytrzymaoci
tarcicy bardziej, ni wynika to z jej klasy nadanej na podstawie kryteriów dla opisanych wyej wad podstawowych. Przykadowo, w myl tej zasady wystpowanie
sinizny jest dopuszczalne bez ogranicze, gdy wada ta nie zmniejsza waciwoci wytrzymaociowych drewna, a obecno zgnilizny lub czynnych chodników
owadzich dyskwalikuje sortowane drewno. W tabeli 17 znajduje si zestawienie
wad dopuszczonych z ograniczeniem w iglastej tarcicy konstrukcyjnej klas GS
i SS wedug BS 4978:2007.
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Tabela 17. Zestawienie wad dopuszczonych z ograniczeniem w iglastej tarcicy konstrukcyjnej klasy
GS i SS wedug BS 4978:2007
Kryterium klasykacji

Wymagania w zalenoci od klasy jakoci tarcicy
klasa GS

klasa SS

Ski

MKAR  1/2 i TKAR  1/2
lub MKAR > 1/2 i TKAR  1/3

MKAR  1/2 i TKAR  1/3
lub MKAR > 1/2 i TKAR  1/5

Skrt wókien

nie wikszy ni 1 : 6

nie wikszy ni 1 : 10

Soisto

rednia szeroko sojów nie wik- rednia szeroko sojów nie wiksza ni 10 mm
sza ni 6 mm

Pknicia:
– nieprzechodzce
przez grubo tarcicy
– przechodzce
Obliny

Odksztacenia:
– krzywizna poduna
paszczyzn
– krzywizna poduna
boków
– wichrowato

– krzywizna poprzeczna
paszczyzn
Pcherze ywiczne
i zakorki
– nieprzechodzce
przez grubo tarcicy
– przechodzce

nie dusze ni poowa dugoci tarcicy
nie dusze ni 600 mm w kadym nie dusze ni podwójna szeroko
metrze biecym tarcicy
tarcicy
bez ogranicze

wspóczynnik szerokoci oblin, tj. szeroko oblin odjta od odpowiedniego wymiaru czoa tarcicy (szerokoci lub gruboci) i podzielona przez
ten wymiar, nie mniejszy ni 2/3
dugo oblin bez ogranicze
nie wiksza ni 20 mm mierzona
na dugoci 2 m
nie wiksza ni 12 mm mierzona
na dugoci 2 m
nie wiksza ni 2 mm na kade
25 mm szerokoci tarcicy, mierzona na dugoci 2 m
bez ogranicze

nie wiksza ni 10 mm mierzona na
dugoci 2 m
nie wiksza ni 8 mm mierzona na
dugoci 2 m
nie wiksza ni 1 mm na kade
25 mm szerokoci tarcicy, mierzona
na dugoci 2 m
bez ogranicze

bez ogranicze, jeli s krótsze od szerokoci tarcicy, dusze – z ograniczeniami tak jak w przypadku pkni
bez ogranicze, jeli s krótsze ni poowa szerokoci tarcicy, dusze
– z ograniczeniami tak jak w przypadku pkni

Sinizna

bez ogranicze

Chodniki owadzie

dopuszczalne nieczynne chodniki owadzie wystpujce sporadycznie
– niezmniejszajce wytrzymaoci bardziej ni inne wady klasykujce
tarcic do danej klasy

Zgnilizna

niedopuszczalna
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4.4. Sortowanie według normy niemieckiej
DIN 4074:2005
Norma niemiecka DIN 4074:2005 deniuje trzy klasy tarcicy konstrukcyjnej sortowanej metod wizualn: S7, S10 i S13. Tarcica wedug tej normy to produkt o gruboci co najmniej 6 mm, otrzymany przez podzia drewna okrgego równolegle do
osi kody. Rodzaje sortymentów wraz z charakterystyk wymiarow ich przekrojów
poprzecznych podano w tabeli 18. Jest to o tyle istotne, e w zalenoci od sortymentu stosuje si inne kryteria sortowania.
Tabela 18. Sortymenty tarcicy wedug DIN 4074:2005
Sortyment
Grubo , d [mm]
Szeroko , b [mm]
lub wysoko , h [mm]
ata
d d 40
b < 80
Deska*
d d 40
b t 80
Bal*
d > 40
b > 3d
Krawdziak i belka
b d h d 3b
b > 40
* Deski i bale poddane obcieniom zginajcym w pooeniu na sztorc (nie na pasko) naley sortowa
tak jak krawdziaki.

Norma ta wyrónia trzy poziomy redniej wilgotnoci drewna (rednia wilgotno drewna oznacza tu redni wilgotno danego przekroju):
– tarcica wiea, gdy rednia wilgotno drewna przekracza 30% (dla przekrojów
o powierzchni powyej 200 cm2 – mniejsza ni 35%),
– tarcica pósucha, gdy rednia wilgotno drewna jest wiksza ni 20% i mniejsza ni 30% (dla przekrojów o powierzchni powyej 200 cm2 – 35%),
– tarcica sucha, gdy rednia wilgotno drewna jest mniejsza od 20%.
Najwaniejszym kryterium sortowania wedug tej normy, podobnie jak w normach polskiej i angielskiej, jest skato tarcicy, przy czym okrela si j inaczej
ni we wspomnianych normach. Wedug normy DIN 4074:2005, inaczej okrela si
skato (oznaczan symbolem „A”) w krawdziakach, a inaczej w atach, deskach
i balach. Ski zronite i niezronite traktowane s tak samo, a otwór po sku traktowany jest jak sk.
W przypadku krawdziaków miarodajna jest najmniejsza, widoczna rednica
ska (d). Jeeli sk znajduje si na krawdzi (wychodzi na bok i paszczyzn), to
bierze si wtedy pod uwag wymiar d1 (gdy jest mniejszy od rednicy d2 – rys. 57).
Skato (A) okrela si jako stosunek odpowiednio pomierzonych rednic (d) do
wymiaru szerokoci (b) lub wysokoci (h), w zalenoci od pooenia ska (rys. 57).
Miarodajny jest najwikszy sk.
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d1
b
d
A= 2
h
d
A= 3
b
d
A= 4
h
A=

lub
lub
lub

Rysunek 57. Sposób pomiaru sków i okrelanie skatoci w krawdziaku wedug DIN 4074:2005

W przypadku desek i bali rednice sków mierzy si równolegle do krawdzi
w tym miejscu tarcicy, gdzie one wystpuj (bez rzutowania ich na czoo). Jeeli
sk (przecity) widoczny jest na prawej (kurdzeniowej) paszczy nie i boku, to jego
wymiaru na paszczy nie (a2 – rys. 58) nie bierze si pod uwag wtedy, gdy jego
wymiar na boku deski (a3) nie przekracza wartoci podanej w tabeli 10.

Rysunek 58. Sposób pomiaru sków w deskach, balach i atach wedug DIN 4074:2005

Skato ustala si inaczej dla pojedynczego ska, a inaczej dla okóka sków.
W przypadku pojedynczego ska skato (A) jest to stosunek sumy wymiarów ska
(a) zmierzonych na wszystkich paszczyznach i bokach, gdzie jest on widoczny, do
podwójnej szerokoci (b) deski (rys. 59).
Dla okóka sków skato (A) jest to stosunek liczbowy sumy wymiarów
wszystkich sków (a) (zmierzonych na wszystkich paszczyznach i bokach, widocznych na odcinku pomiarowym dugoci 150 mm) do podwójnej szerokoci (b) deski
(rys. 60). Wymiary sków, które si nakadaj, uwzgldnia si tylko raz, a których
rednica jest mniejsza ni 5 mm, nie bierze si pod uwag.
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A=

a1 + a2
2b

A=

a6
2b

A=

a3 + a 4 + a5
2b

A=

a7 + a8
2b

Rysunek 59. Ustalanie skatoci w przypadku ska pojedynczego wedug DIN 4074:2005

A=

a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6
2b

Rysunek 60. Ustalanie skatoci w przypadku okóka sków wedug DIN 4074:2005

Wielko obliny (K) jest to stosunek liczbowy szerokoci obliny (k) zmierzonej
skonie (po uku), do wikszego wymiaru przekroju poprzecznego tarcicy (rys. 61)

Rysunek 61. Sposób pomiaru i ustalania wielkoci obliny wedug DIN 4074:2005
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Soisto (szeroko przyrostów rocznych) mierzy si w kierunku promieniowym i podaje w milimetrach. W przypadku tarcicy zawierajcej rdze przy wyznaczaniu odcinka pomiarowego pomija si odcinek 25 mm mierzony od rdzenia.
redni szeroko przyrostów rocznych oblicza si wedug DIN 52181-8:1975.
Skrt wókien wyraa si jako wymiar (e), o który wókna ulegaj odchyleniu od prostoliniowoci na odcinku pomiarowym dugoci 1000 mm. Skrt wókien mona sprawdza wzrokowo, uwzgldniajc przebieg pkni desorpcyjnych
(rys. 62) albo uywajc specjalnego rysika (DIN 52181).
Norma DIN 4074:2005 uwzgldnia nastpujce rodzaje pkni : od uderzenia
pioruna, mrozowe, okrne i desorpcyjne.
Pknicia od uderzenia pioruna i mrozowe to pknicia biegnce w kierunku promieniowym, powstae w yjcym drzewie. Pknicia okrne to takie, które biegn ukowato (na przekroju poprzecznym równolegle do sojów rocznych).
Pknicia desorpcyjne to pknicia biegnce w kierunku promieniowym, powstae
w drewnie okrgym lub tarcicy na skutek wysychania.

Rysunek 62. Okrelanie skrtu wókien na podstawie pkni desorpcyjnych wedug DIN 4074:2005

Jako przebarwienia rozumie si zmiany naturalnego koloru drewna. Norma wymienia: sinizn, która nie ma wpywu na waciwoci wytrzymaociowe, brzowe
i czerwone smugi wywoane obecnoci gwo dzi oraz zgnilizn czerwon i bia.
Twardzica wystpujca w niewielkiej iloci nie ma istotnego wpywu na waciwoci wytrzymaociowe, ale jest przyczyn intensywnego paczenia drewna i duych krzywizn w tarcicy.
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Tabela 19. Kryteria wizualnego sortowania wytrzymaociowego krawdziaków wedug DIN 4074:2005
Kryterium
KLASA
klasykacji
S7
S 10
S 13
Oblina
wszystkie cztery
do 1/3, na kadym prze- do 1/8, na kadym przestrony powinny mie
kroju przynajmniej 1/3
kroju przynajmniej 2/3
kadego boku powinna
kadego boku powinny
na caej dugoci
lady pi
by wolna od obliny
by wolne od obliny
do 3/5
do 2/5
do 1/5
Ski (skato A)
nie wicej ni 70%
nie wicej ni 50%
Soisto
– ogólnie
–
do 6 mm
do 4 mm
– dla daglezji
–
do 8 mm
do 6 mm
Skrt wókien
do 200 mm/m
do 120 mm/m
do 70 mm/m
Peknicia
dopuszczalne
dopuszczalne
dopuszczalne
– desorpcyjne
– od pioruna,
niedopuszczalne
niedopuszczalne
niedopuszczalne
mrozowe i okrne
Przebarwienia
dopuszczalna
– sinizna
dopuszczalna
dopuszczalna
do 3/5 przekroju
– czerwone
do 2/5 przekroju
do 1/5 przekroju
i brzowe paski
albo paszczyzny
albo paszczyzny
albo paszczyzny
od gwo dzi
– zgnilizna
niedopuszczalna
niedopuszczalna
niedopuszczalna
czerwona i biaa
Twardzica
dopuszczalna do 3/5
dopuszczalna do 2/5
dopuszczalna do 1/5
przekroju poprzecz- przekroju poprzecznego przekroju poprzecznego
nego albo paszczyzny
albo paszczyzny
albo paszczyzny
Chodniki owadzie
dopuszczalne o rednicy do 2 mm, powodowane przez owady erujce
w wieym drewnie
Jemioa
niedopuszczalna
niedopuszczalna
niedopuszczalna
Krzywizna
– poduna
do 15 mm / 2 m
do 8 mm / 2 m
do 5 mm / 2 m
wichrowato

Tabela 20. Kryteria wizualnego sortowania wytrzymaociowego desek i bali wedug DIN 4074:2005
Kryterium
KLASA
klasykacji
S7
S 10
S 13
1
2
3
4
Oblina
wszystkie cztery strony do 1/3, na kadym prze- do 1/8, na kadym przepowinny mie na caej kroju przynajmniej 1/3 kroju przynajmniej 2/3
dugoci lady pi
kadego boku powinna kadego boku powinny
by wolne od obliny
by wolna od obliny
Ski (skato A)
do 1/2
do 1/3
do 1/5
– pojedyncze
ski na bokach wedug DIN 68256, które zajmuj
wicej ni 1/3 gruboci deski s niedopuszczalne
do 2/3
– okóki
do 1/2
do 1/3
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Tabela 20, cd.
1
Soisto
– ogólnie
– dla daglezji
Skrt wókien
Peknicia
– desorpcyjne
– od pioruna,
mrozowe, okrne
Przebarwienia
– sinizna
– czerwone
i brzowe smugi
od gwo dzi
– zgnilizna czerwona
i biaa
Twardzica
Chodniki owadzie

2

3

4

–
–
do 200 mm / m

do 6 mm
do 8 mm
do 120 mm / m

do 4 mm
do 6 mm
do 70 mm /m

dopuszczalne
niedopuszczalne

dopuszczalne
niedopuszczalne

dopuszczalne
niedopuszczalne

dopuszczalna
do 3/5 przekroju albo
paszczyzny

dopuszczalna
do 2/5 przekroju albo
paszczyzny

dopuszczalna
do 1/5 przekroju albo
paszczyzny

niedopuszczalna

niedopuszczalna

niedopuszczalna

dopuszczalna do 3/5
dopuszczalna do 2/5
dopuszczalna do 1/5
przekroju poprzecznego przekroju poprzecznego przekroju poprzecznego
albo paszczyzny
albo paszczyzny
albo paszczyzny
dopuszczalne o rednicy do 2 mm, powodowane przez owady erujce
w wieym drewnie
niedopuszczalna
niedopuszczalna
niedopuszczalna

Jemioa
Krzywizna
– poduna
do 15 mm / 2 m
do 8 mm / 2 m
do 5 mm / 2 m
wichrowato
– krzywizna
do 1 / 20
do 1 / 30
do 1 / 50
poprzeczna
Rdze
dopuszczalny
dopuszczalny
niedopuszczalny
Uwaga: Deski i bale poddane obcieniom zginajcym w pooeniu „na sztorc” naley sortowa jak
krawdziaki.

Chodniki owadzie powodowane przez owady erujce w drzewach i wieo
citym drewnie okrgym, o rednicy do 2 mm, nie maj praktycznie wpywu na
waciwoci wytrzymaociowe drewna.
Norma niemiecka uwzgldnia równie obecno jemioy. Korzenie jemioy pozostawiaj w drewnie skone otwory o rednicy okoo 5 mm. Czsto otwory te rozmieszczone s bardzo gsto i powoduj zniszczenie tkanki drzewnej.
Norma DIN 4074:2005 rozrónia nastpujce krzywizny: wichrowato , krzywizn podun paszczyzn, krzywizn podun boków oraz krzywizn poprzeczn
paszczyzn. Sposób pomiaru tych wad jest identyczny jak w normie polskiej i brytyjskiej. W przypadku wichrowatoci, krzywizny podunej paszczyzn oraz krzywizny
podunej boków mierzy si strzak najwikszej krzywizny na odcinku pomiarowym dugoci 2 m. W przypadku krzywizny poprzecznej paszczyzn mierzy si
strzak krzywizny i odnosi si j do szerokoci tarcicy
Kryteria sortowania wytrzymaociowego tarcicy wedug normy DIN 4074:2005
metod wizualn dla krawdziaków podano w tabeli 19, a dla desek i bali w tabeli 20. Na Wydziale Technologii Drewna SGGW prowadzone byy badania porównawcze polegajce na sortowaniu tej samej tarcicy wedug PN-D-9401:1982
i DIN 4074:2005 (Krzosek 2009 i 2011).
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4.5. Przyporządkowanie klas sortowania
wizualnego do klas wytrzymałościowych
Normy europejskie i ich polskie odpowiedniki (PN-EN 338:2011) przewiduj dwanacie klas tarcicy konstrukcyjnej o jakoci okrelonej zazwyczaj za pomoc maszyn
sortowniczych dla zapewnienia drewnu gwarantowanej wytrzymaoci na zginanie
od 14 do 50 MPa (klasy od C14 do C50), podczas gdy w Polsce przez dugi czas
obowizyway tylko cztery klasy tarcicy wedug starej normy budowlanej PN-B-03150:1981 (tab. 21). Norma ta, opracowana w sposób dostosowujcy j do Eurocode-5, doczekaa si nowelizacji w wersji PN-B-03150:2000 wraz z zacznikiem
PN-B-03150/Az1:2001, a nastpnie Az3:2003. Ostatecznie pojawia si polskojzyczna wersja Eurokodu 5 (PN-EN 1995-1-1:2010).
Do lipca 2002 roku obowizyway w Polsce równorzdnie oba systemy. czya je wspólna idea okrelania gwarantowanej wytrzymaoci tarcicy odniesiona do podstawowych rodzajów mechanicznych waciwoci drewna (PN-EN
384:2010 i PN-EN 408:2010).
Tabela 21. Klasy wytrzymaoci (K)
Rodzaj waciwoci
Wytrzymao [MPa]:
– na zginanie
– na rozciganie podune
– na rozciganie poprzeczne
– na ciskanie podune

K21

K27

K33

K39

21

27

33

39

14

20

23

26

0,75

0,75

0,75

0,75

17

20

24

28

7,0
3,0 *(2,7)

7,0
3,0 *(3,3)

7,0
3,0 *(3,9)

9000

10000

11500

7000

8000

9000

400

450

480

550

650

700

–

–

–

– na ciskanie poprzeczne
7,0
– na cinanie
3,0 *(2,1)
Moduy [MPa]:
– sprystoci
8000
(redni, wzdu wókien)
– sprystoci
6000
(minimalny, wzdu wókien)
– sprystoci
350
(redni, w poprzek wókien)
– odksztacenia postaci
500
(redni)
Gsto [kg·m–3]
–
(minimalna)
* Wartoci proponowane przez Dzbeskiego (1995).
ródo: PN-B-03150:1981.
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Na podstawie wyników bada przeprowadzonych na materiale pochodzcym
praktycznie ze wszystkich krain przyrodniczo-lenych Polski (Dzbeski 1984) ustalono gwarantowane waciwoci iglastej tarcicy sortowanej w czterech klasach jakoci
wytrzymaociowej. Uwzgldniajc rónic w przyjtych poziomach wilgotnoci tarcicy powietrznosuchej (w Polsce 15%, w Zachodniej Europie 12%) mona przyj , e
stosowane u nas cztery klasy jakoci wytrzymaociowej wedug PN-D-94021:1982
(czwarta klasa dotyczy tylko tarcicy cienkiej sortowanej wizualnie na elementy konstrukcyjne wedug PN-B-03150:1981 – tabela 22) odpowiaday nastpujcym europejskim klasom jakoci wedug EN 338:1995 lub PN-EN 338:2011, a mianowicie:
K21  C24, K27  C30, K33  C35, K39  C40 (tab. 21). Pozostae klasy europejskie, zwaszcza klasy najnisze, obejmujce tarcic topolow oraz klasy powyej
C40, uznano w nowelizacji normy PN-B-03150:2011 za nieodpowiadajce warunkom polskim.
Z porównania klas krajowych (K) z klasami europejskimi (C) wynika, e tarcica
polska róni si tylko nieznacznie, czsto korzystnie, od tarcicy wedug EN 338:1995
przy zginaniu, rozciganiu i ciskaniu wzdu wókien. Natomiast waciwoci przy
ciskaniu i rozciganiu w poprzek wókien tarcicy polskiej przyjmowano dotychczas
na wyszym poziomie ni w tarcicy europejskiej, co wymaga prowadzenia dalszych
bada sprawdzajcych (cz takich bada zostaa ju wykonana). Podobnie wartoci wytrzymaoci na cinanie byy przyjmowane dla wszystkich klas jakociowych tarcicy na staym poziomie i naley podda je werykacji (zmniejszeniu lub
zwikszeniu do wartoci uzyskanych przez Dzbeskiego 1995 – wartoci podane
w nawiasach w tabeli 21). Wyniki te zostay równie potwierdzone w badaniach
Kozakiewicza (2002).
W odrónieniu od PN-B-03150:1981, normy europejskie wprowadziy wymagania dotyczce gstoci tarcicy, gdy wpywa ona porzdkujco na wytrzymao
elementów konstrukcyjnych (Dzbeski 1984), a nawet moe spowodowa dyskwalikacj materiau nazbyt lekkiego i porowatego – dotychczas bya ona zastpowana
pomiarami soistoci drewna (np. w PN-D-94021:1982). Oparcie klasykacji drewna
budowlanego midzy innymi na pomiarach gstoci, realizowanych na przykad przy
uyciu gstociomierza izotopowego (Krzosek i Dzbeski 1998, Dzbeski i in. 2008),
sprzyja objciu jednolitymi zasadami klasykacji tarcicy konstrukcyjnej zarówno iglastej, jak i liciastej, dotychczas u nas niesortowanej metodami wytrzymaociowymi.
Po okresie przejciowym, kiedy obowizyway w Polsce oba systemy klasykacji tarcicy konstrukcyjnej, od lipca 2002 roku obowizuje ju tylko jeden system
wedug normy PN-B-03150:2000 wraz z zacznikiem PN-B-03150/Az1:2001
i zmianami wprowadzonymi nowelizacj normy PN-EN 338:2011. Kolejne lata przyniosy nastpne zmiany (m.in. kolejne przyporzdkowania klas sortowniczych do
klas wytrzymaociowych podawane w zacznikach PN-B-03150:2000/Az2:2003
i PN-B-03150:2000/Az3:2004 (tab. 22).
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Tabela 22. Przyporzdkowanie klas wizualnych (KW, KS, KG) i klas maszynowych (MKW, MKS,
MKG) do klasom wytrzymaociowym
Klasy drewna konstrukcyjnego litego o wilgotnoci 12%
Oznawedug PN-EN 338
Rodzaj waciwoci
czenie
C 18
C 22
C 27
C 30
C 35
C 40
Odpowiadajca klasykacja wedug PN-D-94021:1982
–
–
MKG
MKS
MKW
–
Drewno sosnowe
 38
–
KG
KS
KW
–
–
i wierkowe
– dla gruboci tarcicy
–
MKG
MKS
MKW
–
–
< 38
[mm]
KG
KS
KW
–
–
–
–
MKG
MKS
MKW
–
–
 38
Drewno jodowe
KG
KS
KW
–
–
–
– dla gruboci tarcicy
MKG
MKS
MKW
–
–
–
[mm]
< 38
KS
KW
–
–
–
–
–
–
–
MKG
MKS
MKW
 38
Drewno modrzewiowe
–
–
KG
KS
KW
–
– dla gruboci tarcicy
–
–
MKG
MKS
MKW
–
[mm]
< 38
–
KG
KS
KW
–
–
ródo: Na podstawie PN-B-03150:2000/Az3:2004.

Ostatecznie w 2010 roku wprowadzono Eurokod 5 (PN-EN 1995-1-1:2010),
gdzie w zczniku NA podane jest najbardziej aktualne (poparte badaniami polskiej
tarcicy) przyporzdkowanie klas sortowania wizualnego do klas wytrzymaociowych (tab. 23). Niestety ze wzgldu na niespójno rozporzdze do stosowania
w projektowaniu dopuszczone s nadal obie normy – krajowa PN-B-03150:2000/
/Az3:2004 i europejska Eurokod 5 (PN-EN 1995-1-1:2010), i tym samym dwa
systemy przyporzdkowa. Nie zmienia to jednak faktu, e w myl najnowszych
bada poprawne jest tylko przyporzdkowanie zawarte w normie europejskiej
podane w tabeli 23 (Kozakiewicz i Krzosek 2011).
Nawet to rozwizanie jest czasowe, bowiem wraz z wprowadzeniem nowelizacji normy PN-D-94021, która bdzie zharmonizowana z norm PN-EN 14081-1,
przyporzdkowanie polskich klas sortowniczych do klas wytrzymaociowych
tra – podobnie jak klas sortowniczych przyjtych w innych krajach wspólnoty
Tabela 23. Relacja klas sortowniczych krajowego (polskiego) drewna konstrukcyjnego wedug PN-D-94021:1982 w stosunku do klas wytrzymaociowych wedug PN-EN 338:2011
Grubo
Gatunek drewna
KW
KS
KG
[mm]
Sosna zwyczajna
C35
C24
C20
wierk pospolity
C30
C24
C18
t 22
Joda pospolita
C22
C18
C14
Modrzew europejski
C35
C30
C24
ródo: Zacznik NA normy Eurokod 5 (PN-EN 1995-1-1:2010)
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europejskiej (np. klas S7, S10 i S13 z normy niemieckiej czy SS i GS z normy brytyjskiej) – do normy PN-EN 1912 Drewno konstrukcyjne – klasy wytrzymaoci
– wizualny podzia na klasy i gatunki (ostatnia wersja PN-EN 1912:2004+A4:2010).
Przykadowe przyporzdkowania klas sortowniczych wybranych krajów do klas
wytrzymaociowych wedug PN-EN 338:2011 podano w tabeli 24.
Tabela 24. Relacja klas sortowniczych tarcicy iglastej w wybranych krajach Unii Europejskiej do klas
wytrzymaociowych wedug PN-EN 338:2011
Klasy sortownicze w stosunku do klas
Kraj
Gatunek drewna
wytrzymaociowych
S13
S10
S7
sosna zwyczajna
C30
C24
C16
Niemcy i Austria
wierk pospolity
C30
C24
C16
(DIN 4074:2005,
joda pospolita
C30
C24
C16
ON DIN 4074:2004)
modrzew europejski
C30
C24
C16
daglezja zielona
C35
C24
C16
SS
GS
sosna zwyczajna
C24
C14 (UK) i (C16)
wierk pospolity
C24
C16
Wielka Brytania
(BS 4978:2007)
joda pospolita
C24
C16
modrzew europejski
C24
C16
daglezja zielona
C18 (UK)
C16
T2
T1
T0
Szwecja, Norwegia,
sosna zwyczajna
C24
C18
C14
Finlandia, Dania,
wierk pospolity
C24
C18
C14
Islandia
joda pospolita
C24
C18
C14
(INSTA 142)
modrzew europejski
C24
C18
C14
ródo: Na podstawie PN-EN 1912:2004+A4:2010.

4.6. Wytrzymałościowe sortowanie metodą
maszynową
4.6.1. Przegląd maszyn sortowniczych
Sortowanie wytrzymaociowe metod wizualn to proces powolny i czasochonny. Wydajno takiego sortowania w metrach szeciennych na godzin jest maa.
Ponadto zawsze, w mniejszym lub wikszym stopniu, jest ono obarczone „czynnikiem ludzkim”, czyli jest subiektywne – wynik sortowania zaley od tego, kto
sortuje. Jeeli dwóch brakarzy przesortuje t sam parti tarcicy, to wyniki sortowania czsto nie s identyczne. Sortujcy czowiek wiadomy odpowiedzialnoci
i konsekwencji popenionego ewentualnie bdu, w sytuacjach niejednoznacznych
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(tzw. sztuki graniczne) ma tendencj do podwiadomego zaniania klasy tarcicy.
Dlatego te ju w poowie ubiegego wieku powstay pierwsze maszyny do wytrzymaociowego sortowania tarcicy. Maszyny takie musz spenia kilka podstawowych wymaga, z których najwaniejsze to zapewnienie sortowania penowymiarowej tarcicy konstrukcyjnej i nieniszczcy sposób sortowania. Ze wzgldu na
ten drugi wymóg maszyny do wytrzymaociowego sortowania tarcicy bazuj na
pomiarze okrelonych cech drewna, które mona okreli w sposób nieniszczcy,
a które w wiadomy sposób s skorelowane z wytrzymaoci drewna na zginanie.
W tabeli 25 zamieszczono zestawienie wspóczynników korelacji wybranych cech
drewna z jego wytrzymaoci na zginanie, rozciganie i cinanie. Im wiksza jest
korelacja midzy badan przez maszyn cech drewna a jego wytrzymaoci na
zginanie, tym bardziej wiarygodne bd wyniki sortowania tej maszyny.
Tabela 25. Wspóczynniki korelacji midzy wybranymi cechami drewna i jego wytrzymaoci w odniesieniu do desek i bali z drewna europejskich gatunków iglastych
Korelacja z wytrzymaoci
Cecha drewna
na zginanie
na rozciganie
na cinanie
Gsto
0,5
0,5
0,6
Szeroko przyrostów rocznych
0,4
0,5
0,5
Skato
0,5
0,6
0,4
Odchylenie wókien
0,2
0,2
0,1
Modu sprystoci przy zginaniu
0,7–0,8
0,7–0,8
0,7–0,8
Gsto + skato
0,7–0,8
0,7–0,8
0,7–0,8
Modu sprystoci + gsto
0,7–0,8
0,7–0,8
0,7–0,8
Modu sprystoci + skato
> 0,8
> 0,8
0,8
ródo: Krzosek 1995, za Glosem 1982.

Przy zastosowaniu maszyn do sortowania uzyskiwane wyniki maj charakter
obiektywny, ponadto, wspóczesne zautomatyzowane maszyny sortuj z wydajnoci
wielokrotnie wysz ni czowiek. Automatyczne, sterowane komputerowo, bardzo
wydajne maszyny mona wkomponowa w automatyczne linie technologiczne do
produkcji np. drewna klejonego warstwowo z tarcicy (BSH – Brettschichtholz), lub
drewna konstrukcyjnego litego klejonego na dugo (KVH – Konstruktionsvollholz). W takich automatycznych liniach maszyny sortujce s sprzone z nastpujcymi po nich pilarkami tarczowymi poprzecznymi, które na podstawie wyników
sortowania wycinaj fragmenty desek z niedopuszczalnymi wadami drewna.
Historia maszynowego sortowania wytrzymaociowego liczy ju 50 lat. Po raz
pierwszy na skal przemysow urzdzenia takie zastosowano w 1963 roku w Stanach Zjednoczonych. Byy to dwa, niezalenie od siebie opracowane urzdzenia:
Continuous Lumber Tester CLT oraz Stress-O-Matic.
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Maszyny te, zmieniane i modernizowane odpowiednio do postpów techniki,
wykorzystywane s w Ameryce do dnia dzisiejszego. Nie znalazy one praktycznego
zastosowania w Europie, poniewa byy to konstrukcje przeznaczone z zaoenia na
rynek amerykaski. Cechoway si bardzo wysok wydajnoci, odpowiednio do
zapotrzebowania tamtejszych, duych zakadów. Mogy one sortowa tylko strugan
tarcic o gruboci przekraczajcej 38 mm (Glos 1982).
W Europie w cigu minionych lat opracowano i zastosowano na skal przemysow nastpujce urzdzenia:
– Computermatic MPC Mk IV B (1969 r., W. Brytania w kooperacji z Australi),
– Rau-te-Timgrader (1974 r., Finlandia),
– Cook Bolinders SG-AF (1979 r., W. Brytania),
– Finnograder II (1981 r., Finlandia),
– IsoGreComat (1980 r., RFN),
– EuroGrecomat (1995 r., Niemcy),
– Grade Master (1996 r., Niemcy),
– Dynagrade (1997 r., Szwecja),
– Precigrader (2007 r., Szwecja),
– EuroGreComat 702 (2000 r., Niemcy),
– EuroGreComat 704 (2000 r., Niemcy),
– GoldenEye 702 (2000 r., Wochy),
– GoldenEye 706 (2004 r., Wochy),
– Mobile Timber Grader (2005 r., Holandia),
– Triomatic (2007 r., Francja/Szwajcaria),
– Viscan (2005 r., Wochy).
Nie jest to pena lista, rmy prowadz badania nad udoskonalaniem obecnych
i opracowaniem nowych urzdze. Ostatnio, w 2011 roku, na targach Linga w Hanowerze niemiecka rma Weinig zaprezentowaa swoje wasne urzdzenie (E-Scan)
do wytrzymaociowego sortowania tarcicy opracowane we wspópracy z – przejt
w midzyczasie przez Weinig – luksembursk rm Luxscan Technologies.
Biorc pod uwag zasad dziaania wymienionych maszyn, mona zaklasykowa je do dwóch grup:
1. Maszyny dziaajce na zasadzie okrelania moduu sprystoci, na podstawie
którego tarcica jest klasykowana do okrelonej klasy wytrzymaociowej. W ramach
tej grupy mona wskaza dwa rodzaje takich urzdze:
a. Maszyny dziaajce na zasadzie zginania, w których badany element poddawany jest uginaniu sprystemu. Przy staej sile zginajcej i znanym rozstawie podpór mierzona jest strzaka ugicia, a przy staej strzace ugicia
mierzona jest sia zginajca. Na podstawie tych danych i wymiarów zginanego elementu wyliczany jest modu sprystoci przy zginaniu. Mo-
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du ten, jak wiadomo, jest istotnie skorelowany z wytrzymaoci drewna.
Wyznacznikiem wytrzymaoci przy tego typu maszynach jest najmniejsza warto moduu sprystoci wyliczona dla badanej sztuki tarcicy.
Metoda ta umoliwia wykrycie najsabszego przekroju w sortowanym elemencie, ale nie mona t metod zbada kocówek desek (po okoo 0,5 m
z obu koców).
b. Maszyny dziaajce na zasadzie pomiaru dynamicznego moduu sprystoci wymagaj podania gstoci badanej tarcicy. Istniej rozwizania,
w których kady sortowany element jest mierzony i waony (najczciej
na przenoniku poprzecznym), oraz w których wystarczy wprowadzi do
komputera sterujcego maszyn redni gsto gatunkow (bez waenia
kadej sztuki tarcicy). Poprzez pojedyncze uderzenie w czoo sortowanej
sztuki tarcicy wprowadza si j w drgania swobodne. Za pomoc specjalnych przyrzdów pomiarowych rejestruje si te drgania w funkcji czasu,
a nastpnie wylicza czstotliwo tych drga (pierwsz harmoniczn). Znajc czstotliwo drga wasnych oraz dugo i gsto tarcicy, wylicza si
dynamiczny modu sprystoci – redni dla caego elementu. Poniewa
w tej metodzie modu sprystoci zaleny jest tylko od dugoci i gstoci
badanego elementu, wic maszynami takimi mona bada tarcic o dowolnych wymiarach przekroju poprzecznego. T metod nie mona ustali
pooenia najsabszego przekroju. Przykadem maszyn nalecych do tej
grupy s: Grade Master, Dynagrade, Mobile Timber Grader i Viscan. Do tej
grupy zalicza si te urzdzenia sortujce tarcic przy zastosowaniu ultrad wików. Do jednego czoa tarcicy przykadana jest gowica generujca
ultrad wiki, a do drugiego gowica odbiorcza. W tym przypadku mierzony
jest czas przejcia ultrad wików w drewnie na znanym odcinku (dugoci
sortowanej tarcicy). Dysponujc czasem, mona wyliczy prdko ultrad wików, a nastpnie przy znanej gstoci drewna – dynamiczny modu
sprystoci. Przykadem tego rodzaju urzdze jest Triomatic.
2. Maszyny dziaajce na zasadzie przewietlania sortowanego elementu, bez
stykania si z nim. Przewietlajc badany element promieniami gamma lub X, wyznacza si pewne cechy drewna, na przykad gsto i skato , które w okrelony
sposób skorelowane s z wytrzymaoci drewna (tab. 25). Do tej grupy maszyn
zaliczy mona: Finnograder II oraz IsoGreComat (Glos 1982). W ostatnich latach
maszyny przewietlajce sortowan tarcic zostay wyposaone w moduy skanujce powierzchnie badanej tarcicy przy zastosowaniu systemów optycznych wykorzystujcych wiato o rónych dugociach fal oraz wiato laserowe. Przykadem
takiego urzdzenia jest GoldenEye 702.
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Jak wynika z tabeli 25, najwyszy wspóczynnik korelacji z wytrzymaoci
drewna wykazuj: modu sprystoci przy zginaniu oraz kombinacje nastpujcych
cech: modu sprystoci + skato , modu sprystoci + gsto , gsto + skato . Nic wic dziwnego, e wszystkie wspóczesne maszyny do sortowania bazuj
na pomiarze przynajmniej jednej z wymienionych wyej kombinacji, najlepiej skorelowanej z wytrzymaoci drewna. Wraz z postpem nauki i techniki zmieniaj si
tylko zastosowane metody i urzdzenia pomiarowe.
Ze wzgldu na moliwo wczenia do linii produkcyjnej maszyny do sortowania wytrzymaociowego mona podzieli na dwie grupy:
a) maszyny mogce stanowi integraln cz zautomatyzowanego cigu produkcyjnego – musz mie dostatecznie wysok wydajno , moliwo automatycznego podawania tarcicy do sortowania i automatycznego odbioru tarcicy przesortowanej, tzw. maszyny pracujce on-line (wszystkie wymienione wczeniej
maszyny to urzdzenia dziaajce w trybie on-line);
b) maszyny stanowice oddzielne ogniwo procesu produkcyjnego – o niskiej wydajnoci, wymagajce rcznego podawania tarcicy do sortowania i rcznego
odbioru tarcicy przesortowanej, tzw. maszyny pracujce off-line.
Do maszyn sortowniczych dziaajcych w trybie off-line mona zaliczy :
– dwa urzdzenia dziaajce na zasadzie uginania: Tru Timber Grader (1971 r.,
Afryka Poudniowa) i Sontrin Timber Selector (1969 r., W. Brytania),
– dwa urzdzenia dziaajce na zasadzie pomiaru dynamicznego moduu
sprystoci: Traverse Vibration E Computer (1968 r., USA) i Stress Wave
MOE Komputer (Glos 1982).
W tabeli 26 zamieszczono charakterystyk maszyn do sortowania pracujcych
w trybie on-line i sortujcych na zasadzie uginania.
Do pierwszych maszyn sortujcych na zasadzie przewietlania zaliczamy nastpujce urzdzenia pracujce w trybie on-line: Finnograder II i IsoGreComat.
W obu tych maszynach sortowany element jest przewietlany promieniowaniem
gamma w celu ustalenia jego gstoci (w przypadku urzdzenia IsoGreComat take skatoci). Wykorzystano tu zjawisko absorpcji promieniowania przez badany
materia. Ski, wskutek swej wikszej gstoci ni otaczajce drewno, powoduj
wiksz absorpcj i na obrazie rentgenowskim badanej sztuki s widoczne w postaci
ciemniejszych od otaczajcego je drewna plam. Na podstawie stopnia osabienia
wizki promieniowania przechodzcego przez drewno mona równie obliczy jego
gsto . Poniewa gsto drewna jest uzaleniona od jego wilgotnoci, wic oba
urzdzenia s wyposaone w mierniki wilgotnoci. Niezbdna jest równie znajomo wymiarów przekroju poprzecznego sortowanego elementu. Blisz charakterystyk tych urzdze zamieszczono w tabeli 27.
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Tabela 26. Urzdzenia do sortowania wytrzymaociowego tarcicy pracujce w trybie on-line na zasadzie uginania sortowanego elementu
Urzdzenie
Zasada dziaania
Opis
Element jest uginany co 150 mm w dwóch kierunkach, przy rozstawie podpór 2 × 1150 mm.
Przy staej strzace ugicia mierzono zmienn
Continuous
si zginajc. Grubo sortowanej tarcicy:
Lumber
38–50 mm, prdko posuwu > 300 m·min–1.
Tester
Dziki uginaniu w dwóch paszczyznach eliminowano wpyw ewentualnej krzywizny na wynik sortowania badanej tarcicy.
Element jest uginany jednostronnie sta, cigle
dziaajc si przy rozstawie podpór 1150 mm.
Mierzono strzak ugicia. Maksymalna gruStress-Obo sortowanej tarcicy: od 38 mm, prdko
-Matic
posuwu: 200 m·min–1.

Element prowadzony na sztorc jest uginany sta
si (dla danego przekroju poprzecznego), przy
rozstawie podpór 914 mm. Mierzono strzak
ugicia. Maksymalna grubo sortowanego elementu: 75 mm, prdko posuwu: 152 m·min–1.
Aby unikn wpywu ewentualnej krzywizny
tarcicy na wynik sortowania, mierzono krzywizn i uwzgldniano w obliczeniach. Rozwinicie
australijskiego urzdzenia Micro-Stremer.
Element jest uginany w dwóch kierunkach przy
rozstawie podpór 2 × 510 mm. Warto staa to
strzaka ugicia, któr nastawiano w zalenoci od
przekroju poprzecznego tarcicy. Mierzono si zginajc. Maksymalna grubo sortowanego elementu: 75 mm, prdko posuwu: 135 m·min–1. Wad
jest zbyt may rozstaw podpór. Z tego wzgldu siy
zginajce musiay by stosunkowo due i mogy
powodowa uszkodzenie badanego drewna.
Element jest uginany jednostronnie, przy rozstawie podpór 900 mm. Wielko staa to strzaka
ugicia, któr nastawiano w zalenoci od przekroju poprzecznego tarcicy. Mierzono si zginajc. Max. grubo sortowanego elementu:
75 mm, prdko posuwu: 94 m/min. Zalet
maszyny jest wyposaenie rolek prowadzcych
w poduszki powietrzne, co skutecznie redukowao drgania sortowanego elementu. Jej
komplikacj jest konieczno dwukrotnego
przepuszczania kadej deski w celu wyeliminowania wpywu ewentualnej krzywizny na
wynik sortowania.

Computermatic
MPC Mk
IV-B

Rau-Te
Timgrader

Cook
Bolinders
SG-AF

ródo: Dzbeski i in. 2005, za Glosem 1982.
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Tabela 27. Urzdzenia do sortowania wytrzymaociowego tarcicy pracujce w trybie on-line na zasadzie przewietlania
Urzdzenie

Zasada dziaania

Opis

Finnograder II

Pomiaru skatoci dokonuje si niezalenie
od siebie na obu paszczyznach deski za
pomoc mikrofal (wykorzystujc zmiany
pola elektromagnetycznego). Pomiar wilgotnoci drewna i jego temperatury odbywa
si na zasadzie pomiaru tumienia mikrofal
i z wykorzystaniem promiennika podczerwieni. Za pomoc mikrofal mierzy si równie
kt odchylenia wókien na paszczy nie deski.
Do urzdzenia naley wprowadzi informacje
o wymiarach przekroju poprzecznego. Maksymalna grubo sortowanego elementu:
75 mm, prdko posuwu: 300 m·min–1

IsoGreComat

Element podczas sortowania przewietlany
jest promieniowaniem gamma pochodzcym
ze róda 241Am. Parametrami okrelanymi
i wykorzystywanymi pó niej do sortowania
s gsto drewna i jego skato . Pomiar
niezbdnych wielkoci odbywa si co 3 mm.
Wyniki pojedynczych pomiarów urednia
si dla 60-centymetrowych odcinków. Maksymalna grubo sortowanego elementu:
80 mm, prdko posuwu: 48 m·min–1

ródo: Dzbeski i in. 2005, za Glosem 1982.

W latach 90. ubiegego wieku pojawiy si kolejne maszyny, których ze wzgldu na zastosowan zasad dziaania nie mona byo zaliczy do adnej z wymienionych wczeniej dwóch grup. Byy to nastpujce rozwizania: EuroGreComat
niemieckiej rmy GreCon i Grade Master niemieckiej rmy Dimter (Glos 1993,
Görlacher 1993, Krzosek 1995, Glos i Diebold 1997). EuroGreComat czy w sobie
dwie, do tej pory istniejce, niezalenie zasady dziaania: element podczas sortowania by zarówno przewietlany promieniami X, jak i uginany. Uginanie deski suyo
do oznaczenia moduu sprystoci, natomiast za pomoc przewietlania okrelano gsto i skato badanej tarcicy (rys. 63). Na podstawie opisu wczeniejszych
rozwiza (tab. 27) mona stwierdzi , e konstruktorzy tej maszyny zdecydowali
si na kombinacj cech drewna, których wspóczynnik korelacji z wytrzymaoci
na zginanie, rozciganie i ciskanie drewna jest równy lub wyszy ni 0,8. Zasad
dziaania urzdzenia przedstawiono schematycznie na rysunku 64.

— 105 —

drewno napiciowe

ski

Rysunek 63. Fragment rentgenowskiego obrazu sortowanego elementu
uzyskanego z uyciem EuroGreComatu (materiay rmy GreCon)

Rysunek 64. Zasada dziaania EuroGreComatu (Glos i Diebold 1997)

Grade Master to maszyna dziaajca na zasadzie pomiaru dynamicznego moduu sprystoci. Odbywao si to poprzez uderzenie w czoo deski, lecej na przenoniku poprzecznym, specjalnym motkiem. Uderzenie wzbudzao w desce drgania.
Pomiarowi podlegaa czstotliwo tych drga. Dysponujc czstotliwoci drga,
dugoci oraz gstoci caej sztuki tarcicy, mona byo obliczy dynamiczny
modu sprystoci. W celu okrelenia gstoci kada deska musiaa by zwaona
i zmierzona. Urzdzenie byo równie wyposaone w zestaw czterech kamer, które
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skanoway powierzchni deski ze wszystkich stron. System kamer umoliwia ustalenie skatoci badanego elementu oraz innych wad i cech drewna wpywajcych
na jego wytrzymao – pknicia, pcherze ywiczne, zakorki, chodniki owadzie
i oblin (rys. 65).
Obydwa wymienione powyej urzdzenia, jak równie te tradycyjne wspomniane wczeniej, sortoway tarcic zgodnie z obowizujcymi wówczas krajowymi
normami dotyczcymi wytrzymaociowego sortowania tarcicy konstrukcyjnej. Na
przykad w Niemczech bya to: DIN 4074, która wyróniaa 3 klasy tarcicy sortowanej metod maszynow: MS 13, MS 10, MS 7.

Rysunek 65. Zasada dziaania skanera w urzdzeniu do sortowania Grade Master:
A, B, C, D kamery (materiay rmy Dimter)

W 1997 roku obie rmy – Dimter i GreCon, poczyy si. Efektem ich wspólnych prac s urzdzenia znane pod nazw EuroGreComat 702 i EuroGreComat 704,
nalece do maszyn najnowszej generacji. EuroGreComat 702, pracujcy w trybie
on-line, dziaa na zasadzie przewietlania sortowanej, lecej na pasko tarcicy promieniowaniem X. W efekcie uzyskuje si obraz rentgenowski tarcicy o zrónicowanym stopniu szaroci, poniewa absorpcja promieniowania jest funkcj gstoci badanego drewna. W ten sposób ustala si pooenie kadego ska oraz jego parametry
(wielko , rednic, ksztat) w badanej tarcicy. Na podstawie tych danych okrelana
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jest skato – parametr bdcy kryterium sortowania. Przy znanej gruboci i wilgotnoci badanej tarcicy wyliczana jest równie jej gsto . Zasada dziaania maszyny
przedstawiona zostaa na rysunku 66. Urzdzenie sortuje tarcic zaliczan do dwóch
klas – MS 7 i MS 10. Stosowane jest gównie w maych zakadach produkujcych
drewno klejone warstwowo z tarcicy. Moe pracowa z systemem znakujcym kolorow farb na boku deski jej klas jakoci lub w sprzeniu z pi tarczow poprzeczn wycinajc wadliwe fragmenty sortowanej tarcicy w linii do czenia na
dugo . Urzdzenie pracuje z prdkoci posuwu do 300 m·min–1. EuroGreComat
702 moe by równie, na yczenie klienta, wyposaony w system kamer do skanowania powierzchni sortowanych desek ze wszystkich czterech stron (Glos i Diebold
1997, Bergmann 1999).
a

b

Rysunek 66. EuroGreComat-702: a – zasada dziaania, b – widok maszyny podczas pracy,
widoczne ródo promieniowania (materiay rmy GreCon)
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EuroGreComat 704 to nazwa aktualnej wersji opracowanego w 1995 roku EuroGreComatu, dziaajcego zarówno na zasadzie uginania, jak i przewietlania sortowanego elementu. Urzdzenie to sortuje tarcic zaliczan do wszystkich czterech
maszynowych klas dopuszczonych przez DIN 4074 – MS 7, MS 10, MS 13 i MS 17.
W 2000 roku woska rma Microtec kupia cz rmy GreCon, zajmujc
si produkcj maszyn do sortowania wytrzymaociowego. W niedugim czasie na
rynku pojawia si maszyna pod nazw GoldenEye 702 (rys. 67), która czy w sobie
technik obu konkurujcych do niedawna rm (Denzler i in. 2005).
a

b

Rysunek 67. Urzdzenie do wytrzymaociowego sortowania tarcicy rmy GoldenEye 702: a – przewietlanie tarcicy promieniami X, b – widok ogólny urzdzenia (materiay rmy Microtec)

— 109 —

Maszyna jest wyposaona w ródo promieniowania X, lasery optyczne oraz
kamery skanujce paszczyzny i boki badanej tarcicy, znajdujcej si na przenoniku
wzdunym. Urzdzenie dokonuje dokadnych pomiarów równie w przypadku tarcicy niestruganej lub zabrudzonej. Wyniki pomiarów poddawane s obróbce komputerowej. GoldenEye 702 mierzy: gsto drewna, wymiary, ukad wókien oraz
rozpoznaje ski, pknicia, obliny, krzywizny i zwichrowania tarcicy. Przykadowe
obrazy rentgenowskie desek uzyskane przy uyciu tego urzdzenia przedstawiono na
rysunku 68. W przypadku zastosowania kamer telewizji kolorowej urzdzenie rozpoznaje równie zgnilizn, sinizn, pcherze ywiczne, zakorki oraz ski zepsute. Maszyna moe sortowa , wedug normy DIN 4074, jak równie wedug normy EN 384,
tarcic o gruboci do 150 mm i szerokoci do 500 mm, z prdkoci 450 m·min–1.

Rysunek 68. Obrazy rentgenowskie sosnowych desek uzyskane z uyciem urzdzenia
GoldenEye 702 (dugo desek 4 m)

W 1995 roku w Unii Europejskiej wprowadzono norm EN 338, która zawieraa
nowy podzia na klasy dla tarcicy sortowanej wytrzymaociowo i wartoci charakterystyczne waciwoci wytrzymaociowych i sprystych oraz gstoci dla kadej
klasy. Norma wprowadzia dla tarcicy iglastej i topoli nastpujce klasy: C14, C16,
C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45 i C50.
Po wprowadzeniu tej normy zaczto produkowa maszyny do sortowania wytrzymaociowego, które mogy sortowa tarcic na klasy zgodnie z normami krajowymi, jak równie z norm EN 338. Obecnie wszystkie dostpne na europejskim rynku
maszyny sortuj tarcic do klas C. W ostatnim dziesicioleciu w Europie pojawio
si kilka nowych urzdze do wytrzymaociowego sortowania tarcicy, dziaajcych
na zasadzie pomiaru dynamicznego moduu sprystoci. Nale do nich popularne
w Skandynawii urzdzenia Dynagrade oraz Precigrader (rys. 69) szwedzkiej rmy
Dynalyse. Precigrader jest unowoczenion wersj Dynagrade. Precigrader wyznacza modu sprystoci, uwzgldniajc rzeczywist gsto kadej badanej sztuki
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a

b

Rysunek 69. Urzdzenia do wytrzymaociowego sortowania tarcicy szwedzkiej rmy Dynalyse:
a – Dynagrade, b – Precigrader (materiay rmy Dynalyse)

tarcicy (w skad urzdzenia wchodzi waga przemysowa oraz moduy do pomiaru
wymiarów tarcicy). Oba urzdzenia mog sortowa tarcic sosnow i wierkow
wedug klas wytrzymaociowych: C16, C18, C24, C30 i C35 (zgodnie z EN 338),
jak równie zgodnie z amerykask norm ALS, kanadyjsk CLSAB i japosk
JAS. Najmniejszy przekrój tarcicy, któr mona sortowa przy uyciu Dynagrade,
to 33 × 60 mm, a najwikszy – to 75 × 250 mm. Z kolei za pomoc urzdzenia
Precigrader mona sortowa tarcic ju o przekroju od 20 × 60 mm do nawet
105 × 300 mm. Dugo sortowanej tarcicy moe wynosi 2,4–6 m. Urzdzenia
te sortuj tarcic suszon, o wilgotnoci powyej 12%, zarówno strugan, jak
i szorstk. Ich wydajno , w zalenoci od modelu, wynosi: dla Dynagrade – do
240 sztuk na minut, a dla Precigrader – do 180 sztuk na minut. Oba urzdzenia s
montowane przy przenoniku poprzecznym, na którym jest transportowana sortowana tarcica (Karlsson 2009).
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Innym urzdzeniem, dziaajcym równie na zasadzie pomiaru dynamicznego
moduu sprystoci, jest Viscan rmy MiCROTEC (rys. 70). Urzdzenie to jest
take montowane przy przenoniku poprzecznym, na którym transportowana jest
sortowana tarcica. Dziaa ono na zasadzie uderzenia w czoo deski specjaln gowic. Czstotliwo drga wzbudzonych przez uderzenie jest nastpnie odczytywana
z wykorzystaniem techniki laserowej (interferometr laserowy). Urzdzenie mona
zestawia razem z innym urzdzeniem do sortowania tarcicy – GoldenEye 702. Taki
zestaw nosi nazw GoldenEye 706.
a

b

Rysunek 70. Urzdzenie do sortowania Viscan: a – widok ogólny, b – fragment urzdzenia z gowic
i widocznym na czole tarcicy promieniem laserowym wykorzystywanym do okrelania czstotliwoci
wzbudzonych drga (materiay rmy Microtec)

Kolejnym, jedynym – jak do tej pory – przenonym urzdzeniem do wytrzymaociowego sortowania tarcicy konstrukcyjnej, dziaajcym na zasadzie pomiaru
dynamicznego moduu sprystoci jest Mobile Timber Grader MTG holenderskiej
rmy Brookhuis Micro-Electronics. Urzdzenie to suy do okrelenia klasy wytrzymaoci tarcicy konstrukcyjnej zgodnie z EN 338. Przyrzd zaprojektowaa, wykonaa
i opatentowaa rma Brookhuis Micro-Electronics we wspópracy z duskim Instytutem TNO oraz Instytutem VTT z Finlandii. Jego pierwsza prezentacja miaa miejsce
na targach Ligna 2005. W marcu 2006 roku w Holandii rmie Brookhuis Micro-Electronics przyznano nagrod za innowacyjno (za Mobile Timber Grader), a w marcu
2007 roku urzdzenie uzyskao aprobat techniczn (Krzosek i Grzekiewicz 2008).
Przyrzd dziaa na zasadzie wzbudzenia drga w drewnie poprzez krótkotrwae
uderzenie w czoo badanej sztuki tarcicy trzpieniem uruchamianym elektromagnetycznie i osadzonym w obudowie urzdzenia (rys. 71). Powracajca z drewna fala

— 112 —

a

b

Rysunek 71. Mobile Timber Grader: a – widok ogólny urzdzenia, b – widok od czoa (materiay
rmy Brookhuis)

(drgania) traa do sondy zlokalizowanej obok ruchomego trzpienia i jest poddawana analizie. Na wywietlaczu przyrzdu pojawia si warto moduu sprystoci drewna (w MPa) i oznaczenie klasy drewna wedug EN 338. Najwiksz zalet
tego urzdzenia jest moliwo przenoszenia go w porcznej walizce – jest jedynym
przenonym urzdzeniem do sortowania tarcicy. Jest ono z zaoenia przeznaczone
dla drobnych producentów tarcicy konstrukcyjnej i w porównaniu z urzdzeniami
stacjonarnymi take atrakcyjne cenowo (Krzosek i Grzekiewicz 2008). Obecnie
rma produkuje równie urzdzenia MTG w wersji stacjonarnej, montowane przy
przenoniku poprzecznym.
Przyrzd moe by stosowany zarówno do drewna iglastego (od klasy C18 do
C40), jak i liciastego (od klasy D30 do D70) i moe pracowa w trybie szybkim
– uproszczonym lub wolniejszym, ale dokadniejszym. W trybie uproszczonym,
przed sortowaniem i okreleniem moduu sprystoci danej sztuki tarcicy, naley wprowadzi gsto charakterystyczn dla danego gatunku, wymiary nominalne
partii tarcicy oraz jej redni wilgotno . W trybie dokadniejszym naley poda
rzeczywiste wymiary kadej badanej sztuki tarcicy, jej mas (niezbdna jest wtedy
równie waga), a take rzeczywist wilgotno . Wilgotno drewna mona okreli
za pomoc przenonych wilgotnociomierzy lub wilgotnociomierzy stacjonarnych
dziaajcych on-line.
Mobile Timber Grader wspópracuje z zestawem komputerowym, istnieje wic
moliwo gromadzenia danych i opracowania ich statystycznie, a wyniki pomiaru
danej sztuki tarcicy mona przekazywa bezprzewodowo, z wykorzystaniem technologii bluetooth, do notebooka. Urzdzenie mona zaprogramowa na wykonywanie
pojedynczych bada i caych ich serii (30 okrele moduu sprystoci na minut).
W ramach zestawu Mobile Timber Grader uytkownik otrzymuje program komputerowy do zbierania danych i ich przetwarzania oraz zestaw do kalibracji przyrzdu.
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Od kilku lat producent oferuje równie to urzdzenie w wersji stacjonarnej, montowane przy przenoniku poprzecznym. Wersje stacjonarne urzdzenia dorównuj
wydajnoci (prdkoci sortowania) innym dostpnym na rynku urzdzeniom produkowanym przez konkurencj.
Od niedawna na rynku europejskim znajduje si jeszcze jedno nowe urzdzenie
do wytrzymaociowego sortowania tarcicy. Jest to Triomatic, francusko-szwajcarskiej rmy CBS-CBT. Urzdzenie to dziaa na zasadzie pomiaru dynamicznego moduu sprystoci przy uyciu ultrad wików. Ponadto mierzy gsto i wilgotno
sortowanej tarcicy (Sandoz i Benoit 2007). Jest ono montowane przy przenoniku
poprzecznym transportujcym sortowan tarcic (rys. 72).
a

b

Rysunek 72. Urzdzenie do wytrzymaociowego sortowania tarcicy Triomatic rmy CBS-CBT:
a – widok ogólny, b – zblienie na gowice ultrad wikowe (Sandoz i Benoit 2007)

O duym znaczeniu wytrzymaociowego sortowania tarcicy w krajach UE
wiadczy fakt powoania midzynarodowego programu wspópracy pomidzy
orodkami naukowymi i przemysem pod nazw COST E 53 „Quality control for
wood and wood products”. Jednym z wiodcych tematów tego programu byo wanie wytrzymaociowe sortowanie tarcicy metod maszynow. W ramach programu COST E 53, zaplanowanego na lata 2006–2010, odbyway si konferencje oraz
spotkania tzw. grup roboczych. Jedna z tych konferencji, w 2007 roku, odbya si
w Warszawie i bya zorganizowana przez Wydzia Technologii Drewna SGGW.

4.6.2. Wytrzymałościowe sortowanie tarcicy konstrukcyjnej
metodą maszynową w Polsce
W latach 80. ubiegego wieku w Polsce zainstalowano dwie maszyny do wytrzymaociowego sortowania. W tartaku w Sawnie i w Murowie pracoway dwie maszyny Timgrader skiej rmy Lahden Rautateollisuus. Sortoway one niewielk
ilo tarcicy, gównie na rynek angielski (Dzbeski 1995). Na rynku krajowym
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nie byo wówczas zapotrzebowania na tak tarcic. Po kilku latach pracy oba urzdzenia zostay zdemontowane. Maszyna z Murowa zostaa sprzedana rmie Partner
w Szczecinie.
W tym samym czasie w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu powstaa jedyna, jak do tej pory, pierwsza polska maszyna do wytrzymaociowego sortowania tarcicy, znana pod nazw „ITD-3”. Jeden egzemplarz tej maszyny by
z powodzeniem testowany na przeomie lat 80. i 90. ubiegego wieku w warunkach
przemysowych w ciechanowskim „Stolbudzie”. W wyniku zagroenia upadkiem
„Stolbudu” maszyna wrócia do Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu (obecnie
nie jest wykorzystywana – wymaga modernizacji oprogramowania). Drugi, taki sam
egzemplarz znajduje si w posiadaniu rmy Partner w Szczecinie (równie i tam nie
jest wykorzystywany).
Maszyna „ITD-3” (rys. 73) dziaaa na zasadzie oznaczania moduu sprystoci
sortowanej tarcicy w procesie jej uginania w dwóch przeciwnych kierunkach. Przy
staej strzace ugicia mierzono warto siy. Desk podawano do maszyny i uginano
w ustawieniu „na sztorc”, czyli szeroko deski znajdowaa si w paszczy nie pionowej. W urzdzeniu zastosowano optymalny schemat zginania, zmienny dla rónych
gruboci tarcicy. Maszyna umoliwiaa sortowanie na maksymalnie cztery klasy
jakoci oraz znakowanie sortowanej tarcicy poprzez natryskiwanie farb o rónych
kolorach (Krzosek 2009, za: Urzdzenie do klasykacji... 1986).

Rysunek 73. Urzdzenie do wytrzymaociowego sortowania tarcicy „ITD-3”
w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu

Podstawowe dane techniczne urzdzenia „ITD-3” wynosz: wymiary sortowanej tarcicy: grubo – od 19 do 75 mm, szeroko – od 75 do 250 mm, dugo – minimum 900 mm; prdko posuwu tarcicy: 30, 45, 60, 90 m·min–1.
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Obecnie w Polsce do wytrzymaociowego sortowania tarcicy stosuje si jedynie metod wizualn (Kozakiewicz i Krzosek 2011). Uprawnienia do sortowania t
metod mona uzyska , koczc specjalistyczne szkolenie. Badaniami w zakresie
wytrzymaociowego sortowania tarcicy konstrukcyjnej zajmuj si w Polsce dwa
orodki: Wydzia Technologii Drewna SGGW w Warszawie (Dzbeski i in. 2000,
2005, Krzosek i in. 2008, Krzosek 2009, Krzosek i in. 2009) oraz Instytut Technologii Drewna w Poznaniu (Szukaa i Szumiski 2003, Noskowiak 2007).
Od marca 2006 roku pracuje w Polsce pierwszy egzemplarz maszyny do sortowania najnowszej generacji. Jest to GoldenEye 706 woskiej rmy MiCROTEC. Urzdzenie zakupia rma Steico S.A. w Czarnkowie do sortowania elementów z litego
drewna, sucych do produkcji dwuteowników ze rodnikiem z pyty OSB. Aktualnie
w Polsce znajduj si dwa urzdzenia GoldenEye 706 – jedno w rmie Steico S.A.,
a drugie zostao zakupione przez rm Timber One w Bigoraju (zakad w budowie).
Od 2008 roku w posiadaniu Wydziau Technologii Drewna SGGW w Warszawie jest przenone urzdzenie do wytrzymaociowego sortowania tarcicy konstrukcyjnej Mobile Timber Grader (MTG). Na Wydziale prowadzone byy badania z uyciem tego urzdzenia. Badania obejmoway sortowanie wytrzymaociowe tarcicy
konstrukcyjnej metod wizualn, zgodnie z PN-82/D-94021 oraz sortowanie z uyciem urzdzenia MTG (rys. 74).

Rysunek 74. Stanowisko do wytrzymaociowego sortowania tarcicy z uyciem
urzdzenia MTG na WTD SGGW w Warszawie (fot. M. Grzekiewicz)

W czasie sortowania za pomoc urzdzenia MTG dla kadej deski wprowadzano do programu jej rzeczywiste wymiary, wilgotno oraz mas (kada badana sztuka bya w trakcie badania waona). Badaniami objto tarcic o rónych przekrojach
wykorzystywanych najczciej przy produkcji (np. wi b dachowych), pochodzc
z piciu rónych Krain Przyrodniczo Lenych Polski. Z kadej krainy wybrano po
trzy przekroje (Krzosek 2009).
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4.6.3. Stan normalizacji w zakresie wytrzymałościowego
sortowania tarcicy konstrukcyjnej metodą maszynową
Zagadnienia dotyczce wytrzymaociowego sortowania tarcicy konstrukcyjnej
metod maszynow reguluje norma EN 14081, która ma te status Polskiej Normy (PN-EN 14081) Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju
prostoktnym sortowane wytrzymaociowo. Cz 1: Wymagania ogólne (2007);
Cz 2: Sortowanie maszynowe. Wymagania dodatkowe dotyczce wstpnych
bada typu (2010); Cz 3: Sortowanie maszynowe. Wymagania dodatkowe dotyczce zakadowej kontroli produkcji (2007); Cz 4: Sortowanie maszynowe.
Nastawy urzdze sortujcych do kontroli maszynowej (2009). Po wprowadzeniu tej normy w rónych orodkach badawczych w Europie rozpoczto badania
zgodnie z przewidzianymi w niej procedurami. Konkretny model maszyny do
wytrzymaociowego sortowania moe by wykorzystywany tylko wtedy, gdy
jest on dopuszczony do uytku przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN)
w Brukseli i znajduje si w wykazie zamieszczonym w PN-EN 14081-4:2009.
W tej czci normy znajduj si szczegóowe wytyczne dotyczce zastosowania
poszczególnych maszyn. Najwaniejsze z nich to: kraj, w którym maszyna moe
by stosowana, gatunek drewna, do którego mona j stosowa , wymiary przekroju poprzecznego oraz klasy C, na jakie mona ni sortowa drewno. Procedura
dopuszczenia do uytku kadej maszyny musi by poprzedzona badaniami, które
wyka jej poprawn prac. Dopuszczenie do uytku otrzymuje producent maszyny tylko dla tego gatunku drewna, na którym przeprowadzono badania sprawdzajce wedug PN-EN 384:210.
W marcu 2011 roku rma MiCROTEC otrzymaa dopuszczenie do sortowania
polskiej tarcicy sosnowej dla nastpujcych swoich urzdze – Viscan i GoldenEye.
Urzdzenia ViSCAN, ViSCAN-COMPACT, ViSCAN-PLUS to trzy róne wersje
jednego urzdzenia, które róni si midzy sob sposobem okrelania gstoci badanej tarcicy. Urzdzenie w wersji podstawowej, czyli ViSCAN, dziaa na zasadzie
optycznego pomiaru, czstotliwoci drga wasnych wzbudzonych poprzez pojedyncze uderzenie w czoo badanej deski metalow kulk przy uyciu wiata laserowego.
Na podstawie okrelonej czstotliwoci drga i wprowadzonej do programu tablicowej gstoci badanego gatunku drewna obliczany jest dynamiczny modu sprystoci, bdcy kryterium zakwalikowania danej sztuki do odpowiedniej klasy wytrzymaociowej C. Niezbdne jest te podanie wilgotnoci drewna w momencie badania
oraz dugoci tarcicy. Urzdzenie jest montowane przy przenoniku poprzecznym
transportujcym tarcic. ViSCAN-COMPACT i ViSCAN-PLUS s wyposaone
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dodatkowo w oprzyrzdowanie do pomiaru gstoci kadej badanej sztuki tarcicy.
W przypadku ViSCAN-COMPACT jest to zamontowana na przenoniku waga przemysowa, a w przypadku ViSCAN-PLUS do pomiaru gstoci wykorzystywane
jest promieniowanie rentgenowskie. Urzdzenia ViSCAN i ViSCAN-COMPACT
mog pracowa z prdkoci do 35 desek na minut, a urzdzenie ViSCAN-PLUS
do 180 desek na minut.
Urzdzenie GoldenEye uzyskao dopuszczenie do uytku dla dwóch modeli:
GoldenEye 702 i GoldenEye 706. GoldenEye 702 to urzdzenie dziaajce na
zasadzie przewietlania badanej sztuki tarcicy promieniowaniem rentgenowskim,
wyposaone dodatkowo w optyczne systemy skanujce powierzchnie tarcicy za
pomoc rónokolorowych kamer oraz wiata laserowego. Urzdzenie jest przelotowe, montowane w systemie przenoników podunych. GoldenEye 706 to
dwa urzdzenia GoldenEye 702 i ViSCAN zestawione razem. Urzdzenia GoldenEye 702 i 706 mog sortowa tarcic dugoci od 2 do 6 m, gruboci od 20 do
150 mm i szerokoci od 50 do 300 mm, z prdkoci do 600 m·min–1. S to wic
urzdzenia stosowane w duych zakadach produkujcych na przykad drewno
konstrukcyjne klejone warstwowo z tarcicy (Brettschichtholz – BSH).
W tabeli 28 zamieszczono wykaz urzdze dopuszczonych do uytku w Europie przez PN-EN-14081-4:2009 wraz z podaniem ich zasady dziaania. Na podstawie ostatniego wydania tej normy oraz raportów ITT do sortowania polskiej tarcicy
dopuszczone s nastpujce rodzaje urzdze (Krzosek i Bacher 2011):
– Cook Bolinder: tarcica wierkowa i sosnowa,
– Computermatic/Micromatic: tarcica wierkowa i sosnowa,
– Raute Timgrader: tarcica wierkowa,
– GoldenEye 702: tarcica wierkowa i jodowa,
– EuroGreComat-704: tarcica wierkowa,
– Dynagrade: tarcica wierkowa, jodowa i sosnowa,
– ViSCAN: tarcica wierkowa, jodowa i sosnowa,
– GoldenEye 706: tarcica wierkowa, jodowa i sosnowa,
– Precigrader: tarcica wierkowa i jodowa,
– ViSCAN PLUS: tarcica wierkowa, jodowa i sosnowa,
– ViSCAN COMPACT: tarcica wierkowa, jodowa i sosnowa.
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Tabela 28. Urzdzenia do wytrzymaociowego sortowania tarcicy konstrukcyjnej dopuszczone
do stosowania w rónych krajach w Europie wymienione w PN-EN 14081-4:2009
Maszyna
Zasada dziaania
Kryterium sortowania
Producent
Cook Bolinder
zginanie
modu sprystoci
W. Brytania
Computermatic,
zginanie
modu sprystoci
W. Brytania
Micromatic
Raute Timgader
zginanie
modu sprystoci
Finlandia
EuroGreComat-702
przewietlanie
gsto , skato
Wochy/Niemcy
GoldenEye 702
przewietlanie
gsto , skato
Wochy
przewietlanie,
modu sprystoci,
EuroGreComat-704
Wochy/Niemcy
zginanie
gsto , skato
Dynagrade
drgania wasne
modu sprystoci
Szwecja
ViSCAN
drgania wasne
modu sprystoci
Wochy
przewietlanie, drgania modu sprystoci,
EuroGreComat-706
Wochy/Niemcy
wasne
gsto , skato
przewietlanie, drgania modu sprystoci,
GoldenEye 706
Wochy
wasne
gsto , skato
Timber Grader MTG
modu sprystoci,
drgania wasne, waga
Holandia
wraz z wag
gsto
modu sprystoci,
Precigrader
drgania wasne, waga
Szwecja
gsto
drgania wasne, waga, modu sprystoci,
Grademaster
Niemcy
kamery
gsto , skato
modu sprystoci,
Luxemburg/
E-Scan
drgania wasne, waga
gsto
Niemcy
ultrad wiki, waga,
modu sprystoci,
Szwajcaria/
Triomatic
wilgotno drewna
gsto
Francja
MSR CRP 360
zginanie
modu sprystoci
Kanada
modu sprystoci,
Xyloclass T
drgania wasne, waga
Francja
gsto
modu sprystoci,
Noesys
drgania wasne, waga
Francja
gsto
Timber Grader MTG
drgania wasne
modu sprystoci
Holandia
bez wagi
drgania wasne,
modu sprystoci,
ViSCAN-PLUS
Wochy
przewietlanie
gsto
modu sprystoci,
Xyloclass F
drgania wasne, waga
Francja
gsto
modu sprystoci,
ViSCAN-COMPACT
drgania wasne, waga
Wochy
gsto
ródo: Krzosek i Bacher 2011.
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4.6.4. Porównanie wyników sortowania wytrzymałościowego
metodą wizualną i metodą maszynową polskiej tarcicy sosnowej
W rónych krajach w Europie prowadzone s projekty badawcze polegajce
na porównywaniu wyników uzyskanych z wytrzymaociowego sortowania tarcicy
metod wizualn oraz z zastosowaniem kilku, dziaajcych na rónych zasadach,
urzdze do wytrzymaociowego sortowania (Arriaga i in. 2005, Hanhijarvi i in.
2005, Ranta-Maunus 2007). Podobne badania byy prowadzone na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie. Ich celem byo porównanie wyników wytrzymaociowego sortowania metod wizualn z wynikami sortowania metod maszynow oraz sprawdzenie do jakich klas C (wedug PN-EN 338:2011) mona zaliczy
polskie klasy sortownicze (KW, KS, KG) otrzymywane przy sortowaniu wizualnym
wedug PN-D-94021:1982 oraz projektu PN-D-94021:2013.
Wedug PN-EN 14081-2:2010 próba ogólna przeznaczona do bada, reprezentatywna dla caego zakresu tarcicy, do którego odnosz si nastawy maszyny,
powinna zawiera co najmniej cztery próby czciowe. Próba czciowa to tarcica
pochodzca z jednej krainy przyrodniczo-lenej. Uwzgldniajc ten wymóg, wybrano tarcic z piciu krain, przy czym cztery krainy reprezentoway Polsk Pónocn
i Centraln, a pita kraina – Polsk Poudniow (rys. 75).

Rysunek 75. Rozmieszczenie tartaków, w których dokonano zakupu tarcicy do bada
(opr. M. Grzekiewicz)
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Badania przeprowadzono na tarcicy sosnowej. Z kadej krainy wybrano po trzy
partie tarcicy o rónych wymiarach przekroju poprzecznego i liczebnoci 50 sztuk
kada. Dwa wymiary przekroju poprzecznego, jako najczciej stosowane przekroje
w konstrukcjach w Polsce, zostay wybrane ze wszystkich krain. Byy to nastpujce przekroje poprzeczne: 50 u 120 mm i 50 u140 mm. Trzeci przekrój by z kadej
krainy inny. Wybrano nastpujce pozostae przekroje: 38 u200 mm, 50 u225 mm,
63 u160 mm, 75 u175 mm i 100 u100 mm. Dugo tarcicy dla wszystkich przekrojów, z wyjtkiem przekroju 50 u225 mm, wynosia 4,0 m. Tarcica o przekroju poprzecznym 50 u225 mm miaa dugo 4,5 m. Ogóem badaniom poddano
766 sztuk tarcicy, o cznej miszoci 24,260 m3. Charakterystyk wymiarow tarcicy, pochodzcej z poszczególnych krain, przedstawiono w tabeli 29, z której wynika
te, e z krainy E pochodzio o 16 sztuk tarcicy wicej ni z pozostaych krain.
Zakres bada obejmowa:
a) wytrzymaociowe sortowanie tarcicy metod wizualna zgodnie z PN-D-94021:1982;
b) wytrzymaociowe sortowanie tarcicy z uyciem urzdzenia GoldenEye 706;
c) wytrzymaociowe sortowanie tarcicy z uyciem urzdzenia MTG;
d) badanie moduu sprystoci i wytrzymaoci tarcicy na zginanie, zgodnie
z PN-EN 408: 1998, z uyciem maszyny wytrzymaociowej TiraTest 2300
o zakresie do 100 KN.
Tabela 29. Wymiary przekroju poprzecznego tarcicy pochodzcej z poszczególnych krain przyrodniczo-lenych Polski
Wymiary przekroju
Kraina przyrodniczo-lena
Razem
poprzecznego
A
B
C
D
E
[mm]
Liczba sztuk tarcicy
38 u 200
–
50
–
–
–
50
50 u 120
50
50
50
50
53
253
50 u 140
50
50
50
50
52
252
50 u 225
50
–
–
–
–
50
63 u 160
–
–
50
–
–
50
75 u 175
–
–
–
50
–
50
100 u 100
–
–
–
–
61
61
Ogóem
ródo: Krzosek 2009.

150

150

150

150

166

766

Wyniki sortowania tarcicy metod wizualn przedstawiono w tabeli 30, z zastosowaniem urzdzenia GoldenEye 706 – w tabeli 31, a z zastosowaniem urzdzenia
Mobile Timber Grader (MTG) – w tabeli 32.
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Tabela 30. Wyniki wytrzymaociowego sortowania tarcicy metod wizualn
Klasa sortownicza wedug PN-D-94021:1982
Kraina
KW
KS
KG
szt.
%
szt.
%
szt.
%
A
16
10,6
20
13,3
55
36,6
B
0
0,0
4
2,6
30
20,0
C
2
1,3
4
2,6
59
39,3
D
12
8,0
18
12,0
72
48,0
E
4
2,4
9
5,4
56
33,7
Ogóem
34
4,4
55
7,2
272
35,5
ródo: Krzosek 2009.

Odrzut
szt.
59
116
85
48
97
405

%
39,3
77,3
56,6
32,0
58,4
52,9

Z tabeli 30 wynika, e ponad poowa badanej tarcicy (52,9%) zostaa zakwalikowana jako odrzut, 35,5% tarcicy zostao zakwalikowane do klasy KG, 7,2%
tarcicy zakwalikowano do klasy KS i zaledwie 4,4% tarcicy speniao kryteria najlepszej klasy KW. Mimo i tarcica bya pobierana do bada w sposób losowy, bez
adnej wstpnej selekcji, zwraca uwag bardzo dua ilo tarcicy zakwalikowanej
jako odrzut. Kady producent tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzymaociowo
musi liczy si z du iloci tarcicy nienadajcej si do zastosowania konstrukcyjnego, dla której musi znale inny sposób wykorzystania.
W wyniku wytrzymaociowego sortowania tarcicy z uyciem urzdzenia GoldenEye 706 (tab. 31) do klasy C 30 zakwalikowano 232 sztuki tarcicy (30,4% caej
partii), do klasy C 24 – 98 sztuk tarcicy (12,8% caej partii), a do klasy C 18 – 206 sztuk
tarcicy (27% caej partii). Odrzuconych zostao 228 sztuk tarcicy, czyli 29,8%. Jak
mona zauway , w znacznym stopniu, w porównaniu z wynikami sortowania wizualnego, wzrosa liczba sztuk tarcicy zakwalikowanych do wyszych klas wytrzymaociowych, czyli C 30 i C 24. Znacznemu zmniejszeniu ulega równie liczba
desek zakwalikowanych jako odrzuty.
Tabela 31. Wyniki wytrzymaociowego sortowania tarcicy z uyciem urzdzenia GoldenEye 706
Klasa wytrzymaociowa wedug PN-EN 338:2011
Kraina
C 30
C 24
C 18
odrzut
szt.
%
szt.
%
szt.
%
szt.
%
A
79
52,7
19
12,7
27
18,0
25
16,6
B
7
4,7
1
0,7
29
19,3
113
75,3
C
28
18,9
40
27,0
50
33,8
30
20,3
D
82
54,7
20
13,3
41
27,3
7
4,7
E
36
21,7
18
10,8
59
35,6
53
31,9
Ogóem
232
30,4
98
12,8
206
27,0
228
29,8
ródo: Krzosek 2009.
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W wyniku sortowania z zastosowaniem urzdzenia MTG otrzymano ma liczb sztuk tarcicy zakwalikowanej jako odrzut. Prawidowo ta jest widoczna dla
tarcicy pochodzcej z kadej badanej krainy (tab. 32). Udzia procentowy tarcicy
zakwalikowanej jako odrzut dla poszczególnych klas zawiera si w przedziale
od 2 do 49,3%. Udzia procentowy tarcicy zakwalikowanej jako odrzut dla caej
partii badanej tarcicy wynosi 17,5%. Dla tarcicy z wszystkich krain (z wyjtkiem
krainy B) najliczniejsz klas wytrzymaociow jest klasa C 24 (udzia procentowy dla poszczególnych klas od 13,3 do 49,3%, a dla caej partii badanej tarcicy
– 36,8%). Dziki zastosowaniu do sortowania urzdzenia MTG uzyskano równie
du liczb sztuk tarcicy o klasie wytrzymaociowej C 30 (128 sztuk) oraz 44 sztuki
w klasie C 35, a nawet 4 sztuki tarcicy w klasie C 40 (urzdzenie moe sortowa
tarcic do piciu klas: C 40, C 35, C 30, C 24 i C 18).
Tabela 32. Wyniki wytrzymaociowego sortowania tarcicy z uyciem urzdzenia Mobile Timber Grader
Klasa wytrzymaociowa wedug PN-EN 338:2011
Kraina

C 40

C 35

C 30

C 24

C 18

odrzut

szt.

%

szt.

%

szt.

%

szt.

%

szt.

%

szt.

%

A

2

1,3

18

12,0

42

28,0

56

37,3

21

14,0

11

7,3

B

0

0,0

0

0,0

1

0,7

20

13,3

55

36,7

74

49,3

C

0

0,0

4

2,7

23

15,3

74

49,3

39

26,0

10

6,7

D

2

1,3

18

12,0

46

30,7

61

41,0

20

13,3

3

2,0

E

0

0,0

4

2,4

16

9,6

71

42,8

39

23,5

36

21,7

Ogóem

4

0,5

44

5,8

128

16,7

282

36,8

174

22,7

134

17,5

ródo: Krzosek 2009.

Po przeprowadzeniu badania moduu sprystoci i wytrzymaoci na zginanie badanej tarcicy z uyciem maszyny wytrzymaociowej (rys. 76) oraz laboratoryjnym wyznaczeniu gstoci tarcicy wykonano obliczenia wartoci charakterystycznych dla moduu sprystoci, wytrzymaoci na zginanie i gstoci (zgodnie z PN-EN-384:2010).
Obliczenia te wykonano dla kadej z klas sortowniczych, czyli KW, KS i KG,
a nastpnie obliczone wartoci charakterystyczne porównano z wymaganiami dla
klas C zawartymi w PN-EN 338:2011. Na podstawie tego porównania dla badanej
partii tarcicy stwierdzono, e klasa KW odpowiada waciwociami klasie C 30, klasa KS – klasie C24, a klasa KG – klasie C 18. Po tych ustaleniach dokonano porównania wyników sortowania badanej tarcicy metod wizualna i metod maszynow.
Wyniki porównania przedstawiono w tabeli 33.
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Rysunek 76. Niszczce badanie wytrzymaoci tarcicy na zginanie z uyciem
maszyny wytrzymaociowej (fot. M. Grzekiewicz)

Tabela 33. Wyniki ilociowego porównania sortowania badanej partii sosnowej tarcicy metod wizualn i metod maszynow z uyciem urzdze GoldenEye 706 i Mobile Timber Grader
Metoda sortowania
Klasa wytrzymamaszynowa
ociowa wedug
wizualna
GoldenEye 706
MTG
PN-EN 338:2011
szt.
%
szt.
%
szt.
%
C 40
0
0,0
4
0,5
0
0,0
C 35
0
0,0
44
5,8
0
0,0
C 30
232
30,4
128
16,7
34
4,4
C 24
98
12,8
282
36,8
55
7,2
C 18
206
27,0
174
22,7
272
35,5
Odrzut
228
29,8
134
17,5
405
52,9

Sortujc tarcic metod maszynow (tab. 33), uzyskuje si wyra ny wzrost liczby sztuk tarcicy zakwalikowanej do wyszych klas wytrzymaociowych (C 30
i C 24) w stosunku do wyników sortowania metod wizualn, natomiast zmniejsza
si liczba sztuk tarcicy najniszej klasy (C 18) i liczba sztuk tarcicy odrzuconej. Przy
sortowaniu wizualnym uzyskano tylko 4,4% tarcicy w klasie C 30, a przy sortowaniu
maszynowym – 16,7% (MTG) i 30,4% (GoldenEye 706). Tarcica klasy C 24 przy
sortowaniu wizualnym stanowia 7,2%, a przy sortowaniu maszynowym – 36,8%
(MTG) i 12,8% (GoldenEye 706). Przy sortowaniu wizualnym uzyskano 35,5% tarcicy klasy C 18, natomiast przy sortowaniu maszynowym liczba sztuk zaliczonych
do tej klasy ulega zmniejszeniu i wynosia 22,7% (MTG) i 27,0% (GoldenEye 706).
Ponad poowa caej partii tarcicy (52,9%) zostaa odrzucona przy sortowaniu wizual-
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nym. Ilo tarcicy odrzuconej przy sortowaniu maszynowym bya znacznie mniejsza
i wynosia 17,5% (MTG) i 29,8% (GoldenEye 706). Sortowanie wytrzymaociowe
metod maszynow pozwala wysortowa wicej tarcicy o lepszych waciwociach
mechanicznych, za któr mona uzyska na rynku wysz cen. Zmniejszenie iloci
tarcicy odrzuconej podczas procesu sortowania to równie wymierna korzy .

5. Drzewne materiały konstrukcyjne
5.1. Sklejalność drewna
Stosowane w tradycyjnym budownictwie drewnianym (zrbowym) lite elementy
konstrukcyjne s ograniczone wymiarami i jakoci surowca (rednicami, dugoci i skatoci duyc, z których s wykonywane). Bardzo trudno jest pozyska
dobrej jakoci drewno, które nadawaoby si do wznoszenia obiektów inynierskich
o znacznych rozpitociach (np. hal sportowych i magazynów). Ograniczenie to
znacznie osabio konkurencyjno drewna po pojawieniu si stali i strunobetonu.
Dopiero wprowadzenie elementów klejonych przywrócio drewnu jego dawne miejsce poród materiaów konstrukcyjnych (Dzbeski i Kozakiewicz 2004).
Poprzez czenie klejowe tarcicy pozyskanej z drewna nawet o maych wymiarach i redniej jakoci mona wykona belki i podpory o rónych ksztatach, przekrojach i to o duej wytrzymaoci. Wykonywanie takich elementów jest moliwe
dziki dobrej sklejalnoci drewna. Na wynik klejenia istotny wpyw ma skad chemiczny i budowa anatomiczna drewna oraz stan powierzchni klejonych. Z gównych
elementów chemicznej budowy cian komórkowych najwiksz zdolno wizania
klejów ma celuloza. Jest ona polimerem o budowie acuchowej, zawierajcym
boczne, polarne grupy wodorotlenowe. Grupy te atwo wytwarzaj wizania wodorowe, na przykad z klejami fenolowymi, mocznikowymi i polioctanowinylowymi
(Zenkteler 1996). Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny spenia
midzy innymi wymagania normy PN-EN 301:1994.
Proces klejenia drewna mog niekiedy utrudnia lub uatwia zawarte w drewnie zwizki niestrukturalne, takie jak: ywice, tuszcze, woski, garbniki i sole mineralne. Zwizki te wpywaj na siy adhezji klejów, a take na szybko zachodzcych
reakcji (mog dziaa jak katalizatory lub inhibitory, przyspieszajc lub opó niajc procesy zestalania si spoiny klejowej). Obecno tych substancji zwizana jest
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z funkcjami zjologicznymi, jakie w ywym drzewie peni róne zespoy komórek.
Zawarto substancji niestrukturalnych jest zmienna – zaley od gatunku drewna
i warunków wzrostu drzew. Krajowe rodzaje drewna s na ogó atwe w klejeniu,
w odrónieniu od rodzajów drewna tropikalnego, bardziej obcionego zwizkami
niestrukturalnymi.
Technologia klejenia wikszoci klejów wymaga uycia drewna w stanie powietrznosuchym, to jest o wilgotnoci 12–15% (jest to wilgotno , jak uzyskuje
drewno skadowane w warunkach zewntrznych, pod zadaszeniem, w naszych warunkach klimatycznych). Z jednej strony wiksza wilgotno drewna uatwia jego
zwilanie przez klej, z drugiej jednak strony normy budowlane zalecaj, aby skleja drewno o wilgotnoci, jak bdzie miao podczas uytkowania (o przewidywanej wilgotnoci uytkowej). Takie postpowanie zapobiega powstawaniu napre
w spoinach pod wpywem nieuniknionych zmian wymiarowych niedopasowanego wilgotnociowo drewna na skutek jego wysychania lub nawilania. Dla procesu klejenia, jak zostao wspomniane wyej, ma znaczenie stan powierzchni klejonych, w tym zachodzce na nich przemiany (np. naturalne starzenie si). Najlepsz
„przyczepno ” dla klejów ma drewno wieo obrobione (przestrugane). Wana
jest równie chropowato powierzchni klejonych oraz ich wzajemne dopasowanie
(przyleganie). Spoina klejowa nie powinna by zbyt gruba (grubo nie wiksza
ni 0,1 mm) – std tarcica sortowana wytrzymaociowo, stosowana do elementów
klejonych, powinna spenia bardziej rygorystyczn drug klas tolerancji wymiarowej. Na parametry te ma wpyw sposób obróbki i kierunek anatomiczny drewna.
Najwiksze rónice wystpuj midzy powierzchniami z przekrojem poprzecznym
drewna a powierzchniami równolegymi do kierunku przebiegu wókien (przekroje wzdune). Niejednakowy wspóczynnik sprystoci oraz inna twardo drewna
wczesnego i pó nego sprawiaj, e powierzchnie prostopade do przebiegu wókien
maj wiksze nierównoci, utrudniajce przyleganie. Poprzeczne przecicie elementów strukturalnych drewna powoduje równie wiksze wnikanie kleju w gb drewna (jego „uciekanie” ze spoiny klejowej przed elowaniem).
W wyrobach i konstrukcjach drewnianych drewno jest klejone rónymi paszczyznami, a ukad wókien drzewnych w czonych czciach moe by dowolnie
zorientowany (tab. 34). Podobnie odmienna orientacja wókien drzewnych wystpuje przy wytwarzaniu materiaów drewnopochodnych (Zenkteler 1996).
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Tabela 34. Przykady sklejania drewna litego i wybranych tworzyw drzewnych (podzia w zalenoci
od ukadu wókien i sklejanych przekrojów)
Sposób czenia
Sklejanie
tarcicy na dugo

Przekrojami wzdunymi
przy równolegym uoeniu
wókien

tarcicy na szeroko

fornirów w lignofol równolego-wóknisty lub LVL

fornirów na lignofol gwia dzisto-warstwowy
Przekrojami wzdunymi przy
skonym uoeniu wókien
wiórów w pytach wiórowych

Przekrojami wzdunymi
przy prostopadym uoeniu
wókien w elementach

fornirów na sklejk

Przekrojami poprzecznymi
przy równolegym uoeniu
wókien w elementach

tarcicy na dugo , na styk

tarcicy na dugo ukonie
(na zakadk)
Przekrojami skonymi przy
równolegym ukadzie wókien w elementach

tarcicy na dugo na wczepy
klinowe

tarcicy na dugo na miniwczepy
ródo: Zenkteler 1996.
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5.2. Drewno klejone warstwowo
Obecnie za drewno klejone warstwowo uwaa si tworzywa utworzone w wyniku
sklejenia warstw tarcicy o równolegym ukadzie wókien (zwykle za pomoc klejów
melaminowych i rezorcynowych). Do wykonywania elementów klejonych dobiera
si odpowiednio wysuszon i przesortowan tarcic (pod wzgldem wymiarów i jakoci wytrzymaociowej). Jest to niezwykle istotne ze wzgldu na charakterystyk
wytrzymaociow wytworzonych elementów klejonych (Wieruszewski i in. 2009).
Tak przygotowana tarcica jest sklejana na dugo na wczepy klinowe. Pozyskane
z niej dugie pasy s nastpnie skadane warstwami i sklejane stykowo na grubo w specjalnych prasach, dajc elementy o zaprojektowanym ksztacie i wymiarach (tab. 35).
Tabela 35. Przykady waniejszych rozwiza produkowanych fabrycznie elementów z drewna klejonego
Rozpito
Schemat statyczny
Nazwa
Wysoko
[m]
d wigar o staej
l
wysokoci przekroju
do 30
h=
17
poprzecznego
d wigar z górn
i doln krawdzi
trapezow dwuspadow

10–20

rama trójprzegubowa
z cignami stalowymi

10–35

uk trójprzegubowy
z cignem stalowym
lub drewnianym

20–100

rama trójprzegubowa
z wzem na zcza
klinowe

15–25

system trójprzegubowy
ze supem i ukiem

10–25

ródo: Mielczarek 1994.
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h=

h=

S1 + S2
15

h=

h=

l
30

l
50

S1 + S2
13

h=

l
25

Klasykacj jakociowo-wytrzymaociow drewna klejonego warstwowo podaje polska norma PN-EN 1194:2000. Wyrónia si tu:
a) jednorodne drewno klejone warstwowo, którego przekrój poprzeczny tworz
warstwy tarcicy jednakowej jakoci (klasy wytrzymaoci) i tego samego gatunku botanicznego lub kombinacji gatunków drewna; jednorodne drewno klejone
warstwowo dzieli si na cztery klasy wytrzymaociowe: GL 24 h, GL 28 h,
GL 32 h i GL 36 h;
b) kombinowane drewno klejone warstwowo, którego przekrój poprzeczny tworz
wewntrzne i zewntrzne warstwy tarcicy rónych jakoci (klas wytrzymaoci) tego samego gatunku botanicznego lub kombinacji tych gatunków; kombinowane drewno klejone warstwowo dzieli si cztery klasy wytrzymaociowe:
GL 24c, GL 28c, GL 32c i GL 36c.
Ze wzgldu na sposób obcienia mona te mówi o drewnie klejonym warstwowo o spoinach poziomych, kiedy elementy s zginane si przyoon prostopadle do szerszej paszczyzny sklejanej tarcicy.
Element klejony warstwowo moe by zaliczony do jednej z podanych klas wytrzymaociowych, jeeli jego waciwoci charakterystyczne uzyskane w badaniach
poprowadzonych zgodnie z normami PN-EN 408:2010 i PN-EN 1193:1999 nie s
gorsze od wymaganych wartoci podanych w normie PN-EN 1194:2000.
Pene wymagania dotyczce drewna klejonego warstwowo (m.in. wymiarowe, stosowanej tarcicy i rodzaju pocze na dugo , ukadu sklejanych warstw
z uwzgldnieniem przebiegu sojów, charakterystyki wytrzymaociowej, wilgotnoci i procedur badawczych) okrelone s w normie PN-EN 14080:2006.
Norma PN-EN 1194:2000 okrela równie miejsce wykonywania konstrukcji
drewnianych klejonych – powinny by one wykonywane w specjalistycznych wytwórniach, majcych odpowiednie wyposaenie, wykwalikowany personel oraz
zorganizowan kontrol techniczn. Kontrola powinna dotyczy rodzaju i jakoci
stosowanych materiaów oraz waciwego przebiegu procesu technologicznego.
Ponadto w odniesieniu do drewna klejonego warstwowo istnieje wiele wymaga okrelonych w kolejnych dokumentach normalizacyjnych. Przykadowo, kwestia wymiarów i dopuszczalnych odchyek, jak równie warto wspóczynnika odksztacenia wilgotnociowego omówione s w normie PN-EN 390:1999.
Norma PN-EN 386:2002 podaje wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne, deniujc midzy innymi trzy klasy uytkowania:
klasa 1 – charakteryzujca si wilgotnoci materiau odpowiadajc temperaturze
20°C i wilgotnoci wzgldnej powierza 65% tylko przez kilka tygodni
w roku (wilgotno drewna nie przekracza 12%);
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klasa 2 – charakteryzujca si wilgotnoci materiau odpowiadajca temperaturze
20°C i wilgotnoci wzgldnej powierza 85% tylko przez kilka tygodni
w roku (wilgotno drewna nie przekracza 20%);
klasa 3 – charakteryzujca si warunkami klimatycznymi, w których materia osiga
wiksz wilgotno ni w klasie 2 (ponad 20%).
Jest w niej równie zdeniowane drewno klejone warstwowo poziomo i pionowo.
Procedura badania spoin klejowych na rozwarstwienie opisana jest w normie
PN-EN 391:2002, natomiast na cinanie – w normie PN-EN 392:1999. Wymagania dotyczce samych klejów okrelone s midzy innymi w normie PN-EN 15425:2008.
Drewno klejone warstwowo w procesie technologicznym moe by przesycane
lub pokrywane rodkami ochronnymi (przed czynnikami biotycznymi) oraz rodkami hydrofobowymi i przeciwogniowymi. Kolejnym plusem drewna klejonego warstwowo jest may ciar waciwy (w porównaniu ze stal czy zbrojonym betonem),
co przekada si na zmniejszenie kosztów fundamentowania, montau i transportu.
Niski wspóczynnik przewodzenia ciepa nie powoduje powstania mostków termicznych, a odporno na agresywne rodowiska pozwala na uycie drewna w konstrukcjach pywalni, magazynów rodków chemicznych i oczyszczalni cieków. Zalet
elementów z drewna klejonego jest moliwo tworzenia konstrukcji pozwalajcych
na przykrycie obiektów budowlanych o duych rozpitociach z jednoczesnym tworzeniem nietypowych form architektonicznych (Kotwica i in. 2011). Ich atutem jest
równie estetyczny wygld.
O moliwociach inynierskich, jakie daje drewno klejone, wiadcz wzniesione z niego obiekty, na przykad hala sportowa Uniwersytetu we Frescati z ukami
o rozpitoci 46 m lub w Zelinie na Sowacji z kopu ebrow o rednicy 105 m
(Mielczarek 1994). Inne przykady miaych konstrukcji inynierskich z drewna
i materiaów drzewnych to bioniczna konstrukcja Metropol Prasol w Sewilli (Hiszpania) lub potne zadaszenie na terenie targów EXPO w Hanowerze (Niemcy).
Drewno konstrukcyjne klejone warstwowo w Niemczech okrelane jest skrótowo symbolem BSH (Brettschichtholz). Zwykle z BSH wykonuje si zestandaryzowane elementy konstrukcyjne dugoci od 3 do 18 m, a nawet do 22 m, sklejone
z kilku, kilkunastu warstw tarcicy (tzw. lameli), poczonych we wstgi bez koca za
pomoc miniwczepów. Proces produkcji BSH skada si z nastpujcych operacji:
– suszenie tarcicy w suszarniach do wilgotnoci okoo 12%,
– wstpne struganie tarcicy,
– wytrzymaociowe sortowanie tarcicy,
– wycicie na pilarce tarczowej poprzecznej sków i innych niedopuszczalnych
wad,
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wykonanie miniwczepów na kocach desek,
czenie desek na miniwczepy z uyciem kleju we wstg bez koca,
struganie wstg do gruboci 45 mm,
przycicie wstg bez koca do dugoci (wedug zamówie klienta lub w zalenoci od dugoci prasy),
– nanoszenie kleju na szerokie paszczyzny lameli,
– prasowanie w prasie prostoliniowej,
– obróbka wykaczajca,
– pakowanie gotowego wyrobu.
Poszczególni producenci wytwarzaj BSH z rónej liczby sklejanych lameli
o rónych szerokociach (rys. 77). W tabeli 36 przedstawiono przykadow ofert wymiarow BSH – elementy produkowane masowo i magazynowane, dostpne
w kadym momencie, produkowane przez rm Wiehag.
–
–
–
–

Rysunek 77. Elementy prostoliniowe z drewna klejonego warstwowo (BSH)
o przekrojach prostoktnych (widok od czoa)
Tabela 36. Wymiary przekroju poprzecznego elementów z BSH produkowanych przez rm Wiehag
dugoci 13,5 m
Szeroko
Wysoko [cm]
[cm]
8
10
12
14
16
20
24
28
32
36
40
44
52
8
X
X
X
X
10
X
X
X
X
12
X
X
X
X
14
X
X
X
X
16
X
X
X
X
X
X
X
X
18
X
X
X
20
X
X
X
X
X
X
X
X
ródo: www.wiehag.com
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Producenci BSH oferuj równie elementy o wymiarach specjalnych, zamówionych przez klienta. Elementy z BSH o maych wymiarach przekroju poprzecznego
s wykorzystywane jako elementy konstrukcyjne w budownictwie szkieletowym.
Tym sposobem produkuje si równie prostoliniowe d wigary o duej wysokoci
i dugoci, suce jako elementy konstrukcyjne dachów i cian w budynkach o duej powierzchni (hale sportowe, kryte pywalnie itp.).
Jak podaje niemiecka rma Hüttemann, jej drewno klejone warstwowo z tarcicy
(BSH) ma do 80% wiksz wytrzymao na zginanie statyczne i okoo 40% wiksz sztywno w porównaniu z drewnem litym. Standardowo Hüttemann produkuje
drewno klejone w klasach GL 24 lub GL 32, sklejane z desek o gruboci 2 lub 4 cm.
Dugoci produkowanych elementów to: 10, 12, 14 lub 16 m (na specjalne zamówienie nawet 24 m). Przykadowo, przy najmniejszej oferowanej szerokoci równej
6 cm wysokoci elementu klejonego mog wynosi 12, 14, 16 lub 20 cm. Przy najwikszej szerokoci elementu klejonego, równej 20 cm, jego wysoko moe wynosi 20, 24, 28, 32, 36, lub 40 cm.
W tartakach niektórych krajów Unii Europejskiej (np. w Niemczech, a ostatnio
take w Polsce) coraz popularniejsza jest produkcja rónych wyrobów konstrukcyjnych klejonych – od typowego (prostoliniowego) drewna klejonego warstwowo po
inne produkty czsto wysoko zaawansowane technicznie:
a) KVH (Konstruktionsvollholz) z tarcicy klejonej tylko na dugo , w której
ski dopuszczone s zgodnie z przepisami midzynarodowymi ECE-Standards (rys. 78);
b) Kreutzbalken wyrabiane z drewna okrgego redniowymiarowego, podzielonego na wiartki sklejone krzyowo i przeciwrdzeniowo w taki sposób, aby utworzy charakterystyczny, poduny otwór, który moe suy do poprowadzenia
instalacji na przykad, przewodów elektrycznych (rys. 79–81);
c) KLH (Kreuzlagenholz) to wielkoformatowe masywne pyty z drewna (tarcicy)
klejonego krzyowo, wykorzystywane w konstrukcjach, na przykad do budowy domów pasywnych (rys. 82); technologia ta znana jest ju od niemal 30 lat,
ale dopiero obecnie szerzej stosowana;
d) BSH (Brettschichtholz) w odmianach krzywoliniowych i specjalnych;
e) Dendro light i Kulmer to klejone, przestrzenne struktury z drewna litego, nieco
przypominajce pyty komórkowe.
Coraz czciej standardowy ksztat prostoktny przekroju poprzecznego BSH
jest modykowany (rys. 83), na przykad poprzez gbokie fazowanie krawdzi,
wykonanie szeregu naci zmieniajcych waciwoci akustyczne, wykonywanie
proli (wpustów i czopów). Moe to by te radykalna zmiana przekroju na koowy.
Przykadowo, elementy z wpustami i czopami su jako pyty stropowe i elementy
cian (idea zbliona do dawnej konstrukcji sumikowo-tkowej (rys. 84).
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Rysunek 78. Sposób dopuszczania sków w tarcicy czonej na dugo

Rysunek 79. Sposób pozyskiwania elementów na klejone belki Kreuzbalken z kód
drewna redniowymiarowego i opoów otrzymanych z kód drewna wielkowymiarowego

Rysunek 80. Belki klejone Kreuzbalken, o rónych wymiarach i przekrojach
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Rysunek 81. Przykadowe przekroje poprzeczne belek klejonych Kreuzbalken

Rysunek 82. Przykad zastosowania KLH do konstrukcji cian i stropów
(KLH Massivholz GmbH)

Rysunek 83. Elementy prostoliniowe z drewna klejonego warstwowo (BSH) o urozmaiconych
przekrojach poprzecznych (widok czó)
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Rysunek 84. Przykad elementu BSH (z wpustami i czopami) stosowanego
do konstrukcji cian i stropów

Tego typu elementy (drewno klejone warstwowo) wytwarzane s przez wielu
producentów. Przykadowo rma WiEHAG Timber Construction uywa w tym celu
desek o gruboci 41 mm i klejów melaminowo-formaldehydowych (MUF), dajcych jasne spoiny.
Podobnie, jak w przypadku typowego BSH, wyglda proces produkcyjny d wigarów krzywoliniowych, które wytwarzane s zgodnie z indywidualnymi projektami budynków. Jedyna rónica polega na tym, e zamiast prasy prostoliniowej do klejenie d wigaru krzywoliniowego wykorzystuje si prasy krzywoliniowe (rys. 85).

Rysunek 85. Proces klejenia krzywoliniowego d wigaru o promieniu krzywizny
wewntrznej 3 m (fot. Wiehag)

Stosowanie krzywoliniowych d wigarów stwarza bardzo due moliwoci projektantom i architektom przy tworzeniu nowoczesnych konstrukcji wielkowymiarowych (rys. 86)
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Rysunek 86. Konstrukcja hali krytej pywalni w Sunderland Aquatic Centre
w Wielkiej Brytanii (fot. Wiehag)

Krzywoliniowe d wigary z drewna klejonego warstwowo osigaj wysoko
do 200 cm, przy gruboci do 22 cm. Na specjalne zamówienia produkowane s równie d wigary o wysokoci do 300 cm i szerokoci 26 cm.
„Lekk” alternatyw wobec typowego drewna konstrukcyjnego s przestrzenne konstrukcje klejone. Nale do nich midzy innymi pyty Denro light i elementy
Kulmer (rys. 87). Jest to tworzywo o gstoci wynoszcej 250–300 kg·m–3, wytrzymaoci na rozciganie poprzeczne (prostopade do paszczyzny pyty) – 2,5 MPa
i module sprystoci – okoo 8000 MPa. Ze wzgldu na porowat struktur tworzywo to charakteryzuje si niskim wspóczynnikiem przewodnoci cieplnej równym 0,087 W·m–1·K–1. Istotnym parametrem technicznym ze wzgldu na pewno
a

b

Rysunek 87. Przestrzenne (komórkowe) elementy klejone z drewna litego: a – pyta Dendro light,
b – elementy klejone Kulmer
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pocze jest sia utrzymania wkrtów, wynoszca 1000 N. Pyty Dendro light
wykorzystywane s w meblarstwie, stolarce otworowej (drzwi i okna), do wykonywania schodów, a take jako materia konstrukcyjny w lekkim budownictwie szkieletowym sucym równie do wykonywania poszy i elewacji.

5.3. Przegląd ważniejszych tworzyw drzewnych
Tworzywa drzewne to materiay, których podstawowym skadnikiem jest drewno.
Materiay te s otrzymywane przez:
– modykacj drewna litego metodami mechanicznymi, chemicznymi lub termicznymi,
– sklejanie, czsto pod wysokim cinieniem i w wysokiej temperaturze, klejami
organicznymi lub spoiwem mineralnym warstw fornirów, desek i listew bd
wiórów,
– sklejanie naturalnym lepiszczem (gównie lignin lub z dodatkiem substancji
klejcych) wczeniej rozwóknionego drewna.
Zalet tworzyw drzewnych jest moliwo dostosowania ich waciwoci
(np. gstoci, wytrzymaoci, odpornoci na cieranie, nasikliwoci, waciwoci
cieplnych i akustycznych) oraz rozmiarów do wymaga wynikajcych z zastosowania. Wytwarzajc tworzywa drzewne, uzyskuje si materia bardziej jednorodny. Niekorzystne cechy drewna litego, wynikajce z jego anizotropowej budowy
i higroskopijnoci oraz wystpowania wad (np. sków), s w tworzywach znacznie
ograniczane lub eliminowane. Dodatkowym atutem tworzyw drzewnych jest moliwo uycia do ich wytwarzania drewna maowartociowego, a czsto równie
odpadów drzewnych, co daje wymierne oszczdnoci.
Istnieje wiele zasad klasykacji tworzyw drzewnych. Jedn z nich jest systematyka oparta na elementach wchodzcych w ich skad (Oniko 2002). Wedug tego
kryterium podzia materiaów drewnopochodnych jest nastpujcy:
– tworzywa na bazie drewna litego (drewno klejone i ulepszane, np. lignoston
i lignomer, pyty stolarskie, KVH, drewno termowane, acetylowane, furfuryzowane),
– tworzywa na bazie forniru (sklejka, lignofol oraz nowe materiay, np. LVL
i PSL),
– tworzywa na bazie elementów otrzymywanych przez wzdune rozszczepianie
drewna litego (Scrimber, Tim Tec),
– tworzywa na bazie wiórów (róne odmiany pyt wiórowych oraz OSB i LSL),
– tworzywa na bazie wókien (pyty pilniowe wytwarzane metod mokr i metod such).
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O rosncym znaczeniu tworzyw drzewnych w budownictwie wiadczy obserwowane w ostatnich latach wyra ne zwikszenie ich produkcji. Poniej omówiono
niektóre z nich.
Lignoston uzyskuje si przez sprasowanie litego drewna (gównie gatunków liciastych) pod cinieniem okoo 30 MPa i w temperaturze okoo 130°C. W zalenoci
od sposobu prasowania lignoston dzieli si na jednostronnie, dwustronnie i wielostronnie prasowany. Ponadto moe by on lekki (1050 kg·m–3), redni (1250 kg·m–3)
i normalny (1460 kg·m–3). Podstawowe waciwoci lignostonu podane zostay
w zestawieniu porównawczym wybranych tworzyw drzewnych w tabeli 37.
Tabela 37. Charakterystyka niektórych tworzyw drzewnych produkowanych w Polsce
Gsto
Modu
Grubo Wilgot- Spcznie- NasikliWytrzyma–3
[kg·m ]
wo
sprysto[mm]
no
nie
o przy
ci przy
[%]
(po 24 h) (po 24 h)
zginaniu
Rodzaj
[%]
[%]
statycznym zginaniu
tworzywa*
statycznym
[MPa]
[GPa]
Lignoston
okoo 40 5–10
0,1–6,0
2–10
1050–1460 123–280
–
nie
nie
Sklejki
4–30
5–12
okrela
600–750
41–68
7,0
okrela si
si
Lignofol
5–120
4–8
6–10
8–16
1200
100–180
–
Pyty wiórowe
15–25** 6–11
12
40
680
23
1,8–3,2
rednio cikie
Pyty wiórowe
13–25**
6
8
25
750
27
2,1–3,5
wodoodporne
Pyty pa dzienie
14–22
6–10
15–25
60–150
300–700
5,5–18,5
rzowe
okrela si
Pyty pilniowe
2,4–6,4
6
12–25
17–30
ponad 900
32–50
–
bardzo twarde
Pyty pilniowe
2,4–6,4
7
17–35
25–50
ponad 800
20–35
2,9–5,0
twarde
Pyty pilniowe
nie okrenie
9,5–25,0
12
25–80***
350
0,8–2,0
porowate
la si
okrela si
* OSB i pyty pilniowe produkowane metod such omówiono bardziej dokadnie w tabelach 39 i 40.
** Niekiedy o gruboci 6–40 mm.
*** Nasikliwo po 2 godzinach.

Lignomer otrzymuje si dziki wgbnej modykacji struktury drewna litego
z uyciem tworzyw syntetycznych (np. polistyrenu lub polimetakrylanu winylu).
Polega to na wprowadzeniu do drewna maych czstek tworzyw sztucznych (monomerów), a nastpnie ich spolimeryzowaniu w wyniku dziaania ciepa i substancji
inicjujcych reakcje polimeryzacji. Lignomer w porównaniu z drewnem, z którego
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zosta wytworzony, charakteryzuje si zmniejszonym pcznieniem i nasikliwoci
oraz zdecydowanie lepsz wytrzymaoci na ciskanie (nawet szeciokrotnie), a take
wiksz odpornoci na dziaanie czynników biotycznych. W budownictwie lignomer moe by stosowany na ramy okienne, rusztowania, pyty szalunkowe i podogi
(te ostatnie szczególnie w pomieszczeniach dla zwierzt).
Do drewna modykowanego termicznie nale midzy innymi: Plato, Termoholz, Pedure Wood lub ThermoWood. Ostatni z wymienionych produktów jest
najbardziej znany. Proces produkcji nowego tworzywa, polegajcy na wygrzewaniu drewna sosnowego, wierkowego, brzozowego lub osikowego, rozwin
i opatentowa Fiski Instytut Bada Technicznych (VTT). Wygrzewanie skada si
z kilku faz. Najwysza temperatura wygrzewania (utrzymywana przez 2–3 godziny) wynosi od 180 do 230°C. W wyniku takiej obróbki nieznacznie wzrasta
twardo drewna i wytrzymao na ciskanie. Najwaniejszym jednak efektem
jest wydatne zmniejszenie higroskopijnoci i nasikliwoci drewna, a ubocznym
– wyra na zmiana barwy na ciemniejsz i – niestety – czciowe pogorszenie waciwoci mechanicznych.
Chemiczna modykacja drewna polega na wprowadzaniu do niego substancji
chemicznych, które reaguj ze skadnikami budowy strukturalnej drewna (holoceluloza i lignina), zmieniajc ich waciwoci. Jest to metoda aktywna. Do chemicznej modykacji drewna stosuje si midzy innymi: amoniak, monomery winylowe,
zwizki krzemoorganiczne i izocyjaniany. Drewno moe by modykowane równie alkoholem furfurylowym. Jest to organiczny zwizek chemiczny z grupy alkoholi heterocyklicznych (pochodna furanu o wzorze C4H3O–CH2–OH). Alkohol ten
dobrze rozpuszcza si w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych. Z powietrzem
tworzy mieszanki wybuchowe.
Pierwszy etap procesu modykacji polega na cinieniowej impregnacji drewna wymienionym wyej zwizkiem chemicznym, pozwalajcej na jego wniknicie
do struktury drewna i przesycenie cian komórkowych. Dokadny skad roztworu
impregnujcego zawierajcego alkohol furfurylowy jest znany producentom specjalizujcym si w takiej modykacji. Drugi etap to utwardzanie. W specjalnej komorze dziaa si na przesycone drewno podwyszon temperatur (ok. 100°C), co
przyspiesza polimeryzacj i sieciowanie alkoholu furfurylowego, a w konsekwencji
– jego wbudowanie w struktur drewna.
Metoda ta stosowana jest przede wszystkim do beztwardzielowych gatunków
drewna o otwartej strukturze, takich jak: buk, brzoza i klon. W przypadku sosny
furfuryzacja nastpuje tylko w czci bielastej, bo tylko tam ma szans wnikn alkohol. Na rynku, w zalenoci od producenta, modykowane w ten sposób drewno
wystpuje pod nazwami handlowymi KebonyWood lub VisorWood.
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Materia taki wykazuje odporno na mikroorganizmy oraz owady. Ma zwikszon stabilno wymiarow (jest bardziej hydrofobowy) – skurcze s o 50% mniejsze ni w drewnie niemodykowanym. Korzystnie zmieniaj si parametry wytrzymaociowe – drewno modykowane ma nieco wiksz twardo i wytrwao na
zginanie. Atutem jest te wzmocnienie barwy, upodabniajce jasne drewno gatunków strefy umiarkowanej do ciemnego drewna tropikalnego.
Kolejn metod modykacji chemicznej drewna jest jego acetylowanie. Proces ten polega na zmianie struktury chemicznej drewna poprzez wprowadzanie do
jego wntrza w komorach cinieniowo-próniowych bezwodnika kwasu octowego.
W podwyszonej temperaturze w wyniku reakcji grupy hydroksylowe celulozy s
zamieniane na grupy acetylowe, a jako produkt uboczny powstaje kwas octowy, który nastpnie trzeba zneutralizowa lub usun z drewna (co decyduje o skutecznoci
caego procesu).
Zacetylowane i pozbawione kwasu octowego drewno nabiera duej odpornoci
na dziaanie mikroorganizmów i staje si hydrofobowe – przyjmuje zdecydowanie
mniejsz wilgotno równowan w porównaniu z drewnem normalnym. Przykadowo przy temperaturze powierza 20°C i wilgotnoci wzgldnej 65% osiga wilgotno okoo 5%. Zmodykowane drewno jest bardziej stabilne wymiarowo od
drewna tikowego: jednostkowy skurcz w kierunku promieniowym w caym zakresie
higroskopijnym nie przekracza 1%, a w kierunku stycznym – 2%. Niewielkiemu
wzrostowi ulega take wytrzymao na zginanie statyczne, przy czym modu sprystoci jest taki sam jak w drewnie normalnym. Zmianie ulega take barwa – drewno janieje. Na rynku, w zalenoci od producenta, acetylowane drewno wystpuje
nad nazw handlow AccoyaWood lub TitanWood.
Z materiau tego wykonuje si gównie konstrukcje zewntrzne (np. w postaci
mostów). By moe przyszociowo bd z Accoya wykonywane take elementy
podogowe, jednak ju dzi wiadomo, e prawdopodobnie wymagayby one zastosowania dedykowanych dla nich rodków uszlachetniajcych powierzchni (specjalnych farb i lakierów).
Pyta stolarska to pyta zoona z warstwy rodkowej, oklejona obustronnie jedn lub dwiema warstwami obogu lub arkuszami pyt pilniowych. Pyty te s materiaem konstrukcyjnym, którego budowa ma na celu ujednolicenie wytrzymaoci
oraz zmniejszenie moliwoci paczenia si drewna. Ze wzgldu na budow, pyty
stolarskie dzieli si na pyty o rodkach penych i pustakowe, nazywane inaczej komórkowymi (te ostatnie nale do materiaów kompozytowych). Gsto pyt stolarskich penych dochodzi do 700 kg·m–3. Produkowane s one w grubociach od 12
do 35 mm. Wykorzystuje si je gównie w meblarstwie, w budownictwie su jako
elementy pycin drzwiowych i szaf wnkowych.
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Lignofol, czyli zagszczone drewno warstwowe, jest tworzywem otrzymywanym
w procesie klejenia na gorco klejami wodoodpornymi, pod cinieniem 5–20 MPa,
arkuszy lub skrawków forniru o gruboci poniej 1 mm. Zalenie od wzajemnego
ukadu wókien w ssiednich warstwach lignofol dzieli si na równolegowóknisty,
krzyowowóknisty i gwia dzistowóknisty. Produkowany jest w grubocisch od
5 do 120 mm, do okrelonych z góry celów. Oprócz wymienionych odmian wytwarza si te lignofole specjalne, jak lignofol samosmarowny lub elkon. Waciwoci
lignofolu w duej mierze zale od jego gstoci, która z kolei zaley od cinienia
i czasu prasowania. Podstawowe waciwoci tego tworzywa podane s w zestawieniu porównawczym z innymi tworzywami zawartym w tabeli 37. Lignofol stosuje
si przede wszystkim do wytwarzania listew sprynujcych, prowadnic, kó zbatych i innych czci maszyn.
Sklejka to pyty sklejane z nieparzystej liczby fornirów, w których wókna
w przylegych do siebie warstwach przebiegaj pod ktem prostym. Jest ona najstarszym z tworzyw drzewnych, produkowanych w bardzo wielu odmianach.
Na jako sklejki wpywaj rodzaje uytego drewna i kleju. W sklejkach suchotrwaych stosuje si kleje mocznikowe, a w wodoodpornych – kleje fenolowe i rezorcynowe. Sklejka budowlana (np. Multi, EKO, Biaform) jest stosowana na cianki
dziaowe i podogi, pod pokrycia dachowe, jako tarcze szalunkowe, a zwaszcza jako
elementy belek zoonych i rodniki w belkach dwuteowych.
Do wymienionych elementów nonych konstrukcji zwykle stosuje si sklejk
wodoodporn, skadajc si z minimum piciu fornirów, o wilgotnoci nieprzekraczajcej 10%. Do zalet sklejki zalicza si wyrównanie waciwoci mechanicznych
wzdu i w poprzek arkusza, a take polepszenie waciwoci zycznych zwizanych z dziaaniem wilgoci. Zalet s równie due wymiary arkuszy oraz znaczna wytrzymao przy niewielkiej gruboci (tab. 37). Wartoci charakterystyczne
waciwoci mechanicznych dla sklejki stosowanej w konstrukcjach, potrzebne do
oblicze statycznych, podane s midzy innymi w normie PN-B-03150:2000.
Sklejka elastyczna (exible plywood) to tworzywo konkurencyjne wobec nacinanych pyt pilniowych redniej gstoci lub ksztatek sklejkowych. Zalet sklejek
elastycznych jest atwo ich wyginania, bez uycia ciepa i cinienia, na bardzo
maym promieniu (nawet do 3 cm przy gruboci sklejki 3 mm), a take maa gsto
oraz dwie „gadkie” powierzchnie (nie ma tu strony lewej i prawej – obie s takiej
samej, dobrej jakoci). Sklejki elastyczne produkowane s w rónych grubociach
(od 3 do 16 mm). W zalenoci od gruboci skleja si je z 3 lub 5 warstw (fornirów)
z uyciem klejów termoutwardzalnych (np. na bazie ywic melaminowo-formaldehydowych). W porównaniu ze „zwyczajnymi” (np. trzywarstwowymi) sklejkami
róni si gruboci poszczególnych warstw. Odwrotnie ni w zwykych sklejkach
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ich warstwy zewntrzne s zdecydowanie grubsze od warstwy rodkowej. Niewielka
grubo warstwy rodkowej (ok. 0,8 mm), wykonanej z wytrzymaego dugowóknistego drewna, decyduje o gitkoci sklejki i jej wytrzymaoci. Zginanie uatwiaj
równie warstwy zewntrzne wykonane z mikkich i lekkich rodzajów drewna, które
atwiej poddaj si odksztaceniu. Ze sklejek elastycznych wykonuje si krzywoliniowe elementy do mebli, zabawek, aranacji wntrz oraz odzi i jachtów. Gsto
tych sklejek wynosi od 300 do 400 kg·m–3, modu sprystoci w poprzek wókien
(w stosunku do warstw zewntrznych) – 0,23 GPa, a wzdu wókien – 6,3 GPa.
W ostatnim pówieczu obserwuje si dynamiczny rozwój w zakresie wytwarzania nowych materiaów drewnopochodnych, szczególnie stosowanych w budownictwie. Typowe i dobrze znane tworzywa: sklejki, pyty stolarskie, pyty wiórowe
i pilniowe, s stopniowo zastpowane przez materiay specjalistyczne (Dzbeski
i Kozakiewicz 2004). W tej grupie tworzyw znajduj si midzy innymi: konstrukcyjne tworzywa z forniru i duych wiórów (np. LVL, PSL i LSL). Pierwsze z nich to
drewno warstwowe z fornirów (LVL – laminated venner lumber). Pocztki LVL sigaj II wojny wiatowej, kiedy to pierwowzór tego tworzywa stosowano do wytwarzania migie i innych czci samolotów wymagajcych lekkich materiaów o duej
wytrzymaoci. Materia ten zalicza si do tworzyw warstwowych, wytwarzanych
z fornirów skrawanych obwodowo. Jako materia konstrukcyjny w budownictwie po
raz pierwszy pojawi si w USA po 1970 roku. Od tego czasu zarówno sam produkt,
jak i proces jego wytwarzania ewoluoway – pojawiay si wci jego nowe odmiany. Obecnie LVL wytwarzane jest w wielu krajach i przez to znane pod wieloma
okreleniami handlowymi, jak: Kerto Q, Kerto S, Kerto T, Microllam LVL, Svedlam
lub PLV (parallel laminated venner). Naley ono do tworzyw warstwowych uzyskiwanych przez sklejenie fornirów pozyskanych w skrawaniu obwodowym. W zalenoci od ukadu wókien w ssiadujcych warstwach fornirów wyrónia si:
– LVL o wzajemnie równolegym ukadzie wókien we wszystkich sklejanych
warstwach,
– LVL, w którym wikszo warstw posiada wzajemnie równolegy ukad wókien
(wystpuj równie warstwy o ukadzie prostopadym, zwikszajce sztywno
tworzywa).
Pierwszy z wymienionych wyej rodzajów LVL wykorzystuje si w konstrukcjach do wytwarzania dugich elementów nonych, na przykad belek, supów, stojaków, podpór, a drugi – ze wzgldu na wiksz sztywno i mniejsze tendencje do
paczenia si – do elementów pytowych. Tworzywo to czsto czone jest ze sklejk
lub pytami OSB w belki dwuteowe (drewno warstwowe z fornirów peni w nich
rol pasów zewntrznych).
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czsto wystpowania [%]

Przy wytwarzaniu drewna warstwowego z fornirów bardzo istotny jest sposób
ich czenia na dugo . Stosowanie pocze stykowych powoduje wyra ne zmniejszenie wytrzymaoci. Najkorzystniejsze jest uycie pocze wieloklinowych, jednak
w warunkach przemysowych s one trudne do wykonania, dlatego zwykle stosuje si
poczenia zakadkowe uciosowe. Wytrzymao LVL z tak poczonymi fornirami
w warstwach jest porównywalna lub tylko nieznacznie zmniejszona w stosunku do
LVL sklejanego z caych (nieczonych na dugo ) fornirów (Jong i Murphy 1983).
Sukces LVL, polegajcy na systematycznie rosncym udziale w konstrukcjach
drewnianych, wynika z kilku czynników (Grzekiewicz i Krzosek 1995):
– moliwoci uzyskania elementów o wymiarach trudno osigalnych lub wrcz
niedostpnych dla drewna litego, na przykad uzyskanie z maych wyrzynków
(o niewielkich rednicach) elementów o duych przekrojach przy dobrej wydajnoci materiaowej,
– lepszej stabilnoci wymiarowej i bardziej jednorodnych waciwoci mechanicznych w porównaniu z drewnem litym (rys. 88), pozwalajcych na przyjmowanie wyszych wspóczynników bezpieczestwa i tym samym „pocienianie”
konstrukcji (wymierne oszczdnoci materiaowe),
– duej dokadnoci wykonania i wysokiej jakoci powierzchni pozwalajcej na
bezporednie pokrywanie jej powokami malarsko-lakierniczymi,
– atwoci impregnacji rodkami ochrony drewna zabezpieczajcymi przed czynnikami biotycznymi i ogniem.
Wicej informacji na temat wytwarzania, waciwoci i zastosowania LVL znajduje si midzy innymi w opracowaniu Nicewicz i innych (2004).

wytrzymao na zginanie, Rg [MPa]

Rysunek 88. Porównanie rozkadu wytrzymaoci na zginanie drewna litego, wykonanej
z tego drewna tarcicy klejonej warstwowo i LVL (Yougquist 1978)
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W porównaniu z drewnem litym tworzywo to charakteryzuje si lepszymi parametrami wytrzymaociowymi (rys. 88). Wynika to z usunicia typowych wad drewna litego w postaci okóków, sków, pkni i skrtu wókien. Zarówno na dugoci,
jak i na przekroju poprzecznym LVL wykazuje homogeniczno (wyrównanie) waciwoci. Parametry wytrzymaociowe zalene s od gstoci surowca wyjciowego oraz od budowy gstoci samego tworzywa. Przykadowo LVL o gstoci okoo
500 kg·m–3 ma wytrzymao na zginanie statyczne równ 65 MPa, a przy gstoci
okoo 800 kg·m–3, wytrzymao ta wynosi 140 MPa (Kawai i in. 1993). Zalet omawianego tworzywa jest to, e do jego wytwarzania mona uy gatunków drewna
nienadajcych si do uycia w konstrukcjach w postaci litej tarcicy.
W tabeli 38 przedstawione s wybrane waciwoci czterech odmian LVL (Kerto S, Kerto Q, Kerto T i Microllam) oraz PSL Parallam.
Tabela 38. Wybrane waciwoci LVL, na przykadzie Kerto i Microllam, oraz PSL, na
Parallamu
LVL
Waciwo
Kerto S
Kerto Q
Kerto T Microllam
Wymiary:
– grubo [mm]
21–75
21–69
39–75
44–89
– szeroko [mm]
< 1820
< 2500
< 2000
150–610
– dugo [m]
< 23
< 20
< 23
< 20
–3
Gsto [kg·m ]
480–550
480–550
410–480
500–600
Wspóczynnik przenikalnoci
0,15
0,15
0,15
0,14
cieplnej [W·m–1·K–1]
Wytrzymao [MPa]:
– na zginanie
20
15
13
21
– na rozciganie równolegle
16
12
9
17
do wókien
– na ciskanie równolegle
16
12
11
19
do wókien
– na ciskanie prostopadle
3
3
2
~4
do wókien
– cinanie równolegle do wókien
0,9
0,6
0,9
1,3
– cinanie prostopadle do wókien
2
2,2
0,9
2,5
Modu [GPa]:
– sprystoci
13
10
10,5
14,5
– odksztacenia postaci
0,5
0,5
0,5
0,75
ródo: Dzbeski i Kozakiewicz 2004.

przykadzie
PSL
Parallam
44–483
40–280
< 20
600–700
0,14
21
18
20
~3
1,0
2,8
14,5
0,75

Drugim z wymienionych tworzyw, opartych na bazie forniru, jest Parallam (lub
PSL – parallel standard lumber, co w wolnym tumaczeniu na jzyk polski oznacza
pasmowe drewno równolegowókniste). Tworzywo to otrzymuje si z odpowiednio uoonych (zorientowanych wzdunie) pasków forniru o gruboci okoo 3 mm,
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zwizanych klejami wodoodpornymi (przy zastosowaniu ywic fenolowo-formaldehydowych). Paski forniru wytwarza si z rónych rodzajów drewna (np. sosny,
daglezji, topoli). Wykonane z tego tworzywa belki dostpne na rynku maj dugo
dochodzc do 20 m (co jest limitowane gównie moliwociami obróbki wykaczajcej i pó niejszym transportem), szeroko od 40 do 280 mm i wysoko od 44
do 483 mm.
Wymienione wyej dane i inne waciwoci charakteryzujce PSL podane s
w tabeli 38. Tworzywo PSL, podobnie jak LVL, to materia konstrukcyjny, wyróniajcy si dobrymi waciwociami mechanicznymi oraz homogeniczn, pozbawion wad struktur, która korzystnie wpywa na stabilno wymiarow i obrabialno .
Atutem PSL jest stosunkowo maa gsto (600–700 kg·m–3) przy gwarantowanych wysokich parametrach wytrzymaociowych i dobrej stabilnoci wymiarowej.
W porównaniu z drewnem litym uywanym w konstrukcjach PSL zapewnia ponad
dwukrotnie wiksze naprenia dopuszczalne przy zginaniu i cinaniu. W peni
zachowuje te zalety naturalnego drewna, to jest estetyczny wygld i przyjemn
barw. W budownictwie jest szeroko wykorzystywany na elementy none. Odpowiednio zabezpieczony rodkami ochrony drewna moe by z powodzeniem
stosowany w warunkach pracy zewntrznej, na przykad do konstrukcji kadek
i mostów. Elementy konstrukcyjne wykonane z nowych tworzyw warstwowych
– LVL i PSL, mog by czone, podobnie jak drewno lite, za pomoc gwo dzi,
wkrtów, sworzni, pytek kolczastych oraz prolowanych stalowych kotwi, zawiesi i uchwytów.
Oprócz wykorzystania w konstrukcjach domów jednorodzinnych tworzywo to
jest uywane do budynków wielkogabarytowych – hal i magazynów. Po dodatkowym zabezpieczeniu przed dziaaniem wilgoci i mikroorganizmów PSL moe by
uyte w konstrukcjach kadek i mostów (Nicewicz i in. 2004).
Scrimber (albo Tim-Tek) to tworzywo wynalezione w 1975 roku w Australii.
Wytwarza si go z maowymiarowego drewna okrgego, które jest stopniowo miadone i rozdzierane na wzdune pasma poprzez przepuszczenie midzy poprzecznie
rowkowanymi walcami. Uzyskane pasma s suszone, zaklejone i prasowane, dajc
belki o rónej dugoci i gruboci (do 152 mm). Przy gstoci 705 kg·m–3 , wytrzymao na zginanie statyczne tego tworzywa waha si od 13,8 do 16,6 MPa, a modu
sprystoci – od 0,83 do 15,86 GPa (Oniko 2002).
Pyty wiórowe s produkowane przede wszystkim z wiórów drzewnych czonych ze sob pod cinieniem, w podwyszonej temperaturze, przy zastosowaniu
klejów syntetycznych. Obecnie do wytwarzania pyt wiórowych uywa si równie
znacznej iloci trocin, których udzia moe osign a 70% wsadu (Oniko 2002).
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Ze wzgldu na budow pyty wiórowe dzieli si na jednowarstwowe, wielowarstwowe
(trzy- i piciowarstwowe) oraz frakcjonowane i warstwowo-frakcjonowane (rys. 89).
Ze wzgldu na gsto wyrónia si pyty lekkie – o gstoci do 500 kg·m–3, pyty
rednio-cikie – o gstoci 500–700 kg·m–3 oraz pyty cikie – o gstoci powyej
750 kg·m–3. Wytwarza si je o gruboci od 5 do 25 mm (Drouet 1992). Decydujcy
wpyw na waciwoci wytrzymaociowe pyt wiórowych ma wzajemne uoenie
czstek drzewnych i wielko powierzchni ich styku.
a

c

b

d

Rysunek 89. Schemat budowy pyt wiórowych z zaznaczonym rozkadem gstoci na gruboci pyty:
a – jednowarstwowej, b – piciowarstwowej, c – frakcjonowanej, d – warstwowo-frakcjonowanej
(Drouet 1992)

Podstawowe waciwoci pyt wiórowych podane s w tabeli 37. Podobnie jak
w przypadku sklejek, w zalenoci od zastosowanego kleju moemy uzyska pyty
wiórowe suchotrwae lub wodoodporne (np. V-100). Mona je równie modykowa przez dodatek rodków hydrofobowych lub grzybobójczych oraz chronicych
przed erowaniem owadów i dziaaniem ognia.
W Polsce pyty wiórowe s stosowane gównie w przemyle meblarskim,
w mniejszym stopniu w budownictwie. Pyty stosowane w konstrukcjach dziel si na: przenoszce obcienia, uytkowane w warunkach suchych (PN-EN
312-4:2000) lub wilgotnych (PN-EN 312-5:2000) oraz o podwyszonej zdolnoci
do przenoszenia obcie, uytkowane w warunkach suchych (PN-EN 312-6:2000)
lub wilgotnych (PN-EN 312-7:2000). Wilgotno tych pyt powinna by uzaleniona od miejsca i zakresu stosowania (zwykle nie wiksza ni 10%). Wartoci charakterystyczne waciwoci mechanicznych dla pyt wiórowych stosowanych w konstrukcjach, potrzebne do oblicze statycznych, podane s midzy innymi w normie
PN-B-03150:2000.
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W poczeniu z drewnem litym pyty wiórowe mona wykorzystywa na klejone
konstrukcje none (np. na pyty stropowe). Formuje si z nich równie prolowane
belki o przekroju ceowników, które nastpnie sklejane s do przekroju dwuteowego
lub skrzynkowego (rys. 90a). Belki wytaczane z wiórów to równie wystpujce
na rynku Merk-Formholz (MFH) o gstoci oko 560 kg·m–3. Do ich wytwarzania
stosuje si wióry z odpadowego drewna wierkowego, które czone s przy uyciu
ywicy mocznikowo-fenolowo-formaldehydowej. Uzyskany produkt to belka z pustym rodkiem o wymiarach przekroju poprzecznego 140 × 200 mm. Na wszej,
górnej powierzchni znajduje si biegncy wzdu belki wystp, a na dolnej – rowek
(rys. 88b), co pozwala – przez ich wzajemne nakadanie – na tworzenie szczelnych
cian (Oniko 2002).
a

b

Rysunek 90. Belki wytaczane z wiórów drzewnych: a – sklejane (1 – belka wiórowa , 2 – spoina
klejowa), b – MFH (Drouet 1992)

Wióry i wókna drzewne s równie skadnikami pyt cementowych i gipsowych. W pytach tych stanowi swoistego rodzaju zbrojenie, wpywajce korzystnie na wytrzymao , jak równie materia wypeniajcy, polepszajcy obrabialno
i izolacyjno pyt. Najbardziej rozpowszechnione s pyty wiórowo-cementowe
z cementem portlandzkim o gstoci od 1100 do 1400 k·m–3 (zawarto wagowa drewna ok. 20%). Ich wytrzymao na zginanie wynosi od 9 do 18 MPa. Jest
to tworzywo trudnopalne i wodoodporne, a jednoczenie atwe w obróbce. Stosuje
si je na osonowe ciany zewntrzne, cianki dziaowe, stropy i podogi. Zamiast
wiórów w pycie cementowej moe znajdowa si wena drzewna. Pyty produkowane z wen drzewn maj gruboci od 15 do 100 mm. Ich wytrzymao na
zginanie waha si od 0,4 do 0,7 MPa. Stosuje si je do pokry dachowych, jako
pyty wytumiajce haas i pyty termoizolacyjne, szczególnie w poczeniu z tworzywami piankowymi lub wen mineraln. Pyty gipsowo-drzewne charakteryzuj si gstoci rzdu 1150–1200 kg·m–3 i wytrzymaoci na zginanie statyczne
od 5,5 MPa (wókniste) do 9,0 MPa (wiórowe). Pyty te produkowane s take
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jako trójwarstwowe, z wikszym udziaem wókien lub wiórów w warstwie rodkowej (Oniko 2002). Pyty gipsowo-drzewne stosuje si gównie do wykadania
wewntrznych cian budynków.
Pyty OSB (oriented standard board) s specyczn odmian pyt wiórowych,
przeznaczonych gównie dla budownictwa, która dobrze oddaje specyk ich budowy.
Wióry stosowane do produkcji OSB to tzw. wióry paskie, dugoci 70–150 mm. Maj
one wiksze wymiary ni wióry stosowane do wytwarzania tradycyjnych pyt wiórowych – przypominaj sw morfologi skrawki forniru. Ponadto dusza o wiórów
w warstwach zewntrznych orientowana jest zgodnie z dusz osi arkusza pyty.
Krótsze wióry w warstwach wewntrznych s ukadane prostopadle do warstw zewntrznych. Czstki te czone s przy uyciu ywic syntetycznych. Norma PN-EN
300:2000 dzieli OSB na cztery rodzaje pyt w zalenoci od ich przeznaczenia:
– OSB/1, pyty nienone w warunkach suchych,
– OSB/2, pyty none w warunkach suchych,
– OSB/3, pyty none i nienone w warunkach wilgotnych,
– OSB/4, pyty o podwyszonych obcieniach mechanicznych w warunkach suchych i wilgotnych.
Poszczególne rodzaje pyt produkowane s o gruboci od 6 do 20 mm. Ich gsto zawiera si najczciej w przedziale od 620 do 640 kg·m–3, a wspóczynnik
przewodnoci cieplnej wynosi 0,13 W·m–1·K–1. Róni si midzy sob stopniem
wodoodpornoci oraz poziomem waciwoci mechanicznych (tab. 39).
Tabela 39. Porównanie wymaga dla rónych rodzajów pyt OSB o gruboci 10–18 mm
Waciwo
ródo
OSB/1
OSB/2
OSB/3
Wytrzymao na zginanie
PN-EN 310:1994
18
20
20
– o wiksza [MPa]
Wytrzymao na zginanie
PN-EN 310:1994
9
10
10
– o mniejsza [MPa]
Modu sprystoci przy zginaniu
PN-EN 310:1994
2,5
3,5
2,5
– o wiksza [GPa]
Modu sprystoci przy zginaniu
PN-EN 310:1994
1,2
1,4
1,4
– o mniejsza [GPa]
Wytrzymao na rozciganie
PN-EN 319:1999
0,28
0,32
0,32
prostopade do paszczyzny [MPa]
Spcznienie na grubo po 24 h
PN-EN 317:1999
25
20
15
moczenia w wodzie [%]

OSB/4
28
15
4,8
1,9
0,45
12

Przytoczone wyej rodzaje i przeznaczenie pyt OSB to bardzo ogólne stwierdzenia dotyczce wymaga uytkowych. Warto wic wymieni kilka przykadów
faktycznego zastosowania tych pyt. W budownictwie szkieletowym, jako materia konstrukcyjny, wykorzystuje si gównie wodoodporne pyty OSB/3 i OSB/4.
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Naley przy tym pamita , e w wyniku specycznej orientacji wiórów paskich
w arkuszu waciwoci none tego tworzywa s zalene od kierunku obcienia. Pyta ma tzw. gówn o nonoci (o wiksza) pokrywajc si z osi orientacji wiórów
paskich na powierzchni pyty. Wytrzymao i sztywno wzdu osi gównej (osi
wikszej) jest okoo 2,5-krotnie wiksza ni wytrzymao i sztywno wzdu osi
poprzecznej (osi mniejszej). W elementach nonych pyty OSB uywane s rodniki do belek dwuteowych. Poza tym stosuje si je na poszycia elementów cian
wewntrznych i zewntrznych, stropów, podóg i poaci dachowych. Pyty OSB,
podobnie jak zwyke pyty wiórowe, mona laminowa , okleinowa i tapetowa
czy pokrywa wykadzinami dywanowymi. Poza tym wykonuje si z nich nakadki
i pasy montaowe oraz uywa w robotach wykoczeniowych, na przykad na elementy szaf wnkowych (Dzbeski i Kozakiewicz 2004).
Kolejnym budowlanym zastosowaniem pyt OSB jest wykonywanie z nich tarcz
szalunkowych wielokrotnego uytku. Cienkie odmiany tych pyt s predysponowane
do szalunków na powierzchnie z zaomami. Przy szalowaniu konstrukcji mostowych
i wsporczych z pyt OSB wykonuje si z powodzeniem take ebra, nakadki, rodniki i jarzma. Znalazy one równie zastosowanie w produkcji opakowa. Wykonuje
si z nich rónego rodzaju skrzynie transportowe, poszycia palet i listwy dystansowe
(Hikiert 2001).
Oprócz wymienionych wyej pyt OSB produkowane s równie pyty OSB light, cechujce si ciarem waciwym mniejszym o 25% . Ich gsto wynosi okoo
480 kg·m–3, modu sprystoci wzdu osi gównej – 2,8 GPa, wytrzymao na zginanie (o wiksza) – 15 MPa, a wspóczynnik przewodnoci cieplnej – 0,13 W·m–1·K–1.
Inn odmian pyt OSB jest wiórowe drewno równolegowókniste, znane pod
nazw LSL (laminated strand lumber) lub Intrallam. Surowcem do jego produkcji
s due wióry, dugoci okoo 300 mm, otrzymywane gównie z mikkiego drewna
topolowego. Orientowane wióry s czone ywicami poliuretanowymi, zapewniajc powstajcemu tworzywu wodoodporno . Produkuje si go o gruboci od 30 do
140 mm. Ciesze pyty s stosowane jako elementy cienne lub pokrycia dachowe,
a grubsze przecinane s na belki o danych wymiarach. Typowa gsto LSL to
okoo 600 kg·m–3.
Pyta pilniowa to pyta wytworzona z wókien ligno-celulozowych z dodatkiem lub bez dodatku rodków chemicznych. Pyty pilniowe otrzymywane s metod mokr lub such. W zalenoci od gstoci pyty otrzymywane metod mokr
mona ogólnie podzieli na: porowate – o gstoci poniej 400 kg·m–3, pótwarde –
o gstoci 400–800 kg·m–3, twarde – o gstoci 800–900 kg·m–3 i bardzo twarde
– o gstoci powyej 900 kg·m–3. Wszystkie z wymienionych rodzajów pyt mona
podda zabiegom uszlachetniajcym, polegajcym na dodatku substancji hydrofo-
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bowych, impregnujcych i ochronnych. Pyty porowate stanowi dobry materia izolacyjny. Jako materia konstrukcyjny stosowane s w zasadzie tylko pyty pótwarde
i twarde. Powinny one spenia wymagania zawarte w normach PN-EN 622-2:2006
i PN-EN 622-3:2006. Wybrane waciwoci pyt wiórowych zestawiono w tabeli
40. Wartoci charakterystyczne waciwoci mechanicznych dla pyt pilniowych
stosowanych w konstrukcjach potrzebne do oblicze statycznych podane s równie
w normie PN-B-03150:2000.
Tabela 40. Wybrane waciwoci pyt pilniowych (HDF i MDF) formowanych metod such
Wymagania w zalenoci od gruboci pyty [mm]
Cecha
ródo
2,5– > 4,0– > 8,0– > 9,0– > 12,0– <19,0– > 30,0–
lub waciwo
–4,0
–8,0
–9,0 –12,0 – 9,0
–30,0
–38
Gsto
PN-EN-310:1994 1050
870
830
820
800
770
750
Wytrzymao
PN-EN-310:1994
23
23
23
22
20
18
17
na zginanie [MPa]
Modu sprystoci wzdu osi PN-EN-310:1994
–
2,7
2,7
2,5
2,2
2,1
1,9
wzdunej [GPa]
Wytrzymao na
PN-EN-319:1999
0,65
0,65
0,65
0,6
0,55
0,55
0,5
rozrywanie [MPa]
Spcznienie po
PN-EN-317:1999
35
30
17
15
12
10
8
24 h [%]
Wilgotno [%]
PN-D-04247:1981
od 4 do 7

Pyty pilniowe mona równie otrzymywa metod such z wókien drzewnych lub rolin jednorocznych czonych ywicami syntetycznymi. Sporód pyt pilniowych otrzymywanych metod such najpopularniejsze s pyty MDF (medium
density berboard – pyty pilniowe redniej gstoci, od 600 do 800 kg·m–3). Pyty
te do niedawna byy stosowane gównie w meblarstwie. Obecnie produkowane s w
szerszym zakresie gstoci (od 450 do 1050 kg·m–3) i wykorzystywane do wykoczenia wntrz oraz na materiay pokryciowo-izolacyjne w budownictwie. Europejska Federacja Producentów Pyt (EPF – European Panel Federation) wprowadzia
nastpujcy podzia pyt pilniowych formowanych na sucho pod wzgldem ich
gstoci:
– ultralekkie (ULDF), o gstoci 450–550 kg·m–3 (stosowane na prolowane wypraski i materiay izolacyjne),
– lekkie (LDF), o gstoci > 550–650 kg·m–3 (przeznaczone gównie do produkcji
mebli),
– zwyke (MDF), o gstoci > 650–800 kg·m–3 (do produkcji mebli i elementów
stolarki, np. pycin drzwiowych, parapetów, kasetonów, paneli ciennych i listew prolowanych),
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twarde (HDF) o gstoci >800-1050 kg·m–3 (stosowane gównie na panele podogowe).
Wymienione wyej pyty mog by produkowane jako standardowe (przeznaczone do pracy w warunkach nienaraajcych je na bezporedni kontakt z wod) lub
odporne na wilgo (gdzie dopuszczalna jest praca przy wilgotnoci wzgldnej powietrza powyej 70% i krótkotrway kontakt z wod). Powierzchnie widoczne pyt
zwykle pokrywa si powokami malarsko-lakierniczymi lub foliami z nadrukiem,
które podnosz ich estetyk i dekoracyjno . Wymagania stawiane poszczególnym
pytom MDF zawarte s w normach przedmiotowych (np. PN-EN 622-5:2010). Wybrane waciwoci tych pyt przedstawiono w tabeli 40.
Wród materiaów budowlanych z pyt pilniowych formowanych metod such dominuj pyty izolacyjne, przeznaczone zarówno do pokrywania cian, jak
i dachów oraz podóg. Pyty te nie s laminowane, aby zapewni waciw wymian
wilgotnociow w pomieszczeniach. Pyty czone na pióro i wpust nie wymagaj
uywania klejów i podkadek, a ponadto mog by montowane niezalenie od rozstawienia wizarów dachowych. Pyty do pokrywania powierzchni cian mog mie
boki proste, natomiast do pokrywania dachów zwykle s frezowane na pióro i wpust
(Nicewicz i in. 2004).
Mimo opisanych wyej przykadów, pyty MDF su przede wszystkim do produkcji mebli i elementów wykoczenia wntrz, takich jak: panele cienne, listwy
ozdobne, kasetony, a take do produkcji stolarki budowlanej, na przykad drzwi,
ocienic i parapetów. Pyty MDF poddane specjalnej obróbce ywicami podczas
ich wytwarzania s rekomendowane do obróbki skrawaniem, a nastpnie wykaczane materiaami dekoracyjnymi, jak: farby i lakiery, okleiny, lmy aminowe (mocznikowe i melaminowe). Kolejna modykacja pyt MDF polega na ich uodpornieniu na dziaanie wilgoci, wówczas mog by stosowane na zewntrz (np. tablice
reklamowe, witryny sklepowe, ocienice okienne). Wicej informacji na temat
wytwarzania, waciwoci i zastosowania pyt MDF znajduje si w midzy innymi
w opracowaniu Nicewicz (2006).
Intensykacja bada w zakresie uzyskiwania nowych tworzyw drzewnych daje
wymierne efekty, a wdraane sukcesywnie technologie pozwalaj na ich ekonomiczn, opacaln produkcj. Postp ten dotyczy równie znanych ju materiaów
– wci pojawiaj si ich nowe odmiany, jak: cienkie pyty wiórowe (o gruboci
poniej 8 mm i gstoci powyej 800 kg·m–3), „Shen Compact” otrzymywane przez
prasowanie pod wysokim cinieniem i temperatur, impregnowane ywicami pyty
pilniowe pokryte papierami dekoracyjnymi, ultralekkie pyty pilniowe (np. „ekopyta”), sklejkopodobne pyty Europly® otrzymywane w wyniku sklejania pasków
forniru o gruboci 0,5 mm w technologii zblionej do produkcji pyt OSB.
–
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5.4. Kompozyty drewna z materiałami
niedrzewnymi
W konstrukcjach budowlanych coraz czciej czy si drewno z materiaami niedrzewnymi. Przykadem takiego rozwizania jest stosowanie obwarstwie nonych,
na przykad w drewnianych elementach konstrukcyjnych – laminatów na osnowie
wókien szklanych zwikszajcych wytrzymao na zginanie. Czsto do elementów
drewnianych mocuje si lub przykleja czniki metalowe. Metalowe ksztatowniki
s równie wpuszczane midzy warstwy drewna, stanowic wzmocnienie w stree napre rozcigajcych. Kolejnym krokiem, po czeniu w jednej konstrukcji
drewna z innymi materiaami, jest wytwarzanie kompozytów. Mog one stanowi
elementy none w konstrukcji lub by materiaem wykoczeniowym i izolacyjnym.
Przy sklejaniu materiau niedrzewnego z drewnem w jeden kompozyt naley
dobra klej o dobrej adhezji do obu powierzchni oraz uwzgldni rozszerzalno
ciepln i wilgotnociow. Przy rónych wspóczynnikach rozszerzalnoci cieplnej
i wilgotnociowej sklejanych materiaów spoina klejowa musi by odpowiednio
elastyczna, co zapobiega powstawaniu w niej niepodanych napre na skutek
nierównych odksztace obu elementów.
Kompozytowe, drewniane elementy none znane s pod ogólnym symbolem
SCL (structural composite lumber). Przykadem takiego materiau s belki z drewna
klejonego i wókien sztucznych o nazwie Firp®lamella. Produkt ten wytwarzany jest
z tarcicy wierkowej klejonej warstwowo z wóknami szklanymi, aramidowymi lub
wglowymi. Wókna te maj wytrzymao na rozciganie nawet 5-krotnie przewyszajc wytrzymao stali. Zwikszona wytrzymao Firp®lamelli pozwala na
wykonywanie z nich konstrukcji o duych rozpitociach (np. hale wystawiennicze,
produkcyjne i magazynowe, kadki piesze i mosty). Korzystna warto wspóczynnika jakoci wytrzymaociowej i uzyskiwana jednorodno tworzywa pozwala na
stosowanie mniejszych przekrojów, a wic lejszych konstrukcji, niewymagajcych
cikiego fundamentowania. Wedug PN-EN 1194:2000 Firp®lamella produkowana
jest w klasach od GL 24 do GL 36.
Kompozytowe, drewniane elementy pytowe to cay szereg produktów. Nale
do nich materiay wybitnie izolacyjne, jak komórkowe pyty stolarskie. Pyty komórkowe maj rodki z tektury, z papieru wzmocnionego ywicami syntetycznymi lub szkem wodnym, z pasków pyt pilniowych, z forniru lub z piankowych
tworzyw sztucznych (np. z polistyrenu). rodki te s oklejone sklejk lub pytami pilniowymi. Gsto takich pyt jest niewielka – moe by nawet mniejsza ni
150 kg·m–3. Do kompozytów mona równie zaliczy sklejk szalunkow. Jest to
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sklejka wodoodporna, w której zewntrzne powierzchnie (paszczyzny) s dodatkowo zabezpieczone warstw wodoodornego kleju lub cienk blach.
Kolejny przykad kompozytu to tworzywa drzewne spajane termoplastami,
czyli WPC (wood plastic composite). Jest to mieszanina czstek lignocelulozowych (np. mczki lub wókien drzewnych) oraz termoplastycznych tworzyw
sztucznych (np. polistyren PS, polipropylen PP, polichlorek winylu PCV). Za pocztki WPC mona uzna wynalezienie bakelitu w 1916 roku. Bya to mieszanina
mczki drzewnej spajanej ywic PF (fenolowo-formaldehydow). Opcjonalnie,
jako wypeniacza, uywano azbestu i papieru. Tworzywo to, pomimo niezbyt duej wytrzymaoci mechanicznej i sporej kruchoci, charakteryzowao si wieloma
zaletami: niepalnoci, nietopliwoci, nierozpuszczalnoci, maym przewodnictwem elektrycznym, sab przewodnoci ciepln oraz wzgldnie du odpornoci chemiczn. Stosowano je midzy innymi w przemyle elektrotechnicznym
jako materia konstrukcyjny i izolacyjny.
Przeomem w wytwarzaniu WPC byy lata 1980–1990, zwizane z opanowaniem technologii wytaczania elementów z mas zawierajcych ponad 50% napeniaczy (rozdrobnionego drewna) oraz zwizków pomostowych (sprzgajcych), uatwiajcych ich wizanie z tworzywami termoplastycznymi. Kolejny rozpocz si
od 1996 roku, kiedy uruchomiono produkcj granulatu WPC jako póproduktu do
wytwarzania elementów o dowolnym ksztacie. Obecnie przyj si podzia WPC
na trzy grupy:
– „Plastic-like”, gdzie czstki wókniste stanowi od 1–do 40% objtoci tworzywa,
– typowe, zawarto czstek lignocelulozowych wynosi od 40 do 70%,
– „Woody”, o dominujcym udziale drewna – od 70 do 90%.
Wedug innego podziau, WPC dzieli si na dwie grupy: w pierwszej powstae
produkty miay wiksz gsto od drewna, gadk powierzchni, „plastikowy” wygld oraz pen, zwart struktur, w drugiej wyroby charakteryzoway si gstoci
równ bd mniejsz ni gsto drewna, teksturowan powierzchni, czsto imitujc wygld drewna, oraz spienion struktur.
Pomys zastosowania termoplastów w technologii drewna pojawi si po
1980 roku i wynika z chci zagospodarowania odpadów (np. polichlorku winylu), gównie po jednorazowych opakowaniach. Odpadowe termoplasty (w postaci
butelek, kubków, tacek) nie s szkodliwe dla rodowiska, jednak ich naturalna biodegradacja jest niezwykle powolna. Uycie ich jako spoiwa do czstek drzewnych
pozwala na szybki recykling i rozwizuje problem skadowania.
Mona wyróni dwie grupy tworzyw uzyskiwanych z zastosowaniem termoplastów: pyty, które wytwarzane s przez prasowanie oraz elementy prolowane
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(ksztatowniki, stosowane gównie w budownictwie), które produkuje si przez wytaczanie lub wtrysk do form. Obie grupy tworzyw charakteryzuje bardzo dua odporno na dziaanie zimnej wody (Pawlicki i Nicewicz 2000).
Pomysów na kompozyty jest bardzo wiele i cigle pojawiaj si nowe produkty, gównie dla budownictwa. S to na ogó tworzywa warstwowe. Waciwoci poszczególnych skadników kompozytu wzajemnie si uzupeniaj i daj w rezultacie
efekt, jaki trudno byoby osign w inny sposób.
Szeroka oferta obecnych na rynku materiaów drewnopochodnych o zrónicowanych waciwociach pozwala na ich optymalny dobór w zalenoci od zastosowania i funkcji, jakie maj peni w gotowym obiekcie budowlanym. Przy obecnej
technologii mona z nich wykona w zasadzie wszystkie elementy wspóczesnego
budynku szkieletowego – poczwszy od konstrukcji nonej, po wypenienia i izolacje cian oraz stolark. Wród nich odnajdziemy doskonae tworzywa na nawierzchnie podogowe, suty, pokrycia dachowe, a take instalacje (np. rury i rynny) oraz
materiay do wyposaenia i aranacji wntrz. Materiay drzewne i drewnopochodne
to równie godne uwagi tworzywa przy wznoszeniu miaych konstrukcji inynierskich (Dzbeski i Kozakiewicz 2004).
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Normy
BS 4978:2007 Specication for visual strength grading of soft wood.
BS 5268-2:2002 Structural Use of timber. Code of practice for permissible stress design.
Materials and workmanship.
DIN 4074:2003 Sortierung von Nadelholz nach der Tragtähigkeit, Nadelschnittholz.
DIN 52181-08:1975 Bestimmung der Wuchseigenschaften von Nadelschnittholz.
PN-B-03150:1981 Konstrukcje z drewna i materiaów drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane – obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-D-01011:1979 Drewno okrge. Wady.
PN-D-01012:1979 Tarcica. Wady.
PN-D-04247:1981 Pyty pilniowe i wiórowe. Oznaczanie wilgotnoci.
PN-D-94021:1982 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymaociowymi.
PN-D-94021:2013 (projekt) Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami wytrzymaociowymi.
PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone
warstwowo. Oznaczanie wytrzymaoci na cinanie i waciwoci mechanicznych
w poprzek wókien.
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymaoci i okrelanie wartoci charakterystycznych.
PN-EN 1309-1:2002 Drewno okrge i tarcica. Metody oznaczania wymiarów. Cz 1:
Tarcica.
PN-EN 1310:2000 Drewno okrge i tarcica. Metody pomiaru cech.
PN-EN 1311:2000 Drewno okrge i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacji.
PN-EN 1312:2002 Drewno okrge i tarcica. Oznaczanie objtoci partii tarcicy.
PN-EN 1313-1:2010 Drewno okrge i tarcica. Dopuszczalne odchyki i zalecane wymiary. Cz 1: Tarcica iglasta.
PN-EN 13183-1:2004 Wilgotno sztuki tarcicy. Cz 1: Oznaczanie wilgotnoci
metod suszarkowo-wagow.
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PN-EN 13183-2:2007 Wilgotno sztuki tarcicy. Cz 2: Oznaczanie wilgotnoci za
pomoc elektrycznego wilgotnociomierza oporowego.
PN-EN 13501-1:2007+A1:2010 Klasykacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Cz 1: Klasykacja na podstawie wyników bada reakcji na
ogie.
PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasykacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów
budynków. Cz 1: Klasykacja na podstawie wyników bada reakcji na ogie.
PN-EN 13556:2005 Drewno okrge i tarcica. Terminologia stosowana w handlu drewnem w Europie.
PN-EN 13823:2010 Badania reakcji na ogie wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane, z wyczeniem podogowych, poddane oddziaywaniu termicznemu pojedynczego poncego przedmiotu.
PN-EN 14080:2006 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Wymagania.
PN-EN 14081-1:2007 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostoktnym sortowane wytrzymaociowo. Cz 1: Wymagania ogólne.
PN-EN 14081-2:2010 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostoktnym sortowane wytrzymaociowo. Cz 2: Sortowanie maszynowe; wymagania dodatkowe dotyczce wstpnych bada typu.
PN-EN 14081-3:2007 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostoktnym sortowane wytrzymaociowo. Cz 3: Sortowanie maszynowe. Wymagania dodatkowe dotyczce zakadowej kontroli produkcji.
PN-EN 14081-4:2009 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostoktnym sortowane wytrzymaociowo. Cz 4: Sortowanie maszynowe. Nastawy
urzdze sortujcych do kontroli maszynowej.
PN-EN 15228:2009 Drewno konstrukcyjne. Drewno konstrukcyjne zabezpieczone przed
korozj biologiczn.
PN-EN 15425:2008 Kleje. Jednoskadnikowe kleje poliuretanowe do drewnianych konstrukcji nonych. Klasykacja i wymagania uytkowe.
PN-EN 1912:2004+A4:2010 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymaoci. Wizualny
podzia na klasy i gatunki.
PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cz 1-1:
Zasady ogólne i zasady dla budynków.
PN-EN 1995-1-2:2008 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cz 1-2:
Odporno na dziaanie ognia.
PN-EN1995-2:2007 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Cz 2: Mosty.
PN-EN 292:1999 Drewno klejone warstwowo. Badanie spoin klejowych na cinanie.
PN-EN 300:2000 Pyty o wiórach orientowanych (OSB). Denicje, klasykacja i specykacja.
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PN-EN 301:1994 Kleje na bazie fenolo- i aminoplastów do drewnianych konstrukcji
nonych. Klasykacja i wymagania uytkowe.
PN-EN 310:1994 Pyty drewnopochodne. Oznaczanie moduu sprystoci przy zginaniu i wytrzymaoci na zginanie.
PN-EN 312-4:2000 Pyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla pyt przenoszcych obcienia, uytkowanych w warunkach suchych.
PN-EN 312-5:2000 Pyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla pyt przenoszcych obcienia, uytkowanych w warunkach wilgotnych.
PN-EN 312-6:2000 Pyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla pyt
o podwyszonej zdolnoci do przenoszenia obcie, uytkowanych w warunkach
suchych.
PN-EN 312-7:2000 Pyty wiórowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla pyt o podwyszonej zdolnoci do przenoszenia obcie, uytkowanych w warunkach wilgotnych.
PN-EN 317:1999 Pyty wiórowe i pilniowe. Oznaczanie spcznienia na grubo po
moczeniu w wodzie.
PN-EN 319:1999 Pyty wiórowe i pilniowe. Oznaczanie wytrzymaoci na rozciganie
w kierunku prostopadym do paszczyzny.
PN-EN 336:2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyki dopuszczalne.
PN-EN 338:2011 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymaoci.
PN-EN 350-2:2000 Trwao drewna i materiaów drewnopochodnych. Naturalna trwao drewna. Wytyczne dotyczce naturalnej trwaoci i podatnoci na nasycanie wybranych gatunków drewna majcych znaczenie w Europie.
PN-EN 384:2010 Drewno konstrukcyjne. Oznaczanie wartoci charakterystycznych
waciwoci mechanicznych i gstoci.
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne.
PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyki.
PN-EN 391:2002 Drewno klejone warstwowo. Badanie spoin klejowych na rozwarstwienie.
PN-EN 392:1999 Drewno klejone warstwowo. Badania spoin klejonych na cinanie.
PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektórych waciwoci zycznych i mechanicznych.
PN-EN 408:2010 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektórych waciwoci zycznych i mechanicznych.
PN-EN 460:1997 Trwao drewna i materiaów drewnopochodnych. Naturalna trwao drewna litego. Wytyczne dotyczce wymaga w zakresie trwaoci drewna stosowanego w klasach zagroenia.
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczcych sortowania wytrzymaociowego metod wizualn.
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PN-EN 622-2:2006 Pyty pilniowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla pyt twardych.
PN-EN 622-3:2006 Pyty pilniowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla pyt pilniowych pótwardych.
PN-EN 622-5:2010 Pyty pilniowe. Wymagania techniczne. Wymagania dla pyt formowanych na sucho (MDF).
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrge i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne
dla drewna okrgego i tarcicy.
PN-EN 844-10:2001 Drewno okrge i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczce przebarwie i uszkodze grzybowych.
PN-EN 844-11:2001 Drewno okrge i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczce uszkodze powodowanych przez owady.
PN-EN 844-12:2002 Drewno okrge i tarcica. Terminologia. Terminy uzupeniajce
i indeks ogólny.
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrge i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczce
tarcicy.
PN-EN 844-6:2002 Drewno okrge i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczce wymiarów tarcicy.
PN-EN 844-7:2000 Drewno okrge i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczce anatomicznej budowy drewna.
PN-EN 844-9:2002 Drewno okrge i tarcica. Terminologia. Terminy dotyczce cech
tarcicy.
PN-ISO 2859-1:2003 Procedury kontroli wyrywkowej metod alternatywn. Cz 1:
Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakoci (AQL)
stosowane do kontroli partii za parti.

