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W pracy przeanalizowano wpyw temperatury i wilgotnoci na wytrzymao drewna na ciskanie
wzdu wókien. Przeledzono rozwój tej dziedziny materiaoznawstwa drzewnego oraz dokonano werykacji dowiadczalnej uzyskanych informacji na osiemnastu wybranych rodzajach drewna o zrónicowanej gstoci i budowie anatomicznej. W drugiej poowie XVII wieku dokonano udanego opisu
matematycznego zjawisk z zakresu wytrzymaoci materiaów, co stao si impulsem do rozwoju bada
drewna. W XIX wieku skutecznie oddzielono ciskanie (zgniot) krótkich próbek od zoonego mechanizmu niszczenia smukych elementów. Przeom XIX i XX wieku to okres mudnych bada podstawowych, tj. okrelania charakterystyk waciwoci zycznych i mechanicznych rónych gatunków drewna, w tym wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien dla zadanych poziomów wilgotnoci. Nowa
jako w testowaniu wytrzymaoci na ciskanie w pierwszej poowie XX wieku zostaa wymuszona
potrzebami lotnictwa. Ostatnie dziesiciolecia XX wieku i obecne stulecie to testowanie wymienionej
wyej cechy materiaowej gównie na potrzeby budownictwa. Jednak wci  jest brak penej standaryzacji bada, a wpyw temperatury, wilgotnoci, gstoci i cech budowy anatomicznej poznany zosta
tylko wyrywkowo. Badania przeprowadzone na osiemnastu rodzajach drewna pozwoliy na wyznaczenie urednionych zalenoci i opisanie ich prostymi (liniowymi) zwi zkami korelacyjnymi. Stwierdzono siln , wprost proporcjonaln zaleno midzy wytrzymaoci na ciskanie a gstoci absolutnie
suchego drewna. W drewnie wilgotnym zwi zek ten jest sabszy. Zgodnie z przewidywaniami, wraz
ze zwikszeniem si wilgotnoci drewna w caym w przedziale higroskopijnym zmniejsza si jego
wytrzymao na ciskanie – w przyblieniu liniowo, osi gaj c minimaln warto przy wilgotnoci
punktu nasycenia wókien. Podobnie przy wzrocie temperatury nastpuje liniowy spadek tej wytrzymaoci. W wilgotnym drewnie wpyw temperatury jest nieco wikszy. Niezalenie od urednionych
zalenoci, zauwaalny jest istotny wpyw indywidualnych cech budowy anatomicznej i gstoci poszczególnych rodzajów drewna, przejawiaj cy si midzy innymi: znacz co odmiennymi wartociami
umownej wilgotnoci punktu nasycenia wókien, rónicami we „wraliwoci” wytrzymaoci na zmiany wilgotnoci i temperatury oraz w wygl dzie i charakterze zniszcze próbek po próbie ciskania.
Wyznaczone w niniejszej pracy zwi zki korelacyjne pozwol na szybkie testowanie drewna, tj. bez
koniecznoci dugotrwaego sezonowania i klimatyzacji próbek. Oznaczona wytrzymao drewna
o innej ni standardowa wilgotnoci i temperaturze bdzie moga by przeliczona na standardowy poziom odniesienia. Zastosowana metoda badawcza i uzyskane w ten sposób dane maj istotn warto
równie przy okrelaniu charakterystyki drewna budowlanego. Od strony ekonomicznej waciwsze
jest testowanie maych, „wielobli niaczych” próbek laboratoryjnych i umiejtne przenoszenie uzyskanych wyników na penowymiarow tarcic konstrukcyjn .
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Wykaz waniejszych oznacze
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wspóczynnik kierunkowy prostej [–]
wymiary przekroju poprzecznego próbki [mm]
modu sprystoci wzdu wókien absolutnie suchego drewna [MPa]
gsto drewna w stanie absolutnie suchym [kg·m–3]
gsto drewna w stanie wilgotnym [kg·m–3]
wysoko próbki (wymiar wzdu wókien) [mm]
wska nik jakoci wytrzymaociowej przy ciskaniu drewna
wilgotnego [km]
czciowy wspóczynnik modykacyjny, uwzgldniaj cy wpyw na
waciwoci wytrzymaociowe czasu trwania obci enia i zawartoci
wilgoci w konstrukcji [–]
normowy wspóczynnik zmniejszaj cy (okrelaj cy wpyw
temperatury na wytrzymao) [–]
masa drewna w stanie absolutnie suchym [kg]
masa drewna w stanie wilgotnym [kg]
wspóczynnik korelacji [–]
wytrzymao drewna na ciskanie wzdu wókien [MPa]
wytrzymao na ciskanie cian komórkowych (wzdu wókien)
[MPa]
wzgldna wytrzymao drewna na ciskanie wzdu wókien
(wzgldem wytrzymaoci drewna o temperaturze 20qC) [–] lub [%]
wzgldna wytrzymao drewna na ciskanie wzdu wókien
(wzgldem wytrzymaoci drewna o wilgotnoci 12%) [–] lub [%]
wytrzymao absolutnie suchego drewna na ciskanie wzdu
wókien [MPa]
wytrzymao powietrznie suchego drewna na ciskanie wzdu
wókien (drewna o wilgotnoci 12%) [MPa]
wytrzymao wilgotnego drewna na ciskanie wzdu wókien (np.
drewna wieego) [MPa]
temperatura drewna [qC]
objto drewna w stanie absolutnie suchym [m3]
objto drewna w stanie wilgotnym [m3]
wilgotno bezwzgldna drewna [–] lub [%]
wilgotno maksymalna drewna (przy penym nasyceniu drewna
wod ) [%]
wilgotno punktu nasycenia wókien (umowna) [%]
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– warto obliczeniowa (np. wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien)

Xk

–

D

–
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–
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V

–
–

[MPa]
warto charakterystyczna (np. wytrzymaoci na ciskanie wzdu
wókien) [MPa]
wspóczynnik zmiany wytrzymaoci przy zmianie wilgotnoci drewna
o 1% [–]
czciowy wspóczynnik bezpieczestwa dla waciwoci materiau (dla
drewna JM = 1,3) [–]
odksztacenie [–]
naprenie [MPa]

1. Wstp

Drewno, jako materia uytkowy, ma dug histori. Jego dobór i wykorzystanie
ksztatoway stulecia dowiadcze, czasem kocz ce si niepowodzeniem, a nawet
katastrof budowlan . We wspóczesnym materiaoznawstwie przy d eniu do racjonalnego i oszczdnego uycia tego ekologicznego surowca oraz przy obowi zuj cych standardach niezbdne jest poznanie jego penej charakterystyki wytrzymaociowej. Nie jest to atwe z uwagi na anizotropi i niejednorodno drewna oraz
wpyw wielu czynników, na przykad typu budowy anatomicznej, wilgotnoci czy
temperatury. Jedn z podstawowych cech drewna jest jego wytrzymao na ciskanie wzdu wókien, zwana jeszcze w XIX wieku „wytrzymaoci na zgniecenie”,
a wczeniej „si pierwotn pionow drzewa” lub „moc odporn drzew”. Badania z tego zakresu w porównaniu do bada innych wytrzymaoci drewna, choby
wytrzymaoci na rozci ganie czy zginanie, byy opó nione ze wzgldu na trudnoci oddzielenia czystego ciskania od skomplikowanego w opisie matematycznym
zjawiska wyboczenia, wystpuj cego przy ciskaniu smukych elementów. Wraz
z rozwojem mechaniki teoretycznej trudnoci te pokonano i ciskanie stao si uniwersaln metod badawcz równie w odniesieniu do drewna.
Obecnie wytrzymao na ciskanie wzdu wókien, dziki stwierdzonej silnej korelacji z innymi waciwociami zycznymi i mechanicznymi drewna oraz ze
wzgldu na prostot samego badania, jest chtnie wykorzystywana jako kryterium
oceny tego materiau. Za utylitarnoci samej metody testowania wytrzymaoci na
ciskanie przemawia fakt jej uycia do oceny midzy innymi: jakoci drewna zabytkowego, trwaoci drewna poddanego naturalnemu i przyspieszonemu starzeniu,
skutecznoci dziaania impregnacji i wpywu samych rodków ochrony na drewno
czy te wpywu obróbki termicznej i hydrotermicznej.
Wydawaoby si, e przy tak wszechstronnym wykorzystaniu zagadnienie to
jest w peni poznane i zbadane. Przy bliszej analizie okazuje si jednak, e obowi zuj ce procedury róni si midzy sob na przykad warunkami przeprowadzania
prób. Wedug norm dotycz cych materiaów budowlanych, s one inne ni przy badaniu samego drewna. Rónice wystpuj równie w standardowych procedurach,
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dotycz cych badania penowymiarowej tarcicy i maych próbek. Dane na temat wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien s nadal niepene. W szczególnoci brak
jest jednoznacznego opisu wpywu i wzajemnego oddziaywania takich czynników,
jak: wilgotno i temperatura oraz gsto drewna, a take wpywu budowy anatomicznej (rónice wystpuj ce midzy poszczególnymi gatunkami).
Wszystkie dane dotycz ce wytrzymaoci drewna s niesychanie wane
w przypadku stosowania go do celów budowlano-konstrukcyjnych, gdzie naraone
jest na zmienne warunki eksploatacji, a jego bezawaryjna praca gwarantuje bezpieczestwo uytkowników. We wspóczesnych konstrukcjach drewnianych wznoszonych w Europie, poza rodzimymi rodzajami drewna, coraz czciej siga si po
drewno tropikalne, o gwarantowanych najwyszych parametrach wytrzymaociowych, tj. reprezentuj cych najwysze klasy tarcicy sortowanej wytrzymaociowo.
Stosowane dot d wspóczynniki bezpieczestwa uwzgldniaj ce wpyw temperatury
i wilgotnoci zawarte w wytycznych projektowych, midzy innymi w polskojzycznej wersji Eurokodu 5, dotycz tylko krajowego drewna iglastego. Wobec powyszego istnieje pilna potrzeba werykacji tych informacji oraz uzupenienia o dane dla
gatunków drewna liciastego ze strefy umiarkowanej i tropikalnej, reprezentuj cego
róne typy budowy anatomicznej. Pozwoli to na pewniejsze stosowanie rónych
rodzajów drewna, a by moe take przyczyni si do unikacji samych metod badawczych. Poznanie zwi zków korelacyjnych da moliwo precyzyjnego przeliczania
i porównywania wyników wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien drewna o rónym stopniu wilgotnoci i o rónej temperaturze.

2. Cel i zakres pracy

Celem pracy jest zbadanie wpywu temperatury i wilgotnoci na wytrzymao na ciskanie wzdu wókien wybranych rodzajów drewna o rónicowanej gstoci i budowie anatomicznej, pozwalaj ce na wyznaczenie indywidualnych (dla poszczególnych
gatunków) oraz urednionych zalenoci midzy wymienionymi wyej cechami.
Celem jest take ukazanie rozwoju opisanego wyej obszaru materiaoznawstwa
drzewnego w moliwie szerokim przedziale czasowym, ze szczególnym uwzgldnieniem polskiej, historycznej ju literatury.
Zakres pracy obejmuje przegl d pimiennictwa przyrodniczo-technicznego – ksi ek i czasopism, pocz wszy od XVII wieku, dostpnych midzy innymi w zasobach
bibliotecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i Szkoy
Gównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a take zbiorów prywatnych. Szczególny nacisk pooono na przedstawienie nieznanych dot d szerzej, historycznych
prac i danych liczbowych, dotycz cych wytrzymaoci drewna na ciskanie wzdu
wókien (czsto „zapomnianych” przez wspóczesn literatur, bo „ukrytych”
w opracowaniach o tytuach niezdradzaj cych takiej zawartoci). W celu porównania dane przeliczono z dawnych jednostek na wspóczenie obowi zuj ce. Bazuj c
na odnalezionych informacjach z ostatnich czterech stuleci, wyróniono publikacje bd ce wiadectwem wrcz skokowych zmian w jakoci bada drewna i na ich
podstawie okrelono okresy intensywnego postpu w tej dziedzinie materiaoznawstwa. Ostatecznie obecny stan wiedzy na temat wytrzymaoci drewna na ciskanie wzdu wókien oceniono pod k tem wpywu na t cech gstoci, wilgotnoci
i temperatury drewna.
Niniejsza praca, oprócz charakteru przegl dowo-opisowego, ma równie charakter typowej pracy dowiadczalnej, obejmuj cej badania podstawowe, wi  ce
gsto drewna oraz jego temperatur i wilgotno z wytrzymaoci na ciskanie
wzdu wókien.
Zakresem bada objto osiemnacie gatunków i rodzajów drewna krajowego
i egzotycznego, reprezentantów rónych typów budowy anatomicznej. Oznaczono gsto drewna i wytrzymao na ciskanie wzdu wókien przy siedmiu poziomach
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temperatury oraz czterech podstawowych i dwóch dodatkowych poziomach wilgotnoci. Uzupeniaj co okrelono modu sprystoci absolutnie suchego drewna,
wytrzymao na ciskanie substancji drzewnej, wska nik jakoci wytrzymaociowej,
umown wilgotno punktu nasycenia wókien oraz wzgldn wytrzymao drewna.
Dokonano równie analizy wygl du zgniecionych próbek w powi zaniu z wykresami
obrazuj cymi przebieg próby ciskania.
Hipotez badawcz stanowio przypuszczenie, e wpyw wilgotnoci i temperatury na wytrzymao na ciskanie wzdu wókien jest istotny i zaleny przede
wszystkim od gstoci drewna, a w mniejszym stopniu od jego budowy anatomicznej. Ponadto przewidywano, e wpyw temperatury jest silniejszy w drewnie o wikszej wilgotnoci.
Aspektem aplikacyjnym niniejszej pracy jest odnalezienie zwi zków midzy
wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien a wpywem temperatury, wilgotnoci
i gstoci drewna, które dayby si opisa za pomoc moliwie prostych funkcji matematycznych. Okrelone zalenoci dla poszczególnych rodzajów drewna oraz midzygatunkowe, urednione zalenoci byyby przydatne w praktyce przy testowaniu tego
materiau w rónych warunkach klimatycznych z moliwoci penego porównania
uzyskanych wyników, co mogoby znale  swoje odzwierciedlenie równie w zapisach obowi zuj cych procedur badawczych. W dalszej perspektywie informacje te
stanowiyby pomoc w projektowaniu konstrukcji drewnianych naraonych na zmienne warunki pracy – przyjmowanie odpowiednich wska ników bezpieczestwa.

3. Stan zagadnienia

3.1. Badania wytrzymaoci drewna na ciskanie wzdu
wókien
3.1.1. Pocztki bada i ich rozwój
Ju w staroytnej Grecji Theophrastus (372–287 p.n.e.), wywodz cy si ze szkoy
Arystotelesa, zajmowa si badaniem drewna. Jednak rzeczywisty postp w poznawaniu waciwoci mechanicznych tego materiau nast pi dopiero w XVIIi XVIII-wiecznej Europie, a w przypadku wytrzymaoci na ciskanie jeszcze pó niej, bo gównie w XIX wieku.
Galileusz (1564–1642), prekursor nauk o wytrzymaoci materiaów, przeprowadza próby midzy innymi na drewnie. W swoich rozwaaniach dowodzi, e obci enie belek, powoduj ce ich zniszczenie, jest proporcjonalne do pola powierzchni
ich przekroju (Galileo 1638). W drugiej poowie XVII wieku prace, midzy innymi Hooke’a (1678), dotycz ce odksztace i sprystoci, oraz Mariotte’a (1686,
1700), omawiaj ce midzy innymi wytrzymao na rozci ganie, day podstaw do
dalszych eksperymentów oraz matematycznego opisu zjawisk z zakresu mechaniki materiaów, w tym drewna. W pierwszej poowie XVIII wieku midzy innymi
dziki pracom Musschenbroeka (1729) nast pi istotny rozwój w badaniach drewna,
a take konstrukcji przyrz dów i maszyn wytrzymaociowych. Przykad przyrz du uywanego do badania „odpornoci na ciskanie” pokazano na rysunku 1. Musschenbroek zauway wpyw rodzaju i gstoci drewna na uzyskiwan „odporno”
oraz wyrazi przypuszczenie, e zmniejszenie wilgotnoci drewna moe zmienia
t waciwo. W swoich badaniach zajmowa si on ciskaniem przede wszystkim
smukych próbek, podobnie jak Buffon (1738), Duhamel (1764) i Girard (1798).
Ówczeni badacze nie potrali jeszcze oddzieli czystego ciskania od ciskania
z wyboczeniem, zalenego midzy innymi od sprystoci i smukoci badanego
elementu oraz sposobu jego zamocowania. Prawdopodobnie trudnoci te przyczyniy si do „opó nie” w testowaniu wytrzymaoci drewna na ciskanie w porównaniu na przykad do zginania i rozci gania.
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a

b

RYSUNEK 1. ciskanie wedug Musschenbroeka (1729): a – uproszczone przedstawienie próby ciskania, b – przyrz d su cy do badania „odpornoci na ciskanie”

Pierwsze dane liczbowe na temat wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien
krótkich próbek drewnianych (obci e powoduj cych ich zgniot) pojawiy si na
pocz tku XIX wieku (Rondelet 1802–1817, Rennie 1818). Wyniki tych eksperymentów byy cytowane przez kolejne lata w ukazuj cych si ksi kach o budownictwie,
architekturze i materiaach budowlanych (Tredgold 1828, Barlow 1845, Nicholson
1856). Najobszerniej o ciskaniu pisa wówczas Tredgold (1828). Zawarty w jego
ksi ce rozdzia „On the resistance to compresssion” (O odpornoci na ciskanie)
rozpoczyna informacja o odmiennym mechanizmie niszczenia krótkich i dugich
elementów. Za graniczn wielko, powyej której wystpuje wyboczenie przy ciskaniu cylindrycznych beleczek drewnianych, uzna on stosunek ich dugoci do
pola przekroju poprzecznego, wynosz cy 8. W zwi zku z tym podziaem wyróni
dwie wielkoci (okrelenia): „compression” – dla ciskania smukych elementów,
i „crushing” – dla ciskania krótkich elementów. Nastpnie przedstawi obszerne
wyniki bada, midzy innymi Girarda (1798), na ciskanie smukych, cylindrycznych beleczek drewnianych, oraz sposoby obliczania dopuszczalnych dugoci lub
wymaganych wielkoci przekrojów elementów konstrukcyjnych pracuj cych pod
takim obci eniem. Przy analizie wyników uzyskanych ze ciskania krótkich próbek autor podkreli istnienie niewielkiej liczby danych eksperymentalnych na ten
temat, które pozwoliyby na wyci gnicie rozstrzygaj cych wniosków, i przyzna, e
wewntrzny mechanizm niszczenia drewna przy ciskaniu nie jest w peni poznany
i przebiega znacz co odmiennie ni w przypadku ciskania elementów kamiennych.
Tredgold zauway jednak, e sia potrzebna do zniszczenia próbki jest proporcjonalna do pola jej podstawy. Dalej przywoywa eksperymenty Rondeleta (1802–1817),
który ciska wzdu wókien szecienne kostki drewna dbowego i wierkowego.
Do cinicia kostki dbowej o boku 1 cala (jest to cal paryski równy 27,06995 mm)
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uywa obci enia od 5000 do 6000 funtów, a wierkowej, o takim samym boku
– od 6000 do 7000 funtów (jest to funt paryski równy 0,4895 kg). Po przeliczeniu
na wspóczesne jednostki daje to wytrzymao drewna dbowego od 33 do 40 MPa,
a wierkowego od 40 do 47 MPa. W pracy Tredgolda (1828) przytaczane s równie wyniki bada Renniego (1818), dotycz ce wytrzymaoci na ciskanie wzdu
wókien prostopadociennych (gównie szeciennych) kostek drewna. Dane te w
ówczesnych jednostkach i po przeliczaniu na obecnie obowi zuj ce (MPa) przedstawiono w tabeli 1. Prawdopodobnie drewno badane przez Renniego byo drewnem
mokrym lub ukad wókien nie by równolegy do kierunku dziaania siy ciskaj cej,
st d nietypowo mae wartoci wytrzymaoci (wówczas nie przywi zywano jeszcze
naleytej wagi do wilgotnoci badanego drewna). Zgodnie z oryginaem (Tredgold
1928) w tabeli 1 znajduj si take wyniki bada A.H. Rentona, jakie uzyska przy
ciskaniu drewna za pomoc prasy hydraulicznej („Bramah’s press”).
TABELA 1. Wytrzymao na ciskanie wzdu wókien drewna wedug eksperymentów Renniego
(1818) i Rentona (za Tredgoldem 1828)
Obci enie
Pole podstawy
Wytrzmao
Dugo
w funtach
w calach kwaAutor
na ciskanie*
w calach
Rodzaj drewna
angielskich
dratowych
[MPa]
[in]
[lb]
[in2]
9
Klon
1
1
1 284
1
1
1 606
11
Amerykaska sosna
Rennie
wierk
1
1
1 928
16
(1818)
1
1
3 860
27
Angielski db
1
4
5 147
36
9
6i9
60 480
47
Afrykaski db
Renton
4
4
33 920
60
(?)
Afrykaski teak
1,875
4
34 593
69
*Obliczone wspóczenie, przy zaoeniu, e 1 funt angielski = 0,453592 kg i 1 cal angielski = 25,4 mm.

W tym samym roku co ksi ka Tredgolda ukaza si w najstarszym w Polsce lenym czasopismie naukowym Sylwan artyku „O drzewie” (1828) ...nadesany przez
W.N. Porucznika Artylleryi, prawdopodobnie Wincentego Nieszkocia, porucznika
1 Kompanii Artylerii Lekkiej w 1 Brygadzie Artylerii Pieszej Wojska Polskiego
Królestwa Kongresowego, szczegóowo omawiaj cy waciwoci drewna, a wród
nich ciskanie: Sia wzgldna pionowa drzewa, wynajduie si nataczajc z góry
belk umocowan w podstawie ciarem potrzebnym do iéy zamania. Z licznych
dowiadcze przekonano si, i do zamania belki dbowéy krótkiéy nie ulegaicéy
zgiciu si, potrzeba od 40 do 48 funtów ciaru na iedn lini powierzchni; wyraz
zatém redni do oznaczania siy pierwotnéy drzewa dbowego, iest 44 funty na iedn
lini powierzchni. Dalej nastpuje dokadny opis poparty przykadem na wyliczenie
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siy potrzebnej do zniszczenia (ciskanie wzdu wókien) kostki dbowej o znanym
wymiarze (w podanym przykadzie obliczeniowym o boku 9 cali). Cao rachunków jest tak ujta, e daje poprawne wyniki tylko dla próbek szeciennych, co jest
zaakcentowane w artykule. W oryginalnym tekcie zamieszczona zostaa tablica
z danymi, dotycz cymi midzy innymi wytrzymaoci na ciskanie, nazywanej ...si
pierwotn pionow drzewa. Ówczesne miana przeliczono na wspóczesne jednostki,
zakadaj c, e autor artykuu posugiwa si funtami i calami angielskimi (tabela 2).
TABELA 2. Wytrzymao na ciskanie wzdu wókien wybranych rodzajów drewna obliczona na
podstawie danych zawartych w tomie V Sylwana z zachowaniem oryginalnej pisowni „nazwisk drzew”
(O drzewie 1828)
WytrzySia
WytrzySia
mao na
pierwotna
mao na
pierwotna
ciskanie
pionowa
ciskanie
pionowa
Nazwiska drzew
Nazwiska drzew
wzdu
w funtach
wzdu
w funtach
wókien*
na 18 linii
wókien*
na 18 linii
[MPa]
powierzchni
[MPa]
powierzchni
Akacya
1228
68
Jawor zachodni
941
52
Brzoza
861
48
Jawor z Wirginii
843
47
Buk
986
55
Jawor jaspisowy
862
48
Bukszpan
1444
80
Joda
851
47
Cedr
720
40
Ksztan dziki
950
53
Ciprys
869
48
Kasztan ogrodowy
689
38
Cis
1375
76
Klon
830
46
Czerenia
932
52
Lipa
805
45
D b zwyczajny
807
45
Leszczyna
1061
59
Drzewo morelowe
1255
70
Modrzew
902
50
Drzewo bobkowe**
1063
59
Morwa
1031
57
Drzewo cytrynowe
871
48
Orzech zwyczajny
753
42
Drzewo pomaraOrzech amery701
czowe
843
47
kaski
39
Drzewo gowe
968
54
Olcha
780
43
Garb
1022
57
Osiczyna
717
40
Gruszka dzika
896
50
liwka
843
47
Gruszka ogrodowa
816
45
Sosna
804
45
Heban z gór Alpów
1062
59
wierk
715
40
Jarzbina
981
55
Topola
680
38
Jabo
903
50
Winia
986
55
Jesion
1112
62
Wierzba
807
45
Jawor wschodni
874
49
Wi z
1075
60
* Obliczona wspóczenie, przy zaoeniu, e 1 funt angielski = 0,453592 kg
wierzchni 4,5 mm2.
** Drewno wawrzynu.

4,5 N i 1 linia po-
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Przyczynkiem do tego zaoenia bya informacja zawarta w „Izys Polska”, w tomie
pierwszym z 1827/28 roku, w artykule. „Dowiadczenia z wytrzymaoci elaza
kutego, stali, i drzewa, poczynione z rozkazu Jeneraa Bontemps, Dyrektora materyau Artylleryi Woysk Polskich przez A. Krauz Podporucznika Artylleryi w r. 1825
i 1826”. Brzmiaa ona nastpuj co: ...do tych dowiadcze uyto miary angielskiéy,
która w naszéy Artylleryi iest przyita, dla wygodniejszego zastosowania do niéy
wypadków otrzymanych.
Zawarte w Sylwanie (1828) dane o ciskaniu „krótkich próbek” drewna s , jak
na owe czasy, zaskakuj co obszerne (wrcz wyprzedzaj ce w tym zakresie postpy w innych krajach europejskich). Byo to moliwe dziki osi gniciom techniki
wojskowej i kontaktom midzynarodowym. W 1825 roku na ziemie polskie tra
Philippe Henri de Girard, francuski ocer, inynier i wynalazca maszyn, który poza
rozwojem przdzalnictwa (fabryka wyrobów lnianych w yrardowie), razem z generaem Piotrem Bontemps (pomiertna tablica pami tkowa znajduje si w kociele
Kapucynów przy ul. Miodowej w Warszawie) zajmowali si organizacj przemysu
zbrojeniowego, a przede wszystkim unowoczenianiem artylerii. Girard pochodzi ze
znanej rodziny, do której nalea równie synny Pierre Simon de Girard (1765–1835),
wynalazca wielu maszyn wytrzymaociowych do testowania drewna, w tym do
badania duych próbek z penowymiarowej tarcicy (pierwsze wyniki swoich bada Girard opublikowa ju w 1798 roku). Piotr Karol Bontemps (1777–1840), po
ukoczeniu szkoy politechnicznej w Paryu w 1795 roku, zosta porucznikiem artylerii pieszej Francuskiej Armii Wschodniej. W 1818 roku zwolni si ze suby
francuskiej i przeszed do Armii Polskiej, gdzie peni obowi zki dyrektora materiaów artyleryjskich i arsenaów. W krótkim czasie Piotr Bontemps zorganizowa
tzw. przemys wojenny w Polsce – odlewnie armat, zakady karabinów i pocisków,
midzy innymi w Warszawie, Ostrowcu i Suchedniowie. Dziki dowiadczeniom
„cudzoziemców” zdobytym we Francji i wsparciu nansowemu wojska to wanie
w Królestwie Kongresowym przeprowadzono pionierskie badania wytrzymaoci
drewna na ciskanie wzdu wókien. Niestety fakt ten nie zosta zauwaony przez
literatur zachodnioeuropejsk , a pó niej zapomniany take w Polsce.
Przytoczone wyniki bada opatrzone zostay cennym komentarzem: W budowach, które s przeznaczone na znoszenie przez czas dugi ciaru, nie przeznacza
si iak 1/10 wynalezionéy siy. W Sylwanie z 1828 roku (O drzewie1828) cytowane
s równie wyniki bada Rondeleta, takie same jak u Tredgolda (1828).
Naley zaznaczy, e w tamtych czasach w jzyku polskim nie znano jeszcze
okrelenia „wytrzymao drewna”, a tym bardziej „wytrzymao na ciskanie
wzdu wókien”. Posugiwano si rónymi pojciami, na przykad: sia pierwotna pionowa, moc lub wytrwao. Przykadowo w Sylwanie (Uytkowanie lasów...
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1836) znajduj si nastpuj ce informacje: Moc drzewa moe by rozmaicie uwaana (...) jeeli belka z drzewa mniéj wicéj duga, pionowo ustawiona, tak wielkim
ciarem z góry jest nataczana, i niezginajc si zgniecion zostanie; opór tén daje
drzewo sile cisncéj, stanowi jego moc odporn czyli wytrwao (...) Nad moc
odporn drzew, mao jeszcze dowiadcze robiono. Stosunek jéj powinienby by odpowiedni twardoci, cisoci i sprystoci drzewa.
Mniej wicej od poowy XIX wieku badania nad wytrzymaoci drewna na
ciskanie nabray wyra nego przyspieszenia. Ju w 1845 roku Young stwierdzi, e
wytrzymao drewna na ciskanie ma znaczn zmienno i zaley od miejsca pobrania próbek (pooenia w pniu). Drewno rdzeniowe i przyobwodowe (bielu) nie
jest tak wytrzymae jak drewno znajduj ce si midzy tymi dwiema strefami. Prawie
sto lat pó niej tego typu badania zostay znacz co rozwinite. Przykadowo Hempel
(1932) zestawi wyniki bada gstoci i wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien
drewna bielu i twardzieli sosnen, pochodz cych z rónych siedlisk i regionów geogracznych. Autor wskazywa na wyra nie wiksz wytrzymao drewna z sosen
rosn cych na terenie Niemiec ni z sosen z pónocnych regionów Europy (Finlandia,
Norwegia i Rosja). Mayer-Wegelin i Brunn (1932) porównali analogiczne waciwoci drewna sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. z terenu Niemiec z sosn dugoigieln Pinus palustris Mill. oraz daglezj Psedotsuga taxifolia (Poir.) Britton ex Sudw.
z Ameryki Pónocnej. Najwiksz redni wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien charakteryzowao si drewno sosny dugoigielnej.
W drugiej poowie XIX wieku zaczto zwraca wiksz uwag na wilgotno
badanego drewna. U Karmarscha (1857) mona znale  tabelaryczne zestawienie
wytrzymaoci na ciskanie 18 rodzajów drewna przy dwóch wyrónialnych poziomach wilgotnoci: w stanie wieym (drewno wiee lub nie cakiem wyschnite)
i powietrznosuchym lub zaadowczosuchym (drewno suche) – tabela 3. Karmarsch
bada próbki w ksztacie „cylindrów” o rednicy okoo 1 cala i wysokoci dwóch cali.
Chevandier i Wertheim (1871) przedstawili porównanie wytrzymaoci drewna
na ciskanie w podstawowych kierunkach anatomicznych. W tabeli 4 pokazano wartoci rednie, na podstawie których autorzy stwierdzili, e wytrzymao na ciskanie wzdu wókien jest dziesiciokrotnie wiksza ni w kierunkach poprzecznych.
Niestety w polskojzycznym pimiennictwie drugiej poowy XVIII wieku trudno
odnale  odzwierciedlenie dokonuj cego si postpu w zakresie bada wytrzymaociowych drewna. W „Technologii lenej” Thierota (1856) w ogóle nie ma informacji
o ciskaniu drewna, nie mówi c ju o maszynach su cych do tego celu, a w „Przewodniku dla cieli” Heuricha (1871) s cytowane (z bdem drukarskim) skromne wyniki Rondeleta sprzed ponad 50 lat. Ponadto Heurich (1871) nie analizowa wpywu
gstoci i wilgotnoci drewna na jego wytrzymao na ciskanie.
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TABELA 3. Wytrzymao na ciskanie wzdu wókien wybranych rodzajów drewna (Karmarsch
1857)
Wytrzymao na ciskanie wzdu
Wytrzymao w funtach celnych
wókien*
na cal powierzchni
[MPa]
Rodzaj drewna
drewna
drewna o wildrewna wieego
drewna
o wilgotnoci
gotnoci poniej
lub nie cakiem
suchego**
24–38%
15–20%
wyschnitego**
Brzoza amerykaska
–
9697
–
82
Brzoza angielska
3770
5334
32
45
Grusza
–
6251
–
53
Buk
6429
7785
54
66
Bukszpan
–
8316
–
70
D b angielski
5391
7908
45
67
D b (z Quebeck)
3518
4074
30
34
Olcha
–
5732
–
48
Jesion
7218
7789
61
66
wierk
–
4469
–
38
Palisander
–
10513
–
89
Modrzew
2662
4629
22
39
Orzech
–
5524
–
47
Topola
2583
4261
22
36
liwa
3040
7789
26
66
Joda
4779
5477
40
46
Wi z
–
8591
–
73
Grab
3761
6060
32
51
* Obliczona wspóczenie, przy zaoeniu, e 1 funt celny = 0,5 kg (tzw. 1 Zollpfund – wielko ustalona i wprowadzona w Prusach rozporz dzeniem z 17 maja 1856 roku; w caej Rzeszy Niemieckiej
wielko ta zacza obowi zywa od 1872 roku); 1 cal hanowerski = 24,34 mm.
** Wilgotno oszacowana na podstawie informacji Karmarscha, który wilgotno badanego drewna
uzalenia od: czasu po ciciu (wiee lub suche), typu (iglaste lub liciaste) oraz umiejscowienia
(z kody, gazi lub modych drzewek).

TABELA 4. Porównanie wytrzymaoci drewna na ciskanie w podstawowych kierunkach anatomicznych (Chevandier i Wertheim 1871)
Wytrzymao wzgldKierunek anatomiczny
Wytrzymao na ciWytrzymao na
na odniesiona do
(kierunek dziaania siy
ciskanie*
skanie w funtach na cal
wytrzymaoci wzdu
ciskaj cej)
kwadratowy
[MPa]
wókien
Wzdu wókien
4641
1,00
33
Promieniowy
466
0,10
3,4
Styczny
428
0,09
3,1
* Obliczona wspóczenie, przy zaoeniu, e 1 funt celny = 0,5 kg, 1 cal austriacki = 26,3401 mm.
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Skoncentrowa si gównie na zgniataniu osiowym supów, gdzie za najistotniejszy
czynnik uzna ich wysoko i ksztat przekroju poprzecznego: W skutek zgniecenia
czyli cinienia wywieranego na drzewo w kierunku jego wókien, nastpuje rozdzia
tyche w ten sposób, e pod wielkiém cinieniem, sztuki drzewa majce ma wysoko, najprzód si ciskaj na wysoko, a nastpnie w rodku swéj wysokoci nabrzmiewaj i pkaj; sztuki za drzewa których wysoko jest znaczn w stosunku do
rednicy podstawy, najprzód si ciskaj, nastpnie wyginaj na bok i ami. W kolejnej ksi ce „Przewodnik dla stolarzy” z 1882 roku Heurich poda tylko, e ...pod
wzgldem wytrzymaoci w zgnieceniu, nieliczne dowiadczenia dotd z drzewami
robione, jeszcze do adnych pewnych wniosków nie doprowadziy. Skromne dane
liczbowe na temat ...wytrzymaoci na zgniecenie najwaniejszych drzew... pojawiy
si w Dzienniku Polytechnicznym (O oszczdném uyciu drzewa... 1861) – tabela 5,
TABELA 5. Typowa gsto i wytrzymao na ciskanie wzdu wókien wybranych rodzajów
drewna na podstawie danych zawartych w Dzienniku Polytechnicznym (O oszczdném uyciu drzewa... 1861)
Wytrzymao
Wytrzymao
Ciko
Gsto
na zgniecenie
Nazwa drzewa
na ciskanie wzdu
gatunkowa*
drewna**
(drewno suche)*
(rodzaj drewna)
wókien**
[–]
[kg·m–3]
[cetnary/cal2]
[MPa]
Drewno iglaste
Cedr libaski
0,590
590
52
33
Modrzew
0,620
620
57
36
Sosna
0,600–0,720
600–720
68
43
wierk
0,550
550
68
43
Drewno liciaste
Brzoza
0,580
580
66 (47 d. wiee)
41 (30 d. mokre)
Buk pospolity
0,780
780
96 (80 d. wiee)
60 (50 d. mokre)
D b
0,920
920
112 (46 d. wiee)
70 (29 d. mokre)
Grab
0,757
757
75
47
Grusza (suszona)
0,660
660
77
48
Jesion
0,840
840
93
58
Klon
0,750
750
68
43
Lipa
0,578
578
45
28
Olsza
0,620
620
71
45
Topola
0,380–0,578
380–578
53 (32 d. wiee)
33 (20 d. mokre)
Wi z
0,670–0,720
670–720
104
65
Wierzba
0,580
580
29
18
* Jak waga drzew tak i ich wytrzymaoci u rónych autorów, bardzo rozmaicie bywa podawana. Wartoci wic rednie tu zamieszczone s tylko przyblione, wykazuj jednak przynajmniéj stosunkowo
przymiot drzew, co przy niniejszéj kwestiji gównie jest potrzebném – dane oryginalne.
** Dane po przeliczeniu na wspóczesne jednostki, przy zaoeniu, e 1 cetnar = 40,55 kg i 1 cal rosyjski = 25,3995 mm.
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a wzmianka o dopuszczalnych obci eniach w Przegl dzie Technicznym z 1887 roku
(Szyller 1887). Autor, bazuj c na przepisach policyjno-budowlanych Berlina poda
tam ciary 1 m3 typowych materiaów budowlanych, a ród nich ciar drewna sosny (650 kg) i dbu (800 kg). W przedstawionym zestawieniu znajdoway si równie tzw. spóczynniki dozwolonej pracy (natenia dopuszczalnego) materyaów, na
1 cm2 przekroju, wynosz ce przy ciskaniu (na cinienie) drewna sosnowego 60 kg
(6 MPa) i dbowego 80 kg (8 MPa).
Równie skromne informacje o wytrzymaoci na ciskanie zawiera tom II Encyklopedii Rolniczej (1891), gdzie pod obszernym hasem Drzewo i jego uytki
w zakresie odpornoci na zgniecenie cytowane s tylko wyniki dowiadcze Rondeleta, mimo e wspomina si tam o Hodgkinsonie (tabela 6).
W literaturze angielskojzycznej, w kolejnym wydaniu ksi ki Tredgolda
(1875) opracowanym przez Tomasa Hursta, zaprezentowano wiele nowych informacji. Na przykad, e krótkie supy i pale (dugoci porównywalnej z ich wymiarami przekroju poprzecznego) ulegaj zniszczeniu pod wpywem zgniatania, a nie
zginania (wyboczenia). W opracowaniu zaproponowano podzia ciskanych supów
(w zalenoci od mechanizmu zniszczenia i przewidywanej wytrzymaoci) na trzy
grupy: dugoci mniejszej ni 5-krotno wymiaru poprzecznego, dugoci od 5 do
30-krotnoci wymiaru poprzecznego i dugoci wikszej ni 30-krotno wymiaru
poprzecznego. W zakresie elementów drewnianych zakwalikowanych do grupy
drugiej i trzeciej zacytowano midzy innymi wyniki Girarda (1798), Lamandégo
(1798) i Hodgkinsona (1840).
W opracowaniu Tredgolda (1875) podano równie informacj, e przy badaniu
wytrzymaoci drewna istotny wpyw na uzyskiwane wyniki ma jego umiejscowienie w pniu (miejsce, z którego drewno zostao pozyskane). Stwierdzono, e drewno
twardzieli ma wiksz wytrzymao ni drewno bielu, podobnie jak drewno odziomkowe ma wiksz wytrzymao ni drewno z wierzchoka pnia. Uwzgldniono
take kwestie wpywu wad drewna, czasu trwania obci enia (dugotrwae) oraz
gatunku i gstoci drewna. Cao uzupeniono zestawieniem danych dla wielu rodzajów drewna.
W tabeli 6 podano wytrzymaoci drewna na ciskanie wzdu wókien uzyskane przez Hodgkinsona na cylindrycznych próbkach o rednicy 1 cala i wysokoci
2 cali. Wyniki te dotycz drewna o dwóch poziomach wilgotnoci: rednio suchego
(prawdopodbnie o wilgotnoci okoo 20%) i po dwumiesicznym suszeniu w ciepym miejscu (prawdopodobnie o wilgotnoci okoo 10%). Jak podaje Hodgkinson
(1840), wysoko niektórych suchych próbek wynosia 1 cal, co mogo nieco zwikszy ich wytrzymao. Jednak najistotniejsze rónice wida przy bezporednim porównaniu wyników wilgotniejszych i suchszych próbek.
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TABELA 6. Oporno na zgniecenie w kierunku wókien krótkich kolumn z rónych rodzajów drewna
wedug Hodgkinsona (1840) cytowanego przez Tredgolda (1875)
Wytrzymao na ciskanie
Wytrzymao
wzdu wókien*
[lb·in–2]
[MPa]
Rodzaj drewna
drewna
drewna
drewna
drewna
o wilgotnoci
o wilgotnoci
o wilgotnoci
o wilgotnoci
okoo 20%
okoo 10%
okoo 20%
poniej 10%
Olsza
6831
6960
48
49
Jesion
8683
9363
61
66
Maho (z Meksyku)
7518
7518
53
53
Buk
7733
9363
54
66
Brzoza amerykaska
–
11663
–
82
Brzoza angielska
3297
6402
23
45
Cedr
5674
5863
40
41
Andiroba
6499
7148
46
50
Sosna zwyczajna
5748
6586
40
46
wierk pospolity
6781
7293
48
51
Bez czarny
7451
9973
52
70
Wi z
–
10331
–
73
wierk
6499
6819
46
48
Grab
4533
7289
32
51
Maho
8198
8198
58
58
D b (z Quebec)
4231
5982
30
42
D b (z Angli)
6484
10058
46
71
D b (Dantzic bardzo suchy)
–
7731**
–
54**
Sosna
6790
6790
48
48
Sosna przeywiczona
5375
5445
38
38
Sosna czerwona
5395
7518
38
53
Topola
3107
5124
22
36
liwa (wilgotna)
3654**
–
26**
–
liwa (sucha)
8241
10493**
58
74**
Sykomora
7082
–
50
–
Teak
–
12101
–
85
Modrzew (dwa miesi ce po
3201**
5568
ciciu)
23**
39
Orzech
6063
7227
43
51
Wierzba
2898
6128
20
43
* Obliczona wspóczenie, przy zaoeniu, e 1 funt angielski = 0,453592 kg, 1 cal angielski = 25,4 mm.
** Wilgotno drewna inna ni pozostaych próbek w danej grupie.

Badania nad waciwociami drewna prowadzono nie tylko w Europie. W opracowaniu Tredgolda (1875) zacytowano równie dane uzyskane przez Hatelda (1873).
Bada on prostopadocienne próbki drewna dugoci (wysokoci) 2 cali, o zwykle
kwadratowej podstawie o boku od 1 do 1,5 cala (niektóre z próbek miay podstawy
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prostok tne). Byo to drewno pochodz ce gównie z Ameryki Pónocnej. W kadym
wariancie uywa trzech próbek szczególnie dobrej jakoci, tj. pozbawionych wad
widocznych goym okiem. W tabeli 7 przedstawiono wartoci rednie tych próbek.
TABELA 7. Oporno na zgniecenie w kierunku wókien krótkich kolumn z rónych rodzajów drewna,
rosncych w Ameryce i powszechnie stosowanych w konstrukcjach wedug Hatelda (1873)
Wytrzymao
Wytrzymao
na ciskanie
Gsto drewna*
Rodzaj drewna
na ciskanie
–3
wzdu wókien**
[kg·m ]
[lb·in–2]
[MPa]
Joda pospolita
397
2432
17
Maho (z Meksyku)
439
3527
25
Jesion
517
4175
29
wierk
369
4199
30
Kasztan
491
4791
34
Sosna wejmutka
388
4806
34
Sosna (z Ohio)
586
4809
34
D b
612
5316
37
Choina
423
5400
38
Orzech czarny
421
5594
39
Klon
574
6061
43
Czerenia
494
6477
46
D b biay
774
6660
47
Sosna (z Georgii)
613
6767
48
Robinia
762
7652
54
D b wiecznie zielony
916
7936
56
Maho (z St. Domingo)
837
8280
58
Gwajak
1282
8650
61
Hikora
877
9817
69
* rednie gstoci drewna podane w tabeli odpowiadaj bezporednio wspóczesnym jednostkom,
tj. kg·m–3. Wynika to ze specycznego sposobu ich wyliczenia. Gsto drewna wyraona w funtach na
stop szecienn zostaa odniesiona do gstoci wody (równie wyraonej w tych jednostkach).
** Obliczona wspóczenie przy zaoeniu, e: 1 funt angielski = 0,453592 kg, 1 cal angielski = 25,4 mm.

Hateld (1873) stwierdzi, e przy ciskaniu sia potrzebna do zniszczenia próbki jest proporcjonalna do iloci wókien, które maj zosta cinite, czyli proporcjonalna do powierzchni przekroju poprzecznego próbki. Przykadowo, jeeli obci enie 5000 funtów wystarcza do zniszczenia próbki o przekroju poprzecznym
1 cala kwadratowego (1 × 1 cal), to do zniszczenia próbki o powierzchni 4 cali kwadratowych (czyli boku 2 na 2 cale) potrzebne jest obci enie 20 000 funtów. Hateld
zwróci uwag na to, e wytrzymao na ciskanie wykazuje znaczn zmienno
nawet w obrbie jednego rodzaju drewna. Wedug niego, waciwoci drewna zale
od rodzaju gleby, na którym wyroso drzewo, wieku drzewa, a nawet pory roku,
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w którym zostao cite, oraz warunków, w jakich byo przechowywane po ciciu.
Równie istotne jest jego umiejscowienie w pniu (odziomek, wierzchoek, biel, twardziel, strefa przyrdzeniowa). W opracowaniu Hatelda (1873) pojawiy si take
dane, dotycz ce ciskania osiemnastu rodzajów drewna w poprzek wókien.
Koniec XIX wieku to intensykacja bada drewna w Ameryce Pónocnej w nowo
utworzonym Amerykaskim Departamencie Rolnictwa (U.S. Department of Agriculture). Publikacja Rotha (1895) bya jedn z wielu prac wydanych przez ten orodek.
W swych badaniach udowodni on, e na wytrzymao na ciskanie wpywaj : ukad
wókien, promienie drzewne oraz ski i towarzysz ce im zawoje. Znalaz równie
zwi zek midzy wytrzymaoci na ciskanie i rozci ganie. Wedug Rotha, inna jest
zaleno midzy wytrzymaoci na rozci gnie i ciskanie wzdu wókien w drewnie iglastym, a inna w drewnie liciastym (tabela 8).
TABELA 8. Wytrzymao na rozci ganie i ciskanie pokazuj ca rónic midzy drewnem iglastym
i liciastym (Roth 1895)
Stosunek
Wytrzymao
Wytrzymao
Wytrzymao
wytrzymaoci na
na rozci ganie
na ciskanie
na ciskanie
Rodzaj drewna
rozci ganie
w funtach na cal
wzdu
wókien*
[lb·in–2]
do wytrzymaoci
kwadratowy
[MPa]
na ciskanie
Hikora
3,7
32 000
8500
60
Wi z
3,8
29 000
7500
53
Modrzew
2,3
19 400
8600
61
Sosna dugoigielna
2,2
17 300
7400
52
* Obliczona wspóczenie przy zaoeniu, e: 1 funt angielski = 0,453592 kg, 1 cal angielski = 25,4 mm.

Pod wzgldem wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien Roth (1895) podzieli pónocnoamerykaskie rodzaje i gatunki drewna na 5 klas (wytrzymao podana
w funtach na cal kwadratowy i w nawiasie po wspóczesnym przeliczeniu):
1. Robinia, brzoza óta, twardy klon, najlepszej jakoci hikora, sosna dugoigielna
i sosna kubaska, modrzew amerykaski – 9000 (ponad 63 MPa).
2. redniej jakoci hikora, d b, brzoza, mikki klon, orzech, dobrej jakoci wi z
i najlepszej jakoci jesion, sosna krótkoigielna i sosna taeda, choina zachodnia,
daglezja – 7000 (ponad 49 MPa).
3. Jesion, platan, buk, d b niszej jakoci, cyprynik Lawsona, ywotnik zachodni,
wyszej jakoci wierk, joda – 6000 (ponad 42 MPa).
4. Tulipanowiec, lipa amerykaska, orzech szary, kasztan, dobrej jakoci topola,
sosna wejmutka i mikka sosna, choina, wierk, joda – 5000 (ponad 35 MPa).
5. Mikka topola, cyprynik, niektóre zachodnie mikkie sosny i jody – 4000 (ponad 28 MPa)
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Przeom XIX i XX wieku to okres mudnych bada podstawowych, w tym
okrelania charakterystyk wytrzymaociowych poszczególnych gatunków i rodzajów drewna z rónych kontynentów i stref klimatycznych. Przyczyniy si do tego
midzy innymi obszerne prace dowiadczalne Juliusa (1906). Badacz ten przeprowadzi ponad 16 tysicy testów drewna pochodz cego z Australii, udowadniaj c, e
wiele tamtejszych gatunków ma z europejskimi gatunkami porównywaln twardo,
wytrzymao i naturaln trwao. Byo to moliwe dziki wczeniejszym przekrojowym badaniom Bauschingera (1887) na gatunkach europejskich. Podobne obszerne badania na gatunkach amerykaskich przeprowadzi Johnson (1912).
W polskojzycznej prasie pojawiay si równie „egzotyczne” informacje, przykadowo w Wiadomociach Budowlanych w 1912 roku zamieszczono artyku o wytrzymaoci drzewa bambusowego. By to opis dowiadcze R. Baumana (przedruk
informacji, która ukazaa si w numerze szóstym Zeitschrift des Vereines Deutscher
Inginieure z 1912 roku), dotycz cy odyg bambusowych. Wytrzymao krótkich
kawaków na zgniecenie wahaa si midzy 548 á 863 klg./cm2 [wytrzymao na
ciskanie od 54,8 do 86,3 MPa]. Okrcajc rurki drutami midzy wzami wytrzymao na zgniecenie nie powikszya si (Próby wytrzymaoci... 1912). Dane te
potwierdzaj wspóczesne badania wytrzymaoci na ciskanie zdrewniaej tkanki
odyg bambusowych (Kozakiewicz 2010a).
Kolejny etap w rozwoju bada nad wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien stymulowa rozwijaj cy si przemys lotniczy. Samoloty z okresu I wojny wiatowej miay w wikszoci konstrukcj drewnian (np. Breliot). Wykorzystywanymi
do tego celu gatunkami drewna byy: wierk, jesion, sosna, balsa oraz sklejki brzozowe i bukowe. Wedug Jenkina (1920), drewno, ze wzgldu na wyróniaj c si
wytrzymao i lekko, pod koniec I wojny wiatowej umocnio swoj pozycj jako
najlepszy materia do produkcji samolotów. W takim zastosowaniu drewno pracowao w ekstremalnych warunkach, naraone na zmienne warunki wilgotnociowe
i temperaturowe. Przykadowo, samoloty z I wojny wiatowej osi gay prdko do
okoo 200 km·h–1 i puap od 4 do 6 km, konstrukcje za z czasów II wojny wiatowej
(np. drewniany myliwiec Mosquito) – prdko do 480 km·h–1 i puap do 11 km.
Samolot startuj cy z rozgrzanego pasa lotniska w letni dzie (temperatura w socu
ponad 50qC) w ci gu kilkunastu minut móg znale  si w troposferze (temperatura otaczaj cego powietrza –50qC). W okresie tym powstawao wiele pionierskich,
a zarazem obszernych prac, dotycz cych wpywu gstoci, temperatury i wilgotnoci na wytrzymao drewna na ciskanie wzdu wókien (rozdzia 3.2).
Ostatnie 50 lat to badania wytrzymaoci na ciskanie przede wszystkim pod
k tem wymaga dla drewna budowlano-konstrukcyjnego sortowanego wytrzymaociowo.
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3.1.2. Normalizacja
W XIX wieku pojawiy si coraz doskonalsze konstrukcje maszyn do testowania
materiaów (Kozakiewicz i Niemz 2006). Pod koniec stulecia byy to wielofunkcyjne maszyny wytrzymaociowe, w tym do badania wytrzymaoci drewna na
ciskanie wzdu wókien, pozwalaj ce na uzyskanie potnych obci e i testowanie penych przekrojów elementów konstrukcyjnych. Przykady takich maszyn,
zamieszczonych w Brockhaus’ Konversations= Lexikon (1898), przedstawiono na
rysunku 2. W kolejnych latach nastpowa systematyczny postp w budowie maszyn
wytrzymaociowych. Przykadowo maszyna Olsena (rysunek 3a), su ca midzy
innymi do badania wytrzymaoci na ciskanie próbek z penowymiarowej tarcicy
budowlano-konstrukcyjnej, pozwalaa na uzyskanie obci e rzdu 400 tysicy funtów (180 ton). Na nieco mniejszej maszynie rmy Riehlé Bros (rysunek 3b) mona
byo uzyska nacisk rzdu 300 tysicy funtów (135 ton). Dostpno tego typu urz dze przyczynia si do dalszego poszerzania wiedzy na temat waciwoci mechanicznych drewna, w tym wytrzymaoci na ciskanie.
a

b

RYSUNEK 2. Uniwersalne maszyny wytrzymaociowe do badania wytrzymaoci na rozci ganie,
ciskanie, zginanie i cinanie (Brockhaus’ Konversations= Lexikon 1898): a – maszyna z napdem
rcznym na korb, b – maszyna hydrauliczna
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Dziki temu ju pod koniec XIX wieku pojawiy si szczegóowe opisy procedur badawczych, dotycz cych oznaczania poszczególnych waciwoci drewna (np.
Bauschinger 1896). W tym samym czasie powoano Midzynarodow Komisj do
Standaryzacji Metod Badania Materiaów Konstrukcyjnych. Efektem jej prac byo
midzy innymi stworzenie klasykacji testów wytrzymaociowych, z podziaem na
próby statyczne, dynamiczne i zmczeniowe, oraz tzw. badania gatunkowe, prowadzone na maych znormalizowanych próbkach, i badania strukturalne, prowadzone
na penowymiarowych elementach konstrukcyjnych. Kolejnym osi gniciem byo
podanie szczegóowych wymaga, jakie powinny spenia maszyny wytrzymaociowe (Johnson 1912). Cz z tych opisów i procedur w XX wieku przeksztacia
si w stosowane powszechnie standardy, a nastpnie obowi zuj ce normy (Green
i Evans 2001).
a

b

RYSUNEK 3. Maszyny wytrzymaociowe do badania wytrzymaoci elementów konstrukcyjnych
(Johnson 1912): a – maszyna Olsena, b – maszyna Riehlé Bros

W przypadku badania wytrzymaoci na ciskanie Bauschinger (1896) zaleca
stosowanie próbek w stanie powietrznosuchym o przekroju poprzecznym 10 × 10 cm
i dugoci 15 cm. Bezporednio po badaniu naleao wysuszy je w temperaturze
101–105qC celem dokadnego oznaczenia wilgotnoci. Opisany wyej standard stosowano midzy innymi w dziaaj cym ówczenie Miejskim Laboratorium Mecha-
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nicznym w Warszawie. Zalecano przy tym, aby do prób pobiera po trzy próbki:
dwie z bocznych czci pnia i jedn ze rodka. Do bada uywano prasy hydraulicznej pionowej o obci eniu do 150 000 kg (1500 kN), ...systemu Amsler-Laffon, z manometrem rtciowym do odczytywania absolutnych cinie i przyrzdem do zdjcia
dyagramu przy zgniataniu (Szczeniowski 1898).
Berg i inni (1907) opracowali kilka zalece, dotycz cych bada drewna uywanego do budowy mostów, budynków i linii kolejowych, które pó niej posuyy jako
podstawa do opracowania norm amerykaskich z tego zakresu. Normy te zalecay
badanie wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien na próbkach o przekroju poprzecznym 5 × 5 cm (testy na takich próbkach przeprowadzono gównie w Ameryce
Pónocnej i w Indiach). Jeszcze inne normy, pochodz ce z 1906 roku, zakaday
przekrój poprzeczny próbki 10 × 10 cm przy wysokoci 15 cm. Propozycja normy
francuskiej opisywaa badanie próbek o przekroju poprzecznym 2 × 2 cm, co byo
rozwi zaniem ekonomicznym, zwaywszy na „zapas” siy, jak musiaa dysponowa maszyna wytrzymaociowa, jednak w niektórych przypadkach, na przykad
przy badaniu drewna iglastego o bardzo szerokich przyrostach rocznych, uzyskiwano znaczny rozrzut wyników (Monin 1932).
Próbki o identycznym jak we Francji przekroju poprzecznym stosowano w Polsce
(Warunki techniczne... 1925): Próbk poddaje si ciskaniu pomidzy dwiema równolegymi pytami gadkiemi, z których jedna osadzona jest na przegubie kulistym. Obcienie zwiksza si równomiernie i powoli – czas ciskania a do zgniecenia próbki
przynajmniej 2 minuty. Ilo próbek: 3. Kierunek sojów jak na szkicu... – rysunek 4.

RYSUNEK 4. Ksztat, wymiary oraz sposób mocowania próbki drewnianej przy próbie ciskania
wzdu wókien (Warunki techniczne... 1925)
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Normy niemieckie zawieray „kompromisowe” rozwi zanie. Przekroje badanych próbek zostay ograniczone od dou zgodnie z normami francuskimi (2 × 2 cm), a od góry
– zgodnie z normami amerykaskimi (5 × 5 cm) i byy stopniowane w zalenoci
od potrzeb (np. 2,5 × 2,5 cm) – Kollmann (1951). Regulacji ulegy take zapisy dotycz ce wilgotnoci badanego drewna. Na kongresie Midzynarodowego Zwi zku
Badania Materiaów w Brukseli w 1906 roku za wspólny poziom odniesienia przyjto wilgotno drewna równ 12–15% (Monin 1932, Krzysik 1957). Prawie 70 lat
pó niej idea ta znalaza swe odzwierciedlenie w zapisie midzynarodowej normy
ISO 3129:1975, mówi cym o koniecznoci klimatyzowania próbek drewna do bada waciwoci mechanicznych w temperaturze 20 r2oC i wilgotnoci wzgldnej
powietrza 65 r2%.
Mimo podejmowanych prób (np. w 1931 roku na Kongresie Midzynarodowego Zwi zku Badania Materiaów w Zurychu i w 1939 roku podczas obrad Komisji Badania Drewna Midzynarodowego Zwi zku Lenych Instytutów Naukowych
w Londynie) nie udao si doprowadzi do ujednolicenia ksztatu i wymiarów próbek stosowanych do bada wytrzymaociowych. Na przeszkodzie unikacji stay
rone systemy miar stosowane w poszczególnych krajach, a take ju istniej ce bazy
danych, które po zmianie standardów stayby si nieaktualne i naleaoby powtórzy
mudne badania. Przykady znormalizowanych próbek, obowi zuj cych w okresie
midzywojennym w rónych krajach, przedstawiono na rysynku 5.

RYSUNEK 5. Przykady znormalizowanych próbek do badania wytrzymaoci drewna na ciskanie
wzdu wókien w wybranych krajach w okresie midzywojennym (Ryska 1932)
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W tamtym okresie podejmowano badania, maj ce na celu dalsz optymalizacj
próby ciskania drewna. Analizowano ewentualny wpyw wymiarów próbek (np. Baumann 1922, Graf 1928, Casati 1932, Ryska 1932, Memorandum... 1939, Ylinen 1943,
Campredon 1944, Kollmann 1944) oraz wpyw szybkoci narastania obci enia (np.
Tiemann 1908, Casati 1932, Ghelmeziu 1938, Campredon 1944, Kollmann 1944).
Przeprowadzone próby Baumanna (1922), obszerniejsze badania Casatiego
(1932), obejmuj ce 10 rodzajów drewna, i testy w Brytyjskim Laboratorium Badawczym Produktów Lenych (Memorandum-standardisation... 1939), gównie na szeciennych próbkach o boku od 20 do 50 mm, wykazay, e zmiany pola podstawy
próbek (w zakresie wyej podanych wymiarów) praktycznie nie maj wpywu na
wytrzymao na ciskanie wzdu wókien. Jeli wymiary przekroju poprzecznego
próbki s wyra nie wiksze ni 50 × 50 mm, to wytrzymao na ciskanie zaczyna si
zmniejsza. Jak wskazywa Graf (1928), w penowymiarowych elementach drewnianych nie da si unikn  wad strukturalnych (pknicia desorpcyjne, nieregularnoci
przebiegu wókien, drobne ski), które wpywaj istotnie na zmniejszenie wytrzymaoci na ciskanie. Wedug bada tego autora, wytrzymao starego drewna budowlanego w stanie powietrznosuchym, o przekroju 250 × 320 mm i dugoci 640 mm, przy
obecnoci dwóch maych, zdrowych, zronitych sków wynosia 30,9 MPa, podczas
gdy wytrzymao maych próbek pozyskanych z tego elementu przyja redni warto 38,3 MPa.
Wedug Baumana (1922), wytrzymao na ciskanie maych próbek zaley od
stosunku ich wysokoci do wymiaru boku kwadratowej podstawy (h/d). rednia wytrzymao na ciskanie wzdu wókien prostopadociennych próbek o stosunku
wysokoci do boku kwadratowej podstawy (h/d) od 3 do 6 stanowia 93% wytrzymaoci próbek szeciennych o stosunku h/d = 1. Po zmniejszeniu wysokoci próbek
do poowy wymiaru boku przekroju poprzecznego (h/d = 0,5) ich wytrzymao
zwikszya si rednio o kolejne 3%. Opini t na podstawie bada drewna iglastego potwierdzi Ryska (1932), a nastpnie Ylinen (1943). Za przyczyn opisanego
zjawiska naley uzna siy tarcia midzy próbk a pytami ciskaj cymi maszyny
wytrzymaociowej, które w miejscu styku utrudniaj powstawanie poprzecznych
deformacji próbki. Przez to przebieg paszczyzny zgniotu w próbkach szeciennych
jest trudny do uchwycenia, gdy w próbkach smuklejszych (h/d  1,5) tworz si
charakterystyczne przesunicia w kierunku najwikszych napre cinaj cych
(Kollmann 1944). Wystpowanie tarcia powoduje, e w miejscu prostego ciskania osiowego powstaje przy czoach próbki zoony stan napre. W ciskanych
próbkach generowane s naprenia poprzeczne i cinaj ce, a paski stan napre
zostaje zast piony objtociowym (Kokociski i Raczkowski 1978).
Wedug bada Campredona (1944), dalsze zwikszanie wysokoci próbki do
wartoci h/d = 4 nie powoduje niebezpieczestwa wyboczenia i tym samym zmniej-
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wytrzymao na ciskanie [MPa]

szenia wytrzymaoci drewna na ciskanie wzdu wókien. Ylinen (1943) zaleca
stosowanie próbek o podstawie kwadratu o boku równym 2 lub 5 cm. W przypadku
trudnoci z uzyskaniem kwadratowego przekroju próbki jej wysoko powinna stanowi 4-krotno redniej arytmetycznej boków podstawy: (d1 + d2)/2, przy czym
stosunek szerokoci próbki do jej gruboci nie powinien przekracza 3.
W praktyce w ówczesnych instytutach lotniczych badano kad sztuk drewna przeznaczonego do wyrobu konstrukcji lataj cych. Ze wzgldu na konieczno
oszczdzania cennego drewna (o najwyszej jakoci) pozyskiwano do testów jak
najmniejsze próbki – do ciskania miay wysoko tylko pótora raza wiksz od
boku kwadratowej podstawy. Czsto by to kwadrat o boku 31,6 mm, daj cy pole
przekroju równe 1000 mm2, dziki czemu odczytywana sia niszcz ca ze skali maszyny bya równa co do wartoci poszukiwanej wytrzymaoci.
Ostatecznie Kollmann (1944) zaproponowa, aby do technicznych prób odbioru
stosowa próbki o przekroju kwadratowym, o wysokoci równej 1,5 dugoci boku
ich podstawy, natomiast do badania moduu sprystoci próbki smuklejsze, o wysokoci stanowi cej co najmniej czterokrotno dugoci boku podstawy.
Prawdopodobnie z przedstawionych wyej przesanek wynikaj róne zapisy
normowe nadal obowi zuj ce w poszczególnych karajach, a wymuszaj ce stosowanie próbek o rónym stosunku h/d (od 1,5 do 4).
Dla poprawnoci uzyskiwanych wyników próbki te powinny by waciwie obci ane. Wedug Ghelmeziu (1938), przy maych szybkociach narastania obci enia zauwaalny jest wpyw zwikszenia tej szybkoci na wytrzymao na ciskanie
(rysunek 6). Przy zwikszeniu szybkoci narastania obci enia z 0,5 do 15 MPa·min–1

przyrost obci enia [MPa·min–1]
RYSUNEK 6. Przyrost wytrzymaoci na ciskanie w zakresie zmian szybkoci narastania obci ania
od 0,5 do 15 MPa·min–1 (Ghelmeziu 1938)
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wytrzymao na ciskanie absolutnie suchego drewna wierkowego i dbowego
zwiksza si mniej wicej o okoo 10 MPa (10%). Identyczne zjawisko obserwowane jest dla drewna w stanie powietrznosuchym. Przy wikszych szybkociach
obci e, tj. od okoo 20 do 100 MPa·min–1 zwikszenie szybkoci obci enia nie
wywouje istotnych zmian w wytrzymaoci na ciskanie (Casati 1932) – tabela 9.
Obserwacje Casatiego (1932) zostay potwierdzone przez wyniki testów Kollmanna
(1944) przeprowadzone na drewnie sosnowym. Wedug tego autora, zmiany szybkoci narastania obci enia w zakresie od okoo 20 do 60 MPa·min–1 nie wpywaj
istotnie na uzyskiwane wyniki wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien.
TABELA 9. Wpyw szybkoci obci ania na wytrzymao na ciskanie (Casati 1932)
Wymiar boku
Czas trwania
Szybko naraWytrzymao na ciRodzaj drewna szeciennej próbki
badania
stania obci enia skanie wzdu wókien
[mm]
[s]
[MPa·min–1]
[MPa]
270
10,0
45,0
50
120
22,0
44,0
25
113,0
47,2
Joda
300
8,0
40,6
20
130
18,0
39,0
15
174,0
43,5
125
20,6
42,8
50
60
45,0
45,0
22
132,6
48,6
Olcha
370
8,0
49,5
20
120
24,5
49,0
30
100,0
50,0

Ostatecznie Perem (1950) przeprowadzi badania w zakresie szybkoci narastania obci enia w zakresie od 0,2 do 2500 MPa·min–1, udowadniaj c, e wraz ze
zwikszeniem tej szybkoci zwiksza si wytrzymao na ciskanie wzdu wókien.
Zmiany te s znacz ce przy zmianach szybkoci w przedziaach maych – od 0,2 do
okoo 15 MPa·min–1, i bardzo duych – powyej 1000 MPa·min–1 (rysunek 7).
W ujciu praktycznym Campredon (1944) zaleca, aby inaczej przeprowadza
próby ciskania na drewnie mikkim, a inaczej na twardym, tj. dla drewna mikkiego (E = 10 000 MPa) stosowa szybko narastania obci ania wynosz c 50 r10
MPa·min–1, a dla drewna twardego (E = 12 000 MPa) – 60 r12 MPa·min–1. Na tej postawie stworzono do skomplikowan propozycj normy brytyjskiej (BS 373:1938),
wedug której badanie wytrzymaoci na ciskanie a do zniszczenia próbki powinno
trwa od 1 minuty do 2 minut, przy czym szybko narastania obci ania dla drewna
iglastego i mikkiego drewna liciastego powinna zawiera si w granicach od 40 do 60
MPa·min–1, a dla twardego drewna liciastego – od 60 do 80 MPa·min–1. Przykadowo
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przyrost obci enia [MPa·min–1]
Rysunek 7. Wpyw szybkoci narastania obci enia na wytrzymao na ciskanie wzdu wókien dla
drewna brzozy, dbu i sosny (Perem 1950, cyt. za Kollmann i Côte 1968)

norma niemiecka DIN 52185 (nadal obowi zuj ca) narzuca stosowanie szybkoci
narastania obci enia przy ciskaniu w zakresie od 20 do 30 MPa·min–1. Zgodnie
z normami francuskimi czas trwania badania wytrzymaoci na ciskanie powinien
wynosi minimum 2 minuty, co przy drewnie powietrznosuchym (W = 12%) daje
podobn szybko narastania obci ania jak w normie niemieckiej, podczas gdy
przy ciskaniu drewna mokrego jest o poow mniejsza.
Z punktu widzenia mechaniki materiaów waciwe byoby zamiast szybkoci
narastania obci enia stosowa sta szybko odksztacenia („zgniotu”) wyraon
w „ubytku” wysokoci próbki odniesionym do wysokoci pocz tkowej. Równie
wzgldy praktyczne stoj za stosowaniem takiego podejcia, bowiem raz ustawiona
na okrelony posuw maszyna wytrzymaociowa nie wymaga ci gej zmiany nastaw. Z tego wzgldu ju w 1943 roku zaproponowano stosowanie przy próbach
statycznych staej szybkoci odksztacania (H = 0,005 r20%), czemu odpowiada
przyrost naprenia o 'V = 0,005E r20%. Przy zaoeniu moduu sprystoci, na
przykad na poziomie 10 000 MPa, uzyskuje si redni przyrost obci enia rzdu
50 MPa·min–1 (Ylinen 1943).
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Przedstawiony sposób podejcia do zagadnienia prezentowa midzy innymi
Tiemann ju w 1908 roku. Okreli on wpyw szybkoci odksztacania (zgniotu) na
wytrzymao na ciskanie wzdu wókien. Za poziom odniesienia przyj  wytrzymao uzyskan dla odksztacenia H= 0,0002 min–1 (tabela 10).
TABELA 10. Wpyw szybkoci odksztacenia próbki na uzyskiwan wytrzymao na ciskanie wzdu
wókien (Tiemann 1908)
Odksztacenie (H) [min–1]
0,0002 0,0006 0,0018 0,0054 0,0162 0,0486
Wzgldna wytrzydrewno suche
100
100,8
102,7
105,5
108,3
110,0
mao na ciskanie
100
103,4
107,5
113,9
121,3
128,8
wzdu wokien [%] drewno wilgotne

Powysze prace nie pozostaway bez echa na zapisy normowe w poszczególnych krajach. Przykadowo w Polsce norma, dotycz ca badania wytrzymaoci na
ciskanie wzdu wókien, stopniowo ewoluowaa równie w zakresie ustale, dotycz cych narastania siy obci aj cej. W normie PN-D-04102 z 1952 i 1958 roku
znajduje si zalecenie, aby badanie wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien
przeprowadza przy zachowaniu przyrostu siy od 12 do 18 kN·min–1, co przy polu
przekroju poprzecznego ciskanej próbki równym 4 cm2 daje przyrost napre ciskaj cych od 30 do 45 MPa·min–1. W normie PN-D-04102:1971 znalaz si zapis
o koniecznoci równomiernego narastania siy z prdkoci okoo 25 r5 kN·min–1
(co w przeliczeniu na przyrost napre daje warto 62,5 r12,5 MPa·min–1. Obowi zuj ca norma PN-D-04102:1979 rozstrzyga, e ...próbk naley obcia równomiernie ze sta prdkoci tak dobran, aby zniszczenie nastpio w czasie 90
r30 s od chwili rozpoczcia obcienia. W przypadku badania drewna mikkiego
o wytrzymaoci okoo 30 MPa, daje to przyrost napre okoo 20 MPa·min–1, a w
przypadku bardzo twardego, o wytrzymaoci rzdu 120 MPa, daje to przyrost okoo
80 MPa·min–1. Zapis ten nie jest wygodny, wymusza bowiem stosowanie rónych
nastaw maszyny wytrzymaociowej w zalenoci od rodzaju badanego drewna
(wymusza przewidywanie jego oczekiwanej wytrzymaoci).
Do chwili obecnej wymiary próbek stosowanych w poszczególnych krajach (rysunek 8) oraz prdkoci obci e nie zostay w peni ujednolicone. Identyczne jak
w polskiej normie PN-D-04102:1979 wymiary próbek do badania wytrzymaoci drewna na ciskanie wzdu wókien (przekrój kwadratowy o boku 20 mm wysoko 30 mm)
podano w normach GOST 16483.10:1973 i SN 49 0110:1979 (równie ST SEV 8161977). Norma ASTM D143-94:2000 okrela dwie wielkoci próbek: 2-calowe, o wysokoci 8 cali (50 × 50 × 200 mm), i 1-calowe, dugoci 4 cali (25 × 25 × 100 mm).
Podobnie norma BS 373:1957 zawiera tzw. standard 2-calowy (2 × 2 × 8 in) i 2-centymetrowy (20 × 20 × 60 mm). Norma NF B51-007:1985 zaleca próbki w standardzie
2-centymetrowym (takie same jak w normie BS 373:1957). Wiksza dugo próbek
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RYSUNEK 8. Przykady znormalizowanych próbek do badania wytrzymaoci drewna na ciskanie
wzdu wókien wedug standardów obowi zuj cych w wybranych krajach (Kozakiewicz na podstawie
wybranych norm)

wedug norm: amerykaskiej, brytyjskiej i francuskiej pozwla na jednoczesne badanie
moduu sprystoci przy próbie ciskania za pomoc pary tensometrów umieszczonych w poowie wysokoci próbek o bazie pomiarowej od 20 do 150 mm. Rosjanie i Czesi do badania tej wielkoci opracowali niezalene normy SN 49 0111:1991
i GOST 16483.24:1973, z zastosowaniem smuklejszych próbek o podstawie 20 ×
20 mm i dugoci 60 mm (a nawet do 80 mm w przypadku normy czeskiej). Norma
niemiecka DIN 52 185:1976 pod wzgldem wymiarów próbek jest najbardziej liberalna. Prób ciskania mona przeprowadza na próbkach o przekroju kwadratowym 20 × 20 mm, a w przypadku drewna szerokosoistego – na próbkach o boku
podstawy równym 50 mm. Wysoko ciskanych próbek ma by od 1,5 do 3 razy
wiksza ni dugo boku podstawy.
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Ze wzgldu na prostot badania i uniwersalno metody wytrzymao na ciskanie wzdu wókien stanowi midzy innymi kryterium oceny skutecznoci dziaania
rodków ochrony drewna, co opisuje norma PN-C-04907:1972 (wedug jej zalece
próbie ciskania poddaje si drewno absolutnie suche w temperaturze otoczenia).
Tematyka ta podejmowana bya w wielu pracach (np. Burmester 1970, Wany 1973,
Wany i Krajewski 1987). Wytrzymao na ciskanie jest równie wykorzystywana do stwierdzenia wpywu samej impregnacji na drewno (Oniko i Matejak 1971,
Bednarek i Kaliszuk-Wietecka 2004) przy ocenie trwaoci drewna poddanego przyspieszonemu starzeniu (Matejak i Popowska 1981, Matejak i in. 1986, Kozakiewicz
i Matejak 1998, Jaboski i Matejak 2000, Jankowska i in. 2009, 2010), przy porównywaniu waciwoci technicznych drewna z rónych siedlisk i terenów naraonych na zanieczyszczenia (Dzbeski i in. 2000, Borusiuk i Kozakiewicz 2005, Tulik
i Kozakiewicz 2005), a take przy analizie waciwoci drewna wykopaliskowego i zabytkowego (Dzbeski 1970, Petelski i in. 1996) lub ocenie wpywu obróbki
termicznej i hydrotermicznej na drewno (Matejak i Starecka 1971, Umgelter 1974,
Matejak i Piciw 1975, Jarmutowska i Matejak 1979, Gonet i in. 1986).
Wytrzymao na ciskanie jest silnie skorelowana z innymi waciwociami
zycznymi i mechanicznymi drewna, dziki czemu mona je oszacowa. Ju Bauschinger (1883) podawa, e próby na ciskanie s najodpowiedniejsze dla oznaczenia przecitnych waciwoci danego drewna, a Record (1914) zauway, e wytrzymao na ciskanie wzdu wókien jest w przyblieniu równa granicy sprystoci
przy zginaniu statycznym.

3.1.3. Analiza zomów
Ze wzgldu na anizotropow i niejednorodn budow drewna nawet podczas prostej próby ciskania statycznego zachodz w tym materiale zoone procesy, a efekt
kocowy w postaci wygl du zomów (zgniotów) moe by bardzo róny. Znaj c
mechanik niszczenia drewna, z takich ladów mona wiele odczyta.
Wierne odwzorowanie rysunkowe zomów smukych próbek poddanych ciskaniu zamieci w swoim opracowaniu Girard (1798) – rysunek 9. Autor ten zwróci
uwag, e na przebieg pkni i rozwarstwie maj wpyw wady drewna w postaci
sków i towarzysz cych im zawojów (odchyle wókien). Wedug bada Hodgkinsona (1840), zniszczenie próbek przy ciskaniu („zgniataniu”) przebiega w paszczyznach skonych (przesuwanie si warstw drewna pod k tem w stosunku do czó
próbek.
Jeden z pierwszych rysunków obrazuj cych zgniecione, a nie wyboczone przy
ciskaniu drewno, znajduje si w ksi ce „The Britania and Conway tubular bridges”,
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RYSUNEK 9. Zomy smukych próbek o prostok tnych przekrojach poddanych ciskaniu (Girard
1798) – ze wzgldu na smuko w wikszoci przypadków ulegy wyboczeniu

dotycz cej konstrukcji mostów Clark (1850). Autor dokona obserwacji ciskania
drewna, jaka miaa miejsce przy pozycjonowaniu za pomoc podnonika hydraulicznego mostu Brytania nad kanaem Menai Strait (most otwarty w 1826 roku,  cz cy
wysp Anglessy z Wali ). Podnonik wsparto na krótkich wyrzynkach (dugoci okoo
14 cali), które ulegy zgnieceniu (rysunek 10) pod naciskiem ponad 1000 ton.

RYSUNEK 10. Wygl d poówki zgniecionego elementu drewnianego podczas pozycjonowania mostu
Britania (Clark 1850)
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Pod koniec XIX wieku zaczy si pojawia fotograe próbek drewna po testach wytrzymaociowych, stanowi c dobry materia ilustracyjny i pogl dowy.
Przykadowo jedne z pierwszych fotograi przedstawiaj cych próbki drewniane po
próbie ciskania mona znale  u Rotha (1895) – rysunek 11. Zwyczaj ten sta si
do powszechny w pierwszej poowie XX wieku, szczególnie w opracowaniach
amerykaskich, na przykad u Jenkina (1920) – rysunek 12, i Tiemanna (1944)
– rysunek 13, a pó niej take europejskich, na przykad u Kollmanna (1951) – rysunek 14, i Piereygina (1956) – rysunek 15.

RYSUNEK 11. Fotograe próbek drewna pod- RYSUNEK 12. Typowe zgnioty próbek toczonych
danych ciskaniu wzdu wókien (Roth 1895) (o przekroju koowym) poddanych próbie ciskania
wzdu wókien (Jenkin 1920): a – drewno daglezji,
b – drewno cyprynika, c – drewno wierkowe

RYSUNEK 13. Charakterystyczne uszkodzenia próbek (2 u 2 u8”) wykonanych z drewna wierkowego Picea rubra Link. po próbie ciskania wzdu wókien (Tiemann 1944): a – wieego (mokrego),
b – powietrznosuchego, c – suszonego sztucznie (o wilgotnoci poniej 12%)
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RYSUNEK 14. Typowy obraz zniszcze ciska- RYSUNEK 15. Dwa rodzaje zniszczenia ciskanych próbek drewna hikory (Kollmann 1951)
nych próbek (Piereygin 1956): a – przesunicie,
b – zgniecenie czó

Tiemann (1944), posuguj c si fotograami próbek, omówi rónice midzy
przebiegiem niszczenia drewna wilgotnego i suchego w próbie ciskania. wiee
(mokre) drewno wierkowe poddane ciskaniu ulega stopniowym deformacjom
w skonie przebiegaj cych paszczyznach w stosunku do czó próbki. Cewki ulegaj
wygiciu i zgnieceniu, a sama próbka nie ulega rozpadowi. Przy ciskaniu dobrze
wysuszonego drewna (do wilgotnoci poniej 12%) ulega ono raptownemu zniszczeniu, któremu towarzysz trzaski. Próbka pka i czsto rozpada si na kilka czci
lub odamuj si z niej wiksze i mniejsze fragmenty (rysunek 13). Podobne spostrzeenia zawarte s w opracowaniu Jírû (1952), zilustrowane obrazem zniszcze
drewna ze skrtem wókien (rysunek 16). Wedug Ylinena (1942), przy ciskaniu
drewna iglastego w chwili zgniotu nastpuje wyboczenie bardziej wytrzymaego
drewna pó nego i jego wgniatanie w sabsze i bardziej mikkie drewno wczesne.
Wanin (1953) natomiast uzupenia te informacje stwierdzeniem, e cewki drewna
pó nego, maj ce grubsze ciany, wykazuj skonno do odksztacenia w postaci
cicia, a cewki drewna wczesnego, o cieszych cianach, ulegaj gównie odksztaceniu w postaci zgniecenia.
a

b

c

d

RYSUNEK 16. Typowe obrazy zniszcze prostopadociennych próbek poddanych ciskaniu wzdu
wókien (Jírû 1952): a – drewno wiee (mokre), b – drewno suche, c – drewno kruche, d – drewno ze
skrtem wókien
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W typowo niszczonych próbkach drewna wierkowego, badanych przez Jenkina (1920), na przekrojach stycznych widoczne s skonie przebiegaj ce paszczyzny
(uskoki), polegaj ce na wyboczeniu, zgnieceniu i skonym przesuniciu cian podunych cewek wzgldem ich osi podunych (rysunek 17).

RYSUNEK 17. Obraz mikroskopowy drewna wierkowego poddanego ciskaniu wzdu wókien – widoczne „przesunicie“ cewek na przekroju stycznym (Jenkin 1920)

Obserwacje te potwierdza Tiemann (1944) oraz Požgaj i inni (1997). W drewnie wierkowym poddanym ciskaniu zgniot (sfadowanie) cian komórkowych najpierw obejmuje najsabsze strefy, czyli miejsca nagromadzenia jamek, co mona
zaobserwowa na przekroju promieniowym (rysunek 18a). Na przekroju stycznym
wida, e rozerwaniu ulegaj równie sabe, skadaj ce si z komórek mikiszowych
promienie drzewne (rysunek 18b). W pierwszym etapie zniszczenie uwidacznia si
w postaci specycznego sfalowania cian cewek (rysunek 19).
a

b

RYSUNEK 18. Struktura mikroskopowa drewna wierkowego po próbie ciskania wzdu wókien
Picea rubra Link przy wilgotnoci drewna poniej 12% (Tiemann 1944): a – przekrój promieniowy,
b – przekrój styczny
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RYSUNEK 19. Zamiany struktury mikroskopowej drewna wierkowego Picea rubra Link
pod dziaaniem napre ciskaj cych wzdu
wókien (Tiemann 1944): a – pocz tek deformacji cian komórkowych (300 : 1), b – deformacja pojedynczej cewki (600 : 1)
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RYSUNEK 20. Zamiany struktury mikroskopowej drewna kasztana Castanea dentata Borkh.
pod dziaaniem napre ciskaj cych wzdu
wókien; w paszczy nie 1–1 deformacja wókien
(150 : 1) pod wpywem najwikszych napre
cinaj cych (Tiemann 1944)

Wedug Tiemanna (1944), w drewnie liciastym obraz mikroskopowy podczas
pierwszej fazy zgniatania jest nieco odmienny (rysunek 20), bowiem elementy strukturalne (wókna) ulegaj wyboczeniu. Drewno liciaste rozpierzchonaczyniowe
jest bardziej homogeniczne ni drewno iglaste i liciaste piercieniowonaczyniowe.
Charakteryzuje si ono mniejszymi rónicami w budowie i gstoci stref przyrostu
rocznego wytworzonego na pocz tku i pod koniec okresu wegetacyjnego, co przekada si na podobny charakter zniszcze na caej szerokoci przyrostów rocznych
(Wanin 1953).
Jeszcze w pierwszej poowie XX wieku s dzono, e niszczenie drewna przy
ciskaniu zaczyna si przy napreniach wikszych od napre na granicy sprystoci (Wanin 1949). Pó niejsze prace zwerykoway te pogl dy (Kollmann 1963,
Grossman i Wold 1971, Dinwoodie 1981, Gindl 2002).
Ogólnie przy ciskaniu drewna nastpuje szybkie zaamanie (wyboczenie) cian
komórkowych, co prowadzi do zniszczenia przy mniejszym obci eniu, ni ma to
miejsce przy jego rozci ganiu (Kollmann 1951). Przykadowo Poulsen i inni (1997)
wskazuj , e niszczenie drewna zaczyna si w strefach odchylonych cewek, znajduj cych si w bezporednim s siedztwie promieni drzewnych, co odpowiada szkicom
Tiemanna (1944). W kocowym stadium nastpuje wygicie cian komórkowych
i ich rozdzielenie zwykle midzy pokadami ciany wtórnej S1 i S2 (Dinwoodie
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1981). Wiadomo równie, e istotnym czynnikiem wpywaj cym na przebieg ciskania drewna jest nachylenie bryl cian komórkowych (Dinwoodie 1975, Pinkowski 2009), przy czym decyduj ce znaczenie ma ich ukad w pokadzie S2 ciany
wtórnej. Przykadowo, wedug Pinkowskiego (2009), wytrzymao cian komórkowych na ciskanie wzdu wókien drewna sosnowego jest w 59% zalena od k ta
nachylenia bryl (przy aproksymacji funkcj potegow typu y = ax–b).
Obecnie wyrónia si trzy fazy niszczenia drewna: powstawanie uszkodze
i pkni submikroskopowych, narastanie pkni mikroskopowych i ostatecznie
pojawienie si oraz wzrost odksztace i pkni makroskopowych. Wiadomo te,
e inicjowanie uszkodze mikroskopowych moe wyst pi ju przy obci eniach
wynosz cych 25% obci enia niszcz cego, te z kolei s inicjowane przez drobne defekty cian komórkowych (Raczkowski 1969, Grossman i Wold 1971, Poulsen i in.
1997). Na poziomie tym niszczenie drewna przypomina strefy dyslokacji w ciaach
krystalicznych (przebiega w podobny sposób).
Prace nad analiz wygl du makroskopowego próbek po ciskaniu spowodoway moliwo ich klasykacji. Najpeniej tak klasykacj przedstawiono w normie
amerykaskiej ASTM Designation D 143-52:1954 i ASTM D 143-94:2000.
Obserwacja zniszcze drewna poddanego ciskaniu pozwala na wnioskowanie
o jego przebiegu oraz o wytrzymaoci samego drewna. Ju Kollmann (1944) podawa, e próbki wykonane z mokrego lub mikkiego drewna ulegaj sprasowaniu
w pobliu napór, próbki za z drewna suchego lub twardego wykazuj charakterystyczne, skone zomy. Analiza procesu niszczenia drewna w próbie ciskania podejmowana jest take w nowszych, ale nielicznych pracach (np. Galicki 1998).

3.2. Wybrane czynniki wpywajce na wytrzymao
na ciskanie wzdu wókien
3.2.1. Wpyw gstoci drewna
Pierwsze obszerniejsze badania z zakresu wpywu gstoci drewna na wytrzymao
na ciskanie wzdu wókien prowadzili midzy innymi Bauschinger (1883) i Bauman (1922). Dotyczyy one przede wszystkim drewna iglastego w stanie powietrznosuchym.
Dalsze zainteresowanie drewnem stymulowa nowo powstaj cy przemys lotniczy, co doprowadzio do „skokowego” podniesienia jakoci bada i wiedzy na
temat tego materiau, równie w zakresie wpywu gstoci na wytrzymao na
ciskanie. Jako przykad zamieszczono mao znane wyniki bada zaprezentowane
przez askiego (1925a) w Przegl dzie Lotniczym (rysunek 21 i tabela 11). Badania
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wytrzymao na ciskanie, Rc [MPa]
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gsto, g [kg·m–3]
RYSUNEK 21. Zaleno midzy wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien a gstoci drewna
wierku, sosny i jesionu (Kozakiewicz na podstawie askiego 1925a – wszystkie dane przeliczono na
wspóczesne jednostki)

te przeprowadzono na próbkach wykonanych wedug obowi zuj cych wówczas
w Polsce standardów, które pod tym wzgldem nie zmieniy si do chwili obecnej
(ksztat i wymiary próbek zgodny z wymaganiami PN-79/D-04102).
Jak podaje aski: Nie tylko gatunek lecz take ciar waciwy drzewa ma
wielki wpyw na jego wasnoci techniczne. Im ciar waciwy drzewa danego gatunku jest wyszy, tem wysz posiada ono wytrzymao. (...) Oprócz minimalnej
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wytrzymaoci na ciskanie, drzewo lotnicze powinno spenia warunek dostatecznej „wartoci statecznej”, czyli stosunek 100 · Rc/g [Rc – wytrzymao na ciskanie,
g – gsto drewna] wynosi winien dla drzew iglastych t 8, za dla liciastych
gatunków twardych (jesionu) 6,5. Na wykresie [rysunek 21] linja wartoci statycznej, wspólna dla wierku i sosny, odrzuca spory procent sosny. (...) Trudniejszym
warunkiem jest przestrzeganie „wartoci d wigarowej”, czyli stosunku 100 000 ·
Rc/g2, który dla kadego gatunku drewna jest ustalony. Krzywa wartoci d wigarowej odchyla si od linji wartoci statycznej, odrzucajc jeszcze dodatkowo cz
drzewa. Obydwa ostatnie warunki odrzucaj drewno cikie, lecz nie posiadajce
odpowiednio wyszej wytrzymaoci na ciskanie. Dla sosny krajowej warunki powysze s o tyle wysokie, e zaledwie 7% badanego drzewa czyni zado wymaganiom (...) Najwiksze wahania wytrzymaoci i najmniejszy % zdatnego drzewa,
nawet przy znionych warunkach, daa sosna. Dla jesionu, przy zmniejszeniu normy na ciskanie o 8%, otrzymujemy przeszo dwa razy wicej drzewa uytkowego.
W tabeli 11 przedstawiono wyniki bada w odniesieniu do obowi zuj cych ówczenie warunków technicznych dla drewna lotniczego (na podstawie dowiadcze francuskich) i wobec nowego projektu („wartoci projektowane”) opracowanego przez
askiego. Warto stateczna i warto d wigarowa byy obowi zkowo obliczane wedug standardów francuskich, dotycz cych próby ciskania (np. NF B51-002:1942).
TABELA 11. Zestawienie wyników bada wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien z podaniem
liczby próbek speniaj cych obowi zuj ce warunki techniczne i wartoci projektowane (Kozakiewicz
na podstawie askiego 1925a)

Gatunek
drzewa

Ilo
prób
dokonanych

wierk

206

Minimalna wytrzymao na ciskanie
Rc [MPa]
wartoci
warunki
projektotechniczne
wane
32,0
–

Sosna

221

42,5

Jesion

130

44,5

Gatunek
drzewa

Ilo
prób
dokonanych

wierk

206

38,0

Minimalna warto
stateczna
100 Rc/g
wartoci
warunki
projektotechniczne
wane
8
–
8

7,5

Minimalna warto
d wigarowa
100 000 Rc/g2
wartoci
warunki
projektotechniczne
wane
20
–
15

14

41,0
6,5
–
9,5
–
Procent prób speniaj cych warunek:
minimalnej wytrzymao- minimalnej wartoci
minimalnej wartoci
ci na ciskanie
statecznej
d wigarowej
wartoci
wartoci
wartoci
warunki
warunki
warunki
projektoprojektoprojektotechniczne
techniczne
techniczne
wane
wane
wane
87
96
87
96
46
55

Sosna

221

39

59

19

36

7

21

Jesion

130

31,5

78

29,4

66

23

61
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We wprowadzonych po II wojnie wiatowej polskich normach, dotycz cych
lotniczej tarcicy sosnowej (PN-L-19000:1952), wierkowej (PN-L-19001:1952)
i jesionowej (PN-L-19002:1952), w pewnym stopniu uwzgldniono wyniki bada
askiego (1925a), st d wynika zapewne zauwaalna zbieno rodzajów drewna,
jednak bez uwzgldnienia tzw. wartoci statecznej i d wigarowej. Przykadowo, wedug wymogów PN-L-19000:1952 dla 1 kategorii lotniczej tarcicy sosnowej (deski
i bale), co najmniej 75% partii musi mie gsto w stanie absolutnie suchym powyej 460 kg·m–3 i wytrzymao na ciskanie wzdu wókien w stanie powietrznosuchym ponad 40 MPa. Równie w normie BN-7111-15:1976, dotycz cej sosnowej
tarcicy lotniczej, zawarte s wymagania dotycz ce tego szczególnego sortymentu.
Wedug tej normy, w zakresie waciwoci zycznych i mechanicznych wymagane
jest, aby tarcica sosnowa klasy I w stanie powietrznosuchym charakteryzowaa si
minimaln gstoci 490 kg·m–3 i wytrzymaoci na ciskanie co najmniej 45 MPa,
a tarcica II klasy – gstoci 450 kg·m–3 i wytrzymaoci 40 MPa.
Badaniami drewna jesionowego, podobnie jak aski (1925b), zajmowa si
równie Kollmann (1941). Przeprowadzaj c obserwacje licznej partii absolutnie suchych próbek, wyznaczy on równanie regresji, wi  ce wytrzymao na ciskanie
wzdu wókien z gstoci (w zakresie od 400 do 800 kg·m–3) – rysunek 22:
Rc0% = 0,1739go – 12,6 [MPa]
gdzie:
Rc0% – wytrzymao na ciskanie absolutnie suchego drewna jesionu [MPa],
go – gsto drewna jesionu w stanie absolutnie suchym [kg·m–3].
Ylinen (1942) okreli wpyw gstoci na wytrzymao drewna sosnowego (rysunek 23). Na podstawie zawartych na wykresie danych otrzymuje si nastpuj ce
równanie wi  ce wytrzymao na ciskanie wzdu wókien z gstoci drewna
o wilgotnoci od 8 do 10%:
Rc8-10% = 0,1589g8-10 – 12,0 [MPa]
gdzie:
Rc8-10% – wytrzymao na ciskanie drewna sosnowego o wilgotnoci 8–10% [MPa],
g8-10 – gsto drewna sosnowego o wilgotnoci 8–10% [kg·m–3].
Dzbeski (1970) na podstawie bada drewna dbowego o wilgotnoci 10% wyznaczy nastpuj c zaleno:
Rc10% = 0,0916go – 3,9 [MPa]
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wytrzymao na ciskanie [MPa]

gdzie:
Rc10% – wytrzymao na ciskanie wzdu wókien drewna dbowego o wilgotnoci
10% [MPa],
go – gsto drewna dbowego w stanie absolutnie suchym [kg·m–3].

gsto drewna absolutnie suchego [kg·m–3]
RYSUNEK 22. Zaleno midzy wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien a gstoci drewna
jesionu w stanie absolutnie suchym (Kollmann 1941)

Prociej jest zapisa zwi zek midzy wytrzymaoci na ciskanie a gstoci
w postaci funkcji liniowej przechodz cej przez pocz tek ukadu wspórzdnych:
Rc = a1g. Takie podejcie proponowa Monnin (1919, 1932), a pó niej Schlyter
(1927), który odnalaz dla drewna sosen pozyskanych w Szwecji nastpuj ce wartoci

Stan zagadnienia

g1 = 280 kg·m–3
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g2 = 1120 kg·m–3

RYSUNEK 23. Zaleno midzy wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien a gstoci drewna sosnowego o wilgotnoci od 8 do 10% – zaznaczone skrajne punkty to wytrzymaoci drewna wczesnego
i pó nego (Ylinen 1942)

wspóczynnika kierunkowego: a1 = 0,1250 dla drewna o wilgotnoci od 6 do 10%,
a1 = 0,0850 dla drewna o wilgotnoci od 10 do 19% i a1 = 0,0550 dla drewna
o wilgotnoci od 23 do 30%. Mayer-Wegelin i Brunn (1932) okrelili wspóczynnik
a1 = 0,0820 dla drewna sosny dugoigielnej, a1 = 0,0830 dla drewna daglezji i a1 =
= 0,0730–0,0900 dla twardzieli sosen zwyczajnych z Niemiec. Kollmann (1944) dla
drewna sosnowego o wilgotnoci 15%, równie pochodz cego z Niemiec, podawa
wspóczynnik a1 = 0,0900, zwracaj c uwag, e dla drewna silnie przeywiczonego
a1 = 0,0650. Przesycone ywic drewno ma zdecydowanie wiksz gsto w porównaniu z drewnem normalnym. Zwikszenie gstoci, wynikaj ce z przeywiczenia,
nie przekada si na zwikszenie wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien (Kollmann 1944, Wakeeld 1951). Równie Kollmann (1940b) przedstawi zaleno wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien od gstoci w stanie absolutnie suchym dla
drewna o trzech poziomach wilgotnoci: absolutnie suchym (W = 0%), powietrznosuchym (W = 10%) i o wilgotnoci maksymalnej (W = Wmax) – rysunek 24.
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wytrzymao na ciskanie [MPa]
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gsto drewna absolutnie suchego [kg·m–3]
RYSUNEK 24. Zaleno midzy wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien a gstoci rónych
rodzajów drewna o temperaturze 20qC w stanie absolutnie suchym, powietrznosuchym i nasycenia
wod (Kollmann 1940b)

Autor ten zaproponowa take, aby operowa tzw. wska nikiem jakoci wytrzymaociowej, bd cym ilorazem wytrzymaoci na ciskanie i gstoci drewna.
Wska nik ten okrela, jak hipotetycznie wysoko powinna mie próbka drewna,
aby ulega zgnieceniu pod wasnym ciarem. Zgodnie z badaniami Kollmanna
(1941), wska nik jakoci wytrzymaociowej absolutnie suchego drewna jesionowego wynosi od 8,70 do 18,72 km (rednio 15,40 km), a powietrznosuchego od 5,40
do13,40 km (rednio 8,92 km). Autor ten sugeruje, e w uproszczeniu mona przyj 
sta warto wska nika dla kadego gatunku drewna. Monnin (1919) wykaza, e
wska nik jakoci wytrzymaociowej dla ciskania drewna liciastego jest ogólnie
mniejszy ni drewna iglastego. W ramach obu wyrónionych typów strukturalnych
drewno gste i cikie ma wska nik mniejszy ni drewno lekkie i szczególnie cikie (gste).
Obszerne badania na ponad 160 rodzajach drewna (gównie z Ameryki Pónocnej) przeprowadzili Newlin i Wilson (1919), wyznaczaj c równania pozwalaj ce
na obliczenie wytrzymaoci drewna na ciskanie w stanie wieym i powietrznosuchym na podstawie znajomoci gstoci drewna w stanie absolutnie suchym:
RcW = 0,0470go; Rc12% = 0,0860go

Stan zagadnienia
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Wystpuj cy w równaniach wspóczynnik to rednia z oznacze ponad 160
rodzajów i gatunków drewna. Niemal identyczne wspóczynniki uzyska Wakeld
(1951), badaj c drewno z 54 gatunków drzew rosn cych w Kanadzie (rysunek 25):

wytrzymao na ciskanie wzdu wókien [MPa]

RcW = 0,0473go; Rc12% = 0,0886go

gsto drewna absolutnie suchego [kg·m–3]

RYSUNEK 25. Zaleno midzy wytrzymaoci na ciskanie a gstoci drewna – rednie wartoci
dla gatunków i rodzajów drewna wystpuj cych w Kanadzie (Wakeeld 1951) przeliczono na wspóczenie obowi zuj ce jednostki
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Wakeld (1951) stwierdzi, e zaleno midzy wytrzymaoci na ciskanie
a gstoci w obrbie pojedynczego gatunku drewna jest silniejsza od zalenoci
„wielogatunkowej” i wyraa si nastpuj cym równaniem:
Rc12% = 0,0886 go1,25
Kollmann i Côte (1968) przedstawili w formie tabelarycznej wspóczynniki
przeliczeniowe, wi  ce wytrzymao na ciskanie wzdu wókien z gstoci
drewna, uzyskane na podstawie wczeniejszych bada Kollmanna (1940b) i Sulzbergera (1948) – tabela 12.
TABELA 12. Zaleno midzy wytrzymaoci na ciskanie a gstoci drewna o temperaturze 20qC
na rónych poziomach wilgotnoci (Kollmann i Côte 1968)
Wilgotno
Wedug Sulzbergera (1948)
Wedug Kollmanna (1940b)
drewna
wytrzymao
po przeliczeniu na
wytrzymao
po przeliczeniu na
–2
–2
[%]
[kp·cm ]
wspóczesne jednostki*
[kp·cm ]
wspóczesne jednostki*
gsto [g·cm–3]
gsto [g·cm–3]
[MPa i kg·m–3]
[MPa i kg·m–3]
0
Rc0% = 0,1622 go
1640 go
Rc0% = 0,1607 go
1654,7 go
8

1188,9 g8

Rc8% = 0,1165 g8

–

–

10

–

–

1076 g10

Rc10% = 0,1054 g10

12

959,3 g12

Rc12% = 0,0940 g12

–

–

20

616,4 g20

Rc20% = 0,0604 g20

–

–

24
504,9 g24
Rc24% = 0,0495 g24
Wilgotno
431,1 gmax
RcW = 0,0423 gmax
maksymalna
* 1 kp·cm–2 = 0,098 MPa; 1 g·cm–3 = 1000 kg·m–3.

–

–

442 gmax

RcW = 0,0433 gmax

Obszerne informacje na temat wpywu gstoci na wytrzymao na ciskanie
przy rónych poziomach wilgotnoci drewna rónego pochodzenia poda Vorreiter
(1949) – tabela 13. Autor ten stwierdza, e gsto drewna jest znakomitym miernikiem jego wytrzymaoci i moe zosta uyta do jej okrelania z du dokadnoci . W przypadku wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien jest to zaleno
liniowa: Rc15% = 0,0750go (rysunek 26). Na przykadzie drewna sosnowego podaje
on równie rónic midzy wytrzymaoci na ciskanie wydzielonej strefy drewna wczesnego i pó nego. Wytrzymao drewna wczesnego o wilgotnoci 8–10%
i gstoci 300 kg·m–3 wynosi 36 MPa, a drewna pó nego o tej samej wilgotnoci
i gstoci 900 kg·m–3 wynosi 136 MPa.
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TABELA 13. Zaleno midzy wytrzymaoci na ciskanie a gstoci rónych gatunków drewna
pochodz cych z rónych krajów Europy po przeliczeniu na wspóczesne jednostki (Kozakiewicz na
podstawie Vorreitera 1949)
Wilgotno Równanie opisuj ce zaleno midzy
Rodzaj
Pochodzenie
drewna
wytrzymaoci na ciskanie [MPa]
drewna
[%]
a gstoci [kg·m–3]*
1
2
3
4
Niemcy, Badenia
15
Rc15% = 0,1000g15 – 5,0

wierk

Niemcy, Bawaria

15

Rc15% = 0,1000g15 – 10,0

Niemcy, Wirtembergia

15

Rc15% = 0,0800g15

Polska, Pomorze

12

Rc12% = 0,1300g12 – 13,0

Chorwacja

15

Rc15% = 0,1100g15 – 8,5

Austria, pónocny Tyrol

15

Rc15% = 0,000122g152 + 15,3

Austria, poudniowy Tyrol

15

Rc15% = 0,100g15 – 7,0

15

Rc15% = 0,079g0

0

Rc0% = 0,254g0 – 31,3

18

Rc12% = 0,0825g0 – 1,2

30

Rc30% = 0,0485g0 – 0,2

Rumunia, rodkowe Karpaty
Szwecja

15
11

Rc15% = 0,000109g152 + 20,6
Rc11% = 0,120g11

Chorwacja

15

Rc15% = 0,053g15 + 14,5

Niemcy, Badenia

15

Rc15% = 0,089g15 – 3,0

Niemcy, Nadrenia Palatynat

15

Rc15% = 0,090g15
(silnie przeywiczone Rc15% = 0,065g15)

Niemcy, Wirtembergia

15

Rc15% = 0,077g15

Polska, Pomorze

15

Rc15% = 0,073g15

Polska, Mazury

15

Rc15% = 0,090g15

Chorwacja

15

Rc15% = 0,025g15 + 31,5

Szwajcaria

Joda

Sosna

Rc10-12% = 0,110g10-12

Szwecja

10–12

Niemcy

15

Rc15% = 0,1125g0 – 16,0

Polska, Galicja

15

Rc15% = 0,0980g0 – 6,5

Chorwacja

15

Rc15% = 0,0925g0 – 5,0

Austria, górna

15

Rc15% = 0,0965g0 – 6,2

15

Rc15% = 0,1220g0 – 16,0

15

Rc15% = 0,1000g0 – 6,5

15

Rc15% = 0,0800g0 + 3,2

Modrzew Czechy, okolice Böhmerwald
(kraj poudniowoczeski)
Czechy, okolice Erzgebirge
(kraj ustecki)
Czechy, Morawy (kraj poudniowomorawski)
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cd. tabeli 13
1

2

3

Niemcy, Badenia

15

Rc15% = 0,1580g15 – 62,0 (szypukowy)

Chorwacja

15

Rc15% = 0,1280g15 – 27,5 (szypukowy)
Rc15% = 0,0625g15 + 14,3 (bezszypukowy)

D b

Jesion
Wi z

Buk

Olsza
Balsa

Niemcy
Chorwacja
Chorwacja
Niemcy, Badenia
Polska, Pomorze
Niemcy
Ameryka rodkowa

12
15
15
15
0
10
maksymalna
12
12

4

Rc12% = 0,1740g0 – 12,5
Rc15% = 0,1025g15 + 6,3
Rc15% = 0,1090g15 + 10,7
Rc15% = 0,0420g15 – 20,0
Rc0% = 0,1640g0
Rc10% = 0,1076g10
RcWmax = 0,0442gmax
Rc15% = 0,0132g0 + 59,5
Rc12% = 0,1045g12 – 4,9

wytrzymao na ciskanie, Rc15[MPa]

* Po przeliczeniu na wspóczesne jednostki, tj. kg·cm–2 na MPa i g·cm–3 na kg·m–3.

gsto drewna w stanie absolutnie suchym, go [kg·m–3]
RYSUNEK 26. Ogólna zaleno midzy wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien przy wilgotnoci 15% a gstoci drewna w stanie absolutnie suchym – zaleno liniowa otrzymana na podstawie
rednich dla europejskich gatunków drewna iglastego i liciastego (Vorreiter 1949)

Wspóczenie Green i inni (1999) proponuj opisanie zalenoci midzy wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien a gstoci drewna (prostowóknistego,
bez wad) nastpuj cymi równaniami:
RcW = 0,0497gw0,94,
Rc12% = 0,0937gw0,97,
– drewno iglaste
RcW = 0,0490gw1,11,
– drewno liciaste
Rc12% = 0,0760gw0,89,

Stan zagadnienia
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gdzie:
RcW – wytrzymao na ciskanie drewna wieego (tu po ciciu) [MPa],
R c12% – wytrzymao na ciskanie drewna w stanie powietrznosuchym [MPa],
gw – gsto drewna wilgotnego (tu po ciciu) [kg·m–3].
S to urednione funkcje uzyskane z 43 gatunków drewna iglastego lub z 66
gatunków drewna liciastego z drzew wystpuj cych w Ameryce Pónocnej. Sab
stron przedstawionych równa jest znaczna zmienno gstoci drewna tu po ciciu, wynikaj ca z waha wilgotnoci.

RYSUNEK 27. Zestawienie zalenoci midzy wytrzymaoci na ciskanie a gstoci i wilgotnoci
drewna wierkowego, bukowego i sosnowego (Graf 1938)
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Interesuj ce zestawienie, ilustruj ce wpyw gstoci drewna o zrónicowanej
wilgotnoci na wytrzymao na ciskanie, zamieci w swojej pracy Graf (1938).
Autor ten na podstawie obszernych danych liczbowych zebranych przez Seegera
(1937) sporz dzi trzy wykresy (rysunek 27) dla drewna wierkowego, bukowego
i sosnowego.

3.2.2. Wpyw wilgotnoci drewna
Wilgotno drewna to jeden z najistotniejszych czynników wpywaj cych na jego
waciwoci mechaniczne. Obszerne badania, dotycz ce wpywu wilgotnoci na
wytrzymao drewna, w tym na wytrzymao na ciskanie, przeprowadzi Bauschinger (1883) w Laboratorium Mechaniczno-Technicznym w Monachium. Wyniki
tych prac byy cytowane i omawiane przez Heilperna (1884) w wydawanym ówczenie w Warszawie miesiczniku Przegl d Techniczny. Heilpern powouj c si ...na
chlubnie znanego w pimiennictwie technicznem prof. J. Bauschinger’a, podawa, e
...wytrzymao na ciskanie jest równie zalen od zawartoci wilgoci w drzewie.
Na podstawie testów bli niaczych próbek drewna o rónej wilgotnoci Bauschinger (1887) stwierdzi, e wytrzymao na ciskanie wyra nie zwiksza si wraz ze
zmniejszaniem si wilgotnoci drewna. Tymczasem Roth (1895) krótko wyjani
przyczyny tego zjawiska: po pierwsze z powodu skurczu na jednostk powierzchni
w suchym drewnie przypada wicej wókien, a po drugie suche ciany komórkowe
s bardziej wytrzymae.
Mohr (1897), jako jeden z pierwszych, przedstawi w formie gracznej wpyw
wilgotnoci drewna na wytrzymao na ciskanie wzdu wókien (rysunek 28).
Badania wykonano na czterech gatunkach sosen wystpuj cych w Ameryce Pónocnej. Z bada tych wynika znana zaleno, e przy wikszej wilgotnoci drewna
(powyej 20–40%) jej zmiany przestaj istotnie wpywa na wytrzymao drewna.
Z opini t nie zgadza si Janka (1904), badaj cy wyrzynki wierkowe z terenów
górskich. Wedug niego, dla duych próbek (przek tna próbki równa rednicy wyrzynka) zaleno midzy wytrzymaoci na ciskanie a wilgotnoci ma zoony
charakter, który opisuje wielomian trzeciego stopnia:
RcW = Rc0% + bW + cW2 + dW3
gdzie g = 340 kg·m–3,
a po przeliczeniu na wspóczesne jednostki:
RcW = 53,9 – 1,06225W – 0,07060W2 + 0,00233W3 [MPa]
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RYSUNEK 28. Zaleno wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien od wilgotnoci drewna czterech
gatunków sosen z Ameryki Pónocnej (Kozakiewicz na podstawie Mohra 1897 – w oryginale wilgotno drewna „zajmuje” o odcitych, a wytrzymao wyraona jest w funtach na cal kwadratowy)

Wytrzymao jest najwiksza w stanie absolutnie suchym i zmniejsza si wolno przy wzrocie wilgotnoci drewna do 5–7%, szybciej przy wilgotnoci do 15%,
znowu wolno przy wilgotnoci od 15 do 25%, znów szybciej przy wilgotnoci od
25 do 50% i osi ga minimaln warto przy wilgotnoci od 50 do 100% (prawdopodobnie przyczyn tego typu obserwacji by nierównomierny rozkad wilgotnoci
w badanych próbkach).
Kollmann (1941) na postawie bada jesionu wyra nie zaznacza, e zmiany wilgotnoci drewna powyej punktu nasycenia wókien nie wpywaj na wytrzymao
na ciskanie. Powyej punktu nasycenia wókien woda wolna wypenia wiata elementów strukturalnych drewna, nie powoduj c jego pcznienia i tym samym osabienia cian komórkowych. Potwierdzaj to wyniki bada, jakie mona odnale 
w licznych opracowaniach (np. Jenkin 1920 – rysunek 29, Tiemann 1944 – rysunek
30, Wakeeld 1951 – rysunek 31, Küch 1943 – rysunki 32 i 33, Kollmann 1951 – rysunek 34, Matejak i Starecka 1971 – rysunek 35).
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wilgotno drewna [%]

wytrzymao na ciskanie wzdu wókien [MPa]

RYSUNEK 29. Zaleno midzy wytrzymaoci na ciskanie a wilgotnoci drewna (Kozakiewicz
na podstawie Jenkina 1920 – w porównaniu z oryginaem umieszczono cztery rodzaje drewna na jednym zbiorczym rysunku oraz przeliczono wytrzymao na wspóczesne jednostki)

wilgotno drewna [%]

RYSUNEK 30. Wpyw wilgotnoci drewna na wytrzymao na ciskanie wzdu wókien (Tiemann
1944)
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wytrzymao na ciskanie [MPa]
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wilgotno drewna [%]

wytrzymao na ciskanie [MPa]

RYSUNEK 31. Zaleno midzy wytrzymaoci na ciskanie oraz granic proporcjonalnoci przy
ciskaniu a wilgotnoci drewna daglezji (Wakeeld 1951)

wilgotno drewna [%]

RYSUNEK 32. Wpyw wilgotnoci drewna jesionu na wytrzymao na ciskanie wzdu wókien
(Küch 1943)
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wytrzymao na ciskanie [MPa]

wytrzymao na ciskanie [MPa]
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wilgotno drewna [%]

wytrzymao na ciskanie wzdu wókien [MPa]

RYSUNEK 33. Wpyw wilgotnoci drewna sosny i buka na wytrzymao na ciskanie wzdu wókien
(Küch 1943)

wilgotno drewna [%]

RYSUNEK 34. Wpyw wilgotnoci drewna na wytrzymao na ciskanie – domylna temperatura
drewna to 20qC (Kollmann 1951)
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wytrzymao na ciskanie wzdu wókien [MPa]
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wilgotno drewna [%]

RYSUNEK 35. Wpyw wilgotnoci na wytrzymao na ciskanie w drewnie kontrolnym i poddanym
uprzednio 10 cyklom zamraania (Kozakiewicz na podstawie Matejaka i Stareckiej 1971 – w porównaniu z oryginaem umieszczono trzy rodzaje drewna na jednym zbiorczym rysunku)

Analizuj c kolejne rysunki, mona zauway rónic w ksztacie krzywych
wykrelonych przez badaczy z Ameryki Pónocnej i Europy. W przypadku Tiemanna (1906) i Wakeelda (1951) oraz w mniejszym stopniu Jenkina (1920) uzyskane
punkty pomiarowe (rysunki 29–31) w przedziale higroskopijnym zostay aproksymowane krzyw logarytmiczn , a punkty dla drewna o wikszej wilgotnoci – prost
równoleg do osi rzdnych. Wedug Tiemanna (1906), punkt przecicia si tych linii
mona traktowa jako umowny punkt nasycenia wókien. Na wykresach sporz dzanych przez badaczy europejskich, obrazuj cych wpyw wilgotnoci drewna na
wytrzymao na ciskanie wzdu wókien, przejcie z obszaru higroskopijnego do
wikszej wilgotnoci, w której w drewnie pojawia si woda wolna, jest pynne, a punkt
nasycenia wókien trudny do „uchwycenia” (np. Küch 1943, Kollmann 1951, Matejak
i Starecka 1971). Do nielicznych wyj tków nale opracowania Krpana (1954, 1957,
1958) z ówczesnej Jugosawii, który wzoruj c si na opracowaniach Tiemanna (np.
1944), okreli wilgotno punktu nasycenia wókien midzy innymi dla drewna buka,
wierka, jody i dbu, poprzez badanie wytrzymaoci na ciskanie.
Niezalenie od pochodzenia wykresu (bada) maksymalna wytrzymao na ciskanie wzdu wókien jest odnotowywana dla drewna absolutnie suchego. Wedug
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Kücha (1943) i Kollmanna (1951), prawdopodobnie midzy acuchami celulozy
w drewnie w stanie absolutnie suchym lub zblionym do absolutnie suchego powstaj silne naprenia rozci gaj ce. Przy zwikszaniu si wilgotnoci w zakresie
sorpcji monomolekularnej naprenia te zanikaj . W przeciwiestwie do wytrzymaoci drewna na rozci ganie czy zginanie efekt ten nie ma wpywu na wytrzymao na ciskanie. Tym samym nie obserwuje si, tak jak dla innych wytrzymaoci statycznych, adnego maksimum przy wilgotnoci drewna okoo 6% (granica
midzy sorpcj monomolekularn i polimolekularn ). Dziki temu mona uzna,
e przy zwikszaniu si wilgotnoci drewna w caym przedziale higroskopijnym
wytrzymao na ciskanie ulega zmniejszeniu. Zauway to ju Bauschinger (1887)
i zaproponowa moliwo przeliczania wytrzymaoci na inny poziom wilgotnoci
(w przedziale higroskopijnym) za pomoc prostego równania:
RcW2 = RcW1[1 + D (W1 – W2)]
gdzie:
RcW2 – wytrzymao drewna przy wilgotnoci W2 [MPa],
RcW1 – wytrzymao drewna przy wilgotnoci W1 [MPa],
D – wspóczynnik zmiany wytrzymaoci przy zmianie wilgotnoci drewna o 1% [–],
W1 – wilgotno badanej próbki [%],
W2 – poziom wilgotnoci, na który przelicza si wytrzymao [%].
Ohsawa (1930) po analizie wpywu wilgotnoci na drewno wybranych gatunków iglastych wystpuj cych w Japonii opisa zaleno midzy t cech a wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien za pomoc funkcji wykadniczej:
Rw = a ⋅ 10b⋅W

1,2

gdzie dla jody: a = 628,04, b = –0,0116298, a dla wierka: a = 678,92, b =
= –0,0116579.
Zagadnienie to analizowa równie Zieliski (1936), dokonuj c obszernych bada wpywu wilgotnoci na wytrzymao na ciskanie drewna jodowego pozyskanego z 5 drzew próbnych w wieku 100–120 lat z rónych siedlisk. Na podstawie
uzyskanych zalenoci zaproponowa prost metod przeliczania wytrzymaoci na
ciskanie wzdu wókien drewna jody przy danej wilgotnoci na wytrzymao
przy wilgotnoci szukanej:
RcW 2 = ( RcW 1 NW 2 ) NW−11

gdzie:
RcW1, RcW2 – wytrzymao na ciskanie wzdu wókien drewna o wilgotno W1 i W2,
NW1, W2 – wspóczynniki (liczby „stosunkowe”, wyznaczone empirycznie – tabela 14).
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TABELA 14. Liczby „stosunkowe” do przeliczania wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien drewna jodowego o rónych poziomach wilgotnoci (Zieliski 1936)
Wilgotno
Liczby
Wilgotno
Liczby
Wilgotno
Liczby
[%]
„stosunkowe”
[%]
„stosunkowe”
[%]
„stosunkowe”
0
100,0
11
61,8
22
37,4
1
96,5
12
58,4
23
36,8
2
63,0
13
55,0
24
36,0
3
89,5
14
48,5
25
35,5
4
86,9
15
45,0
26
35,1
5
82,7
16
43,4
27
34,9
6
79,3
17
43,3
28
34,8
7
75,7
18
41,6
29
34,7
8
72,3
19
40,3
30
34,6
9
68,8
20
39,1
31
34,6
10
65,3
21
38,2
35
34,6

Z przytoczonych funkcji Krzysik (1957) wybra pierwsz i od nazwiska twórcy
nazwa j równaniem Bauschingera. Aby z niego skorzysta, potrzebna jest znajomo wspóczynników D dla rónych gatunków drewna, wyznaczonych matematycznie lub gracznie, na przykad na podstawie sporz dzonych wykresów zalenoci wytrzymaoci na ciskanie od wilgotnoci. Wydaje si, e taka baza danych
nigdy nie powstaa.
Prawdopodobnie z powodu niepewnoci (nieznajomoci) wspóczynnika D
obowi zuj ca obecnie polska norma PN-D-04102:1979, dotycz ca oznaczania
wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien, zezwala na badanie tej waciwoci
w drewnie tylko w bardzo w skim przedziale wilgotnoci (9–15%), umoliwiaj cym przeliczenie uzyskanych wyników na wilgotno 12% (stanowi c punkt
odniesienia) przy uyciu wanie wzoru Bauschingera. Normowy wspóczynnik
Djest taki sam dla wszystkich gatunków i wynosi 0,04. Jego warto w poprzedniej wersji wymienionej wyej normy (PN-D-04102:1971) bya taka sama. Jednak
jeli przeledzi si zapisy jeszcze wczeniejszych wersji tego dokumentu (PN-D-04102:1952 i PN-D-04102:1958), to okae si, e wspóczynnik Dby zrónicowany – przyjmowa warto 0,05 dla drewna sosny, limby, modrzewia, buka, jesionu, wi zu i brzozy, lub warto 0,04 dla drewna wierka, daglezji, jody, dbu i pozostaych liciastych. Wówczas poziomem odniesienia bya wilgotno 15%, a badane
drewno mogo mieci si w znacznie szerszym przedziale wilgotnoci, tj. od 10 do
20%. Wartoci te zostay zaczerpnite bezporednio z opracowa rosyjskich (OST
NK 250:1938) i byy cytowane midzy innymi przez Piereygina (1956). Na ich
podstawie mona stwierdzi, e limba w polskich normach to tak naprawd limba
syberyjska, wi z to wi z górski (brzost), a joda to joda syberyjska. Bezkrytyczne
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przyporz dkowanie wspóczynników  tylko na podstawie podobiestwa nazw byo
posuniciem niewaciwym.
Kolejn formu do przeliczenia wyników uzyskanych przy rónych poziomach
wilgotnoci drewna w przedziale higroskopijnym zaproponowa Kollmann (1944),
przy zaoeniu zalenoci liniowej (rysunek 36):
RcW1 = RcW2(b – W1) (b – W2)–1 [MPa]

wytrzymao na ciskanie [MPa]

gdzie:
RcW1 – wytrzymao na ciskanie wzdu wókien drewna o wilgotnoci W1
[MPa],
RcW2 – wytrzymao na ciskanie wzdu wókien drewna o wilgotnoci W2 [MPa],
b
– staa obliczeniowa (hipotetyczny punkt przecicia linii opisuj cej zaleno
wytrzymaoci na ciskanie od wilgotnoci drewna w przedziale higroskopijnym z osi rzdnych) [%],
W1, W2 – wilgotno drewna z przedziau higroskopijnego [%].

wilgotno [%]

RYSUNEK 36. Sposób wyznaczenia staej b do formuy pozwalaj cej na przeliczanie wytrzymaoci
na ciskanie przy zmianach wilgotnoci drewna w przedziale higroskopijnym (Kollmann 1944)

Kollmann (1941) informuje, e z jego polecenia w Niemieckim Instytucie Badawczym Lotnictwa (Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt) przeliczono dostpne
wówczas dane, obrazuj ce zaleno wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien
rónych rodzajów drewna od wilgotnoci w przedziale higroskopijnym, uzyskuj c
szukane wartoci staej b (tabela 15).
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TABELA 15. Obliczone wartoci staej b do równania: RcW1 = RcW2 (b – W1) (b – W2)–1, wedug Kollmanna (1941)
Maksymalna wytrzymao na
ciskanie wzdu wókien (dla Staa obliczeniowa
Rodzaj drewna
ródo danych do oblicze
drewna absolutnie suchego)
b [%]
[MPa]
Sosna
61,5
40,0
Schlyter i Winberg (1929)
wierk
72,0
39,0
Sosna dugoigielna
95,0
28,2
Wilson (1932)
wierk czerwony
65,0
33,0
Joda
60,0
31,5
Ohsawa (1930)
wierk
76,5
31,3
Joda
63,9
23,8
Zieliski (1936)
rednia warto
32,0
x

Przyjmuj c redni warto staej b do przeliczania wytrzymaoci na poziom
wilgotnoci drewna 12%, otrzymuje si nastpuj cy wzór:
Rc12% = RcW · 20(32 – W)–1 [MPa]
gdzie:
Rc12% – wytrzymao drewna na ciskanie wzdu wókien w stanie powietrznosuchym (W = 12%) [MPa],
RcW – wytrzymao drewna na ciskanie wzdu wókien o dowolnej wilgotnoci
z przedziau higroskopijnego [MPa],
W – wilgotno drewna [%].
Wedug Kollmanna (1944), dua liczba oblicze kontrolnych, jakie zostay dokonane za pomoc powyszego równania, wykazay, e jest ono poprawne (spenia
swoj rol na poziomie technicznym).
W Ameryce Pónocnej zaproponowano jeszcze inne rozwi zania. Ju w 1906
roku Tiemann poda formu funkcji drugiego stopnia, pozwalaj c na obliczenie
wytrzymaoci drewna sosny dugoigielnej na ciskanie wzdu wókien przy dowolnej wilgotnoci w przedziale higroskopijnym:
RcW = g10(22,1W2 – 1335W + 25 610) · 7,03 · 10–6
gdzie:
g10 – gsto drewna powietrznosuchego (o wilgotnoci poniej 12%) [kg·m–3],
7,03 · 10–6 – dodatkowy mnonik na kocu równania, pozwalaj cy na uzyskanie wyniku w MPa.
Autor zaznacza, e równanie daje poprawne wyniki dla drewna pozbawionego
wad (dla maych próbek) o wyrównanej wilgotnoci. Sposób wyliczania wytrzyma-
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oci na ciskanie wzdu wókien drewna sosnowego Pinus echinata Mill. i Pinus
taeda L. w przedziale higroskopijnym na podstawie funkcji drugiego stopnia podali
wspóczenie Grenn i Kretschmann (1994):
RcW = (2,891W2 – 510,6W + 13 268,7) · 0,00703
gdzie:
W
– dowolna wilgotno z przedziau higroskopijnego (od 0 do Wpnw) [%]; umowny punkt nasycenia wókien zosta ustalony na poziomie 22,1%,
0,0073 – dodatkowy mnonik na kocu równania, pozwalaj cy na uzyskanie wyniku
w MPa.
Badania z tego zakresu byy kontynuowane i rozwijane midzy innymi przez
Newlina i Wilsona (1917), nastpnie przez samego Wilsona (1920 i 1932) oraz Wakeelda (1951), a nastpnie Greena i Kretschmanna (1994). Wedug Wilsona (1932)
i Wakeelda (1951), znajomo wytrzymaoci na ciskanie danego gatunku lub rodzaju drewna dla dwóch rónych (okrelonych) wilgotnoci pozwala na obliczenie
wartoci tej wytrzymaoci dla kolejnego (trzeciego) poziomu wilgotnoci drewna.
Warunkiem poprawnoci (dokadnoci) uzyskanego wyniku jest otrzymanie „trzeciej” wilgotnoci drewna o wartoci zblionej do dwóch pierwszych. Wilgotno t
oblicza si z nastpuj cego wzoru:
logRcW3 = log R cW1 + (W1 – W3) (W1 – W2)–1 log (R cW2 R cW1–1)
gdzie RcW3 – wytrzymao na ciskanie drewna o wilgotnoci W3 [MPa].
Baza danych, dotycz ca kanadyjskich rodzajów drewna, zawiera wartoci wytrzymaoci dla drewna wieego (mokrego), co naley rozumie jako wytrzymao
drewna o wilgotnoci nasycenia wókien. Jak podaje Wakiefeld (1951), dla wikszoci rodzajów kanadyjskiego drewna z niewielkim bdem mona przyj , e
rednia wilgotno punktu nasycenia wókien równa jest okoo 25%. Kolejne dane
dotycz wytrzymaoci poszczególnych rodzajów drewna w stanie powietrznosuchym, tj. o wilgotnoci 12% (gatunki charakteryzuj ce si wytrzymaoci na
ciskanie od Rc = 24,8 MPa do Rc = 63,0 MPa).
Podobn baz dla drewna znajduj cego si w obrocie handlowym w USA opisali Green i inni (1999). Wedug tych autorów, dla prostowóknistego drewna pozbawionego wad mona obliczy wytrzymao drewna o wilgotnoci w przedziale od
okoo 8% do punktu nasycenia wókien z nastpuj cej zalenoci:
§R
·
RcWx = Rc12% ¨ c12% ¸
© RcW ¹

§ 12 −W ·
¨
¸
¨ W pnw −12 ¸
©
¹
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gdzie:
RcWx – wytrzymao dora na dla dowolnej wilgotnoci drewna w przedziale higroskopijnym [MPa],
Wpnw – wilgotno w punkcie nasycenia wókien (gdy brak danych Wpnw = 25%) [%],
Wx – wilgotno z przedziau higroskopijnego, dla której naley okreli wytrzymao drewna [%].
Potrzebny do oblicze iloraz wytrzymaoci na ciskanie drewna w stanie powietrznosuchym i analogicznej wytrzymaoci drewna mokrego (dla ponad 50 gatunków drewna iglastego oraz ponad 70 gatunków drewna liciastego pozyskiwanego w Ameryce Pónocnej) podano w normie ASTM D2555:2006. Iloraz
ten waha si dla gatunków iglastych od 1,64 (Thuja plicata Donn ex D. Don) do
2,24 (Tsuga mertensiana (Bong.) Carr.), a dla liciastych od 1,50 (Robinia pseudoacacia L.) do 2,60 (Fraxinus nigra Marsh.). rednia dla wszystkich zawartych
w normie gatunków iglastych wynosi 1,99, a dla liciastych – 1,98. Przykadowe
dane, dotycz ce wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien wybranych gatunków
i rodzajów drewna tropikalnego, podano w tabeli 16.
W oryginalny sposób zaprezentowano zmniejszanie si wytrzymaoci na ciskanie wraz ze zwikszaniem wilgotnoci w szwajcarskiej tymczasowej normie
z 1936 roku „Provisorische Normen des SIA”, cytowanej przez Knuchela (1954)
– rysunek 37.
TABELA 16. Wytrzymao na ciskanie wzdu wókien dla wybranych gatunków drewna (Kozakiewicz na podstawie Greena i in. 1999)
Wytrzymao na ciskanie
Gsto
wzdu wókien [MPa]
w stanie
Polskojzyczna
w stanie
powietrznoNazwa botaniczna
w stanie
nazwa handlowa
powietrznosuchym
wilgotnym
suchym
[kg·m–3]
(wiee)
(W = 12%)
awodire
480
–
49,3
Turraeanthus africanus
Pellegr.
bubinga
710
–
72,4
Guibourtia sp.
ipe
920
71,4
89,7
Ipe sp.
chlorofora
540
33,9
52,3
Chlorophora sp.
merbau
640
46,7
58,2
Intsia sp.
opepe
630
51,6
71,7
Naucela diderrichii Merill.
damarzyk meranti
340
23,0
40,8
Shorea sp.
róowe
teak
550
41,1
58,0
Tectona grandis (f.) L.
450
29,9
46,7
Swietenia macrophylla King maho amerykaski
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wzgldna wytrzymao na ciskanie [%]
(za 100% przyjto wytrzymao w stanie powietrznosuchym)

wilgotno odniesiona do masy drewna w chwili dostawy (wilgotno wzgldna) [%]

wilgotno odniesiona do masy drewna w stanie absolutnie suchym (wilgotno bezwzgldna) [%]

RYSUNEK 37. Zaleno wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien od zwikszonej wilgotnoci
drewna (wedug „Provisorische Normen des SIA”, 1936 cyt. za Knuchel 1954)

Analogicznie do wizualizacji zawartej w szwajcarskiej normie rezultat swoich
bada przedstawi Gerhards (1982). Dokona on syntezy wyników bada uzyskanych
przez wielu autorów, analizuj cych wpyw wilgotnoci i temperatury na róne waciwoci mechaniczne. Ze wzgldu na konieczno porównania wyników bada
rónych gatunków drewna, uzyskanych wedug odmiennych procedur na próbkach
o rónych wielkociach i ksztatach, niezbdne byo ustalenie jednego punktu odniesienia. Punktem tym bya warto wytrzymaoci na ciskanie uzyskana dla drewna
o wilgotnoci 12% (w stanie powietrznosuchym) w temperaturze okoo 20qC. Warto ta stanowia 100% i do niej odnoszono powstae wyniki. Niestety w niektórych
pracach brak byo danych dla wymienionego punktu odniesienia i wyniki musiay
by interpolowane lub ekstrapolowane.
Wedug analizy Gerhardsa (1982), praktycznie wszystkie waciwoci mechaniczne drewna polepszaj si wraz ze zmniejszeniem si wilgotnoci poniej punktu
nasycenia wókien – tabela 17. Z urednionego zestawienia, które przedstawiono
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TABELA17. Wpyw wilgotnoci na waciwoci mechaniczne drewna pozbawionego wad w staej temperaturze 20qC – wartoci rednie na podstawie aproksymacji danych rónych autorów (Gerhards 1982)
Relatywna zamiana waciwoci w stosunku
do wilgotnoci 12%
Waciwo
[%]
wilgotno 6%
wilgotno 20%
Modu sprystoci wzdu wókien
+9
– 13
Modu sprystoci w poprzek wókien

+ 20

– 23

Wytrzymao na zginanie

+ 30

– 25

Wytrzymao na rozci gnie wzdu wókien

+8

– 15

Wytrzymao na ciskanie wzdu wókien

+ 35

– 35

Wytrzymao na cinanie

+ 18

– 18

Wytrzymao na rozci ganie w poprzek wókien

+ 12

– 20

Wytrzymao na ciskanie w poprzek wókien

+ 30

– 30

w tabeli, wynika, e wytrzymao na ciskanie wzdu wókien jest waciwoci
najbardziej uzalenion od zmian wilgotnoci drewna. Potwierdzaj to informacje
podane przez Mielczarka (1994), wedug którego wytrzymao drewna iglastego na
ciskanie wzdu wókien przy cakowitym nasyceniu wod zmniejsza si w stosunku do wilgotnoci w stanie podwietrznosuchym (W = 15%) o 50%. Dla kadej innej
wytrzymaoci zmniejszenie to nie jest tak znacz ce.
Wedug Gerhardsa (1982), tzw. efekt wilgotnociowy ma posta liniowej odwrotnej zalenoci midzy logarytmem danej waciwoci a poziomem wilgotnoci
drewna. Dane dotycz ce wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien,
znajduj ce si na rysunku 38, opracow Gerhards (1982) na podstawie wyników
zamieszonych w piciu pracach: Wilsona (1932), Ishidy (1954), Leontiewa (1960),
Matejaka i Stareckiej (1971) oraz Schneidera (1971). Wyniki z prac Ishidy, Leontiewa,
Matejaka i Stareckiej oraz Schneidera mieszcz si w szerokim polu trendu wyznaczonym przez Wilsona (1932), który przebada a 13 rodzajów drewna z Ameryki
Pónocnej, midzy innymi: ksztan, daglezj, wierk sitajski, modrzew zachodni, sosn
dougoigieln i jedlic. Dane uzyskane przez kolejnych badaczy (Kollmann 1940a,
Drow 1945, Sulzberger 1953, James 1964) nie s zilustrowane na rysunku 38, ale byy
analizowane przez Gerhardsa (1982). Pole trendu okrelone na postawie wyników
Drowa (1945) dla dwóch gatunków drewna (daglezja i wierk sitajski) w zakresie
wilgotnoci od 7 do 16% pokrywa si z polem trendu wyznaczonym przez Matejaka
i Stareck (1971). Pole trendu okrelone na podstawie danych Jamesa (1964) dla drewna daglezji w zakresie wilgotnoci od 2 do 25% ley w dolnym obszarze pola trendu
Leontiewa (1960). Rezultaty Kollmanna (1940a) dla drewna buka o wilgotnoci powyej 15% ukadaj si po rodku pola trendu Leontiewa (1960), ale przy wilgotnoci
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RYSUNEK 38. Zaleno wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien od wilgotnoci drewna – punktem odniesienia jest wytrzymao uzyskana dla drewna o wilgotnoci 12% (w stanie powietrznosuchym) w temperaturze okoo 20qC (Gerhards 1982)

powyej 15% wpyw wilgotnoci jest wikszy. Wyniki Sulzbergera (1953) dla omiu
gatunków (m.in. araukarii, eukaliptusa i wierka sitajskiego) pokrywaj si z polem
trendu Wilsona (1932).
Wikszo waciwoci wytrzymaociowych maych próbek drewna pozbawionych wad zmienia si istotnie wraz ze zmianami wilgotnoci drewna w przedziale higroskopijnym. Natomiast waciwoci penowymiarowe budowlano-konstrukcyjne w niszych klasach wytrzymaociowych nie s ju tak istotnie zwi zane
z jej wilgotnoci (Green i Evans 1989, 2001, Green i in.1999). Przykadowo Green
i Evans (1989) badali tarcic o wilgotnoci 10, 15 i 20% oraz w stanie wilgotnym
(o wilgotnoci powyej punktu nasycenia wókien). Na tej podstawie opracowano róne modele opisuj ce zaleno midzy wytrzymaoci tarcicy na ciskanie
wzdu wókien a wilgotnoci drewna i przedstawiono je w postaci algorytmów
(programów komputerowych), su cych do praktycznego wyliczania szukanych
wartoci (np. Evans i in. 1990, Barrett i Lau 1994, Green i in. 1999).
Na rysunku 39 przedstawiono zaleno wytrzymaoci tarcicy na ciskanie
wzdu wókien od jej wilgotnoci. Im mniejsz wytrzymao ma tarcica w stanie
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wilgotno drewna [%]

RYSUNEK 39. Zaleno wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien od wilgotnoci drewna (Kozakiewicz na podstawie Greena i in. 1999)

wilgotnym (wieym) zwi zan z obecnoci wad materiaowych, takich jak ski, tym
mniejszy jest wzrost tej wytrzymaoci wraz z wysychaniem drewna i zmniejszaniem
si jego wilgotnoci w przedziale higroskopijnym (Green i in. 1999).
W opracowanej na bazie tych bada normie ASTM D1990:2000 przyjto
w uproszczeniu, e zaleno midzy wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien
a wilgotnoci drewna (tarcicy) ma charakter liniowy. Spodziewan wytrzymao
na ciskanie wzdu wókien przelicza si z dwóch zalenoci:
–

dla wytrzymaoci na ciskanie nieprzekraczaj cej 9,65 MPa ( 1400 lb·in–2)
Rc2 = Rc1

–

dla wytrzymaoci na ciskanie wikszej ni 9,65 MPa
§ R − 9,65 ·
Rc 2 = Rc1 + ¨ c1
¸ ⋅ (W2 − W1 )
34
−
W
©
1 ¹

gdzie:
Rc1 – wytrzymao na ciskanie przy wilgotnoci W1 (np. warto tablicowa) [MPa],
Rc2 – wytrzymao na ciskanie przy wilgotnoci W2 [MPa].
Powysze wzory obowi zuj w zakresie wilgotnoci tarcicy od 10 do 23%.
Gdyby jednak bra pod uwag cay przedzia wilgotnoci, to poprawniejsze wyniki
daje opis zalenoci przy uyciu funkcji drugiego stopnia (krzywe zaznaczone na
wykresie – rysunek 40).
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RYSUNEK 40. Wpyw wilgotnoci drewna na wytrzymao na ciskanie wzdu wókien na podstawie modelu funkcji kwadratowej i modelu liniowego wedug ASTM D1990 (Kozakiewicz na podstawie Greena i Evansa 2001)

Szczególnym przypadkiem elementów konstrukcyjnych poddanych napreniom ciskaj cym s rónego rodzaju podpory, pale i supy. Green i inni (2007)
okrelili midzy innymi wpyw wilgotnoci na wytrzymao na ciskanie pali
o rednicy 5,5–6,5 cali (od 139,7 do 165,1 mm) wykonanych z drewna sosnowego
(Pinus contorta Engelm.) pozyskanego z okolic Seely Lake w Montanie (USA).
Badania przeprowadzono wedug normy ASTM D198 na 120 próbkach wycitych
z caych przekrojów pali, podzielnych na dwie grupy: drewno wilgotne (wiee)
i sezonowane (o wilgotnoci 13%). rednia wytrzymao na ciskanie drewna sezonowanego bya a o 67% wiksza ni wytrzymao drewna wieego. Autorzy
wykazali, e wytrzymao ta bya bardziej uzaleniona od wilgotnoci drewna ni
od jego wytrzymaoci na zginanie i moduu sprystoci.

3.2.3. Wpyw temperatury drewna
Jedne z pierwszych bada nad wpywem ujemnej temperatury na wytrzymao na zginanie i ciskanie prowadzi Baumannn (1922). Jego testy porównawcze zamroonego
i „odtajanego” drewna sosnowego wskazyway, e drewno zamroone moe przenosi
wiksze obci enia. Wielokrotne zamraanie i odmraanie nawilonych próbek nie
prowadzio do zmniejszenia ich wytrzymaoci. Pó niejsze wyniki Vorreitera (1938)
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potwierdziy wnioski Baumanna, e zamroone mokre drewno ma wiksz wytrzymao ni drewno o temperaturze dodatniej.
Soncew (1939) bada drewno dbu, brzozy i sosny. Po doprowadzeniu próbek do stanu penego nasycenia poprzez moczenie w wodzie zostay one podzielone na dwie grupy. Poowa bya badana w temperaturze pokojowej, a druga poowa
w stanie zamroenia w temperaturze od –12 do –10qC. Na podstawie wykonanych
dowiadcze autor wykaza, e wytrzymao na ciskanie zamroonego drewna jest
wyra nie wiksza ni drewna niezamroonego. W przypadku dbu wzrost ten wynosi 27%, sosny – 29%, a brzozy – a 43%. Po przywróceniu dodatniej temperatury
drewno uprzednio zamroone nie wykazywao zmian waciwoci mechanicznych.
Potwierdziy to badania Baenowej (cyt. za Waninem 1953). Autorka badaa drewno dbu, poddaj c je w ci gu dwóch godzin temperaturze –70qC. Po ociepleniu do
temperatury wyjciowej (prawdopodobnie pokojowej) wytrzymao na ciskanie
nie zmieniaa si – bya taka sama jak próbek kontrolnych, które nie byy zamraane. Wedug Czulickiego (cyt. za Waninem 1953), wpyw dugotrwaego dziaania
ujemnej temperatury na zmian waciwoci zykomechanicznych by obserwowany gównie w ci gu pierwszych 2–4 dni dziaania danej temperatury.
Obszerniejsze testy z tego zakresu przeprowadzili Graf i Egner (1940). Do bada dobrali po jednej kodzie sosnowej, wierkowej i jesionowej. Próbki do poszczególnych oznacze (udarnoci oraz wytrzymaoci na zginanie i ciskanie statyczne)
byy wycinane z s siaduj cych warstw drewna z zachowaniem zblionej gstoci
i budowy strukturalnej, po czym moczono je przez siedem miesicy w wodzie do
uzyskania stanu nasycenia. Próbki podzielono na sze grup oznaczonych kolejno
literami: a, b, c, d, e, f. Próbki z grup b, c i d poddano dziesiciu cyklom zamraania
i rozmraania, po czym wytrzymao próbek z grupy b bya oznaczana w stanie
zamroonym, próbek c – w stanie odmroonym, a próbek d – po skadowaniu w szopie i osi gniciu stanu powietrznosuchego. Próbki z grup a, e i f, nie byy poddane
cyklom zamraania. Wytrzymao próbek z grup a i f bya badana w stanie mokrym,
bez zamraania, i nastpnie porównana z wytrzymaoci próbek z grup b i c. Zamraanie polegao na omiogodzinnym skadowaniu w powietrzu o temperaturze –15qC,
a rozmraanie – na zanurzeniu w wodzie o temperaturze +20qC. Próbki e badano
w stanie powietrznosuchym po sezonowaniu w szopie, a wyniki tych bada porównano z wynikami próbek d. Przekrój poprzeczny próbek poddanych ciskaniu wynosi
25 × 25 mm, a ich dugo – 40 mm. Wyniki bada Grafa i Egnera (1940), dotycz ce
wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien, przedstawiono na rysunkach 41 i 42 oraz
w tabelach 18 i 19. Autorzy podali, e wilgotno i gsto badanych rodzajów drewna
byy do siebie zblione, a w obrbie jednego rodzaju drewna w wydzielonych partiach
próbek mokrych lub powietrznosuchych nie róniy si istotnie.
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gsto mokrego drewna [kg·m–3]

wytrzymao na ciskanie [MPa]

RYSUNEK 41. Wytrzymao na ciskanie próbek nasi knitych wod (Graf i Egner 1940)

gsto drewna w stanie powietrznosuchym [kg·m–3]

RYSUNEK 42. Wytrzymao na ciskanie próbek w stanie powietrznosuchym (Graf i Egner 1940)

Na podstawie przeprowadzonych bada Graf i Egner (1940) stwierdzili, e wytrzymao na ciskanie mokrego i zamroonego drewna (grupa b) sosny i wierka
bya rednio o ponad 80% wiksza ni niezamroonych próbek kontrolnych (grupa
a i f). W przypadku zamroonego drewna jesionu wzrost wytrzymaoci by nieco
mniejszy i wynosi 38%.
Po 10-krotnym zamraaniu i rozmraaniu mokrego drewna i badaniu go w stanie niezamroonym (grupa c) okazao si, e wytrzymao na ciskanie wzdu
wókien nie ulega zmianie w stosunku do mokrego drewna kontrolnego niepoddanego takim zabiegom (grupa a i f).
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TABELA 18. Wyniki oznacze wytrzymaoci na ciskanie (Rc) mokrego drewna sosny, wierka i jesionu (Kozakiewicz na podstawie wyników Grafa i Egnera 1940)
Próbki z
Próbki z
grupy a (nie- grupy f (niepoddawane poddawane
Rodzaj cyklom za- cyklom zadrewna mraania)
mraania)

Sosna

wierk

Jesion

RcW
[MPa]
24,1
(19,3, ...,
31,1)
23,8
(18,8, ...,
30,2)
41,4
(39,5 , ...,
42,2)

RcW
[MPa]
23,6
(21,6, ...,
27,8)
24,4
(22,1, ...,
27,9)
38,4
(34,8 , ...,
41,0)

Próbki z grup
aif
RcW Rc wzgl(W)
[MPa]
[%]
23,8

100

24,1

100

39,9

100

Próbki z grupy c
Próbki z grupy b
(poddane 10 cyklom (poddane 10 cyklom
zamraania, badane w zamraania, badane w
stanie zamroonym) stanie rozmroonym)
RcW
[MPa]
44,3
(39,1, ...,
54,2)
43,2
(30,7, ...,
51,3)
54,9
(47,2, ...,
62,7)

Rc wzgl (W)
[%]
186

180

138

RcW
[MPa]
24,2
(19,0, ...,
29,7)
23,1
(18,7, ...,
28,5)
41,4
(37,0, ...,
46,3)

Rc wzgl (W)
[%]
102

96

104

TABELA 19. Wyniki oznacze wytrzymaoci na ciskanie (Rc) powietrznosuchego drewna sosny,
wierka i jesionu (Kozakiewicz na podstawie Grafa i Egnera (1940)
Próbki z grupy e (niepoddane cyklom
Próbki z grupy d (poddane 10 cyklom
zamraania)
zamraania)
Rodzaj drewna
Rc12% [MPa]
Rc wzgl(W) [%]
Rc12% [MPa]
Rc wzgl(W) [%]
Sosna
wierk
Jesion

42,5
(36,7, ..., 45,3)
47,6
(44,4, ..., 52,0)
53,2
(43,9, ..., 58,8)

100
100
100

38,8
(33,9, ..., 45,2)
41,9
(38,0, ..., 50,4)
51,5
(45,9, ..., 54,7)

91
88
97

Drewno powietrznosuche, które w stanie nasycenia wod byo 10-krotnie zamraane i rozmraane, a nastpnie przez okoo pó roku sezonowane pod dachem
szopy (grupa d) ma nieznacznie mniejsz wytrzymao (w przypadku sosny o 9%,
wierka o 12% i jesionu o 3%) ni drewno kontrolne (grupa e). Prawdopodobnie
wynika to z faktu, e mimo skadowania w tych samych warunkach drewno poddane
wczeniej cyklom zamraania i rozmraania (grupa d) uzyskao nieco wiksz wilgotno równowan (rednio o 2%) ni drewno niepoddane takim cyklom (grupa e).
Jeeli uwzgldni si zmian wytrzymaoci wypywaj cej z podanej wyej rónicy
wilgotnoci, to okazuje si, e take w tym przypadku wytrzymao na ciskanie
nie ulega zmianie.
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Matejak i Starecka (1971) oraz Starecka i Matejak (1986) przeprowadzili badania na próbkach drewna bukowego, twardzieli dbowej i bielu sosny (byy to próbki
znormalizowane, pocz tkowo o wymiarach 20 × 20 × 30 mm, a nastpnie o wymiarach 15 × 15 × 22,5 mm). Pozyskano je z pojedynczych desek, zapewniaj c tym
samym w obrbie danego gatunku zblion gsto, soisto i budow anatomiczn .
W przypadku drewna bukowego gsto w stanie powietrznosuchym wynosia 760
kg·m–3, a szeroko sojów – 4,0 mm, dla dbu odpowiednio 590 kg·m–3 i 2,5 mm,
a dla sosny 480 kg·m–3 i 2,0 mm. Próbki (z wyj tkiem kontrolnych) nasycono wod
do wilgotnoci: 98% (buk), 121% (d b) i 183% (sosna). Nastpnie poddano je cyklom zamraania (w temperaturze –20qC przez 18 godzin) i rozmraania (moczenie
w wodzie o temperaturze 20°C przez 6 godzin). Wedug autorów, temperatura –20qC
gwarantowaa zamarznicie wody wolnej (Cudinov 1967 podaje, e przy temperaturze –5°C rozpoczyna si zamarzanie wody w drewnie o duej wilgotnoci). Ogóem zbadano trzy grupy próbek: kontrolne (niezamraane), jednokrotnie zamraane
i poddane 10-cyklom zamraania. Wytrzymao na ciskanie próbek kontrolnych
i 10-krotnie zamraanych zbadano dla piciu rónych wilgotnoci. W kadym wariancie testowano po 20 próbek. Urednione wyniki bada dla drewna w stanie
„pokojowosuchym” podano w tabeli 20 oraz – w szerszym zakresie – w tabeli 21
(w formie gracznej dane te zamieszczono w poprzednim rozdziale na rysunku 35).
TABELA 20. Wytrzymao na ciskanie wzdu wókien drewna w stanie „pokojowosuchym” (Matejak i Starecka 1971, Starecka i Matejak 1986)
Wytrzymao na ciskanie wzdu wókien
WilgotRodzaj
odchylenie wspóczynnik
Seria próbek
no
warto rednia
drewna
standardozmiennoci
[%]
[MPa]
we [MPa]
[%]
kontrolne
10
72,9
4,9
7
Buk
po 10 cyklach zamraania
10
73,5
2,4
3
kontrolne
10
51,6
4,3
8
Twardziel
dbu
po 10 cyklach zamraania
11
50,2
5,5
11
kontrolne
10
49,4
1,9
4
Biel sosny
po 10 cyklach zamraania
11
47,1
2,1
4
TABELA 21. Stosunek wytrzymaoci na ciskanie po 10-krotnym zamraaniu do wytrzymaoci
drewna kontrolnego o tej samej wilgotnoci (Matejak i Starecka 1971, Starecka i Matejak 1986)
Wzgldna wytrzymao na ciskanie po dziesiciu cyklach zamraania (w odniesieniu do próbek kontrolnych) w drewnie o wilgotnoci
Rodzaj drewna
0%
7–8%
10–11%
19–20%
100–200%
Biel sosny
90
99
96
98
98
Buk

95

98

101

98

99

Twardziel dbu

95

97

97

97

97
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Stwierdzono, e rónice w wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien drewna
kontrolnego i po 10 cyklach zamraania dla buka i sosny byy niewielkie, ale istotne.
Najmniejszy wpyw miao zamraanie na wytrzymao drewna dbowego, gdzie nie
stwierdzono statystycznie istotnych rónic. Matejak i Starecka (1971) oraz Starecka
i Matejak (1986) przypisuj to nieco wikszemu wspóczynnikowi zmiennoci, który „pokry” niewielkie rónice wytrzymaoci. Rónice midzy wytrzymaociami,
niezalenie od rodzaju badanego drewna, byy najlepiej widoczne w stanie absolutnie suchym. Autorzy przypisuj to maej plastycznoci suchej ciany komórkowej
i powstawaniem silnych napre desorpcyjnych, które mogy doprowadzi do pojawienia si mikropkni, a take uszkadzania cian komórkowych przez tworz ce
si krysztaki lodu, co potwierdzio opini Nikitina (1951).
Badania porównawcze zamroonego i niezamroonego drewna bukowego
w szerokim przedziale wilgotnoci prowadzi take Kollmann (1940a, 1942). Wedug
Kollmanna (1942), zaleno wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien drewna bukowego o temperaturze 20qC od jego wilgotnoci jest typowa (rysunek 43).
Wytrzymao zmniejsza si liniowo wraz ze zwikszaniem si wilgotnoci drewna
– od stanu absolutnie suchego do punktu nasycenia wókien. Dalsze zwikszanie si
wilgotnoci drewna (powyej punktu nasycenia wókien) nie powoduje zmian jego
wytrzymaoci – pozostaje ona na staym poziomie. Krzywa obrazuj ca analogiczn
zaleno dla zamroonego drewna bukowego (w temperaturze –42qC) ma odmienny, bardziej zoony przebieg. Krzywa ta ma dwa ekstrema (dwa wierzchoki), jeden
przy wilgotnoci 3,2% na granicy midzy czyst adsorpcj monomolekularn a polimolekularn i drugi przy wilgotnoci okoo 85%.
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RYSUNEK 43. Zaleno wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien drewna bukowego od jego wilgotnoci w temperaturze pokojowej i ujemnej (drewno zamroone) wedug Kollmanna (1942)
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Przy zamraaniu drewna bukowego o wilgotnoci okoo 85% (zawieraj cego
wod woln w wiatach komórek) tworzy si zwi zana ze sob sie krysztaków
lodu, która przenosi cz si ciskaj cych. Na skutek tego, e lód nie wypenia
caej przestrzeni komórek, przy próbie wytrzymaociowej cinienie pochodz ce
od si ciskaj cych jest przenoszone w duym stopniu przez ciany komórkowe.
Przy wikszej wilgotnoci drewna (powyej 85%) siy ciskaj ce zaczynaj w peni
oddziaywa na „cilej upakowany” lód w wiatach komórkowych. Wysokie cinienie powoduje wyra ne podniesienie temperatury topnienia lodu i jego stopienie
(rysunek 44), przez co wytrzymao próbek na ciskanie ponownie zmniejsza si.

RYSUNEK 44. Zmiana temperatury topnienia lodu w zalenoci od wielkoci napre ciskaj cych
w drewnie bukowym (Kollmann 1942)

Wedug Kollmanna (1942), zjawisko obniania si punktu topnienia lodu wraz
ze zwikszaniem si cinienia (siy ciskaj cej) prowadzi do tego, e krzywa wytrzymaoci na ciskanie drewna cakowicie nasyconego wod wykazuje specyczny
„skok” przy gstoci okoo 500 kg·m–3 (rysunek 45). W praktyce naley pamita,
e w zamroonym drewnie o duej wilgotnoci lód pod wpywem obci enia ulega
stopieniu, przez co wytrzymao drewna na ciskanie zmniejsza si do wartoci
wytrzymaoci przy wilgotnoci punktu nasycenia wókien.
W zakresie oddziaywania temperatury dodatniej wyrywkowe testy przeprowadzili: Tiemann (1944) oraz Czulicki i Prikot (cyt. za Waninem 1953). Wedug
Tiemanna, wytrzymao na ciskanie drewna (próbki o wymiarach 2 u 2 u 5,75”)
zbadana bezporednio po wyjciu z zimnej wody bya zdecydowanie wiksza ni
analogiczna wytrzymao drewna gotowanego. Przykadowo, dla drewna kasztana
w pierwszym wariancie wytrzymao ta wyniosa 22,3 MPa, w drugim tylko 7,9 MPa.
Nieco mniejsze rónice zaobserwowano w drewnie wierkowym i sosny dugoigielnej. Obszerniejsze badania z tego zakresu wykonali Seborg i Stamm (1941). Analizie
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RYSUNEK 45. Wytrzymao na ciskanie zamroonego drewna nasyconego wod (Kollmann 1942)

poddali drewno hikory ze strefy bielu i twardzieli przy rónych poziomach wilgotnoci (6, 12 i 26%) i temperatury (po przeliczeniu ze stopni Fahrenheita okoo 26,
130 i 162qC). Stwierdzili oni, e niezalenie od badanej strefy drewna wytrzymao
na ciskanie maleje wraz ze zwikszaniem si wilgotnoci i wzrostem temperatury,
przy czym wpyw temperatury jest wikszy w drewnie bardziej wilgotnym.
Wedug Czulickiego (cyt. za Waninem 1953), wytrzymao drewna na ciskanie przy dziaaniu temperatury 80–100qC zmniejszya si o 5–10%, przy czym najwikszy spadek nastpowa w drewnie sosny, nastpnie dbu i jesionu. Zachowanie
si drewna w wysokiej temperaturze obserwowa take Prikot (cyt. za Waninem
1953), który dowodzi, e mechaniczne waciwoci drewna przy duej wilgotnoci
i wysokiej temperaturze s znacznie gorsze (tabela 22) ni takie same waciwoci
drewna w stanie „pokojowosuchym” (10–12%).
TABELA 22. Wytrzymao drewna w podwyszonej temperaturze wedug Prikota (cyt. za Waninem
1953)
Wilgotno
Temperatura
Wytrzymao na ciskanie wzdu wókien
Rodzaj drewna
[%]
[qC]
[MPa]
12
20
48,0
Sosna
115
20
14,7
130
80
10,6
8
20
73,7
Kasztan
68
20
22,5
116
80
12,8
9
20
62,7
Brzoza
95
20
21,7
94
80
11,9
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wytrzymao na ciskanie wzdu wókien [MPa]

Badania nad wpywem zmiany temperatury na wytrzymao na ciskanie
wzdu wókien maych (normowych) próbek drewna, ale ju w znacznie szerszym
zakresie, bo od –200 do +200qC, prowadzi Kollmann (1940a, 1942). Stwierdzi on,
e wraz ze wzrastaj c temperatur spada odporno drewna na wymuszone zmiany
ksztatu. W zakresie temperatury od –200 do okoo +160qC zachodzi prostoliniowa
zaleno midzy wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien a temperatur . Wraz
ze wzrostem temperatury wytrzymao maleje (rysunek 46).

1 – bukowe drewno warstwowe absolutnie
suche
go = 785 kg·m–3
2 – buk absolutnie suchy
go = 635 kg·m–3
3 – buk powietrznosuchy
go = 615 kg·m–3 (g12 675 kg·m–3)
4 – wierk absolutnie suchy
go = 426 kg·m–3
5 – balsa absolutnie sucha
go = 133 kg·m–3
temperatura [qC]

RYSUNEK 46. Zaleno wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien od temperatury dla wybranych
rodzajów drewna (Kollmann 1940a)

Jak tumaczy Kollmann (1940a), na wykresie nie naniesiono punktów pomiarowych ze wzgldu na zaskakuj co mae rozrzuty wyników. Niestety autor nie poda
licznoci partii próbek, a w opisie zaznaczy, e badano a 17 rodzajów drewna,
w tym drewno egzotyczne (np. gwajak z Ameryki rodkowej, frake z Afryki czy
albizja z Indonezji – tych danych nie ma na wykresie). Omawiany wykres (rysunek
46) by pó niej zamieszczany w wielu opracowaniach, omawiaj cych wpyw temperatury na wytrzymao drewna (np. Küch 1941, Kollmann 1942, 1951, Kollmann i Côte 1968).
Kollmann (1942) na potrzeby techniczne proponuje szacowanie wytrzymaoci
drewna na ciskanie w zakresie temperatury od –200 i do +160qC za pomoc nastpuj cego wzoru:
Rct = Rc0°C – 0,000476 got
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gdzie:
Rct – wytrzymao na ciskanie wzdu wókien w temperaturze t [MPa],
Rc0°C – wytrzymao na ciskanie wzdu wókien w temperaturze 0qC [MPa],
go – gsto drewna w stanie absolutnie suchym przy temperaturze okoo 0qC
[kg·m–3]
t – temperatura drewna, przy której oceniana jest wytrzymao na ciskanie
wzdu wókien [qC].

wytrzymao na ciskanie [MPa]

Autor zwraca przy tym uwag, e zmniejszenie wytrzymaoci na ciskanie
wzdu wókien powodowane wzrostem temperatury jest wyra niejsze dla drewna
o wikszej gstoci. Wydaje si, e jest to pierwsza empiryczna formua pozwalaj ca na przewidywanie zmian wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien powodowanych zmianami temperatury drewna (niestety daj ca poprawne wyniki tylko dla
drewna w stanie absolutnie suchym). Dla drewna wilgotnego, ze wzgldu na spadek
kohezji powodowany pcznieniem, wpyw temperatury jest wikszy. Przykadowo,
zgodnie z badaniami Kollmanna i Schulza (1944), wytrzymao na ciskanie drewna litego w stanie powietrznosuchym (o wilgotnoci okoo 12%) po ogrzaniu od 10
do 100qC zmniejsza si a o 55%. Inny przykad to zwikszenie wytrzymaoci po
zamroeniu mokrego drewna. Wedug Kollmanna (1942), warto kocowa wytrzymaoci na ciskanie zamroonych stempli sosnowych zwiksza si okoo 100%,
a bukowych – okoo 50%.
Znacz cy wpyw temperatury na wytrzymao na ciskanie wzdu wókien
potwierdzaj wyniki uzyskane przez Sulzbergera (1943) – rysunek 47.

wilgotno drewna [%]

RYSUNEK 47. Wpyw wilgotnoci na wytrzymao australijskiego drewna „coachwood” Ceratopetalum apetalum D. Don na ciskanie wzdu wókien przy staej temperaturze (Sulzberger 1943)
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Zmniejszanie si wytrzymaoci na ciskanie drewna wraz ze wzrostem temperatury jest zgodne z ogólnym prawem zachowania si cia staych, jakie zakada zmiany w sieci krystalicznej w rezultacie termicznego spcznienia. W praktyce
ogrzewaniu drewna zwykle towarzyszy zmniejszenie jego wilgotnoci. W wyniku
wysychania drewno si kurczy. W efekcie skurcz wilgotnociowy moe przewaa
nad pcznieniem termicznym, a siy kohezji ostatecznie wzrosn . Z tego wzgldu
przy badaniu wpywu temperatury na wytrzymao drewna naley zabezpieczy je
przed zmianami wilgotnoci (Kollmann 1951, Krzysik 1957).
Ostatecznie Kollmann i Côte (1968) podali ogólniejsze równanie wi  ce wytrzymao na ciskanie wzdu wókien z temperatur drewna:
RCt2 = RCt1 – n (t2 – t1)
gdzie:
RCt1 – wytrzymao na ciskanie przy temperaturze t1 [MPa],
RCt2 – wytrzymao na ciskanie przy temperaturze t2 [MPa],
n – wspóczynnik zaleny od gstoci drewna i jego wilgotnoci [MPa· qC–1],
t1, t2 – temperatura drewna [qC].
Jest to zgodne z wczeniejszymi badaniami Bielankina (1939), wedug którego
wytrzymao na ciskanie wzdu wókien drewna dbowego o staej wilgotnoci
jest w sposób liniowy uzaleniona od temperatury drewna (rysunek 48).
Ivanow (1981), po dokonaniu analizy wyników zamieszczonych w pracy Bielankina (1939), wysnu przypuszczenie, e zaleno wytrzymaoci drewna od
wilgotnoci i temperatury dla rónych gatunków drewna daje si podporz dkowa
ogólnej prawidowoci:
σW =

RT ( ln A − ln τ )

[MPa]; α =

γ
; 1n τ = 1n A − ασ w
RT

γ
gdzie:
VW – naprenie dla danej wilgotnoci drewna [MPa],
R – staa gazowa,
T – temperatura [K],
A – staa, funkcja temperatury T [K]; jeli T = 291 K, to A = 39,33,
W – czas [s],
J– wspóczynnik zwi zany ze zmianami objtoci drewna w przedziale higroskopijnym [KJ·(mol·MPa)–1].

Wedug Ivanowa (1981), zaleno midzy wytrzymaoci drewna na ciskanie
wzdu wókien a jego wilgotnoci dla kadej temperatury moe by przedstawiona
jako krzywa hiperboliczna (rysunek 49). W analizowanym przypadku czas (W) odpowiada badaniu za pomoc maszyny wytrzymaociowej z zadan sta prdkoci
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RYSUNEK 48. Zaleno wytrzymaoci od temperatury przy ciskaniu wzdu wókien drewna dbowego o rónych poziomach wilgotnoci (Bielankin 1939, cyt. za Ivanowem 1981)

narastania obci enia (warto lnW = const). Kadej temperaturze odpowiada inna
hiperbola. Uyte do sporz dzenia wykresu na rysunku 49 dane dotyczyy drewna dbowego. Im wysza temperatura drewna, tym zaleno midzy wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien a wilgotnoci drewna w przedziale higroskopijnym staje si mniej liniowa. Wyznaczone wspóczynniki  pozwalaj na
okrelenie przewidywanej wytrzymaoci dla dowolnego wariantu temperatury
i wilgotnoci drewna. Wystarczy zna przynajmniej jedn warto, na przykad standardow wytrzymao dla temperatury 20qC i wilgotnoci 12%.
Jak zauwaa Ivanow (1981), w praktyce do przedstawienia zalenoci wytrzymaoci na ciskanie od wilgotnoci drewna w przedziale higroskopijnym w temperaturze normalnej stosuje si czasami zamiast funkcji hiperbolicznych równanie paraboli
drugiego stopnia lub nawet funkcj liniow . Autor uwaa, e przy empirycznym okrelaniu wartoci wytrzymaoci i opieraniu si na pojedynczych spostrzeeniach prawdopodobiestwo bdów jest wiksze ni przy opieraniu si na ogólnych prawidowociach, jakie zostay potwierdzone dowiadczeniami przeprowadzonymi w rónych
warunkach przez wielu badaczy. St d zaproponowany opis za pomoc krzywych
hiperbolicznych naley taktowa jako bardziej wiarygodny.
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a

b

RYSUNEK 49. Zaleno graczna wspóczynnika J oraz wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien
(Gw) drewna dbowego od jego wilgotnoci (W) w rónej temperaturze w postaci: a – pku prostych dla
wspóczynnika J b – rodziny hiperbol dla wytrzymaoci na ciskanie; 1 – 20°C, 2 – 50°C, 3 – 80°C,
4 – 100°C (Ivanow 1981)

Obszernego przegl du wielu prac wydanych do 1980 roku z zakresu wpywu
temperatury na waciwoci mechaniczne drewna dokona Gerhards (1982). Wedug
analizy tego autora, praktycznie wszystkie waciwoci mechaniczne drewna polepszaj si wraz ze spadkiem temperatury. Z urednionego zestawienia, które przedstawiono w tabeli 23, wynika, e wytrzymao na ciskanie wzdu wókien naley do
cech najbardziej uzalenionych od zmian temperatury drewna, co potwierdzaj pó niejsze prace (np. Glos i Henrici 1990, Frangi i Fontana 1999 – rysunek 50).
Analiz wpywu temperatury na wytrzymao na ciskanie wzdu wókien Gerhards (1982) przeprowadzi na podstawie wyników zebranych z omiu publikacji.
Z szeciu uzyska informacje o wpywie temperatury na wytrzymao na ciskanie
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TABELA 23. Wpyw temperatury na waciwoci mechaniczne drewna o rónej wilgotnoci pozbawionego wad (wartoci rednie na podstawie aproksymacji danych rónych autorów – Gerhards 1982)
Relatywna zamiana waciwoci w stoWilgotno
sunku do temperatury 20qC [%]
Waciwo mechaniczna drewna
drewna
–50qC
+50qC
0
+11
–6
12
+17
–7
Modu sprystoci wzdu wókien
+50
–
> Wpnw
Modu sprystoci w poprzek wókien

Wytrzymao na zginanie

Wytrzymao na rozci gnie wzdu
wókien
Wytrzymao na ciskanie wzdu
wókien
Wytrzymao na cinanie
Wytrzymao na rozci ganie w poprzek
wókien

–
–
–
+18
+35
+60
+110

–20
–35
–38
–10
–20
–25
–25

0–12

–

–4

0
12–45
> Wpnw

+20
+50
–

–10
–25
–25

4–6
11–16
 18
0–6
 10

–
–
–
–
–

–10
–20
–30
–20
–35

wytrzymao wzgldna [–]

Wytrzymao na ciskanie w poprzek
wókien

6
12
 20
4
11–15
18–20
> Wpnw

temperatura drewna [°C]

RYSUNEK 50. Wpyw temperatury na wybrane waciwoci mechaniczne drewna (Frangi i Fontana
1999, na podstawie Glos i Henrici 1990)
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wzdu wókien absolutnie suchego drewna (o wilgotnoci 0%): Kollmann (1940a),
Sulzberger (1953), Ishida (1954), Kitahara i Suematsu (1955), Schaffer (1973b),
Knudson i Schniewind (1975), z czterech o wpywie temperatury na wytrzymao
drewna w stanie powietrznosuchym (o wilgotnoci 12%): Kollmann (1940a), Sulzberger (1953), Sano (1961) i Comben (1964) oraz z czterech dla drewna o wilgotnoci powyej punktu nasycenia wókien: Kollmann (1940a), Sulzberger (1953),
Ishida (1954) i Comben (1964).
Rezultaty dotycz ce wpywu temperatury na wytrzymao drewna na ciskanie wzdu wókien w stanie absolutnie suchym przedstawiono na rysunku 51a.
Zauwaalne jest tu dobre pokrycie pól trendu, wyznaczonych na podstawie danych
a

b

c

RYSUNEK 51. Zaleno wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien od temperatury
drewna – punktem odniesienia bya wytrzymao uzyskana dla drewna o temperaturze 20qC (Gerhards 1982)
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rónych autorów. Wyniki uzyskane przez Kitahara i Suematsu (1955) le w obszarze skrajnym w stosunku do gównego obszaru trendu wyznaczonego na podstawie danych Kollmanna (1940a) i Schaffera (1973b). Wyniki uzyskane przez Ishid
(1954) dla zmian temperatury od –20 do +60qC (niepokazane na rysunku 51a) le
blisko linii trendu wyznaczonej na podstawie bada Schaffera (1973b).
Rezultaty wpywu temperatury na wytrzymao drewna przy wilgotnoci 12%
(rysunek 51b) wskazuj na znaczn rozbieno. Najwiksze rónice wystpuj w zakresie temperatury ujemnej, midzy obszarem trendu wynikaj cym z bada Combena
(1964) a Kollmanna (1940a) oraz Sano (1961) i Sulzbergera (1953). Niepokazane na
wykresie (rysunek 51b) wyniki Kitahary i Suematsu (1955) dla powietrznie suchego
drewna (o wilgotnoci 13–17%) w zakresie temperatury od 10 do 50qC le blisko linii
trendu wyznaczonej na podstawie bada Sulzbergera (1953) i Sano (1961) dla drewna
o wilgotnoci 12%. Wyniki Ishidy (1954) dla drewna o wilgotnoci 15% w zakresie
temperatury od –20 do +60qC (równie niepokazane na rysunku 51b) w obszarze
niskiej temperatury s zgodne z danymi Sulzbergera (1953).
Wpyw temperatury na wytrzymao drewna o wilgotnoci punktu nasycenia
wókien pokazano na rysunku 51c. Zwraca uwag interesuj ca interakcja wilgotnoci
i ujemnej temperatury (Kollmann 1940a). Przy wilgotnoci punktu nasycenia wókien
i przy wikszej wilgotnoci (od wilgotnoci punktu nasycenia wókien) efekt zmian
temperatury jest szczególnie wyra ny (zwikszenie wytrzymaoci drewna). Wyniki
Combena (1964) i Ishidy (1954) dla drewna wilgotnego (o dokadniej niesprecyzowanej wilgotnoci, ale powyej punktu nasycenia wókien) potwierdzaj te
dane. Przykadowo, wedug Combena (1964), wytrzymao na ciskanie wzdu
wókien mokrego drewna o temperaturze –183qC jest piciokrotnie wiksza ni
wytrzymao tego drewna o temperaturze 20qC. Wyniki Sulzbergera (1953)
i Ishidy (1954) dla temperatury dodatniej oraz Kollmanna (1940a) dla drewna
o wilgotnoci od 28 do 45% daj linie trendu zblione do uzyskanych dla drewna
w stanie powietrznosuchym (wilgotno 12%) – linia trendu Combena (1964) zaznaczona na rysunku 51b.
Z zestawie i syntetycznej analizy Gerhardsa (1982) jednoznacznie wynika, e
wpyw zmian temperatury na wytrzymao wilgotnego drewna jest intensywniejszy
ni drewna suchego. Na tak jednoznaczny wpyw nie wskazuj wyniki Maksymowicza (1981), cytowane przez Mielczarka (1994) – rysunek 52. Analizuj c zamieszczone tam wykresy, mona doj do przekonania, e sia oddziaywania temperatury
jest dla drewna o rónych poziomach wilgotnoci w przyblieniu taka sama.
Wracaj c do wyników Gerhardsa (1982), naley stwierdzi, e wilgotno
drewna i temperatura wywieraj bardzo istotny wpyw na waciwoci mechaniczne
drewna (s wrcz czynnikami decyduj cymi o tych waciwociach). Intensywno
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b

RYSUNEK 52. Wpyw podwyszonej temperatury i wilgotnoci na wytrzymao drewna na ciskanie
wzdu wókien (Maksimowicz 1981, cyt. za Mielczarkiem 1994): a – za 100% przyjto wytrzymao
przy wilgotnoci drewna 0% i temperaturze 100qC, b – za 100% przyjto wytrzymao przy wilgotnoci drewna 0% i temperaturze 20qC

wpywu temperatury na wytrzymao ma równie istotny wpyw na gatunek drewna i zwi zane z tym rónice w budowie anatomicznej, dlatego Gerhards (1982)
w podsumowaniu swojej pracy stawia wniosek o koniecznoci przeprowadzenia
takich bada.
Wedug Gerhardsa (1982), „efekt temperaturowy” w przypadku wytrzymaoci na ciskanie jest prost zalenoci liniow pod warunkiem nieprzekraczania
temperatury, powyej której nastpuje termiczna degradacja drewna. Cz badaczy (np. Kaliszuk-Wietecka 2004, Koczko 2007) w swoich pracach wykazuje odstpstwa od przedstawionych liniowych zalenoci, co najprawdopodobniej wynika
z niepenego zabezpieczenia drewna przed zmianami wilgotnoci, które przy wzrocie temperatury w rónym stopniu wysychao i na skutek zmniejszenia wilgotnoci
zwikszao wytrzymao.
„Niezdecydowanie” co do liniowoci zalenoci midzy temperatur a wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien przedstawiaj w swojej pracy Bénichou i Sultan (2000). Autorzy podaj , e wedug bada Knudson (1973) i Lie (1994) wpyw
temperatury na wytrzymao na ciskanie w zakresie od 20 do ponad 280qC to
zaleno liniowa (wraz ze wzrostem temperatury wytrzymao zmniejsza si) – rysunek 53. Liniowo opisanej zalenoci wedug Shafera (1970) koczy si ju przy
temperaturze okoo 190qC. Nie potwierdza tego Thomas (1997), prawdopodobnie ze
wzgldu na przedmiot bada, jakim bya obci ona licznymi wadami tarcica, a nie
bezsczne, normowe próbki.
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temperatura [°C]

RYSUNEK 53. Wpyw temperatury drewna na wytrzymao na ciskanie (na podstawie wyników
rónych badaczy – Bénichou i Sultan 2000)

wzgldna wytrzymao
na ciskanie wzdu wókien [%]

Do identycznych wniosków jak Gerhards (1982) doszli badacze amerykascy (np. River i in. 1991, Green i in. 1999). Wedug nich waciwoci mechaniczne
drewna malej wraz ze wzrostem temperatury. Przy staej wilgotnoci drewna zalenoci zachowuj liniowo a do temperatury okoo 150qC (rysunek 54). Powyej tej temperatury zaamuj si (zmiany zachodz szybciej). Wygrzewanie drewna
w temperaturze do 100oC nie powoduje trwaych zmian w jego waciwociach, tj.
po ochodzeniu drewna do temperatury wyjciowej waciwoci wytrzymaociowe
równie wracaj do poziomu wyjciowego.

temperatura [°C]

RYSUNEK 54. Zmiany wzgldnej wytrzymaoci drewna na ciskanie wzdu wókien w zalenoci
od temperatury na podstawie rónych bada – punktem odniesienia jest wytrzymao przy temperaturze 20qC (Green i in. 1999)
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wzgldna wytrzymao na ciskanie [%]

Wytrzymao suchej tarcicy iglastej o wilgotnoci okoo 12% zmienia si nieznacznie przy wzrocie temperatury od –29 do 38qC. wiee drewno (wilgotne, tu
po ciciu) jest bardziej wraliwe na zmiany temperatury – wraz z jej wzrostem
jego wytrzymao zmniejsza si, jednak w pomieszczeniach zamknitych (w uytkowych pomieszczeniach domowych) zmiany te nie s due, tak e midzy 7 a 38qC
mona je uzna za nieistotne (Green i in. 1999).
Badania na próbkach o przekroju penowymiarowej tarcicy prowadzili Glos
i Henrici (1989 i 1991). Do oznacze badacze ci uyli 274 próbek drewna wierkowego o przekroju poprzecznym 50 × 120 mm2, pozyskanych z krawdziaków. Wytrzymao na ciskanie wzdu wókien okrelano w temperaturze 20, 100 i 150qC.
Próbki byy klimatyzowane nad waciwymi roztworami soli lub pod zwikszonym
cinieniem, przez co uzyskay równomierny rozkad wilgotnoci na caej gruboci,
take przy wysokiej temperaturze. Wyniki bada zostay opracowane za pomoc
wieloczynnikowej analizy regresji, z uwzgldnieniem gstoci w stanie absolutnie
suchym oraz skatoci i wilgotnoci drewna.
Glos i Henrici (1989) wykazali, e wraz ze wzrastaj c temperatur i wilgotnoci wytrzymao na ciskanie wzdu wókien wierkowego drewna budowlanego maleje. Zmniejszenie wytrzymaoci w obszarze temperatury ponad 100qC jest
wiksze ni w obszarze poniej tej temperatury (rysunek 55).
Wedug Glosa i Henriciego (1989), spowodowane temperatur zmniejszenie
wytrzymaoci jest znacznie bardziej zrónicowane ni podaj to dotychczasowe
dane literaturowe (np. Kollmann i Schulz 1944 oraz Schaffer 1973a). O wielkoci

temperatura [°C]

RYSUNEK 55. Wpyw temperatury i wilgotnoci drewna na wytrzymao na ciskanie wzdu wókien (Kozakiewicz na podstawie Glosa i Henriciego 1989)

Stan zagadnienia
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wzgldny modu sprystoci [%]

tego zmniejszenia decyduje poziom wilgotnoci drewna oraz jego jako wyraona
skatoci (na rysunku 55 przedstawiono dane wedug Glosa i Henriciego 1989, dotycz ce drewna bezscznego, dla którego wpyw ten by najwikszy). Przy porównywaniu wyników naley uwzgldni fakt, e Kollmann i Schulz (1944) stosowali
mae próbki wyrobione z drewna sosnowego o równomiernym rozkadzie wilgotnoci
(W = 10%), a Schaffer (1973a) – mae próbki drewna daglezji o wilgotnoci pocz tkowej 12%, która pó niej moga ulega zmianom. Prawdopodobnie na spowodowane wpywem temperatury zmniejszenie wytrzymaoci naoyo si spowodowane
wysychaniem próbek daglezji zwikszenie wytrzymaoci, które w zbadanym zakresie temperatury (tj. od okoo 75qC) okazao si wiksze.
W kolejnej publikacji Glos i Henrici (1991) zamiecili wyniki bada moduu sprystoci oznaczonego przy opisanej wyej próbie ciskania. rednia gsto
badanego drewna wierkowego w stanie absolutnie suchym wynosia 390 kg·m–3.
Wedug autorów, wraz ze wzrastaj c temperatur modu sprystoci na ciskanie
wierkowego drewna budowlanego zmniejszy tylko nieznacznie (mniej ni dotychczas zakadano). Wielko zmian moduu sprystoci bya zalena od wilgotnoci
drewna. W zakresie temperatury do 100qC, przy zwikszeniu wilgotnoci drewna od
0 do 2%, modu uleg zmniejszeniu do 90% wartoci wyjciowej, oznaczonej przy
temperaturze drewna równej 20qC, a przy dalszym zwikszeniu wilgotnoci drewna,
tj. do 7–10%, osi ga 75% wartoci wyjciowej (rysunek 56). Rozrzut wilgotnoci na
przekroju poprzecznym krawdziaków, wynosz cy do 4%, nie ma istotnego wpywu

temperatura [°C]

RYSUNEK 56. Wpyw temperatury i wilgotnoci drewna na modu sprystoci oznaczony przy ciskaniu (Kozakiewicz na podstawie Glos i Henrici 1991)
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na modu sprystoci (pod warunkiem, e rednia wilgotno jest taka sama jak
w krawdziakach o wyrównanym rozkadzie wilgotnoci). W temperaturze powyej
100qC zmiany moduu s wyra niej zarysowane (Glos i Henrici 1991). Na rysunku 56 zaznaczono równie wyniki bada drewna sosnowego przeprowadzone przez
Kollmanna i Schulza (1944).
W pracy Rivera i innych (1991) zawarto informacje o wpywie temperatury
i czasu jej dziaania na waciwoci drewna. Wedug wymienionych wyej badaczy,
im wysza temperatura, tym szybciej w czasie (skala logarytmiczna) ulegaj pogorszeniu waciwoci wytrzymaociowe drewna. Przykadowo, drewno w stanie powietrznosuchym, przebywaj ce w temperaturze 20qC przez 2,5 tysi ca lat, traci 25%
swojej wyjciowej wytrzymaoci (prawdopodobnie autorom chodzio o wytrzymao na rozci ganie). Takie same pogorszenie wytrzymaoci notuje si dla drewna
ju po 1000–2000 daniach przebywania w temperaturze 100qC. Przedstawione negatywne zmiany raczej nie dotycz wytrzymaoci na ciskanie, która moe nawet
zwikszy si w wyniku zwikszania si stopnia krystalicznoci celulozy (drewno
staje si bardziej kruche, ale i twardsze) – Kohara i Okamoto (1955).
Podczas analizy wpywu temperatury na drewno istone jest zjawisko rozkadu
termicznego. Niektórzy badacze, jak Ponomariew (1955) i Kollmann (1951), twierdz , e rozkad ten zachodzi w temperaturze niewiele przekraczaj cej 100qC lub nawet niszej, kiedy rozpoczyna si intensywne oddawanie wody zawartej w cianach
komórkowych drewna, w tym tej bezporednio zwi zanej z acuchami celulozy.
Niewielki termiczny rozkad drewna moe mie miejsce przy dugotrwaym oddziaywaniu temperatury rzdu 70qC. Nastpuj wówczas niewielkie zmiany w skadzie
chemicznym drewna – zmniejszenie udziau pentozanów i zwikszenie udziau ligniny (np. Campbell i Boot 1930, Ponomariew 1955).
Stammm (1956) zauwaa, e rozkad termiczny drewna, którego miar jest
zmniejszenie masy drewna i gstoci, jest proporcjonalny do wysokoci temperatury
i czasu jej dziaania, co potwierdzaj badania Kollmanna i Schneidera (1964). Przykadowo, po 6-godzinnym wygrzewaniu drewna sosnowego, przy dostpie powietrza
w temperaturze 150qC, jego wzgldna gsto przyjmuje warto 0,99 (stanowi
99% gstoci absolutnie suchego drewna niepoddanego wygrzewaniu), a po 48 godzinach wygrzewania – 0,97. Analogiczne wartoci wzgldnej gstoci po wygrzewaniu w temperaturze 180qC wynosz odpowiednio 0,97 i 0,77. Podobne zmiany rejestrowane s przy wygrzewaniu drewna dbowego i bukowego (Kollmann
i Schneider 1964).

4. Materia badawczy
i metodyka bada

4.1. Dobór i przygotowanie materiau badawczego
Badania przeprowadzono na 18 wybranych gatunkach i rodzajach drewna o zrónicowanej gstoci i strukturze (tabela 24). Drewno to jest stosowane w konstrukcjach
drewnianych lub potencjalnie moe peni tak rol (tabela 25).
TABELA 24. Badane gatunki i rodzaje drewna
Nazwa handlowa
wedug
PN-EN 13556:2005

1

Nazwa aciska
Gatunek
Rodzina
2

Pochodzenie Typ struktury
3

4

Szczególne cechy
5

Sosna

Pinus sylvestris L.
Pinaceae (sosnowate)

Europa
(Polska)

iglaste

D b
europejski

Quercus robur L.
Fagaceae (bukowate)

Europa
(Polska)

liciaste
rozbudowane
piercieniowopromienie drzewne
naczyniowe

Buk

Fagus sylvatica L.
Fagaceae (bukowate)

Brzoza

Betula pendula Roth.
Betulaceae (brzozowate)

Topola

Populus nigra L.
Salicaceae (wierzbowate)

Awodire

Turraenthus africanus
Pellegr.
Meliaceae (miodlowate)

Bilinga

Nauclea diderrichii Merill
Rubiaceae (marzanowate)

Bubinga

Guibourtia tessmannii
J. Leon.
Caesalpiniaceae (brezylkowate)

Europa
(Polska)

liciaste
rozpierzchonaczyniowe*

obecno ywicy

rozbudowane promienie drzewne
–
–
–

zachodnia
Afryka

gniazdowy skrt
liciaste
rozpierzcho- wókien
-naczyniowe**
–
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cd. tabeli 24
1

2

3

4

5

Chlorofora

Milicia excelsa (Welw.)
C. C. Berg
Moraceae (morwowate)

Paduk afrykaski

Pterocarpus soyauxii Toub.
Fabaceae (motylkowate)

Wenge

Millettia laurentii Merrill
Fabaceae (motylkowate)

mikisz smugowy,
budowa pitrowa

Gombeira***

Melanoxylon brauna Schott.
Caesalpiniaceae (brezylkowate)

budowa pitrowa

Maho
amerykaski

pasiasty skrt
liciaste
Swietenia macrophylla King Ameryka
rozpierzcho- wókien, budowa
Poudniowa
Meliaceae (miodlowate)
naczyniowe** pitrowa

Ipe

Tabebuia sp.
Bignoniaceae (bignoniowate)

pasiasty skrt
wókien,
budowa pitrowa

Damarzyk,
meranti
róowe

Shorea sp.
Dipterocarpaceae (dwuskrzydowate)

obecno ywicy

Teak,
drewno
tikowe
Merbau

Toon***

pasiasty skrt
wókien, mikisz
smugowy

zachodnia
Afryka

liciaste
rozpierzchobudowa pitrowa
naczyniowe**

poudniowo- liciaste
Tectona grandis (f.) L.
Verbenaceae (werbenowate) wschodnia rozpierzchoAzja
naczyniowe**
Intsia bacori Prain. (Intsia
bijunga Ktze.)
Caesalpiniaceae (brezylkowate)
Toona ciliata M. Roem.
Meliaceae (miodlowate)

Australia

zmienna szeroko
sojów
dua zawarto
zwi zków niestrukturalnych

liciaste
zmienna szeroko
rozpierzchosojów
naczyniowe**

* Mae naczynia (niewidoczne „goym okiem”).
** Due naczynia (niewidoczne „goym okiem”).
*** Niewymienione w normie PN-EN 13556:2005.

Dobór gatunków i rodzajów drewna do bada podyktowany by chci uzyskania szerokiego zakresu zmiennoci gstoci oraz budowy strukturalnej. Jest to drewno
reprezentuj ce róne typy struktury (iglaste, liciaste piercieniowonaczyniowe oraz
liciaste rozpierzchonaczyniowe ze strefy klimatu umiarkowanego, a przede wszystkim tropikalnego) i róni ce si istotnie szczegóami budowy anatomicznej, na przykad wielkoci promieni drzewnych, ukadem wókien (prosty, pasiasty, gniazdowy,
budowa pitrowa), udziaem i rozmieszczeniem mikiszu drzewnego (rozproszony,
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TABELA 25. Klasy wytrzymaociowe tarcicy pozyskiwanej z wybranych do bada gatunków i rodzajów drewna okrelone w normach
Nazwa handlowa Nazwa aciska
wedug
Gatunek
PN-EN 13556:2005 Rodzina

Klasy wytrzymaociowe wedug
spisu w PN-EN
1912+A4:2010

Normy krajowe dopuszczaj ce
do stosowania w konstrukcjach
budowlanych

C18–35 (SS, GS,
ST-II, S13, ME1,
T3, KW, KS, KG)

BS 4978:2007 (Wielka
Brytania); NF B52-001:1996
(Francja); DIN 4074 Teil1:2003
(Niemcy); NS INSTA-142:1997
(Norwegia); PN-B-94021:1982
(Polska)

Sosna

Pinus sylvestris L.
Pinaceae (sosnowate)

D b
europejski

Quercus robur L.
Fagaceae (bukowate)

D30 (LS10)

DIN 4074 Teil5:2008

Buk

Fagus sylvatica L.
Fagaceae (bukowate)

D35 (LS13)

DIN 4074 Teil5:2008 (Niemcy)

Topola

Populus nigra L.
Salicaceae (wierzbowate)

C18–24
(ST-II, LS13)

NF B52-001:1996 (Francja)
DIN 4074 Teil5:2008 (Niemcy
i Austria)

Bilinga

Nauclea diderrichii
Merill
Rubiaceae (marzanowate)

D50 (HS)

BS 5756:2007 (Wielka Brytania)

Chlorofora

Milicia excelsa (Welw.)
C. C. Berg
Moraceae (morwowate)

D40 (HS)

BS 5756:2007 (Wielka Brytania)

Damarzyk,
meranti
róowe

Shorea sp.
Dipterocarpaceae (dwuskrzydlowate)

–

Teak,
drewno
tikowe

Tectona grandis (f.) L.
Verbenaceae (werbenowate)

D40 (HS)

BS 5756:2007 (Wielka Brytania), MS 554:2001 (Malezja)

Merbau

Intsia bacori Prain. (Intsia bijunga Ktze.)
Caesalpiniaceae (brezylkowate)

D50 (HS)

BS 5756:2007 (Wielka Brytania), MS 554:2001 (Malezja)

Toon

Toona ciliata M. Roem.
Meliaceae (miodlowate)

–

AS/NZS 2878:2000 (Australia)

MS 554:2001 (Malezja)

pasmowy) czy te zawartoci substancji niestrukturalnych. Rz dan zmienno
budowy strukturalnej zapewnia przewaga rodzajów drewna tropikalnego. Charakterystyka wikszoci wybranych do bada gatunków i rodzajów drewna bya
prezentowana w serii artykuów w miesiczniku Przemys Drzewny (Kozakiewicz
i Szkarat 2004a, b, c, 2005, Kozakiewicz i Saks 2005, Kozakiewicz 2006a, b,
2007a, b, c, 2008a, b, 2010b).
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Cz z wybranych do bada rodzajów drewna jest stosowana w konstrukcjach
drewnianych w Europie, co znajduje wyraz w zapisach normalizacyjnych, midzy
innymi w normie PN-EN 1192+A4:2010, dotycz cej wizualnego podziau na klasy
wytrzymaociowe i gatunki drewna konstrukcyjnego. Inne z wybranych do bada
rodzajów drewna s uywane do celów konstrukcyjnych w krajach pozyskania lub
w innych czciach wiata (np. paduk, bubinga, ipe, maho amerykaski).
Egzotyczne gatunki i rodzaje drewna przeznaczone do bada zostay dostarczone
przez jednego z najwikszych dostawców tego surowca w Polsce, a mianowicie rm
DLH Poland, wspópracuj c od 2005 roku z Wydziaem Technologii Drewna SGGW
w Warszawie. Na podstawie dokumentów przewozowych mona jedynie okreli rejon pozyskania drewna, zwykle bez moliwoci uzyskania szczegóowych informacji,
dotycz cych lokalnych warunków siedliskowych wzrostu drzew. Odpowiada to rzeczywistej praktyce przemysowej, kiedy tarcica budowlano-kostrukcyjna jest scharakteryzowana od strony jakoci i podany jest jedynie kraj jej pochodzenia.
Wszystkie zbadane rodzaje drewna afrykaskiego pochodz z Kongo, drewno
z Ameryki Poudniowej pozyskano w stanie Bahia w Brazylii, natomiast damarzyk,
merbau i teak oraz toon – w Malezji. Krajowe gatunki drewna pochodz z rónych
nadlenictw: 100-letnia sosna zwyczajna z Nadlenictwa Brzeziny (powiat brzeziski), 80-letni d b szypukowy i 70-letni buk zwyczajny z Nadlenictwa Warcino (powiat supski), 70-letnia brzoza z Nadlenictwa Supral (powiat biaostocki), a 80-letnia
topola biaodrzew z Nadlenictwa Chojnów (powiat warszawski).
Z kadego rodzaju drewna do bada starannie dobrano jedn sztuk tarcicy
(bal) pozyskan z czci przyobwodowej pnia, z le cym ukadem sojów (przekroje styczne na paszczyznach). Z kadego bala wybrano zwarty odcinek dugoci 1,1–1,5 m. Byo to drewno bez widocznych wad budowy anatomicznej (bezsczne, bez widocznego skrtu wókien) oraz innych wad powodowanych przez
czynniki biotyczne (zgnilizny, chodniki owadzie) i abiotyczne (pknicia, barwice).
We wszystkich przypadkach byo to drewno dojrzae – nie badano drewna przyrdzeniowego, juwenilnego. Drewno juwenilne charakteryzuje si odmiennymi waciwociami zykomechanicznymi w porównaniu z drewnem dojrzaym, zwi zanymi z rónicami w gstoci i budowie elementów strukturalnych (Fabisiak 2005).
Drewno juwenilne stanowi niewielki procent mi szoci drewna tropikalnego i przy
przetarciu czsto stanowi odpad. W przypadku gatunków twardzielowych wybrano
do bada drewno twardzieli, a w przypadku gatunków beztwardzielowych dobrano
zdrowy biel bez ladów faszywej twardzieli.
W obrbie kadego rodzaju drewna pozyskany do bada fragment stanowi niewielki wycinek pnia. Dawao to szans na uzyskanie materiau o maej zmiennoci
gstoci w porówaniu z naturaln du zmiennoci tej cechy w obrbie caych pni,
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co szeroko zaprezenotwano midzy innymi w opracowaniu Trendelenburga i Mayer-Wegelina (1955).
Z kadego odcinka sezonowanego przez rok w warunkach pomieszczenia
zamknitego (pomieszczenie magazynowe w Hali Technologicznej WTD SGGW
w Warszawie – klimat zbliony do klimatu normalnego) w okresie wiosennym
(maj) wycito wiele „bli niaczych” próbek, wedug schematu przedstawionego na
rysunku 57. W pierwszej kolejnoci z kadego kawaka drewna pozyskano, zgodnie z przebiegiem gównych kierunków anatomicznych, 10 beleczek o wymiarach
przekroju poprzecznego 20 × 20 mm, które nastpnie podzielono poprzecznie na odcinki dugoci 30 mm, uzyskuj c powtarzalne grupy po 10 próbek, przeznaczone do
poszczególnych wariantów bada. Wszystkie próbki zostay ponumerowane. Próbki wycite z tych samych przyrostów rocznych z s siaduj cej bezporednio tkanki
drzewnej daway powtarzalno cech budowy anatomicznej drewna. W obrbie partii
materiau (próbek) wycitych z jednego rodzaju drewna cechy te mona uzna za stae.
Z kadego rodzaju drewna pozyskano co najmniej 300 próbek.

RYSUNEK 57. Schemat pozyskania i podziau na grupy próbek przeznaczonych do poszczególnych
wariantów bada

Ksztat i wymiary próbek byy zgodne z wymiarami i ksztatem próbek stosowanych do badania wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien wedug PN-D-04102:1979. Rozwaano wycicie próbek duszych, tj. dugoci 60 m, pozwalaj cych na pewniejsze okrelenie moduu sprystoci, ale wymuszaoby to odnalezienie duszych odcinków drewna pozbawionych wad materiaowych, w tym pozornego skrtu wókien, wynikaj cego ze zbieystoci pni. W praktyce jest to trudne, tym
bardziej e w niestruganej, szorstkiej tarcicy ukad wókien jest sabo widoczny.
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4.2. Klimatyzacja próbek
W ramach realizacji przyjtego zakresu bada pozyskane z kadego rodzaju drewna
próbki „bli niacze”, o wymiarach przekroju poprzecznego 20 × 20 mm i dugoci 30 mm, podzielono na grupy po 10 sztuk (rysunek 57). Po zbadaniu gstoci
w stanie powietrznosuchym kadej z próbek i wyliczeniu redniej gstoci dla
kadej z grup oraz redniej gstoci dla danego gatunku lub rodzaju drewna poddano je dalszym procesom klimatyzacji lub/i nawilania, lub/i suszenia, celem doprowadzania do  danej wilgotnoci (uyto komory klimatycznej WK 340 WEISS
TECHNIK o pojemnoci 190 dm3 z moliwoci regulacji temperatury od –40 do
+160qC i wilgotnoci wzgldnej powietrza od 10 do 99%). Byy to cztery poziomy
wilgotnoci:
– stan absolutnie suchy (W 0,0–0,5%),
– stan powietrznosuchy (W 8–12%),
– stan bliski nasyceniu wókien (W 15–30%),
– stan mokry, tj. o wilgotnoci powyej punktu nasycenia wókien (W 40–70%).
Czas dochodzenia do wymaganej wilgotnoci w procesie klimatyzacji w komorze klimatycznej wynosi ponad 3 miesi ce (uzyskanie przez drewno wilgotnoci
okoo 8–12% lub wilgotnoci bliskiej nasyceniu wókien). Stan absolutnie suchy
uzyskano przez agodne suszenie próbek w temperaturze 60qC, a nastpnie ich dosuszenie do staej masy w temperaturze 103qC. Stan mokry uzyskano przez kilku-,
kilkunastodniowe moczenie próbek (w zalenoci od gatunku – ze wzgldu na rón prdko nasi kania), cakowicie zanurzonych w wodzie o temperaturze 20qC.
Tak przygotowane próbki, o temperaturze 20qC, zostay zmierzone i zwaone,
a nastpnie grupami (po 10 sztuk tego samego gatunku lub rodzaju drewna) oznaczone i szczelnie owinite w foli aluminiow oraz woreczki foliowe. Poszczególne
paczki zostay oznaczone i poddane nagrzewaniu lub ochadzaniu  cznie z zamraaniem. Dla kadego z wymienionych wyej wariantów wilgotnoci drewna stosowano 7 poziomów temperaturowych: –40, –20, 0, 20, 40, 60 i 80qC. Uzyskanie danej
temperatury nastpowao przez 24-godzinne przechowywanie szczelnie zawinitych
próbek w urz dzeniach zapewniaj cych t temperatur. Byy to: zaadoptowana suszarka z regulacj temperatury z dokadnoci ±1qC w zakresie od 20 do 100qC
wyposaona w dodatkowy systemem kontroli temperatury oraz chodziarko-zamraarka
z regulacj temperatury z dokadnoci ±1qC w zakresie od –40 do +10qC równie wyposaona w dodatkowy systemem kontroli temperatury.
Na podstawie danych literaturowych, dotycz cych przenikalnoci cieplnej
i termicznej drewna (Kollmann 1942, 1951, udinov i Stepanov 1974, Frangi i Fontana 1999), stwierdzono, e 24 godziny w zupenoci wystarczaj do wyrównania
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i stabilizacji temperatury w caej objtoci próbek po zmianie temperatury otoczenia
nawet rzdu 120qC.
Przeprowadzone badania testowe z uyciem elektronicznego czujnika temperatury (termopary) pozwoliy na okrelenie czasu penej stabilizacji temperaturowej
we wntrzu próbek przy 20-stopniowym skoku temperatury otoczenia. Niezalenie
od gstoci i wilgotnoci drewna czas ten nie przekracza 2 godzin.
Za kadym razem temperatur „startow ” byo 20qC, po czym, w zalenoci od
potrzeb, stopniowo j podwyszano lub obniano ze skokiem 20qC w odstpach co
2 godziny. Przykadowo doprowadzenie próbek do temperatury 80qC polegao na
umieszczeniu ich w komorze suszarki o temperaturze 20qC, nastpnie podwyszeniu temperatury zadanej do 40qC, odczekaniu 2 godzin, podwyszeniu temperatury
do 60qC, a po kolejnych 2 godzinach ustawieniu temperatury docelowej 80qC i wygrzewaniu do penych 24 godzin. Stopniowe (a nie jednorazowe) zmiany temperatury byy celowe. Dodatkowo agodzia je bezwadno termiczna suszarki, dziki
czemu unikano silnych napre termicznych w nagrzewanych próbkach. Analogicznie postpowano przy chodzeniu i zamraaniu próbek. Górny puap temperatury ustalono na 80qC, aby unikn  wpywaj cego na dalsze wyniki bada rozkadu
termicznego drewna. Rozkad ten moe zachodzi nawet w temperaturze nieprzekraczaj cej 100qC, a decyduj ce znaczenie ma czas jej dziaania (Stamm 1956, Kollmann i Schneider 1964).
Uzupeniaj co dla temperatury 20qC wprowadzono dwa dodatkowe warianty
wilgotnociowe drewna, tj. okoo 5 i 15%, aby uzyska dokadniejsze zalenoci
zmian wytrzymaoci drewna wraz ze zwikszeniem wilgotnoci w przedziale higroskopijnym.
Istotnym elementem kontroli stanu próbek byo monitorowanie ich masy, pozwalaj ce na wychwycenie ewentualnych, a niepo danych zmian wilgotnoci.
W oznaczeniach nie uwzgldniano rozszerzalnoci termicznej drewna, uznaj c ten
czynnik za nieistotny. Wedug bada Weatherwaxa i Stamma (1956), absolutnie
suche drewno w zakresie zmian temperatury od –50 do +50qC charakteryzuje si
nastpuj cymi wspóczynnikami rozszerzalnoci termicznej: w kierunku stycznym
29,7–42,7·10–6 qC–1, w kierunku promieniowym 21,8–30,7·10–6 qC–1, a w kierunku
wzdu wókien 2,89–4,28·10–6 qC–1, przy czym górne wartoci dotycz drewna
o wikszej gstoci. Przykadowo, wzrost temperatury o 60qC powodowaby w próbce o przekroju poprzecznym 20 × 20 mm maksymalny przyrost wymiaru w kierunku
stycznym mniej wicej o 0,05 mm. Powysze dane potwierdzaj badania Herringtona i innych (1964), równie przeprowadzane na drewnie wilgotnym.
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4.3. Oznaczanie wybranych waciwoci zycznych i mechanicznych
drewna
Wilgotno drewna bya kontrolowana przez pomiar masy na kadym etapie przygotowywania próbek do oznaczenia wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien (wymiary i ksztat na rysunku 58) oraz bezporednio po wykonaniu tej próby wytrzymaociowej. Wilgotno drewna oznaczono zgodnie z norm PN-D-04100:1977
(PN-EN 13183:2004) oraz ISO 3130:1975. Do okrelenia masy suya waga laboratoryjna o dokadnoci 0,001 g. Wilgotno bezwzgldn obliczono ze wzoru:
W = (mw – mo)/mo· 100%
gdzie:
W – wilgotno bezwzgldna [%],
mw – masa drewna wilgotnego [g],
mo – masa drewna absolutnie suchego [g].

RYSUNEK 58. Wymiary i ksztat próbek uytych w badaniach

Uzyskane wyniki wilgotnoci podawano z dokadnoci do 0,1%, zgodnie
z zaleceniami normy ISO 3130:1975.
Gsto drewna okrelono metod stereometryczn przede wszystkim na próbkach w stanie powietrznosuchym i absolutnie suchym, zgodnie z wytycznymi normy
PN-D-04101:1977 oraz ISO 3131:1975. Gsto drewna oznaczono take przy innych poziomach zadanych wilgotnoci w temperaturze 20qC. Kada z prostopadociennych próbek zostaa zwaona na wadze analitycznej z dokadnoci do 0,001 g.
Jej objto okrelono na podstawie wymiarów liniowych zmierzonych suwmiark
elektroniczn z dokadnoci do 0,01 mm. Ostatecznie gsto drewna obliczono ze
wzoru:
gw = mw /Vw (w przypadku drewna absolutnie suchego go = mo /Vo)
gdzie:
gw – gsto drewna (przy danej wilgotnoci) [kg·m–3],
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mw – masa drewna (przy danej wilgotnoci) >kg@
Vw – objto drewna (przy danej wilgotnoci) >m3@
Wedug wytycznych ISO 3131:1975, wystarczy podawa gsto drewna z dokadnoci do 5 kg·m–3. Z uwagi na charakter przeprowadzanych bada w niniejszej
pracy podawano j z dokadnoci wiksz , tj. do 1 kg·m–3.
Oznaczenie wytrzymaoci drewna na ciskanie wzdu wókien wykonano
na podstawie normy PN-D-04102:1979, ale z pewnymi odstpstwami. Oznaczenie przeprowadzono na uniwersalnej 10-tonowej maszynie wytrzymaociowej
INSTRON 3382 z gowicami 100 000 kN, wyposaonej w czujnik przemieszcze
LVDT i specjalistyczne oprogramowanie INSTRON SERIES IX/S. Próbki poddano
ciskaniu przy prdkoci przemieszczenia napory 2 mm·min–1, w otoczeniu klimatu normalnego (wilgotno wzgldna powietrza okoo 65% i temperatura powierza
okoo 20qC). Próba ciskania musiaa przebiega szybko, aby próbki (wyjte z suszarki lub chodziarko-zamraarki) w jak najmniejszym stopniu zmieniy swoj temperatur. Urz dzenia te byy ustawione w bezporednim s siedztwie maszyny wytrzymaociowej. Od momentu wyjcia próbki do zakoczenia próby jej ciskania
nigdy nie upywao wicej ni 150 sekund. Próbki te byy zabezpieczane przed zbyt
szybk wymian temperatury podczas przenoszenia i ciskania przez umieszczenie
w osonie (tulei) ze spienionego polistyrenu („styropian” o gruboci 5 mm).
Po wprowadzeniu wymiarów próbki do programu komputerowego, steruj cego
prac maszyny wytrzymaociowej w sposób automatyczny, wyliczano jej wytrzymao na ciskanie wzdu wókien:
RcW = P/(d1 d2)
gdzie:
RcW – wytrzymao na ciskanie wzdu wókien [MPa],
P
– sia niszcz ca [N],
d1, d2 – wymiary przekroju poprzecznego próbki [mm].
Dziki zastosowaniu czujnika przemieszcze LVDT moliwy by graczny zapis przebiegu próby (zwikszenie obci enia w funkcji odksztacenia) i automatyczne
obliczenie moduu sprystoci. Dla drewna absolutnie suchego okrelono zaleno midzy moduem sprystoci wzdu wókien (Eo) a gstoci drewna (go),
a take wytrzymaoci na ciskanie (Rco).
Uzyskane wartoci wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien absolutnie suchego drewna przeliczono na hipotetyczn wytrzymao cian komórkowych (Rcsk)
z zalenoci:
Rcsk = Rc0% gs / go
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gdzie:
Rcsk – wytrzymao substancji drzewnej na ciskanie [MPa],
Rc0% – wytrzymao absolutnie suchego drewna na ciskanie wzdu wókien [MPa],
gs – gsto substancji drzewnych (przyjto warto 1500 kg·m–3),
go – gsto drewna w stanie absolutnie suchym [kg·m–3].
W analogiczny sposób Kojima i Yamamoto (2005) oraz Krauss (2010) wyznaczali naprenia niszcz ce w cianach komórkowych drewna. Na podstawie danych
o wytrzymaoci na ciskanie cian komórkowych sporz dzono histogram rozkadu
uzyskanych wartoci tej cechy.
Dla drewna powietrznosuchego wytrzymao na ciskanie wzdu wókien odniesiono do jego gstoci, wyliczaj c wska niki jakoci wytrzymaociowej z nastpuj cej zalenoci:
Jc 8-12% = Rc 8-12% / g8-12
gdzie:
Jc 8-12% – wska nik jakoci wytrzymaociowej przy ciskaniu [km],
Rc 8-12% – wytrzymao na ciskanie wzdu wókien [MPa],
g8-12 – gsto drewna [kg·m–3].
Stosuj c si do zwyczajowego okrelania tej wielkoci w kilometrach, przyjto,
e 1 N 0,1 kg).
Na podstawie uzyskanych wyników wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien
sporz dzono wykresy, ilustruj ce zaleno tej cechy od gstoci drewna (zbiorcze
dla osiemnastu badanych rodzajów drewna). Dla czterech badanych poziomów wilgotnoci drewna wyznaczono równania prostych aproksymacji i wspóczynniki korelacji.
Wpyw wilgotnoci na wytrzymao na ciskanie wzdu wókien by analizowany dla kadego rodzaju drewna oddzielnie (jeden wariant temperaturowy 20qC). Wyznaczono indywidualne równania, opisuj ce wpyw wilgotnoci na zmiany wytrzymaoci drewna w przedziale higroskopijnym, oraz okrelono warto minimaln tej
wytrzymaoci dla drewna mokrego (zawieraj cego wod woln ). Na tej podstawie
wyznaczono sta obliczeniow wedug metody podanej przez Kollmanna (1944)
– rozdzia 3.2.2 (rysunek 36), oraz umown wilgotno punktu nasycenia wókien
(Wpnw).
Uzyskane wspóczynniki kierunkowe prostych (opisuj cych zaleno wytrzymaoci od wilgotnoci) odniesiono do gstoci drewna w stanie absolutnie suchym
– wyznaczono zaleno midzy wartoci wspóczynnika a gstoci drewna.
W celu odnalezienia ogólnej, urednionej zalenoci wyznaczono równie pole
trendu wpywu wilgotnoci na wytrzymao na ciskanie wzdu wókien, wzoruj c
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si na opracowaniu Gerhardsa (1982) – rozdziay 3.2.2 i 3.2.3 (rysunki 38 i 43). Do
wyznaczenia pola zmiennoci i oblicze wzgldnej wytrzymaoci w zalenoci od
wilgotnoci przyjto jako punkt odniesienia wytrzymao drewna o wilgotnoci 12%.
Wzgldn wytrzymao, uwzgldniaj c wpyw wilgotnoci, obliczano z nastpuj cej zalenoci:
Rc wzgl(W) = RcW /Rc12% [–]
gdzie:
Rc wzgl(W) – wzgldna wytrzymao na ciskanie wzdu wókien (wzgldem wytrzymaoci drewna o wilgotnoci 12%) [–],
RcW
– wytrzymao drewna na ciskanie wzdu wókien o wilgotnoci z przedziau higroskopijnego (od 0 do okoo 24%) [MPa],
Rc12% – wytrzymao drewna na ciskanie wzdu wókien o wilgotnoci 12%
[MPa].
Na podstawie wykrelonego pola trendu wyznaczono urednion zmienno
wilgotnociow wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien dla 18 zbadanych rodzajów drewna.
Wpyw temperatury na wytrzymao na ciskanie wzdu wókien równie by
analizowany dla kadego rodzaju drewna oddzielnie (dla czterech wariantów wilgotnoci drewna: absolutnie suchego, powietrznosuchego, o wilgotnoci bliskiej wilgotnoci nasycenia wokien, o wilgotnoci powyej wilgotnoci nasycenia wókien). Wyznaczono indywidualne równania, opisuj ce wpyw temperatury w zakresie od –40 do
80qC na zmiany wytrzymaoci drewna (o wymienionych wyej czterech poziomach
wilgotnoci). Uzyskane wspóczynniki kierunkowe prostych (opisuj cych zalenoci
wytrzymaoci od wilgotnoci) odniesiono do gstoci drewna w stanie absolutnie suchym (wyznaczono zaleno midzy wartoci wspóczynnika a gstoci drewna).
W celu odnalezienia ogólnej, urednionej zalenoci wyznaczono równie pole
trendu wpywu temperatury na wytrzymao na ciskanie wzdu wókien, wzoruj c si na opracowaniu Gerhardsa (1982) – rozdziay 3.2.2 i 3.2.3 (rysunki 38 i 43). Do
wyznaczenia pola zmiennoci i oblicze wzgldnej wytrzymaoci w przypadku wpywu temperatury przyjto jako punkt odniesienia wytrzymao drewna o temperaturze 20qC. Wzgldn wytrzymao, uwzgldniaj c wpyw temperatury, obliczano
z nastpuj cej zalenoci:
Rc wzgl(t) = Rct /Rc20 [–]
gdzie:
Rc wzgl(t) – wzgldna wytrzymao na ciskanie wzdu wókien (wzgldem wytrzymaoci drewna o temperaturze 20qC) [–],
Rct
– wytrzymao drewna na ciskanie wzdu wókien o temperaturze z przedziau od –40 do 80qC [MPa],
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Rc20 – wytrzymao drewna na ciskanie wzdu wókien o temperaturze 20qC
[MPa].
Na podstawie wykrelonego pola trendu wyznaczono urednion zmienno
temperaturow wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien dla 18 zbadanych rodzajów drewna.
Dokonano równie analizy wygl du zniszcze próbek w powi zaniu z wykresami obrazuj cymi przebieg próby ciskania (zmiany wielkoci siy ciskaj cej
w funkcji odksztacenia, wygenerowane przez specjalistyczne oprogramowanie
INSTRON SERIES IX/S). Klasykacji wygl du zniszcze dokonano zgodnie z norm ASTM D 143-94:2000 (rysunek 59).
a

b

c

d

e

f

RYSUNEK 59. Klasykacja próbek, wedug wygl du powierzchni, po próbie ciskania (ASTM Designation D 143-52:1954 i ASTM D 143-94:2000): a – „zgniot”, linie zomu s równolege do powierzchni czoowych próbek, b – „cicie z rozupem”, linie zomu przebiegaj klinowo, c – „cicie”,
linie zomu przebiegaj skonie pod k tem okoo 45q do osi podunej próbki, d – „pknicie”, linie
zomu przebiegaj pionowo (najczciej powstaje w próbkach z wadami wewntrznymi), e – „cicie
z pkniciem”, linie zomów s równolege i skone wzgldem powierzchni czoowych próbki, f – „sprasowanie”, odksztacenie wókien na powierzchniach czoowych próbki

B d bezwzgldny ('x) i wzgldny (Gx) poszczególnych oznacze oszacowano
metod róniczki zupenej (Elandt 1964, Kozakiewicz 2005b). Zgodnie z zapisami
normy ISO 3129:1975, dla poszczególnych waciwoci drewna statystycznego dokonano opracowania wyników bada, tj. okrelono miary pooenia – rednia arytmetyczna ( x ), i miary rozsiania – odchylenie standardowe (n-1), wspóczynnik
zmiennoci (v), b d redniej arytmetycznej (sr), a take procentowy indeks precyzji testu przy poziomie ufnoci (0,95). Zgodnie z wytycznymi PN-D-04227:1977,
sprawdzono równie, czy zosta speniony warunek minimalnej liczby oznacze
zalenej od uzyskanego wspóczynnika zmiennoci (v), przy wspóczynniku ufnoci 0,95 (t 2) i przyjtej dokadnoci badania (p) w granicach 5. Dla okrelenia
zalenoci midzy badanymi waciwociami drewna wyznaczano na ogó liniowe
równania regresji oraz wspóczynniki korelacji (r).

5. Dyskusja wyników
bada

5.1. Wpyw gstoci drewna na wytrzymao na ciskanie
5.1.1. Wspóczynniki zmiennoci
Dobrany do bada zbiór osiemnastu gatunków drewna daje szerokie spektrum gstoci (rysunek 60). Wród nich znajduje si zarówno drewno bardzo lekkie (toon,
o redniej gstoci w stanie powietrznosuchym równej 360 kg·m–3), jak i drewno
bardzo cikie (gombeira, o redniej gstoci nieco ponad 1210 kg·m–3). Wedug klasykacji podanej przez Krzysika (1978), do gatunków lekkich nale topola i sosna,
do gatunków umiarkowanie lekkich – maho, chlorofora, damarzyk, awodire, teak,
do umiarkowanie cikich – brzoza i d b, do cikich – bilinga i buk, a do bardzo
cikich – pozostae, tj. o gstoci powyej 810 kg·m–3 (klasa 1).
Dziki zastosowanej metodzie pozyskania do bada próbek „bli niaczych”
uzyskano w obrbie pojedynczego gatunku drewna materia o zblionej gstoci.
Wspóczynniki zmiennoci tej cechy s zadowalaj co niskie. Dla wikszoci gatunków drewna (dla 15 z 18) wspóczynnik zmiennoci ma warto poniej 6%. Nieco
wyszy wspóczynnik zmiennoci gstoci drewna sosny (7,7%) i damarzyku (6,8%)
wynika z obecnoci wycieków ywicy (drobnych przeywicze), a w przypadku
najlejszego badanego drewna – toonu (6,8%), z nierównych przyrostów rocznych
(w obrbie wycitych próbek dominowao drewno wczesne lub pó ne). Dla obliczonych wspóczynników zamiennoci 10-elementowa grupa próbek w kadym wariancie badawczym jest w zupenoci wystarczaj ca.
Wedug bada Sekhara i Negi (1960), przeprowadzonych na 250 kodach z 50
rónych gatunków drewna, wspóczynnik zmiennoci gstoci w obrbie pojedynczego gatunku drewna w stanie powietrznosuchym wynosi rednio okoo 6%. Dla
badanych gatunków drewna analogiczny redni wspóczynnik zmiennoci gstoci
wyniós 4,3%. Wedug Niemza (1993), wspóczynniki te s znacznie wysze. Przykadowo dla drewna sosny redni wspóczynnik zmiennoci gstoci wynosi 12,8%,
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RYSUNEK 60. rednie gstoci w stanie powietrznosuchym badanych gatunków drewna (dla caej
partii próbek)

dla chlorofory – 13,7%, dla teaku – 15,2%, dla brzozy – 8,7%, dla dbu – 15,5%,
dla buka – 11,6% (dane uzyskane na podstawie bada drewna z co najmniej 5 pni
w obrbie jednego gatunku). Dla porównania w pozyskanym do bada drewnie na
podstawie niniejszej pracy wspóczynnik zmiennoci gstoci wynosi: dla drewna
sosny – 6,8%, dla chlorofory – 5,0%, dla teaku – 3,5%, dla brzozy – 3,3%, dla dbu
– 4,7% i dla buka – 2,4%.
W wikszoci przypadków badane drewno miecio si w przedziaach gstoci typowych dla poszczególnych gatunków (tabela 26), czsto blisko wartoci
redniej dla danego gatunku (np. sosna, maho, awodire, brzoza, d b, merbau, bubinga). Odstpstwo od tej reguy stanowio drewno toonu, o redniej gstoci 360
kg·m–3 (wyj tkowo lekkie jak na ten gatunek, zwykle 370–580 kg·m–3) oraz drewno paduka, o redniej gstoci 872 kg·m–3 (wyj tkowo cikie jak na ten gatunek,
zwykle 630–850 kg·m–3). Wedug Sallenava (1955), wród drewna padukowego
moe zdarzy si take cisze, na przykad o redniej gstoci w stanie powietrznosuchym równej nawet 900 kg·m–3.
W tabeli 27 podano wyniki dla jednego z wariantu bada, tj. wartoci rednie
wilgotnoci, gstoci i wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien drewna wraz ze
wspóczynnikami zmiennoci. S to rednie z 10 próbek z kadego gatunku drewna,
badanych w stanie powietrznosuchym w temperaturze 20qC.
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TABELA 26. Wybrane waciwoci badanych gatunków i rodzajów drewna wedug danych literaturowych

Nazwa
handlowa
drewna

Gsto
w stanie
absolutnie
suchym
go [kg·m–3]

Wilgotno
Gsto w staWytrzypunktu mao na
nie powietrzno-suchym nasycenia ciskanie
wókien Rc [MPa]
g12 [kg·m–3]
Wpnw [%]

Skurcz
objtociowy
Kv [%]

Autor

Toon
Topola

350–450–550 370–480–580
370–410–520 410–450–560

–
40*

33–39–45
22–30–48

11,0
14,3

Kozakiewicz 2010b
Krzysik 1978

Sosna

300–490–860 3 30–510–890

31*

30–47–80

12,4

Krzysik 1978

Maho
Chlorofora
Damarzyk

410–550

440–520–600

21–29**

29–50–73

8,2

480–630–670 550–690–850

22–29**

52–69–81

10,0

470

380–500–580

29

35–42–50

11,6

Awodire

460–510

300–560–605

22–36**

39–55–63

10,5

Teak

440–630

520–660–700

20–22**

42–48–59

8,2

Kozakiewicz
i Szkarat 2004b,
Wagenführ 2007
Kozakiewicz
i Szkarat 2004c,
Wagenführ 2007
Kozakiewicz 2008a
Kozakiewicz 2007c,
Wagenführ 2007
Kozakiewicz
i Szkarat 2004a,
Wagenführ 2007

Brzoza

460–610–800 510–650–830

29*

33–43–85

14,2

Krzysik 1978

D b

390–650–930 430–690–960

25*

46–52–57

12,6

Krzysik 1978

Bilinga

630–690–750 700–800–900

25**

47–63–80

14,7

Buk

490–690–880 540–730–910

36*

35–53–84

17,6

Paduk

650

630–700–850

18–21**

65–75–81

7,3

820–950

820–880–950

24

58–74–85

9,9

Bubinga

800–870–950 800–870–950

24

65–71–82

13,3

Wenge

810–860–950 810–860–950

22

68–85–90

14,3

Merbau

Ipe

940–1100

Gombeira

900–1100

940–1030–
1100
1000–1180–
1250

19**
25

86–95–
107
109–129–
143

* Dane wedug Trendelenburga i Mayer-Wegelina (1955).
** Dane wedug Sallenavea (1955).

Kozakiewicz
i Szkarat 2005,
Wagenführ 2007
Krzysik 1978
Kozakiewicz 2006a,
Wagenführ 2007
Kozakiewicz 2006b
Kozakiewicz 2007b,
Wagenführ 2007
Kozakiewicz 2007a,
Wagenführ 2007

10,8

Kozakiewicz 2008b

15,6

Kozakiewicz i Saks
2005
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TABELA 27. rednie wartoci badanych waciwoci i wspóczynniki zmiennoci drewna dla jednego
z wariantów – rednie z 10 próbek drewna kadego gatunku w stanie powietrznosuchym w temperaturze 20qC

Rodzaj
drewna

Toon
Topola
Sosna
Maho
Chlorofora
Damarzyk
Awodire
Teak
Brzoza
D b
Bilinga
Buk
Paduk
Marbau
Bubinga
Wenge
Ipe
Gombeira

WspóczynWspóczynGsto
Wilgotno
nik zmiennonik zmienprzy podanej
bezwzgldna
ci wilgotnoci
wilgotnoci
drewna
noci
gstoci
gw [kg·m–3]
W [%]
vW [%]
vg [%]
12,2
12,1
12,3
9,4
9,3
11,3
10,7
11,0
10,7
11,1
10,4
11,1
8,2
11,3
12,1
9,7
8,7
7,6

1,2
1,6
1,9
3,0
2,7
1,4
1,7
2,6
2,2
1,4
2,8
1,9
2,2
1,1
2,1
1,0
2,9
2,3

357
484
470
541
561
572
570
598
626
712
781
796
863
866
877
902
1099
1220

5,8
3,3
7,3
3,8
4,5
7,4
2,1
2,5
3,1
5,4
2,3
2,7
2,2
3,4
2,7
1,9
4,9
2,1

Wytrzymao na
ciskanie
wzdu
wókien
Rcw [MPa]
36,3
36,5
45,9
58,7
61,0
49,1
64,5
59,0
64,8
63,9
86,6
73,4
107,0
82,2
91,1
122,4
135,2
139,0

Wspóczynnik zmiennoci
wytrzymaoci
vR [%]
7,2
3,0
7,0
6,4
4,0
7,6
6,2
7,5
5,1
4,4
5,0
3,6
2,9
2,8
5,5
2,0
7,8
5,7

W pozostaych wariantach badawczych wspóczynniki zmiennoci gstoci
ksztatoway si na podobnym poziomie. W przypadku wspóczynników zmiennoci
wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien wartoci te byy nieco mniejsze przy badaniu próbek o wikszej wilgotnoci i nieco wiksze przy badaniu próbek suchych,
szczególnie w wariantach o podwyszonej temperaturze.
Uzyskane rednie wartoci wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien drewna
w stanie powietrznosuchym o temperaturze 20qC s stosunkowo due – wiksze ni
rednie podawane w literaturze (tabela 26), a nawet wybiegaj ce ponad przedziay
typowej zmiennoci tej cechy.
Najprawdopodobniej wynika to z doboru do niniejszych bada wyselekcjonowanego drewna tylko z przyobwodowej czci pnia, pozbawionego nawet drobnych
wad materiaowych, o najwyszych parametrach mechanicznych (np. bez strefy juwenilnej i faszywej twardzieli). Ponadto dane o wytrzymaoci drewna na ciska-
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nie, zawarte midzy innymi w opracowaniu Wagenfüra (2007), uzyskano po czci, testuj c wiksze próbki – o przekroju poprzecznym 50 × 50 mm, co dopuszcza
niemiecka norma DIN 52185:1976. Wytrzymao wikszych próbek ze wzgldu
na nieuniknione wady materiaowe jest nieco mniejsza ni wytrzymao maych
próbek – o przekroju 20 × 20 mm. Potwierdzaj to dane tabelaryczne przedstawione
w opracowaniu Sallenavea (1955) – wytrzymao na ciskanie oznaczona wedug
NF B51-002:1942 (próbki o wymiarach przekroju poprzecznego 20 × 20 mm).
Przykadowo wedug Sallenavea (1955), wytrzymao na ciskanie wzdu wókien
drewna teakowego wynosi od 51 do 65 MPa.
Inny istotny czynnik „wzmacniaj cy” stanowi nieco mniejsza wilgotno badanego drewna, rzdu 8–12%, a nie tablicowa 12–15%. Niewielki dodatni (zwikszaj cy) wpyw na warto uzyskanych w badaniach wyników wytrzymaoci móg
mie równie dobór szybkoci obci enia (nieco wikszy od normowego).
Wspóczynnik zmiennoci wytrzymaoci drewna na ciskanie wzdu wókien
ma ma warto (w porównaniu ze wspóczynnikami zmiennoci innych waciwoci mechanicznych drewna). Wedug bada Sekhara i Negiego (1960), przeprowadzonych na 250 kodach z 50 rónych gatunków drewna, wspóczynnik ten wynosi
rednio okoo 9,4%. Potwierdzaj to wczeniejsze wyniki Markwardta i Wilsona
(1935) otrzymane na drewnie gatunków pónocnoamerykaskich (redni wspóczynnik zmiennoci wytrzymaoci drewna na ciskanie wzdu wókien wyniós
okoo 10%), a take pó niejsze Niemza (1993) dla dwudziestu stosowanych w Europie rodzajów drewna rodzimego i egzotycznego (redni wspóczynnik tej cechy
wyniós 13,1%).
W normie ISO 3129:1979 za typowy wspóczynnik zmiennoci wytrzymaoci
drewna na ciskanie wzdu wókien przyjto warto równ 13%, a wedug danych
amerykaskich (Wood handbook 1999) warto równ 18% (dla innych waciwoci mechanicznych drewna analogiczne wspóczynniki s wysze). W przeprowadzonych badaniach wspóczynnik zmiennoci gstoci w obrbie pojedynczego
gatunku drewna w stanie powietrznosuchym wynosi rednio 5,2%. Przykadowo
dla drewna sosny jest to warto 7,0%, dla chlorofory – 4,0%, dla teaku –7,5%, dla
brzozy – 5,1%, dla dbu – 4,4% i dla buka – 3,6% (tabela 27). S to wartoci zdecydowanie mniejsze od typowej zmiennoci tej waciwoci w drewnie. Wedug Niemza (1993), wspóczynnik zmiennoci wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien
drewna ma nastpuj ce wartoci: sosna – 19,5%, chlorofora – 13,7%, teak – 15,2%,
brzoza – 8,7%, d b – 15,5% i buk – 11,6%.
Uwzgldniaj c uzyskane zmiennoci badanych cech (dla 10-elementowych serii
– przykad w tabeli 27), opisane przez wspóczynniki ksztatuj ce si na poziomie kilku procent, tj. rednio 3,7% dla gstoci i 5,2% dla wytrzymaoci na ciskanie wzdu
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wókien, i przyjmuj c poziom ufnoci 0,95, typowy dla oznacze technicznych
w danej serii, wystarczyoby w pierwszym przypadku zbada tylko 3 próbki, a w
drugim 5. Nawet w najmniej korzystnych przypadkach, gdy wspóczynnik zmiennoci osi ga warto maksymaln rzdu 7–8%, dla pewnoci wyniku wystarczyoby zbada 10 próbek. Przyjta w badaniach liczba próbek w serii równa 10 jest
waciwa.

5.1.2. Równania regresji
Zaleno midzy wytrzymaoci drewna na ciskanie wzdu wókien a jego gstoci okrelono dla czterech poziomów wilgotnoci drewna: w stanie absolutnie
suchym, w stanie powietrznosuchym (wilgotno 8–12%), przy wilgotnoci bliskiej
nasyceniu wókien oraz dla drewna mokrego.
Zgodnie z przewidywaniami, wraz ze zwikszaniem si gstoci drewna zwiksza si jego wytrzymao na ciskanie wzdu wókien. Podjto prób aproksymacji
opisanej zalenoci przy uyciu funkcji: logarytmicznej, wykadniczej, wielomianowej, liniowej i potgowej. W dwóch ostatnich przypadkach uzyskano najwysze
i zblione wspóczynniki korelacji (tabela 28). St d bior c równie pod uwag aspekt
praktyczny, za najwaciwsz uznano aproksymacj liniow .
TABELA 28. Zaleno midzy wytrzymaoci na ciskanie a gstoci drewna 18 gatunków w temperaturze 20qC i o rónych poziomach wilgotnoci
Aproksymacja prost y = ax
Aproksymacja krzywa potgow y = axb
Wilgotno
drewna
wspóczynnik
wspóczynnik
równanie
równanie
[%]
korelacji, r
korelacji, r
1,135
0
0,960
0,965
Rc0% = 0,161go
Rc0% = 0,0652go
8–12
Bliska Wpnw

Rc10% = 0,113go
RcWpnw = 0,059go

Drewno mokre RcW = 0,054go

0,933
0,809
0,810

Rc10% = 0,0302go1,195
1,206
o

RcWpnw = 0,0015g
RcW = 0,0006go

1,333

0,947
0,752
0,775

Midzy wytrzymaoci drewna absolutnie suchego na ciskanie wzdu wókien a gstoci istnieje silna (wspóczynnik korelacji r = 0,960) wprost proporcjonalna zaleno Rco = 0,161go (rysunek 61). W drewnie wilgotnym analogiczna
zaleno charakteryzuje si niszymi wspóczynnikami korelacji (tabela 28). Dla
drewna o wilgotnoci okoo 10% wspóczynnik korelacji wynosi 0,933, dla drewna
o wilgotnoci bliskiej wilgotnoci nasycenia wókien – 0,809, a dla drewna mokrego – 0,810. Na obnianie si wspóczynników korelacji maj wpyw waciwoci
higroskopijne poszczególnych gatunków drewna. O ile w przedziale sorpcji monomolekularnej i polimolekularnej drewno rónych gatunków przyjmuje zblion wilgotno równowan , to w przedziale kondensacji kapilarnej pojawiaj si istotne
rónice (Kollmann 1951).
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RYSUNEK 61. Zaleno midzy wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien (drewna w stanie absolutnie suchym oraz powietrznosuchym) a gstoci drewna w stanie absolutnie suchym (aproksymacja
krzyw potgow i lini prost )

Ogólnie uzyskane równania dla traktowanych zbiorczo 18 zrónicowanych pod
wzgldem budowy strukturalnej i gstoci gatunków drewna s zgodne z równaniami podanymi przez Schlytera (1927), badaj cego drewno sosnowe ze Szwecji,
oraz Mayer-Wegelina i Brunna (1932), a take Kollmanna (1944), testuj cych drewno
sosnowe z terenu Niemiec. Przebieg uzyskanych prostych, szczególnie w przypadku
drewna absolutnie suchego (rysunek 61), niemal idealnie pokrywa si z przebiegiem
prostych obrazuj cych analogiczn zaleno uzyskan przez Kollmanna (rysunek 23
– rozdzia 3.2.1).
Równie przy innym zestawieniu, tj. powi zaniu wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien drewna o danej wilgotnoci z gstoci drewna, przy której t
wytrzymao oznaczono, uzyskane wyniki (Rc10 = 0,110 g10, r = 0,932) s zgodne
z danymi literaturowymi (tabele 12 i 13 – rozdzia 3.2.1).
Uzyskane w badaniach wspóczynniki kierunkowe prostych maj wiksze wartoci ni analogiczne wspóczynniki podane przez Newlina i Wilsona (1919) na
podstawie bada 160 rodzajów drewna (gównie z Ameryki Pónocnej) oraz przez
Wakeelda (1951) na podstawie bada drewna z gatunków rosn cych w Kanadzie
(rysunek 24 – rozdzia 3.2.1). Rozbieno ta najprawdopodobniej wynika z innej
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wielkoci standardowych próbek uytych do bada. Wedug norm obowi zuj cych
w USA i Kanadzie, do testowania wytrzymaoci na ciskanie stosowano zwykle
próbki o przekroju poprzecznym 2 × 2 cala, w których nie da si unikn  wystpowania ukrytych wad materiaowych. Z tego wzgldu wytrzymao na ciskanie wzdu
wókien drewna o tej samej gstoci na duych próbkach (np. wedug ASTMD 143-94:2000) jest o 5–10% mniejsza ni wytrzymao uzyskana na maych próbkach
o przekroju poprzecznym 20 × 20 mm (np. wedug PN-D-04102:1979).

5.1.3. Wytrzymao substancji drzewnej
Dla drewna absolutnie suchego dokonano przeliczenia otrzymanych wytrzymaoci
na hipotetyczn wytrzymao substancji drzewnej (cian komórkowych drewna).
Uzyskane wyniki przedstawiono zbiorczo w postaci histogramu na rysunku 62.

RYSUNEK 62. Histogram rozkadu wytrzymaoci cian komórkowych absolutnie suchego drewna na
ciskanie wzdu wókien

Rozkad ten ma charakter rozkadu normalnego nieco zaburzonego przez wystpowanie nieuniknionych wad w drewnie, st d niesymetryczny ksztat krzywej „dzwonowej”. Naturalna obecno pasiastego lub gniazdowego skrtu wókien w niektórych
przypadkach doprowadzia do wyra nego zmniejszenia wytrzymaoci na ciskanie
wzdu wókien. Innym istotnym czynnikiem zmniejszaj cym wyznaczon wytrzymao substancji drzewnej wydaje si by dua zawarto substancji niestrukturalnych.
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Najmniejsze wyliczone wartoci wytrzymaoci substancji drzewnej pochodz gównie z próbek drewna marbau, damarzyku i teaku, czyli rodzajów drewna silnie, naturalnie nasyconych substancjami niestrukturalnymi (ich zawarto moe dochodzi
do kilkunastu procent – Kozakiewicz i Szkarat 2004a, Kozakiewicz 2006b, 2008a).
Substancje te, czciowo wypeniaj c wolne przestrzenie w cianach komórkowych
drewna, nawet w stanie absolutnie suchym dystansuj acuchy celulozowe, osabiaj c tym samym ca struktur.
Wykorzystuj c uzyskane w wyniku bada równanie wi  ce wytrzymao na ciskanie wzdu wókien z gstoci drewna w stanie absolutnie suchym
(Rco = 0,161go – rysunek 61), mona równie wyznaczy hipotetyczn warto tej wytrzymaoci dla substancji drzewnej, a wic drewna pozbawionego porów. Przyjmuj c
tablicow warto gstoci substancji drzewnej, równ 1500 kg·m–3 (w rzeczywistoci gsto substancji drzewnej poszczególnych gatunków drewna róni si midzy
sob , co okreli Rumford ju na pocz tku XIX wieku – Rumford 1813), jej wytrzymao na ciskanie wzdu wókien wyniosaby 242 MPa. Potwierdza to ksztat
krzywej „dzwonowej” na rysunku 62 (maksimum, czyli najwiksza czsto wyników przypada wanie na 240–250 MPa).
Odwracaj c tok postpowania, wyznaczon hipotetyczn warto wytrzymaoci substancji drzewnej mona stosowa jako swoisty test poprawnoci uzyskanych
wyników wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien. Gdy warto ta bdzie niepokoj co maa, wówczas naley jeszcze raz dokadnie przeanalizowa wygl d poszczególnych próbek w poszukiwaniu wad materiaowych lub obróbczych.

5.1.4. Wska nik jakoci wytrzymaociowej
Przy ocenie wartoci technicznej drewna dogodnie jest operowa tzw. wska nikiem
jakoci wytrzymaociowej drewna, bd cym ilorazem wytrzymaoci na ciskanie
i gstoci drewna, co zaproponowa Kollmann ju w 1941 roku. Wska nik ten okrela, jak hipotetyczn wysoko powinna mie próbka drewna, aby ulega zgnieceniu pod wasnym ciarem (przy zaoeniu braku wyboczenia). Wczeniej wielko
t nazywano wartoci stateczn (aski 1925a, b), któr stosowano w materiaoznawstwie lotniczym (rozdzia 3.2.1, rysunek 21). Wedug askiego (1925a, b), minimalny wska nik jakoci wytrzymaociowej polskiego drewna sosnowego przy
ciskaniu, stosowanego do celów lotniczych, powinien wynosi 7,5 km. Wedug
tego kryterium, praktycznie wszystkie badane gatunki drewna (wybrana do bada
partia materiau, tj. wyselekcjonowane sztuki tarcicy) nadawayby si do tego celu
(rysunek 63).

112

Wpyw temperatury i wilgotnoci na wytrzymao na ciskanie...

RYSUNEK 63. Wska nik jakoci wytrzymaociowej przy ciskaniu wzdu wókien drewna w stanie
powietrznosuchym

Wspóczenie wska nik jakoci wytrzymaociowej wykorzystywany jest midzy innymi przy doborze materiaów konstrukcyjnych do zadasze o duych rozpitociach, gdzie proporcje wytrzymaoci do masy konstrukcji s bardzo istotne (chodzi o to, aby elementy konstrukcyjne w moliwie niewielkim stopniu „zuyway”
wytrzymao na przenoszenie wasnych obci e, tj. wasnego ciaru). Wród 18
testowanych rodzajów drewna najwyszym wska nikiem jakoci wytrzymaociowej
w stanie powietrznosuchym – 13,6 km, charakteryzuje si drewno wenge, nastpnie
12,4 km – paduk, 12,3 km – ipe, 11,4 km – gombeira oraz 11,3 km – awodire. Najsabsze pod tym wzgldem okazao si drewno topoli – ze wska nikiem 7,5 km, oraz
damarzyk, d b, buk i merbau. rednio gatunki drewna egzotycznego miay wyszy
wska nik jakoci wytrzymaociowej (10,9 km) w porównaniu z drewnem krajowym (9,2 km).
Ogólnie wartoci te s niewiele wiksze ni podane w literaturze, na przykad
wedug Krzysika (1978), wska nik jakoci wytrzymaociowej drewna sosnowego przy ciskaniu wynosi 8,0–9,0 km, a drewna buka – 7,0–8,0 km, co porednio
potwierdza fakt szczególnie starannego wyselekcjonowania drewna do niniejszych
bada.
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5.1.5. Modu sprystoci
Dla 18 gatunków drewna w stanie absolutnie suchym stwierdzono istotn zaleno midzy moduem sprystoci a gstoci (rysunek 64) oraz midzy moduem sprystoci a wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien (rysunek 65).
Przy aproksymacji funkcj liniow uzyskano nisze wspóczynniki korelacji (r),
odpowiednio 0,826 i 0,846, w porównaniu z aproksymacj krzywej potgowej,
odpowiednio 0,872 i 0,880.
Modu sprystoci jest zaleny od gstoci drewna, ale równie od dugoci
i uoenia elementów strukturalnych w drewnie, podobnie jak wytrzymao na ciskanie wzdu wókien. Prawdopodobnie z tego wzgldu uzyskana zaleno midzy
moduem sprystoci a wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien jest wiksza
(rysunek 65) ni midzy moduem sprystoci a gstoci drewna (rysunek 64).

RYSUNEK 64. Zaleno midzy moduem sprystoci przy ciskaniu wzdu wókien a gstoci
drewna w stanie absolutnie suchym

Przedstawione na rysunkach 64 i 65 wyniki naley traktowa jako szacunkowe z uwagi na powstaj ce bdy przy oznaczaniu moduu sprystoci, skutkuj ce
midzy innymi wysokimi wspóczynnikami zmiennoci (dla wariantów, w których
uzyskiwano due wartoci wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien, np. o duej
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RYSUNEK 65. Zaleno midzy moduem sprystoci przy ciskaniu wzdu wókien a wytrzymaoci drewna na ciskanie wzdu wókien

gstoci lub maej wilgotnoci drewna, partia 10 próbek bya niewystarczaj ca). Dodatkowo na zwikszenie zmiennoci moduu sprystoci wpywaa obecno pasiastego lub gniazdowego skrtu wókien. Z tego wzgldu w dalszej czci pracy
zrezygnowano z analizy tego parametru.

5.2. Wpyw wilgotnoci drewna na wytrzymao na ciskanie
5.2.1. Charakter zalenoci
Uzyskane wyniki bada na 18 gatunkach drewna o zrónicowanej gstoci i budowie anatomicznej potwierdzaj dotychczasowy stan wiedzy z zakresu wpywu wilgotnoci na wytrzymao statyczn na ciskanie wzdu wókien (rozdzia 3.2.2).
Niezalenie od rodzaju drewna wraz ze zwikszeniem si wilgotnoci w przedziale higroskopijnym zmniejsza si wytrzymao na ciskanie (w przyblieniu jest to
zaleno liniowa). W stanie absolutnie suchym drewno uzyskuje wytrzymao
maksymaln , a minimaln – po osi gniciu wilgotnoci punktu nasycenia wókien.
Zmiany wilgotnoci drewna powyej punktu nasycenia wókien (przy zaoeniu jej
równomiernego rozkadu w próbce) nie powoduj zmian w wytrzymaoci na ciskanie – ma ona sta , minimaln warto.
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Z uwagi na podobny charakter zalenoci midzy wytrzymaoci na ciskanie
wzdu wókien a wilgotnoci drewna przedstawiono j na przykadzie wybranych
gatunków drewna, a mianowicie drewna ipe, dbu i topoli (rysunek 66). Niezalenie
od gatunku drewna lepsze dopasowanie uzyskanych punktów pomiarowych daje
aproksymacja, na przykad wielomianem trzeciego stopnia, jednak z uwagi na praktyczno przelicze do celów technicznych waciwsza jest aproksymacja lini prost (rysunek 66).

RYSUNEK 66. Wpyw wilgotnoci drewna ipe, dbu i topoli w przedziale higroskopijnym na wytrzymao na ciskanie wzdu wókien

Pene dane (przy aproksymacji lini prost ), a mianowicie: równania regresji,
wspóczynniki korelacji, a take stae obliczeniowe wyznaczone wedug metody zaproponowanej przez Kollmanna (rysunek 36 – rozdzia 3.2.2) podano w tabeli 29.
Otrzymane we wszystkich przypadkach wspóczynniki korelacji – powyej 0,985,
wskazuj na „due dopasowanie” i praktycznie liniowy charakter zalenoci midzy wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien a wilgotnoci drewna w przedziale higroskopijnym. Ogólnie wraz ze zwikszeniem si gstoci drewna zwiksza si warto bezwzgldna wspóczynnika kierunkowego wyznaczonej prostej
korelacji (rysunek 67). Wspomnian wyej zaleno mona opisa funkcj liniow :
a = 0,005go – 0,569 (wspóczynnik korelacji r = 0,892), lub potgow : a = 0,0018go1,127
(wspóczynnik korelacji r = 0,887).
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TABELA 29. Parametry opisuj ce zaleno wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien od wilgotnoci drewna
Aproksymacja prost y = b – ax
Staa obliczeWyznaczona
Wytrzymao
w przedziale higroskiopijnym
niowa (wyznawilgotno
drewna w staRodzaj
czona zgodnie
punktu nasycenie mokrym
drewna
wspóczynnik
z metod Kollnia wókien
równanie
Rcw [MPa]
korelacji, r
manna 1944)
Wpnw [%]
0,998
39,1
15,7
27,7
Toon
Rc = 54,1 – 1,385W
0,994
38,4
11,2
31,2
Topola
Rc = 59,9 – 1,561W
0,995
36,3
20,4
26,4
Sosna
Rc = 74,9 – 2,062W
0,997
38,7
33,6
21,5
Maho
Rc = 75,5 – 1,953W
0,994
35,1
31,9
22,4
Chlorofora Rc = 88,3 – 2,519W
0,990
41,8
26,3
26,7
Damarzyk Rc = 72,6 – 1,735W
0,985
42,9
36,0
26,4
Awodire
Rc = 93,7 – 2,185W
0,999
42,2
38,9
22,1
Teak
Rc = 81,6 – 1,932W
0,987
38,3
20,8
30,5
Brzoza
Rc = 102,1 – 2,664W
0,992
34,5
24,9
26,1
D b
Rc = 103,4 – 2,995W
0,996
43,4
52,6
23,7
Bilinga
Rc = 115,8 – 2,670W
0,989
35,1
22,9
28,5
Buk
Rc = 122,2 – 3,480W
0,994
34,8
71,6
17,7
Paduk
Rc = 145,6 – 4,182W
0,993
51,4
48,1
28,6
Marbau
Rc = 108,3 – 2,106W
0,998
30,8
58,9
18,8
Bubinga
Rc = 150,3 – 4,872W
0,994
49,9
84,6
22,4
Wenge
Rc = 153,4 – 3,077W
0,996
35,1
97,3
16,4
Ipe
Rc = 183,3 – 5,229W
0,988
34,4
81,5
19,9
Gombeira Rc = 193,6 – 5,626W

RYSUNEK 67. Wpyw gstoci absolutnie suchego drewna na wspóczynniki kierunkowe prostych
opisuj cych zaleno midzy wilgotnoci w przedziale higroskopijnym a wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien
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Uwzgldniaj c uzyskane zalenoci, mona na potrzeby techniczne oszacowa
wytrzymao na ciskanie wzdu wókien absolutnie suchego drewna w zakresie
zmian wilgotnoci od 0 do 20–30% (wilgotnoci nasycenia wókien), posuguj c si
nastpuj cym równaniem:
RW = R0% – (0,005go – 0,569)W
gdzie:
RW – wytrzymao na ciskanie wzdu wókien drewna o dowolnej wilgotnoci
z przedziau higroskopijnego [MPa],
R0% – wytrzymao na ciskanie wzdu wókien drewna absolutnie suchego [MPa],
go – gsto drewna w stanie absolutnie suchym [kg·m–3],
W – wilgotno drewna, przy której oceniana jest wytrzymao na ciskanie wzdu
wókien (z przedziau higroskopijnego) [%].
Zrónicowane wartoci wspóczynnika kierunkowego prostej (zalenoci wytrzymao – wilgotno w przedziale higroskopijnym) dla drewna o rónej gstoci
znajduj odzwierciedlenie w zrónicowanych wartociach staej obliczeniowej wedug formuy Kollmanna (1944). Warto ta waha si od 30,8 – w przypadku drewna
bubinga, do 51,4 – w przypadku drewna merbau. rednio dla zbadanych 18 gatunków
drewna, reprezentuj cych rónego typu budow strukturaln , staa ta wynosi 39,0
i jest wiksza od redniej (32,0) podanej przez Kollmanna (1944) dla drewna iglastego. Bior c pod uwag du zmienno staej, zastosowanie jej urednionej wartoci
do przelicze wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien dla wszystkich rodzajów
drewna mogoby prowadzi do powstawania istonych bdów (niedokadnoci).
Badane rodzaje i gatunki drewna wykazuj odmienne waciwoci higroskopijne, czyli przyjmuj róne wartoci wilgotnoci równowanej dla danego klimatu oraz
charakteryzuj si rón wartoci wilgotnoci punktu nasycenia wókien. Czynniki te
powoduj , e zakres zmian wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien dla poszczególnych gatunków drewna w przedziale higroskopijnym jest zrónicowany. Przykadowo w krajowym, beztwardzielowym drewnie rozpierzchonaczyniowym (topola,
brzoza i buk) wytrzymao minimalna na ciskanie wzdu wókien (w stanie mokrym) stanowi tylko okoo 20% wytrzymaoci maksymalnej (w stanie absolutnie
suchym). W gstym, twardzielowym drewnie tropikalnym wytrzymao minimalna
zwykle stanowi ponad 40–50% wytrzymaoci maksymalnej (np. paduk, merbau,
wenge, ipe, gombeira).
Wzoruj c si na opracowaniu Gerhardsa z 1982 roku (rysunek 38 – rozdzia 3.2.2),
przeliczono uzyskane wytrzymaoci drewna na tzw. wytrzymao wzgldn . Przelicze dokonano, posuguj c si równaniami regresji zawartymi w tabeli 29. Za punkt
odniesienia przyjto wytrzymao drewna o temperaturze 20qC i wilgotnoci 12%
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(obecny poziom, podany w polskich normach do testowania waciwoci mechanicznych drewna na maych próbkach laboratoryjnych). Na podstawie wyników
przelicze wykrelono pole trendu wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie wzdu
wókien w przedziale higroskopijnym dla 18 badanych gatunków drewna (rysunek
68). Ze wzgldu na dobór gatunków drewna, reprezentuj cych szerok zmienno
cech (bardzo lekkie i bardzo cikie, iglaste i liciaste rozpierzchonaczyniowe oraz
piercieniowo-naczyniowe, twardzielowe i beztwardzielowe, krajowe i tropikalne),
uzyskane pole trendu jest wyj tkowo szerokie. Pole to pokrywa (obejmuje) wszystkie pola trendów zestawione przez Gerhardsa (rysunek 38 – rozdzia 3.2.2). Pewne
„rozejcie” (niezgodno) pojawia si przy maej wilgotnoci drewna. Wynika to
z odmiennej aproksymacji danych. W niniejszej pracy przyjto, e „efekt wilgotnociowy” w przedziale higroskopijnym ma charakter funkcji liniowej, a Gerhards
(1982) stosowa funkcje logarytmiczne.

RYSUNEK 68. Zaleno wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien od wilgotnoci drewna o temperaturze 20qC – punktem odniesienia jest wytrzymao drewna w stanie powietrznosuchym,
tj o wilgotno 12% (w zaznaczonym na szaro polu trendu mieszcz si wszystkie zbadane gatunki
drewna)

Sporód 18 badanych rodzajów drewna najwiksz zmienno wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien w przedziale higroskopijnym wykazuje
drewno bubingi, gombeiry i paduka, a najmniejsz drewno merbau i wenge. Inaczej
mówi c, wytrzymao na ciskanie drewna bubingi, gombeiry i paduka jest najbardziej „wraliwa” na zmiany wilgotnoci w przedziale higroskopijnym (w wartociach
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wzgldnych odniesionych do wytrzymaoci w stanie powietrznosuchym zmiany te
s najbardziej znacz ce). Przykadowo wytrzymao drewna bubingi w stanie absolutnie suchym stanowi a 164% wytrzymaoci tego drewna w stanie powietrznosuchym (o wilgotnoci 12%), a drewna merbau tylko 130%. Analogiczne proporcje
w krajowych gatunkach drewna wahay si w mniejszym zakresie: – od 153% dla
dbu do 146% dla brzozy i topoli. Zapewne ma to zwi zek z mniejszym zrónicowaniem gstoci i budowy drewna gatunków krajowych w porównaniu z drewnem
egzotycznym. Trudno tu wskaza jeden konkretny czynnik wpywaj cy na „wraliwo wilgotnociow ” poszczególnych gatunków drewna. Prawdopodobnie jest to
oddziaywanie wieloczynnikowe z wieloma interakcjami midzy tymi czynnikami
– chodzi tu o budow drewna na poziomie submikroskopowym (cian komórkowych), mikroskopowym (wielko, ukad i udzia poszczególnych elementów strukturalnych – promieni, mikiszu, wókien, naczy i cewek), makroskopowym (szeroko i ukad przyrostów rocznych, udzia drewna wczesnego i pó nego), a take jego
skad chemiczny (udzia substancji strukturalnych oraz udzia i rodzaje substancji
niestrukturalnych – ywic, garbników, tuszczy, zwi zków mineralnych).
rednie zmiany wzgldnej wytrzymaoci w przedziale higroskopijnym dla
wszystkich 18 zbadanych gatunków drewna mona opisa nastpuj c zalenoci :
Rwzgl(W) = 1,47 – 0,0392W
Oznacza to, e przy zmianie wilgotnoci o jeden punkt procentowy (wzgldem wilgotnoci odniesienia 12%) rednio wzgldna wytrzymao drewna zmienia si o 3,9%.

5.2.2. Wilgotno nasycenia wókien
Jednym z powaniejszych problemów przy okrelaniu przebiegu izoterm sorpcji
drewna i innych materiaów higroskopijnych jest okrelenie wilgotnoci równowanych powyej wilgotnoci wzgldnej powietrza, wynosz cej 98%, w tym wilgotnoci punktu nasycenia wókien. W obszarze wilgotnoci wzgldnej powietrza,
przekraczaj cej 98%, uzyskane wyniki zwykle obarczone s znacznymi bdami
(Stamm 1959). Wynika to ze struktury wewntrznej drewna oraz samych warunków
klimatyzacji (kondensacja pary wodnej). Z tego wzgldu opracowane zostay alternatywne metody oznaczania wilgotnoci punktu nasycenia wókien na podstawie
znanych zalenoci midzy wilgotnoci drewna a jego waciwociami zycznymi
i mechanicznymi. Jedn z nich jest wyznaczenie tzw. umownej wilgotnoci punktu nasycenia wókien na podstawie zmian wytrzymaoci drewna na ciskanie (np.
Krpan 1957), co wykorzystano w niniejszej pracy (rysunek 69).
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RYSUNEK 69. Sposób wyznaczenia umownej wilgotnoci punktu nasycenia wókien na przykadzie
drewna bilingi (zaznaczone punkty to wartoci rednie z 10 oznacze)

Wilgotno punktu nasycenia wókien u europejskich gatunków drewna waha
si od 20 do okoo 40% (Trendelenburg i Mayer-Wegelin 1955). Drewno o wikszej
gstoci, maj ce grube cianki komórkowe, moe w jednostce objtoci zwi za
wicej wody ni lekkie, o cienkich cianach komórkowych. Potencja higroskopijny
cian komórkowych zaley od cakowitej iloci zarówno midzymicellarnych przestrzeni, jak i kapilar w cianach komórkowych. Przez odoenie substancji, takich
jak: woski, tuszcze, garbniki i inne powstaj ce w procesie twardzielowania, cz
przestrzeni cian komórkowych staje si niedostpna dla wody (Trendelenburg
1939). Gatunek drewna w niewielkim stopniu wpywa na wielko sorpcji monomolekularnej i polimolekularnej, wiksze rónice w przebiegu sorpcji obserwuje si
dopiero w obszarze kondensacji kapilarnej (Kollmann 1951).
Wyniki bada uzyskane w niniejszej pracy w peni potwierdzaj przedstawione wyej twierdzenia innych autorów. Wyznaczona wilgotno punktu nasycenia
wókien na podstawie znajomoci wytrzymaoci na ciskanie jest wyra nie zrónicowana dla badanych rodzajów drewna (tabela 29), reprezentuj cych odmienn
budow strukturaln i skad chemiczny. Najwisz wilgotnoci punktu nasycenia
wókien (ponad 28%) charakteryzuj si krajowe, beztwardzielowe gatunki drewna,
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takie jak topola (31,2 %), brzoza (31,0%), buk (28,5%) oraz zawieraj ce wyj tkowo
duo substancji niestrukturalnych drewno merbau (28,6%). Wyj tkowo ma wilgotnoci punktu nasycenia wókien (poniej 20%) odznaczaj si bardzo cikie gatunki
egzotyczne: ipe (16,4%), paduk (17,7%), bubinga (18,8%) i gombeira (19,9%). Uzyskane w badaniach („metod wytrzymaociow ”) wilgotnoci punktu nasycenia
wókien dla poszczególnych gatunków drewna w wikszoci s zgodne z danymi
literaturowymi (np. Trendelenburg i Mayer-Wegelin 1955, Krpan 1957, Kozakiewicz i Szkarat 2004a, b, c, 2005, Kozakiewicz i Saks 2005, Kozakiewicz 2006a, b,
2007a, b, c, 2008a, b, 2010b).
Ogólnie mona zauway, e wraz ze zwikszaniem si gstoci drewna maleje
wilgotno punktu nasycenia wókien (rysunek 70), jednak zaleno t charakteryzuje niszy wspóczynnik korelacji (r = 0,591). Równie wanym czynnikiem s cechy
budowy charakterystyczne dla poszczególnych gatunków, jak obecno i rodzaj substancji niestrukturalnych, typ struktury i obecno lub brak twardzieli. Najmniejsz
umown wilgotnoci punktu nasycenia wókien wyrónia si gste drewno tropikalne, a najwiksz – drewno beztwardzielowe.

RYSUNEK 70. Zaleno midzy umown wilgotnoci punktu nasycenia wókien a gstoci drewna

rednia wilgotno punktu nasycenia wókien dla wszystkich 18 badanych
gatunków drewna wynosi 24,3%, co jest zgodne z opini Greena i innych (1999).
Autorzy ci w formule (rozdzia 3.2.2) do przeliczania wytrzymaoci na ciskanie
wzdu wókien przy zmianach wilgotnoci drewna od okoo 8% do stanu nasycenia
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zalecaj dla mniej znanych gatunków (gdy brakuje danych) przyjmowanie wilgotnoci punktu nasycenia wókien na poziomie 25%.
Ze wzgldu na zrónicowanie waciwoci drewna – równie w zakresie przyjmowanej wilgotnoci równowanej, wilgotnoci punktu nasycenia wókien oraz gstoci i budowy strukturalnej – ogólne, urednione formuy podawane do szacowania
wpywu wilgotnoci na wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien w drewnie liciastym lub iglastym z umiarkowanej strefy klimatycznej (np. ASTM D2555:2006)
nie sprawdzaj si wobec drewna egzotycznego. Dla czci gatunków drewna naley stosowa indywidualne przeliczniki wyznaczone na podstawie szczegóowych
bada analogicznych do tych, jakie zostay przeprowadzone w niniejszej pracy.

5.3. Wpyw temperatury drewna na wytrzymao na ciskanie
5.3.1. Drewno absolutnie suche
W rzeczywistych warunkach uytkowania praca drewna w stanie absolutnie suchym
jest czysto hipotetyczna. Jednak ocena wpywu temperatury na wytrzymao wanie takiego drewna stanowi dobry punkt odniesienia do dalszych porówna oraz
eliminuje niebezpieczestwo wpywu wilgotnoci (daje czyst zaleno temperatura – wytrzymao).
W sposób graczny wyniki bada przedstawiono na rysunkach 71–73 (na
kadym z rysunków zamieszczono wyniki dla szeciu gatunków drewna o zrónicowanej gstoci), a uzyskane w ten sposób wspóczynniki prostych korelacji dla
wszystkich 18 badanych gatunków drewna przedstawiono w tabeli 30. Niezalenie
od gatunku drewna zwi zek ten ma praktycznie liniowy charakter. Zgodnie z przewidywaniami i wczeniejszymi publikacjami innych autorów (np. Kollmann 1940a,
Sulzberger 1943, Ivanow 1981, Gerhards 1982) wraz ze wzrostem temperatury absolutnie suchego drewna jego wytrzymao na ciskanie wzdu wókien zmniejsza
si. Dzieje si tak dlatego, bo w miar wzrostu temperatury cz steczki rozpatrywanego materiau oddalaj si od siebie (rozszerzalno cieplna), wskutek czego
zmniejsza si kohezja i wytrzymao materiau (drewna). Wpyw temperatury jest
tym wikszy, im wiksz gsto ma drewno. wiadcz o tym zwikszaj ce si wartoci bezwzgldne wspóczynników kierunkowych (a) prostych korelacji (tabela 30
i rysunek 74). Obserwowane zmiany wytrzymaoci maj wiksze wartoci liczbowe.
Ogólnie zwi zek ten mona opisa za pomoc funkcji linowej: a = 0,0005go – 0,127
(wspóczynnik korelacji r = 0,928), lub potgowej: a = 0,000002go1,7757 (wspóczynnik korelacji r = 0,943).
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temperatura [°C]

wytrzymao na ciskanie [MPa]

RYSUNEK 71. Wpyw temperatury na wytrzymao nastpuj cych rodzajów absolutnie suchego
drewna: gombeiry, bubingi, merbau, chlorofory, sosny i toonu

temperatura [°C]
RYSUNEK 72. Wpyw temperatury na wytrzymao nastpuj cych rodzajów absolutnie suchego
drewna: ipe, paduka, bilingi, brzozy, damarzyka i topoli
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temperatura [°C]

wspóczynnik kierunkowy prostej [–]

RYSUNEK 73. Wpyw temperatury na wytrzymao nastpuj cych rodzajów absolutnie suchego
drewna: wenge, buk, d b, awodire, teak, maho

gsto drewna w stanie absolutnie suchym [kg·m–3]
RYSUNEK 74. Wpyw gstoci absolutnie suchego drewna na wspóczynniki kierunkowe prostych
opisuj cych zaleno midzy temperatur a wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien

Dyskusja wyników bada

125

TABELA 30. Parametry opisuj ce zaleno wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien od temperatury absolutnie suchego drewna przy aproksymacji prost y = b – ax (Rct = b – at)
Aproksymacja prost y = b – ax
b
Wspóczynnik korelacji
Rodzaj drewna
(wytrzymao drewna
r
a
w temperaturze 0qC)
[MPa]
Toon
54,2
0,041
0,972
Topola
62,2
0,081
0,992
Sosna
75,4
0,099
0,967
Maho
77,8
0,124
0,996
Chlorofora
89,8
0,108
0,991
Damarzyk
75,3
0,177
0,999
Awodire
99,3
0,109
0,953
Teak
83,6
0,114
0,991
Brzoza
105,1
0,127
0,997
D b
108,9
0,243
0,999
Bilinga
120,0
0,192
0,985
Buk
130,2
0,311
0,999
Paduk
150,0
0,330
0,987
Marbau
112,7
0,187
0,983
Bubinga
155,3
0,264
0,992
Wenge
159,7
0,238
0,987
Ipe
186,7
0,334
0,999
Gombeira
208,2
0,497
0,999

Uwzgldniaj c uzyskane zalenoci, mona na potrzeby techniczne oszacowa
wytrzymao na ciskanie wzdu wókien absolutnie suchego drewna w zakresie
zmian temperatury od –40 do +80qC, posuguj c si nastpuj cym równaniem:
Rct = Rc0 – (0,0005go – 0,127) · t
gdzie:
Rct – wytrzymao na ciskanie wzdu wókien drewna o temperaturze t w przedziale od –40 do +80qC [MPa],
Rc0 – wytrzymao na ciskanie wzdu wókien drewna o temperaturze 0qC
[MPa],
go – gsto drewna w stanie absolutnie suchym [kg·m–3],
t – temperatura drewna, przy której ocenia si wytrzymao na ciskanie [qC].
Powysza zaleno jest podobna do równania podanego przez Kollmanna
(1942) – rozdzia 3.2.3.
Gsto jest podstawowym czynnikiem determinuj cym „wraliwo” wytrzymaoci na ciskanie absolutnie suchego drewna na zmian temperatury. Pewien
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wpyw wydaje si mie równie budowa anatomiczna drewna charakterystyczna
dla danego gatunku. Mniej podatne na wpyw temperatury jest drewno mahoniu,
a bardziej drewno dbu i damarzyku ni inne badane gatunki o porównywalnej gstoci.
Analogicznie do opracowania Gerhardsa z 1982 roku (rozdzia 3.2.3 – rysunek 51) i analizy wyników w rozdziale 5.2.1 przeliczono uzyskan wytrzymao
drewna na tzw. wytrzymao wzgldn . Przelicze dokonano, posuguj c si równaniami regresji z tabeli 30. Za punkt odniesienia przyjto wytrzymao drewna
o wilgotnoci 0% i temperaturze 20qC. Na podstawie wyników przelicze wykrelono pole trendu wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien w przedziale
higroskopijnym dla 18 badanych gatunków i rodzajów drewna (rysunek 75).
Ogólnie uzyskane pole trendu pokrywa si z polami trendów przedstawionymi
przez Gerhardsa (rys. 51a). Ze wzgldu na ich ma dokadno trudno wysnu bardziej precyzyjne stwierdzenia.

RYSUNEK 75. Zaleno wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien od temperatury
drewna – punktem odniesienia jest wytrzymao uzyskana dla drewna o temperaturze 20qC (w zaznaczonym na szaro polu trendu mieszcz si wszystkie zbadane gatunki drewna)

Sporód 18 badanych rodzajów absolutnie suchego drewna najwiksz zmienno wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie pod wpywem zmian temperatury w przedziale od –40 do +80qC wykazuje drewno gombeiry, buka i damarzyku oraz paduka
i dbu, a najmniejsz – toonu, chlorofory, awodiry, brzozy oraz topoli, sosny i teaku. W tym ujciu wytrzymao na ciskanie drewna gombeiry, buka i damarzyku
jest najbardziej „wraliwa” na zmiany temperatury w przedziale od –40 do +80qC
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(w wartociach wzgldnych odniesionych do wytrzymaoci drewna tych gatunków o temperaturze 20qC zmiany te s najwiksze). Przykadowo wytrzymao na
ciskanie wzdu wókien drewna gombeiry o temperaturze –40qC stanowi 115%
wytrzymaoci tego drewna o temperaturze 20qC. rednie zmiany wytrzymaoci
wzgldnej w wymienionym wyej przedziale temperatury dla zbadanych 18 gatunków drewna mona opisa za pomoc nastpuj cej zalenoci:
Rwzgl = 1,0333 – 0,0017t
Oznacza to, e rednio przy zmianie temperatury o 1qC (wzgldem temperatury
odniesienia 20qC) wytrzymao wzgldna zmienia si o niecae 0,2%. Jest to ponad 20-krotnie mniejszy wpyw ni w przypadku oddziaywania wilgotnoci drewna
przypadaj cego na zmian tego parametru o 1 punkt procentowy (rysunek 67).

5.3.2. Drewno wilgotne

wytrzymao na ciskanie [MPa]

Z przeprowadzonych bada wynika, e wytrzymao drewna na ciskanie wzdu
wókien w wysokiej temperaturze jest mniejsza ni wytrzymao w niskiej temperaturze, szczególnie w drewnie o zwikszonej wilgotnoci.
Zaleno wytrzymaoci badanego drewna na ciskanie wzdu wókien od
temperatury przedstawiono w sposób graczny na rysunkach 76–78 dla: drewna

temperatura [°C]
RYSUNEK 76. Wpyw temperatury na wytrzymao drewna toonu o czterech poziomach wilgotnoci:
powietrznosuchym, zblionym do punktu nasycenia wókien, mokrym i dla porównania – absolutnie
suchym
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temperatura [°C]

wytrzymao na ciskanie [MPa]

RYSUNEK 77. Wpyw temperatury na wytrzymao drewna brzozy o czterech poziomach wilgotnoci: powietrznosuchym, zblionym do punktu nasycenia wokien, mokrym i dla porównania – absolutnie suchym

temperatura [°C]
RYSUNEK 78. Wpyw temperatury na wytrzymao drewna ipe o czterech poziomach wilgotnoci:
powietrznosuchym, zblionym do punktu nasycenia wokien, mokrym i dla porównania – absolutnie
suchym
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o najmniejszej gstoci sposród testowanych 18 rodzajów – toonu (340 kg·m–3
w stanie absolutnie suchym), dla drewna o redniej gstoci – brzozy (613 kg·m–3),
i dla drewna o duej gstoci – ipe (1086 kg·m–3). Pene dane o zwi zkach korelacyjnych dla wszystkich 18 badanych gatunków drewna dla trzech poziomów wilgotnoci zestwiono w tabeli 31. Niezalenie od gatunku drewna i jego wilgotnoci zwi zek ten ma praktycznie liniowy charakter, o czym wiadcz wysokie wspóczynniki
korelacji (we wszystkich przypadkach powyej 0,9), uzyskane przy aproksymacji
funkcjami liniowymi.
TABELA 31. Parametry opisuj ce zaleno wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien od temperatury wilgotnego drewna przy aproksymacji prost y = b – ax (Rc = b – at)
Wspóczynnik zalenoci liniowej midzy wytrzymaoci a temperatur (Rc = b – at)
drewno o wilgotnoci
drewno mokre o wilgotdrewno powietrznosuche bliskiej wilgotnoci punktu
noci powyej wilgotnoci
o wilgotnoci 8–12%
nasycenia wókien
Rodzaj
punktu nasycenia wókien
15–25%
drewna
b (Rc drewna
b (Rc drewna
b (Rc drewna
w temperaw temperaw temperaa
a
a
turze 0qC
turze 0qC
turze 0qC
[MPa])
[MPa])
[MPa])
Toon
37,4
0,031
19,5
0,024
17,3
0,060
Topola
37,0
0,053
13,9
0,058
14,9
0,121
Sosna
46,9
0,063
23,8
0,080
24,1
0,153
Maho
61,5
0,113
40,7
0,152
36,3
0,213
Chlorofora
61,0
0,084
35,7
0,136
35,8
0,209
Damarzyk
50,6
0,091
30,7
0,106
29,1
0,128
Awodire
65,2
0,152
39,2
0,151
38,9
0,158
Teak
62,0
0,114
42,7
0,131
41,6
0,169
Brzoza
65,8
0,109
24,1
0,124
25,9
0,192
D b
65,9
0,129
30,9
0,166
29,3
0,212
Bilinga
88,1
0,146
58,3
0,230
55,7
0,268
Buk
75,2
0,179
28,4
0,152
26,6
0,166
Paduk
111,8
0,339
92,0
0,388
86,9
0,482
Marbau
85,3
0,241
65,0
0,230
50,3
0,236
Bubinga
97,1
0,397
72,3
0,401
68,4
0,419
Wenge
127,7
0,435
95,4
0,453
92,6
0,481
Ipe
142,8
0,351
107,9
0,492
104,4
0,503
Gombeira
147,0
0,485
93,8
0,421
87,4
0,436
* We wszystkich przypadkach wspóczynnik korelacji (r) przekracza 0,9.

Przegl daj c wspóczynniki kierunkowe prostych, opisuj ce zaleno wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien od temperatury, zestawione w tabeli 31 dla
drewna wilgotnego (o trzech poziomach wilgotnoci) oraz dla drewna absolutnie
suchego (tabela 30), wydaje si, e s one do przypadkowe. Mimo to zauwaalna
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jest ogólna tendencja ich wzrostu dla drewna o zwikszaj cej si gstoci, niezalenie od poziomu wilgotnoci, co opisuj nastpuj ce równania:
– dla drewna powietrznosuchego
a = 0,0006go – 0,197
–

dla drewna o wilgotnoci zblionej do punktu nasycenia wókien
a = 0,0006go – 0,184

–

dla drewna mokrego
a = 0,0005go – 0,110

–

dla porównania w drewnie absolutnie suchym
a = 0,0005go – 0,127

Odnalezienie tendencji zmian wpomnianych wspóczynników w obrbie jednego rodzaju drewna wraz ze zmniejszaniem si lub zwikszaniem wilgotnoci jest
trudniejsze, tym bardziej e maj one charakter indywidualny. Potwierdzeniem tego
s dane literaturowe (Bielankin 1939, cyt. za Iwanowem 1981, Kollmann 1940a,
Sulzberger 1943, Maksimowicz 1981, cyt. za Mielczarkiem 1994). Nieco wiksze
wspóczynniki kierunkowe prostych, opisuj ce zaleno wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien od temperatury, charakteryzuj drewno w stanie absolutnie suchym w porównaniu z drewnem w stanie powietrznosuchym, a czasem z drewnem o
wilgotnoci bliskiej wilgotnoci punktu nasycenia wókien. Prawdopodobnie naley
to przypisa zmianom, jakie nastpuj w drewnie podczas nawet krótkotrwaego suszenia w temperaturze 103qC celem doprowadzenia go do stanu absolutnie suchego
(np. odparowanie czci lotnych skadników niestrukturalnych, czciowe porz dkowanie struktury acuchów celulozowych w micelach) i tym samym czciowej
zmianie jego waciwoci (Kollmann i Schneider 1964).
Najwiksze wartoci wspóczynników kierunkowych prostych, opisuj cych
zaleno wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien od temperatury w obrbie
kadego z rodzajów badanego drewna, uzyskano w stanie mokrym. W stanie tym
w drewnie obecna bya ju woda wolna, która przy temperaturze ujemnej, zamieniaj c
si w lód, dawaa efekt wzmacniaj cy (w przypadku lekkich rodzajów drewna efekt
ten by widoczny wyra niej – rednie wartoci wytrzymaoci na ciskanie wzdu
wókien dla temperatury ujemnej leay nieco ponad wyznaczon lini trendu).
Niezalenie od wilgotnoci drewna, przy skrajnych poziomach temperatury
(–40qC i 80qC), mimo dbaoci o izolacj, mona dopatrze si drobnych efektów
zwi zanych z ogrzewaniem si lub ochodzeniem próbek (próba wytrzymaociowa
przeprowadzana bya w warunkach temperatury otoczenia w czasie nie duszym
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wytrzymao na ciskanie [–]

ni 150 sekund). rednie rónice w wytrzymaoci przy zmianie temperatury midzy
poziomem –40 a –20qC oraz midzy +60 a +80qC byy na ogó nieco mniejsze ni
analogiczne rónice wytrzymaoci midzy pozostaymi poziomami temperatury (ze
rodka przedziau), na przykad przy zmianie midzy +20 a +40qC.
Uzyskane wyniki dla drewna o trzech poziomach wilgotnoci: powietrznosuchym, zblionym do wilgotnoci punktu nasycenia wókien (z przedziau higroskopijnego o wartociach nieco mniejszych od wilgotnoci nasycenia wókien) oraz
mokrym (wilgotno 40–70%), opracowano w sposób analogiczny jak dla drewna
absolutnie suchego. Odnaleziono zwi zki midzy wspóczynnikami kierunkowymi
prostych regresji (zalenoci wytrzymao – temperatura) a gstoci drewna. Po
obliczeniu wytrzymaoci wzgldnych (wzgldem temperatury 20qC) wykrelono
pola trendu tak jak w opracowaniu Gerhardsa (1982).
Pole trendu uzyskane dla drewna w stanie powietrznosuchym (rysunek 79) jest
nieco szersze w porównaniu z polem trendu dla drewna w stanie absolutnie suchym
(rysunek 75) i nieco bardziej pochylone. Tak jak dla wariantu drewna absolutnie
suchego i tu najmniejsz zmienno wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie wzdu
wókien wraz ze zmianami temperatury wykazao drewno toonu oraz inne lekkie

temperatura [°C]
RYSUNEK 79. Zaleno wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien od temperatury
drewna w stanie powietrznosuchym – punktem odniesienia jest wytrzymao uzyskana dla drewna
o temperaturze 20qC (w zaznaczonym na szaro polu trendu mieszcz si wszystkie zbadane rodzaje
drewna)
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rodzaje, jak topola, sosna i chlorofora. Najwiksz zmienno wzgldnej wytrzymaoci w przedziale zmian temperatury od –40 do +80qC zaobserwowano dla gstych
rodzajów drewna: bubingi, wenge i ipe. rednie zmiany wytrzymaoci wzgldnej
w wymienionym wyej przedziale temperatury dla zbadanych 18 gatunków powietrznosuchego drewna mona opisa za pomoc nastpuj cej zalenoci:
Rc wzgl(t) = 1,0533 – 0,0027t

wytrzymao na ciskanie [–]

Drewno o kolejnym, wyszym poziomie wilgotnoci, zblionym do wilgotnoci punktu nasycenia wókien charakteryzuje si jeszcze szerszym polem trendu wpywu temperatury na wzgldn wytrzymao (rysunek 80). Prawdopodobnie
czciowo wynika to take z faktu znacz co rónej wilgotnoci punktu nasycenia
wókien analizowanych rodzajów drewna. W stanie powietrznosuchym wilgotno
poszczególnych rodzajów drewna bya do siebie zbliona, a w stanie absolutnie suchym – identyczna. Przy wilgotnoci bliskiej punktowi nasycenia wókien ponownie
najmniejsze zmiany wzgldnej wytrzymaoci odnotowano dla drewna najlejszego,
tj. drewna toonu. Najwiksze zmiany charakteryzoway cikie gatunki drewna (bubingi, wenge, ipe), a take krajowe drewno bukowe i dbowe.

temperatura [°C]
RYSUNEK 80. Zaleno wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien od temperatury
drewna o wilgotnoci zblionej do punktu nasycenia wókien – punktem odniesienia jest wytrzymao
uzyskana dla drewna o temperaturze 20qC (w zaznaczonym na szaro polu trendu mieszcz si wszystkie zbadane rodzaje drewna)

Dyskusja wyników bada

133

rednie zmiany wytrzymaoci wzgldnej w wymienionym wyej przedziale
temperatury dla zbadanych 18 gatunków drewna o wilgotnoci bliskiej punktowi nasycenia wókien (ale jeszcze z przedziau higroskopijnego) mona opisa za pomoc
nastpuj cej zalenoci:
Rc wzgl(t) = 1,0750 – 0,0038 t

wytrzymao na ciskanie [–]

Najszersze i najbardziej „strome” pole trendu uzyskano w drewnie mokrym,
o wilgotnoci powyej wilgotnoci punktu nasycenia wókien (rysunek 81). Sporód 18 badanych rodzajów drewna mokrego najwiksz zmienno wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie wraz ze zmianami temperatury w przedziale od –40 do
+80qC wykazuje krajowe drewno topoli, brzozy, dbu, sosny i buka, a najmniejsz
ezgoztyczne drewno toonu, awodire i teaku. Poziom odniesienia stanowia wytrzymao przy temperaturze 20qC. Przykadowo wytrzymao na ciskanie wzdu
wókien mokrego drewna topli o temperaturze –40qC stanowi a 158% wytrzymaoci tego drewna o temperaturze 20qC. Analogiczna wielko dla mokrego drewna
toonu to 122%. Uzyskane pole trendu wpywu temperatury na mokre drewno zestawionych zbiorczo 18 rodzajów mokrego drewna (rysunek 81) jest znacznie szersze ni
analogiczne pola dla drewna o wilgotnoci z przedziau higroskopijnego. Prawdopodobnie po czci wynika to z rónego poziomu wilgotnoci.

temperatura [°C]
RYSUNEK 81. Zaleno wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien od temperatury
drewna w stanie mokrym – punktem odniesienia jest wytrzymao uzyskana dla drewna o temperaturze 20qC (w zaznaczonym na szaro polu trendu mieszcz si wszystkie zbadane rodzaje drewna)

134

Wpyw temperatury i wilgotnoci na wytrzymao na ciskanie...

poszczególnych rodzajów drewna w stanie mokrym (jednak dalekim od wilgotnoci
maksymalnej).
rednie zmiany wytrzymaoci wzgldnej w wymienionym wyej przedziale
temperatury dla zbadanych 18 gatunków mokrego drewna mona opisa za pomoc
nastpuj cej zalenoci:
Rc wzgl(t) = 1,1333 – 0,0067t
Oznacza to, e rednio przy zmianie temperatury o 1qC (wzgldem temperatury
odniesienia 20qC) wytrzymao wzgldna mokrego drewna zmienia si o niecae
0,7%.
Przeprowadzone badania w peni potwierdzaj spostrzeenia Gerhardsa (1982)
co do liniowoci wpywu temperatury w zakresie od –40 do +80qC na wytrzymao
drewna na ciskanie wzdu wókien, niezalenie od poziomu jego wilgotnoci. Inny
przebieg charakterystyk uzyskany przez niektórych autorów naley przypisa wysychaniu badanego przez nich drewna na skutek rosn cej temperatury. Tym samym
osabienie termiczne drewna byo agodzone lub zupenie znoszone przez wzmocnienie jego struktury na skutek wysychania i skurczu.
Analizuj c pola trendów zmian wzgldnej wytrzymaoci drewna na ciskanie
wzdu wókien wraz ze zmianami temperatury w zakresie od –40 do 80qC, naley
zgodzi si z twierdzeniem Kollmanna (1940a) i Gerhardsa (1982), e wpyw ten
jest tym mocniejszy, im bardziej wilgotne jest drewno.

5.4. Analiza przebiegu niszczenia i wygldu zomów próbek
Przeprowadzone badania testowe upowaniaj do stwierdzenia, e zmiany prdkoci
odksztacenia próbek (przemieszczenia napory) w zakresie od 0,5 do 20 mm·min–1 nie
wpywaj na charakter powstaj cych zomów. Z uwagi na liczb przeprowadzonych
prób (kilka tysicy oznacze dla prdkoci przemieszczenia 2 mm·min–1) i uzyskanie
takiej samej liczby odpowiadaj cych im wykresów odksztace na kolejnych rysunkach przedstawiono tylko typowe, charakterystyczne przebiegi, reprezentatywne dla
wszystkich pozostaych. Podobnie przedstawiono tylko wybrane przykady wygl du
próbek po próbie ciskania wzdu wókien (wybrano dwa skrajne warianty – drewno absolutnie suche i drewno mokre). W analizie zastosowano klasykacj wygl du
powierzchni próbek na przekrojach stycznych po próbie ciskania wedug ASTM D
143-94:2000 (rys. 59).
Istotne rónice w wygl dzie próbek poddanych próbie ciskania wzdu wókien uwidaczniaj si przede wszystkim na ciankach z przekrojem stycznym drewna (rysunki 82–85). Praktycznie niezalenie od wariantu badawczego na ciankach
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z przekrojem promieniowym drewna najczciej widoczna jest pojedyncza linia zniszczenia (zgniotu), a jej przebieg jest prostopady do osi podunej próbki.
W nielicznych przypadkach, tj. w próbkach drewna z gniazdowym lub pasiastym
skrtem wókien (np. blilinga, ipe), zdarza si, e obraz ten jest bardziej zoony
(przypadkowy), na przykad w postaci linii skonej z zaamaniami.
Absolutnie suche drewno przy ciskaniu w wikszoci przypadków ulega zniszczeniu w sposób nagy, wydaj c przy tym wyra ne trzaski. Efektem jest najczciej
rozerwanie (pknicie) próbki na kilka czci (rysunki 82 i 83), przy czym decyduj ce znaczenie ma gsto drewna. Próbki najlejszych gatunków – toonu i topoli
oraz nielicznych sosnowych, ulegaj odksztaceniu przy powierzchniach czoowych,
pozostaj c w jednym kawaku (w próbie ciskania nastpowao tzw. sprasowanie
– pooenie wókien przy czoach próbek). Sporadycznie wród próbek drewna toonu i topoli pojawia si te „zgniot”, czyli pozioma linia zgniotu prostopada do
osi podunej próbek. W pozostaych próbkach sosnowych nastpowao „cicie
z rozupem”, „cicie” lub „cicie z pkniciem”. W próbkach pozyskanych z ciszych rodzajów drewna dominoway wyej wymienione trzy typy zniszcze, przy
czym zauwaalny by wpyw budowy anatomicznej. W homogenicznym drewnie
brzozowym (rozpierzchonaczyniowym ze strefy klimatu umiarkowanego) dominowao „cicie” z liniami zomu pod k tem okoo 30q wzgldem poziomu (tak jak
w próbkach z drewna topoli). W drewnie buka i dbu (gatunki o wyj tkowo rozbudowanych promieniach) dominowao „cicie” z liniami zomu, przebiegaj cymi
pod k tem okoo 40q. W rednio cikim, absolutnie suchym drewnie egzotycznym
chlorofory, damarzyku i awodiry dominowao „cicie z rozupem” oraz „cicie”,
gdzie linie zomu przebiegay pod rónymi k tami – od 40 do 60q, wzgldem poziomu (wzgldem kierunku prostopadego do osi podunej próbek). Absolutnie suche
drewno teaku (o strukturze pópiercieniowonaczyniowej), bilingi (z gniazdowym
skrtem wókien), a take merbau (zawieraj ce wyj tkowo due naczynia) ulegao
gównie „pkniciom”, tj. linie zomu przebiegay równolegle do osi podunej próbek, czsto po kilka w jednej próbce. W absolutnie suchym drewnie paduka dominowao „cicie z pkniciem”, natomiast w czterech najciszych badanych rodzajach
drewna, tj. bubingi, wenge, ipe i gombeiry, wystpowao „cicie z rozupem”, „cicie”, „cicie z pkniciem” lub bardziej zoony obraz nieregularnych pkni.
Wpyw temperatury na wygl d zniszcze drewna w stanie absolutnie suchym
ma drugorzdne znaczenie. Wraz ze wzrostem temperatury ponad 20qC nieznacznie
zwiksza si udzia „pknie” czy „ci z pkniciem”, natomiast przy temperaturze poniej 0qC obserwuje si nieco wicej „sprasowa” i „ci”.
Wraz ze zwikszeniem si wilgotnoci drewna istotnie zmienia si udzia poszczególnych typów zomów próbek oraz sam przebieg procesu niszczenia. Przykadowo
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toon
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RYSUNEK 82. Wygl d drewna na przekroju stycznym po próbie ciskania wzdu wókien (wariant:
temperatura drewna 20qC i wilgotno 0%) – w kolejnych rzdach gatunki drewna o zwikszaj cej si
gstoci: toon, topola, sosna, maho, chlorofora, damarzyk, awodire, teak i brzoza
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RYSUNEK 83. Wygl d drewna na przekroju stycznym po próbie ciskania wzdu wókien (wariant:
temperatura drewna 20qC i wilgotno 0%) – w kolejnych rzdach gatunki drewna o zwikszaj cej si
gstoci: d b, bilinga, buk, paduk, merbau, bubinga, wenge, ipe i gombeira
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RYSUNEK 84. Wygl d drewna na przekroju stycznym po próbie ciskania wzdu wókien (wariant:
temperatura drewna 20qC i wilgotno powyej punktu nasycenia wókien) – w kolejnych rzdach gatunki drewna o zwikszaj cej si gstoci: toon, topola, sosna, maho, chlorofora, damarzyk, awodire,
teak i brzoza
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RYSUNEK 85. Wygl d drewna na przekroju stycznym po próbie ciskania wzdu wókien (wariant:
temperatura drewna 20qC i wilgotno powyej punktu nasycenia wókien) – w kolejnych rzdach
gatunki drewna o zwikszaj cej si gstoci: d b, bilinga, buk, paduk, merbau, bubinga, wenge, ipe
i gombeira
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w stanie powietrznosuchym (wilgotno okoo 10%) zniszczenie przez „sprasowanie” wókien na powierzchniach czoowych próbek dominuje ju w 8 z 18 zbadanych rodzajów drewna. Jest to drewno o najmniejszej gstoci, tj. toon, topola,
sosna, maho, chlorofora i damarzyk, oraz dwa gatunki o nieco wikszej gstoci,
reprezentuj ce struktur rozpierzchonaczyniow ze strefy klimatu umiarkowanego,
a mianowicie brzoza i buk. W rednio gstym, powietrznosuchym drewnie teaku,
awodire oraz dbu i bilingi te pojawiaj si próbki ze „sprasowaniem” na czoach,
jednak obecne s równie próbki ze „ciciem z rozupem”. W drewnie o najwikszej gstoci, tj. w paduku, merbau, bubindze, wenge, ipe, gombeirze, dominuj cym
typem zniszczenia jest „cicie z rozupem” lub „cicie”, przy czym dla drewna
paduku charakterystyczny jest przede wszystkim pierwszy z wymienionych wyej
typów zniszczenia, a dla drewna bubingi – drugi. Podobnie jak w przypadku drewna
absolutnie suchego wpyw temperatury ma drugorzdne znaczenie.
W przypadku mokrego drewna dominuj cym typem zniszczenia dla wikszoci
badanych rodzajów jest „sprasowanie” (rysunki 84 i 85). W ten sposób sile ciskaj cej wzdu wókien ulegaj próbki drewna o maej i redniej gstoci, tj. toon, topola, sosna, maho, chlorofora, damarzyk, awodire, a take d b i buk. W tej grupie wyj tkiem jest drewno teaku, gdzie cz próbek ulega „ciciu” (k t linii cicia jest
zrónicowany – od 20 do 70q). W drewnie bilingi cz próbek ulega „sprasowaniu”, a cz reprezentuje inne typy zniszczenia, tj. „cicie”, „cicie z rozupem”
i „cicie z pkniciem”. Zrónicowanie w wygl dzie próbek drewna bilingi po próbie ciskania wynika z obecnoci gniazdowego skrtu wókien, który wywouje obserwowan wyj tkow zmienno. W mokrym drewnie paduka „cicie z rozupem”
przestaje by dominuj cym typem zniszczenia, równie czsto pojawia si „cicie”
(linie zomu o k cie nachylenia 40q). W mokrym drewnie merbau charakterystyczne
staj si „cicia” po przek tnej próbki (linie zomu pod k tem okoo 55q). Próbki
mokrego drewna bubingi, podobnie jak próbki tego drewna o wilgotnoci 10%, ulegaj „ciciu”, a linie zomu ukadaj si pod k tem okoo 30q wzgldem poziomu
(kierunku prostopadego do osi podunej próbek). Jeszcze cisze drewno wenge
zachowuje charakter „cicia z rozupem”, przy czym linie zomów (rozupy) nie s
ju tak wyra ne jak przy mniejszej wilgotnoci, na przykad okoo 10%. Najcisze
ze zbadanych rodzajów drewna, tj. ipe i gombeiry, nawet w stanie mokrym wykazuj
prawie niezmienny wygl d powierzchni próbek po próbie ciskania wzdu wókien.
Jest to, podobnie jak przy mniejszej wilgotnoci, „cicie z rozupem”, przy czym
szeroko pkni jest mniejsza, a próbki nie rozpadaj si na mniejsze kawaki (nie
„odszczypuj si”).
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Wykonana analiza wygl du makroskopowego próbek po próbie ciskania statycznego jest zgodna z wczeniejsz opini Wanina (1953), e przebieg linii zniszczenia
na przekroju promieniowym jest zwykle równolegy do podstawy próbki, a wyra ne
nachylenie widoczne jest tylko na przekroju stycznym drewna. Jednoczenie uzyskane wyniki bada nie w peni potwierdzaj spostrzeenia tego autora o zwi zku
midzy gstoci drewna a k tem nachylenia linii zniszczenia obserwowanymi na
przekroju stycznym. Wedug Wanina (1953), im drewno jest bardziej zwarte, tym
k t jest wikszy. Wedug tego autora, linia zniszczenia w próbkach poddanych ciskaniu wzdu wókien tworzy z ich osi poziom (osi prostopad do przebiegu
wókien) nastpuj ce k ty: 33,0qw drewnie dbu, 30,5qw drewnie sosny, a 20,0q
w drewnie wierka sitarskiego. Poza stanem absolutnie suchym dla zbadanych 18
rodzajów drewna zwi zki te s bardziej zoone i trudno o podanie tak precyzyjnych
wartoci (maj one w duej mierze charakter indywidualny i odznaczaj si znaczn
zmiennoci ).
Zoony charakter procesu niszczenia drewna i uzyskiwany zrónicowany wygl d powierzchni próbek po próbie ciskania statycznego wynika z niehomogenicznoci tego materiau. W przypadku zastosowanych próbek laboratoryjnych mona
wyróni trzy poziomy wspomnianej niehomogenicznoci:
– budowa submikroskopowa: rónice w budowie midzy poszczególnymi warstwami cian komórkowych (ukad bryl, stopie lignikacji itd.)., rónice
midzy cianami promieniowymi i stycznymi komórek (np. inne ujamkowanie i grubo),
– budowa mikroskopowa: róny ukad i wymiary komórek oraz grup komórek
w drewnie (promienie drzewne, pasma mikiszu, naczynia) zwi zane z gatunkiem drewna,
– budowa makroskopowa: rónice gstoci midzy drewnem wczesnym a pó nym w ramach jednego przyrostu rocznego lub w ramach s siaduj cych ze sob
przyrostów rocznych, wynikaj ce z gatunku i typu struktury drewna.
Proces niszczenia próbek rozpoczyna si na poziomie submikroskopowym i mikroskopowym, a dopiero potem nastpuje „manifestacja” makroskopowa (powstawanie makroskopowych linii zniszcze). Uwzgldniaj c przeprowadzone w tym
zakresie prace (np. Tiemann 1944, Kollmann 1951, 1963, Dinwoodie 1981, Poulsen
i in. 1997, Gingl 2002) oraz obserwacje dowiadczalne w niniejszej pracy, naley
stwierdzi, e prawdopodobnie najsabszym elementem na poziomie mikroskopowym w budowie drewna s promienie drzewne zoone z cienkociennych komórek mikiszowych. Promienie drzewne, tworz c poziomy system strukturalny
drewna, jako jedyne s uoone prostopadle do dziaania poosiowej siy ciskaj cej (przy ciskaniu wzdu wókien). Pod wpywem obci enia nastpuje ich zgniot
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w kierunku wzdunym próbki (na wysokoci) i rozerwanie w kierunku stycznym
próbki (na szerokoci). Na rozupanych (pknitych) powierzchniach próbek podanych ciskaniu wzdu wókien wyra nie wida idealnie promieniowe przekroje
z „lusterkami” rozerwanych promieni drzewnych. Podobnie w drewnie z gniazdowym lub pasiastym skrtem wókien powierzchnie rozerwa „przeskakuj ” od promienia do promienia.
Te same promienie w kierunku promieniowym dziaaj wzmacniaj co (komórki
mikiszowe uoone równolegle), usztywniaj c struktur drewna, czciowo zapobiegaj te wyboczeniu pionowych elementów strukturalnych. Do elementów tych
nale midzy innymi cewki i wókna, które zwykle maj osabione ciany promieniowe przez wystpowanie w nich licznych przepustów (jamek). Przy dziaaniu
si wzdu wókien nastpuje ich zgniot w tych obszarach, co sprzyja wyboczeniu
caoci elementów w kierunku stycznym. Znaczenie maj tu równie ukad i wielko naczy oraz mikiszu drzewnego, st d obserwowany czciowo indywidualny
wpyw wilgotnoci i temperatury na obraz zniszcze próbek po próbie ciskania dla
poszczególnych rodzajów drewna o zrónicowanej budowie anatomicznej.
Najistotniejszy wpyw na obraz zniszcze próbek maj : gsto, wilgotno oraz
budowa anatomiczna drewna, a w mniejszym stopniu – temperatura. Istnieje te zwi zek midzy przebiegiem odksztace poddanej obci eniu próbki drewnianej a wygl dem widocznych na jej powierzchni linii zniszcze (rysunki 86–97).
„Sprasowanie” i „zgniot” charakterystyczny dla drewna mikkiego lub mokrego, na przykad toonu absolutnie suchego o temperaturze 20qC (rysunek 86),
toonu i buka mokrego o temperaturze 20qC (rysunki 89 i 90), mahonia mokrego o temperaturze –20, +20 i +60qC (rysunki 95–97), zwi zane s przebiegami si
w funkcji przemieszczenia, gdzie odksztacenia spryste (zaleno liniowa siy od
przemieszczenia do wartoci okoo 0,7 siy niszcz cej) przechodz w agodny uk odksztace plastycznych. Sia ciskaj ca, dziaaj ca na próbk, po osi gniciu wartoci
maksymalnej, przy dalszych odksztaceniach tylko po nieznacznym spadku utrzymuje
si na staym poziomie (niezalenie od narastaj cych przemieszcze).
„ cicie” charakterystyczne dla drewna rozpierzchonaczyniowego ze strefy umiarkowanej, na przykad buka absolutnie suchego o temperaturze 20qC (rysunek 87), zwi zane jest z przebiegiem si w funkcji przemieszczenia, gdzie po
stopniowym narastaniu odksztace sprystych do wartoci okoo 0,7 siy niszcz cej i agodnym przejciu w odksztacenia plastyczne, do dugo „dochodzi si” do
ostatecznej siy niszcz cej – linia jest niemal równolega do osi rzdnych (osi przemieszcze). Po osi gniciu siy maksymalnej rejestrowane obci enie praktycznie
nie zmienia si wraz ze wzrostem przemieszcze, po czym do agodnie spada do
wartoci poprzednich obci e sprystych.
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rodzaje zniszcze wedug
ASTM D 143-94:2000

„sprasowanie” i „zgniot”

RYSUNEK 86. Przebieg próby ciskania próbek absolutnie suchego drewna toonu o temperaturze 20qC

rodzaje zniszcze wedug
ASTM D 143-94:2000

„cicie”

RYSUNEK 87. Przebieg próby ciskania próbek absolutnie suchego drewna buka o temperaturze 20qC

rodzaje zniszcze wedug
ASTM D 143-94:2000

„cicie”, „cicie z rozupem”
i „cicie z pkniciem”

RYSUNEK 88. Przebieg próby ciskania próbek absolutnie suchego drewna ipe o temperaturze 20qC
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rodzaje zniszcze wedug
ASTM D 143-94:2000

„sprasowanie”

RYSUNEK 89. Przebieg próby ciskania próbek mokrego drewna toonu o temperaturze 20qC (skala
jak na rysunku 86)

rodzaje zniszcze wedug
ASTM D 143-94:2000

„sprasowanie”

RYSUNEK 90. Przebieg próby ciskania próbek mokrego drewna buka o temperaturze 20qC (skala
jak na rysunku 87)

rodzaje zniszcze wedug
ASTM D 143-94:2000

„cicie”, „cicie z rozupem”

RYSUNEK 91. Przebieg próby ciskania próbek mokrego drewna ipe o temperaturze 20qC (skala
jak na rysunku 88)
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rodzaje zniszcze wedug
ASTM D 143-94:2000

„cicie z pkniciem”, „cicie”
i „cicie z rozupem”

RYSUNEK 92. Przebieg próby ciskania próbek absolutnie suchego drewna mahoniu o temperaturze –20qC

rodzaje zniszcze wedug
ASTM D 143-94:2000

„cicie z pkniciem”, „cicie”
i „cicie z rozupem”

RYSUNEK 93. Przebieg próby ciskania próbek absolutnie suchego drewna mahoniu o temperaturze +20qC

rodzaje zniszcze wedug
ASTM D 143-94:2000

„cicie z pkniciem”, „cicie”
i „cicie z rozupem”

RYSUNEK 94. Przebieg próby ciskania próbek absolutnie suchego drewna mahoniu o temperaturze 60qC
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rodzaje zniszcze wedug
ASTM D 143-94:2000

„sprasowanie”

RYSUNEK 95. Przebieg próby ciskania próbek mokrego drewna mahoniu o temperaturze –20qC

rodzaje zniszcze wedug
ASTM D 143-94:2000

„sprasowanie”

RYSUNEK 96. Przebieg próby ciskania próbek mokrego drewna mahoniu o temperaturze +20qC

rodzaje zniszcze wedug
ASTM D 143-94:2000

„sprasowanie” i „cicie
z rozupem”

RYSUNEK 97. Przebieg próby ciskania próbek mokrego drewna mahoniu o temperaturze +60qC
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Pozostae typy zniszcze, tj. „cicie z rozupem”, „cicie z pkniciem”
i „pknicie”, zwi zane s z odmiennym przebiegiem si w funkcji przemieszcze.
Wprawdzie w pierwszej fazie wygl daj one tak jak przy „sprasowaniu” i ciciu”,
ale po osi gniciu siy maksymalnej nastpuje raptowny spadek siy wraz z niewielkim wzrostem przemieszcze zwi zanym z nagym rozupywaniem lub pkaniem
próbki. Jest to spadek do wartoci 0,4–0,6 siy maksymalnej.
Jak ju wczeniej wspomniano, wpyw temperatury na obraz powstaj cych
zniszcze próbek przy ciskaniu wzdu wókien oraz rejestrowany przebieg siy
w funkcji przemieszcze jest mniej znacz cy ni wpyw wilgotnoci. Mona to zauway, porównuj c przebieg si w funkcji przemieszcze na przykadzie mahoniu
(rysunki 92–97). Wraz ze zwikszaniem si wilgotnoci drewna „skróceniu” ulega
poziomy odcinek wykresu, poprzedzaj cy obci enie maksymalne (tu po zakoczeniu odksztace sprystych nastpuje zniszczenie próbki). Podobnie na obraz
przebiegiu siy w funkcji przemieszcze wpywa wzrost temperatury.

5.5. Normalizacja w zakresie testowania drewna
Na skutek zmian klimatycznych, a przede wszystkim przesunicia warunków uwaanych za komfortowe i w lad za tym – zmian mikroklimatu panuj cego w pomieszczeniach (Kozakiewicz i Matejak 2006), obowi zuj ce w ubiegym stuleciu warunki testowania drewna naley zwerykowa i odnie do wspóczesnych realiów.
W silniej dogrzewanych pomieszczeniach laboratoryjnych w krajach rodkowoi pónocnoeuropejskich wilgotno wzgldna powietrza jest obecnie o wiele mniejsza, w zwi zku z czym wilgotno równowana drewna w skali roku wynosi w nich
okoo 10% (wilgotno równowana drewna dla temperatury 23 ±2qC i wilgotnoci
wzgldnej powietrza I = 50 r5% – klimat rekomendowany w PN-ISO 554:1996).
I dlatego wanie do wilgotnoci 10% suszy si drewno przeznaczone na materiay
podogowe w pomieszczeniach uytkowych czy pófabrykaty meblowe.
Wobec powyszego utrzymanie dotychczasowego standardu testowania
drewna na maych próbkach laboratoryjnych o wilgotnoci 12% wymaga dowilania pomieszcze laboratoryjnych lub ich klimatyzacji. Korzystne, od strony
czasowej i ekonomicznej, byoby testowanie drewna o dowolnej wilgotnoci
i temperaturze. Tak uzyskane dane byyby korygowane do standardowego poziomu temperatury i wilgotnoci. Niezbdnym narzdziem w takim postpowaniu
byyby wyznaczone (jak w niniejszej pracy) zwi zki korelacyjne wpywu temperatury i wilgotnoci (w moliwie szerokim zakresie) na waciwoci drewna rónych
gatunków, o zrónicowanej gstoci i budowie anatomicznej. Wskazane byoby
równie (na wzór amerykaski) uzupenienie danych dla stosowanych w Euro-
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pie rodzajów drewna o tabelaryczne zestawienia wytrzymaoci w stanie mokrym
(o wilgotnoci powyej punktu nasycenia wókien).
Znajomo wpywu temperatury i wilgotnoci drewna na jego wytrzymao na
ciskanie wzdu wókien umoliwioby take przeliczanie, w celach porównawczych,
danych tablicowych (np. dla drewna o temperaturze 20qC i wilgotnoci 12%) na inny
poziom tych parametrów, na przykad wilgotnoci i temperatury wanie testowanego drewna.
Nieco odmiennie naleaoby podej do oznaczania waciwoci penowymiarowych, drewnianych elementów konstrukcyjnych, które znajduj si w grupie materiaów budowlanych (s produkowane i sprzedawane w caej Europie). Obecnie obowi zuj ce normy, w zalenoci od rodzaju testowanych materiaów budowlanych,
narzucaj okrelone warunki mikroklimatu do przeprowadzania bada. Wprawdzie
w normie PN-ISO 554:1996 okrelono standardowe warunki klimatu do przeprowadzania testów (temperatur powietrza 23 r2qC i wilgotno wzgldn powietrza
I = 50 r5%), jednak klimat ten nie jest rekomendowany w normach EN i w lad za
tym PN-EN, dotycz cych bada poszczególnych materiaów budowlanych. Przykadowo w normie PN-EN 196-1:2006 do badania wytrzymaoci cementu na ciskanie
narzucono nastpuj ce warunki bada: klimat laboratoryjny (20 r2qC, I t 50%),
klimat wilgotny (20 r1qC, I t 90%), stan mokry (zalanie wod w temperaturze
20 r1qC). W normie PN-EN 789:2005 do testowania materiaów drewnopochodnych
i tarcicy zaleca si temperatur 20 r2qC i wilgotno wzgldn powietrza 65 r5%,
a do testowania asfaltowanych pyt dachowych temperatur 23 r2qC i wilgotno
wzgldn powietrza 30–70%. Wedug normy PN-D-04227:1968, przygotowanie
próbek drewna do bada polega midzy innymi na ich klimatyzacji w temperaturze
20 r2qC i wilgotnoci wzgldnej powietrza 65 r2%, a do osi gnicia wilgotnoci
równowanej. Wedug zapisów norm PN-EN 408:2004 oraz PN-EN 14081-1:2006,
dotycz cych oznaczania wybranych waciwoci zycznych i mechanicznych drewna konstrukcyjnego, badania drewna naley prowadzi na klimatyzowanych próbkach w powietrzu o temperaturze 20 r2qC i wilgotno wzgldnej 65 ±5%. Wyj tkiem jest oznaczenie gstoci wedug PN-EN 14081-1:2006, które powinno by
wykonane dla drewna o wilgotnoci równej 20%. Jeli wykona si je dla drewna
o innej wilgotnoci, to powinna by ona skorygowana do 20% wedug metod podanych w PN-EN 384:2004.
Niezbdne jest uporz dkowanie tych zagadnie, tj. wprowadzenie moliwie
szerokiej unikacji. Na ile to moliwe, do bada naley stosowa identyczne warunki, które jednak powinny odpowiada specyce warunków zewntrznych panuj cych w danym regionie.
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Przy testowaniu penowymiarowych elementów konstrukcyjnych (wedug PN-EN 408:2004 i PN-EN 14081-1:2006, przekrój poprzeczny próbek do badania wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien powinien mie wymiary penowymiarowego elementu konstrukcyjnego), zwykle pracuj cych w warunkach zewntrznych,
badania naleaoby przeprowadzi przy przewidywanej, przyszej wilgotnoci i temperaturze uytkowej. Przykadowo w normie dotycz cej budownictwa mostowego
PN-S-10082:1992 narzuca si wilgotno drewna równ 15% jako poziom odniesienia, dla którego podaje si waciwoci wytrzymaociowe. Warunki dopuszczalnych
wilgotnoci drewna na elementy konstrukcyjne mostów nie dotycz pali mostowych
oraz innych elementów eksploatowanych pod wod (Furtak i liwiski 2004), dla
których jako przewidywaln wilgotno uytkow naleaoby przyj  stan mokry.
Podobne zaoenia naleaoby poczyni wobec stempli kopalnianych.
Wobec powyszego dla penowymiarowych elementów konstrukcyjnych testowanie ich waciwoci powinno odbywa w warunkach odpowiadaj cych specyce
ich przyszego uytkowania. Uzyskane w ten sposób informacje byyby praktycznie
niemoliwe do porównania bez znajomoci zwi zków korelacyjnych wytrzymaoci z wilgotnoci i temperatur drewna. Z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne
i czasowe punktem wyjcia mogyby by zwi zki okrelone na maych próbkach
laboratoryjnych, tak jak w niniejszej pracy.

5.6. Drewno budowlano-konstrukcyjne
5.6.1. Warunki pracy drewna konstrukcyjnego
W stree klimatu umiarkowanego konstrukcje drewniane naraone s na zmienne warunki termiczne i wilgotnociowe, o znacznych wahaniach dobowych i rocznych.
Najmniejsze dobowe amplitudy temperatury wystpuj w nadbrzenej stree
Morza Batyckiego oraz w dolinie Wisy i wynosz od 3,4–4,0qC w grudniu do 10qC
w czerwcu. W gbi kraju, a zwaszcza na poudniu rednie dobowe wahania temperatury s znacznie wiksze i wynosz od 5–8qC w grudniu do 11,5–13qC w czerwcu. Przy losowym ukadzie warunków pogodowych czsto maj miejsce bardziej
drastyczne wahania temperatury. Na przykad zim przy napywie arktycznych mas
powietrza i przy bezchmurnej nocy, sprzyjaj cej wypromieniowaniu ciepa z powierzchni ziemi, temperatura moe spa nawet poniej –35C. Drug skrajnoci
s upay, jakie czasem pojawiaj si w lecie, kiedy temperatura siga powyej 35qC
w cieniu (Martyn 1985).
Najchodniejszym miesi cem roku w Polsce jest stycze. rednia temperatura
w tym miesi cu wynosi od –8qC w Tatrach do –1C w rejonie Zalewu Szczeciskiego.
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Rekordowo nisk temperatur w naszym kraju zanotowano w 1929 roku w Kotlinie
ywieckiej (–40,6qC) i w 1940 roku w Siedlcach (–41,0qC). Najcieplejszym miesi cem jest lipiec ze redni temperatur w cieniu od 17qC na Suwalszczy nie do 19qC
w pasie nizin Sandomierskiej i l skiej. Najwysz temperatur 40,2qC (w cieniu)
zanotowano w 1921 roku w Prószkowie koo Opola. W miejscach nasonecznionych jest jeszcze cieplej, na przykad powietrze na poddaszu w letni soneczny dzie
moe rozgrza si nawet do temperatury 70qC. rednia wzgldna wilgotno powietrza te si zmienia w ci gu roku – w sezonie zimowym wynosi od 80 do 100%,
a na przykad w okresie wiosennym okoo 70%. Wspomniany parametr powietrza
jest zaleny od dobowych waha temperatury.
Wedug Wanina (1953), konstrukcje drewniane w zimie naraone s na dziaanie niskiej temperatury (od –45qC), a w lecie – wysokiej (+50qC). Wedug Furtaka
i liwiskiego (2004), realny przedzia temperatury w naszej szerokoci geogracznej mieci si w zakresie od –20 do +50qC. W niektórych przypadkach drewno
pracowao w jeszcze wyszej temperaturze i przy penym nasyceniu wod , na przykad w rurach drewnianych, które doprowadzaj gor c wod (temperatura wody
w rurach moe dochodzi do 100–110qC) – Wanin (1953). W zwi zku z tym zagadnienie wpywu wysokiej i niskiej temperatury na waciwoci mechaniczne drewna ma
due znaczenie praktyczne. Równie istotny jest wpyw wilgotnoci. Drewno konstrukcyjne czsto wykorzystywane jest przy wilgotnoci innej ni stan powietrznosuchy.
Przykadami takich budowli s midzy innymi: mosty, wiee, supy teletechniczne,
podkady kolejowe i stemple kopalniane, a historycznie – na przykad rury drewniane,
konstrukcje lotnicze, beczki, sprzt sportowy lub czci pojazdów l dowych. Szczególn grup stanowi konstrukcje wodne oraz drewniane jednostki pywaj ce.
Racjonalne zastosowanie drewna w budownictwie inynierskim wymaga wiedzy o wpywie zmiennych warunków uytkowania na zyczne i mechaniczne waciwoci drewna. Obecnie czynniki rodowiskowe charakterystyczne dla poszczególnych regionów wiata s szczegóowo opisane i sklasykowane w normach
przedmiotowych (IEC 60721-2-1:2002). Dane te zebrano na podstawie dugoletnich dowiadcze i pomiarów. Maj one zastosowanie midzy innymi w przewidywaniu warunków skadowania, transportu, magazynowania, montau i uytkowania wyrobów, w tym uwzgldniaj ekstremalne, zachodz ce w krótkim czasie
zmiany temperatury i wilgotnoci wzgldnej powietrza w ich otoczeniu. Wedug
norm IEC 60721-3-1:1997 lub PN-EN 60721-3-1:2002, w klasie warunków klimatycznych 1K5 obiekty naraone s na oddziaywanie temperatury w zakresie od
–40 do +70qC i wilgotnoci wzgldnej powietrza od 10 do 100%. Szybko zmiany
temperatury moe wynosi do 1qC·min–1.
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Obecnie w konstrukcjach uywana jest tarcica w stanie powietrznosuchym.
Praktyczna byaby moliwo sortowania wytrzymaociowego drewna na etapie
jego wytwarzania (take w stanie wilgotnym). W przypadku tarcicy budowlano-konstrukcyjnej o gruboci powyej 102 mm (4 cale) w normie ASTM D245:2000
podano, e wzgldna wytrzymao na ciskanie moe zwikszy si o 10% po wyschniciu, a modu sprystoci – o 2% (Green i in. 2007). Jeeli ma zosta okrelony
wpyw temperatury na wytrzymao i sztywno drewna, to naley take uwzgldni wpyw wilgotnoci drewna, bowiem ma ona wpyw zarówno na szybko spalania, jak i na wytrzymao drewna w przypadku poaru. W takich warunkach na
zmniejszanie si wytrzymaoci spowodowane wpywem temperatury nakada si
jej zwikszenie wywoane wysychaniem drewna. Ta specyczna dla drewna waciwo ma w przypadku poaru korzystny wpyw na nono konstrukcji (Glos
i Henrici 1991).

5.6.2. Wymagania wobec tarcicy sortowanej wytrzymaociowo
Standaryzacja w zakresie tarcicy budowlano-konstrukcyjnej zacza si w drugiej
poowie XX wieku (Green i Evans 2001). Wytrzymao na ciskanie drewna odgrywa przy jej zastosowaniu w budownictwie istotn rol równie dlatego, e ze
wszystkich wytrzymaoci jest ona najatwiejsza do okrelenia, a ponadto na jej
podstawie mona wywnioskowa o jakoci drewna i innych jego waciwociach
mechanicznych. Wytrzymao drewna na ciskanie jest równie czynnikiem determinuj cym wytrzymao na zginanie poszczególnych elementów konstrukcji (Kollmann 1951, Keith 1972).
W normach dotycz cych tarcicy budowlano-konstrukcyjnej sortowanej wytrzymaociowo podane s midzy innymi charakterystyczne wartoci wytrzymaoci na
ciskanie wzdu wókien dla poszczególnych klas drewna pozyskanego z wybranych gatunków iglastych i liciastych wystpuj cych w Europie i Ameryce Pónocnej,
a take ze strefy klimatu tropikalnego i subtropikalnego. W Unii Europejskiej i Polsce
zagadnienie to reguluje norma PN-EN 338:2009 oraz PN-EN 1912+A4:2010, a na
przykad w USA normy ASTM D1990:20000 i ASTM D245:2000,  cznie z przepisami uzupeniaj cymi (Allowable property... 2002). Charakterystyczne (gwarantowane) gstoci drewna i wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien w poszczególnych klasach tarcicy budowlano-konstrukcyjnej zestawiono w tabelach 32 i 33.
Wród badanych 18 rodzajów drewna, ze wzgldu na kryterium redniej gstoci, drewno toonu musiaoby by zakwalikowane do klasy drewna iglastego C14,
a topoli do klasy C35 (co czsto ma miejsce, mimo e s to gatunki liciaste), natomiast drewno sosnowe zostaoby zakwalikowane do klasy C30, a drewno mahoniu
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TABELA 32. Klasy wytrzymaociowe drewna iglastego wedug PN-EN 338:2009
Klasy drewna iglastego
C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50
Gsto charakterystycz290 310 320 330 340 350 370 380 400 420 440 460
na [kg·m–3]
Gsto rednia [kg·m–3] 350 370 380 390 410 420 450 460 480 500 520 550
Charakterystyczna wytrzymao na ciskanie
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
29
[MPa]
TABELA 33. Klasy wytrzymaociowe drewna licistego wedug PN-EN 338:2009
Klasy drewna liciastego
Gsto charakterystyczna
[kg·m–3]
Gsto rednia [kg·m–3]
Charakterystyczna wytrzymao na ciskanie
[MPa]

D18

D24

D30

D35

D40

D50

D60

D70

475

485

530

540

550

620

700

900

570

580

640

650

660

750

840

1080

18

21

23

25

26

29

32

34

i chlorofory nie zmiecioby si nawet w klasie D18. Z pozostaych rodzajów
drewna do najwyszej klasy D70 zmiecioby si drewno ipe i gombeira, a do
klasy D60 – drewno paduka, merbau, bubingi i wenge.
W ostatnim dziesicioleciu w konstrukcjach drewnianych zyskuje na znaczeniu
drewno tropikalne, równie w krajach Unii Europejskiej (Kozakiewicz 2005a, Kozakiewicz 2006c, Kozakiewicz i in. 2008, Wesselik i Ravenshorst 2008). Ze wzgldu
na du naturaln trwao drewno to wykorzystywane jest do ogrodze i bram, architektury ogrodowej, ekranów d wikochonnych, kadek dla pieszych oraz w budownictwie wodnym – luzy, jazy, nadbrzea, falochrony, pale pomostowe. Poszerzaj ce
si zastosowanie i lista gatunków drewna egzotycznego znajduje wyraz w licznych
nowelizacjach normy EN 1912 i w lad za tym jej polskojzycznego odpowiednika PN-EN 1912. Norma PN-EN 1912 od jej pojawienia si w 2000 roku (PN-EN
1912:2000/Az1:2001) bya ju szeciokrotnie nowelizowana (PN-EN 1912:2000/
Ap1:2004, PN-EN 1912:2005, PN-EN 1912:2007, PN-EN 1912+A2:2008, PN-EN
1912+A3:2009, PN-EN 1912+A4:2010). wiadczy to o istotnoci i aktualnoci zagadnie zwi zanych z bezpiecznym stosowaniem drewna w konstrukcjach, w tym
tarcicy sortowanej wizualnie.
Jak ju wspomniano, przy kadej nowelizacji powyszej normy sukcesywnie by
poszerzany wykaz gatunków i rodzajów drewna konstrukcyjnego. W ostatniej wersji (PN-EN 1912+A4:2010) spis ten obejmuje drewno pozyskiwane z kilkudziesiciu
gatunków drzew – 38 iglastych i topoli oraz 15 liciastych ze strefy klimatu tropikalnego i subtropikalnego. Spoza tej listy w Europie popularno zyskuj kolejne rodza-
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je drewna egzotycznego (np. ipe, tonkowiec, kurbial, pigwica waciwa, paduk).
W zwi zku z tym w najbliszych latach naley spodziewa si dalszego poszerzania listy rodzajów drewna tropikalnego o poznanej charakterystyce i okrelonej klasie wytrzymaociowej, dopuszczonych do uycia w konstrukcjach, tym
bardziej e cz z nich wykazuje du naturaln odporno na dziaanie ognia
(Monder i in. 2009).

5.6.3. Wspóczynniki bezpieczestwa
W lad za przewidywanymi warunkami pracy konstrukcji stosuje si odpowiednie
wspóczynniki bezpieczestwa przy ich projektowaniu. W celu uatwienia pracy
konstruktorom pojawiy si praktyczne opracowania, pozwalaj ce na przewidywanie zmian wytrzymaoci drewna, wynikaj ce z wpywu wilgotnoci i temperatury.
Przykadowo Evans i inni ju w 1990 roku na bazie bada drewna pónocnoamerykaskiego opracowali program komputerowy (w jzyku Fortran 77) do obliczania
mechanicznych waciwoci tarcicy o gruboci dwóch cali, zwi zanych ze zmianami wilgotnoci drewna. Dziesi lat pó niej pojawi si program komputerowy
do obliczania waciwoci mechanicznych drewna sortowanego wytrzymaociowo,
wedug amerykaskiej normy ASTM D19990, zawieraj cy opcj do przewidywania
wpywu wilgotnoci i temperatury (Evans i in. 2001). Niestety dla drewna gatunków
krajowych i tropikalnych, stosowanych w budownictwie europejskim, jak dot d brak
takich opracowa. Dane do zastosowa praktycznych nadal nie s wystarczaj ce.
W Polsce zagadnienie uycia drewna w konstrukcjach jest omówione w normie
PN-B-03150:2000. Wedug informacji zawartych w tym dokumencie, wilgotno
drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne zalena jest od warunków
eksploatacji i od przyjtej technologii wytwarzania. Nie powinna ona przekracza
18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem i 23% w konstrukcjach
pracuj cych na otwartym powietrzu. Jednoczenie norma ta dopuszcza w uzasadnionych przypadkach stosowanie take liciastych gatunków drewna. Wartoci
charakterystyczne gstoci okrela si dla ustabilizowanej wilgotnoci drewna przy
temperaturze i wilgotnoci wzgldnej powietrza odpowiednio 20qC i 65% (PN-B-03150:2000). Wartoci charakterystyczne waciwoci mechanicznych dla drewna
litego o wilgotnoci 12% naley przyj  wedug PN-EN-338.
Warto obliczeniow materiau okrela si wedug wzoru:
Xd = kmod Xk / JM
gdzie:
Xd – warto obliczeniowa materiau, w przypadku wytrzymaoci drewna na ciskanie wókien Xd = Rc [MPAJ],
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kmod – czciowy wspóczynnik modykacyjny, uwzgldniaj cy wpyw na waciwoci wytrzymaociowe czasu trwania obci enia i zawartoci wilgoci
w konstrukcji, zaleny od klasy uytkowania konstrukcji i czasu trwania obci enia (dla drewna waha si od 1,1 do 0,5),
Xk – warto charakterystyczna wedug normy PN-EN 338:2004 i PN-B-03150:2000/
AZ3:2004 lub okrelona w badaniach (przykadowo charakterystyczna wytrzymao na ciskanie wzdu wókien (Rc)wynosi dla litego drewna iglastego i topoli od 16 MPa dla klasy C14 do 29 MPa dla klasy C50, a dla liciastego – od 23 MPa dla klasy D35 do 34 MPa dla klasy D70) – tabele 32 i 33,
M – czciowy wspóczynnik bezpieczestwa dla waciwoci materiau (dla drewna
M = 1,3).
Wedug PN-B-03150:2000, konstrukcje naley przypisywa do jednej z podanych klas uytkowania:
– klasa uytkowania 1, o zawartoci wilgoci w materiale odpowiadaj cej temperaturze 20qC i wilgotnoci wzgldnej otaczaj cego powietrza przekraczaj cej
65% tylko przez kilka tygodni w roku,
– klasa uytkowania 2, o zawartoci wilgoci w materiale odpowiadaj cej temperaturze 20qC i wilgotnoci wzgldnej otaczaj cego powietrza przekraczaj cej
85% tylko przez kilka tygodni w roku,
– klasa uytkowania 3, o wilgotnoci drewna wikszej ni odpowiadaj cej klasie
uytkowania 2.
Odmienne regulacje w tym zakresie okrelaa wczeniejsza norma PN-B-03150:1981. Podano w niej wartoci wspóczynnika Dw, uwzgldniaj cego wpyw
wilgotnoci drewna na wytrzymao. Wedug tej normy poziomem odniesienia bya
wilgotno drewna równa 15%, dla której naley podawa jego waciwoci wytrzymaociowe, w tym warto wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien. Przeliczanie wytrzymaoci na poziom 15% wilgotnoci przeprowadza si, stosuj c wzór
Bauschingera:
Rc15% = RcW [1 + D (W – 15)]
gdzie:
Rc15% – wytrzymao drewna przy wilgotnoci 15% [MPa],
RcW – wytrzymao drewna przy wilgotnoci W z przedziau od 10 do 20% [MPa],
D
– wspóczynnik zmiany wytrzymaoci drewna przy zmianie jego wilgotnoci
o 1% (wedug PN-81/B-03150 przy ciskaniu wzdu wókien drewna sosny
i modrzewia wynosi 0,05, a przy ciskaniu drewna wierku i jody 0,04),
W – wilgotno bezwzgldna drewna [%].
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Ponadto norma PN-B-03150:1981 wprowadzaa wspóczynnik korekcyjny do
wyznaczenia wytrzymaoci obliczeniowej na podstawie wytrzymaoci charakterystycznej. Wspóczynnik korekcyjny to iloczyn wspóczynników cz stkowych,
uwzgldniaj cych midzy innymi klasy warunków wilgotnociowych i klasy warunków uytkowania konstrukcji oraz rodzaj drewna:
m = m 1 m2 m 3 m 4
gdzie:
m1 – wspóczynnik uwzgldniaj cy warunki wilgotnociowe,
m2 – wspóczynnik uwzgldniaj cy warunki uytkowania konstrukcji znajduj cej si
w staej podwyszonej temperaturze lub pracuj cej pod przewaaj cym dziaaniem staego obci enia,
m3 – wspóczynnik uwzgldniaj cy rodzaj drewna w stosunku do drewna sosny lub
wierka,
m4 – wspóczynnik uwzgldniaj cy uprzednie wygicie elementu.
Jedn z podanych klas warunków uytkowania w normie PN-B-03150:1981
bya klasa, w której konstrukcje naraone s na dziaanie staej podwyszonej temperatury w granicach 40–55qC (ustalona temperatura orodka). Dla tych warunków
wspóczynnik cz stkowy m2 wynosi 0,80.
Najnowszy dokument, dotycz cy projektowania konstrukcji drewnianych, to
Eurokod 5 (PN-EN 1995-1-1:2010). W porównaniu do pierwowzoru europejskiego
norma ta zawiera za cznik krajowy NA, w którym podano postanowienia krajowe, obejmuj ce dane techniczne do projektowania konstrukcji drewnianych, w tym
wpyw temperatury i wilgotnoci na wytrzymao drewna sosny. Wedug tych zalece (identycznie jak w normie PN-B-03150:2000), wilgotno drewna litego nie
powinna przekracza 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem oraz
23% w konstrukcjach pracuj cych na otwartym powietrzu. Temperatura drewna
w konstrukcjach drewnianych nie powinna przekracza 50qC.
W przypadku wystpowania okresowo temperatury wyszej, nieprzekraczaj cej
75qC, zaleca si stosowanie wspóczynnika zmniejszaj cego waciwoci wytrzymaociowe ktemp = 0,80. Warto powyszego wspóczynnika zostaa wyznaczona
na podstawie bada Bielankina (1934), przytaczanych midzy innymi w opracowaniu Michniewicza (1958) – tabela 34. Na ich podstawie wyznaczono zmiany wytrzymaoci, przyjmuj c za punkt odniesienia wytrzymaoci drewna o temperaturze
50qC (tabela 35).
Na przykad, wedug bada przeprowadzonych w niniejszej pracy, wytrzymao
na ciskanie wzdu wókien drewna sosnowego o wilgotnoci 0%, temperaturze 0qC
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TABELA 34. Wpyw temperatury i wilgotnoci na wytrzymao wzdu wókien drewna sosny (na
podstawie Bielankina 1934)
Wzgldna wytrzymao drewna [%] o temperaturze [qC]
Wilgotno
drewna
[%]

25

50

75

25

15

80,0

72,3

63,3

111,0

94,0

77,0

48,0

38,0

28,0

30

66,0

56,0

46,0

86,0

62,4

48,7

26,0

21,3

16,7

60

58,0

49,7

41,3

71,0

58,0

45,0

26,0

20,0

14,0

na rozci ganie

50

75

25

na cinanie

50

75

na ciskanie

Uwaga: Wytrzymao drewna o wilgotnoci 0% i temperaturze 0qC przyjto za 100%.
TABELA 35. Zmniejszenie wytrzymaoci wzdu wókien drewna sosny (warto wspóczynnika
zmniejszaj cego, ktemp) po przeliczeniu na nowy poziom odniesienia (w temperaturze 50qC)
Wzgldna wytrzymao drewna [–]
Warto wzgldna [–]
o temperaturze [qC]
Wilgotno
drewna
50–75
50–75
50–75
rednia wszystrednia
[%]
kich poziomów
wytrzymaoci
na rozci ganie
na cinanie
na ciskanie
wilgotnoci
15
0,88
0,82
0,74
0,81
30
0,82
0,78
0,78
0,79
0,79
60
0,83
0,76
0,70
0,76
Uwaga: Wytrzymao drewna w temperaturze 50qC przyjto jako 100% na tej podstawie obliczono
wspóczynniki zmniejszaj ce (ktemp).

i gstoci 465 kg·m–3 wynosi 75,4 MPa. Zmiana jego wilgotnoci na na stan mokry
(60%) i wzrost temperatury do 50qC powoduje zmniejszenie tej wytrzymaoci do
16,5 MPa, co stanowi 22% wartoci wyjciowej. Przy temperaturze 75qC wytrzymao ta wynosi 12,6 MPa, czyli 16,7% wartoci wyjciowej. Daje to warto wspóczynnika ktemp = 0,75 (ogólna zgodno z zestawieniem w tabelach 34 i 35 i tym
samym potwierdza poprawno wartoci wspóczynika zmniejszaj cego dla sosny
w zaokr gleniu równego 0,8). Wytrzymao na ciskanie wzdu wókien gstego
drewna bubingi (gsto 846 kg·m–3) o wilgotnoci 0% i temperaturze 0qC wynosi
155,3 MPa. Zmiana jego wilgotnoci na stan mokry i wzrost temperatury do 50qC
powoduj zmniejszenie tej wytrzymaoci do 47,4 MPa, co stanowi 30,4% wartoci
wyjciowej. Przy temperaturze 75qC jest to okoo 36,9 MPa, czyli 23,8% wartoci
wyjciowej. Daje to warto ktemp = 0,78. Pozostae badane rodzaje drewna równie
mieszcz si w normowej (PN-EN 1995-1-1:2010) wartoci wspóczynnika zmniejszaj cego 0,8.
Oczywicie przenoszenie zalenoci (wpywu wilgotnoci i temperatury na wytrzymao na ciskanie) zaobserwowanej w maych próbkach laboratoryjnych na
penowymiarowe elementy konstrukcyjne musi by dokonywane ostronie. Bior c
pod uwag dotychczasowe dowiadczenia (np. Green i in. 1999, ASTM D1990:2000),
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e w obci onych wadami penowymiarowych elementach konstrukcyjnych wpyw
temperatury i wilgotnoci na wytrzymao jest mniej znacz cy, takie przeniesienie
wydaje si uprawnione. Wyra niejsze zmiany odczytane z maych próbek mog by
traktowane jako najmniej korzystny przypadek moliwego wpywu temperatury i wilgotnoci (np. elementy konstrukcyjne o mniejszych przekrojach, wykonane z tarcicy
najwyszych klas jakoci, niezawieraj cej sków).
Bior c pod uwag niepeny stan wiedzy w zakresie wpywu temperatury i wilgotnoci na wytrzymao penowymiarowych elementów konstrukcyjnych, niezbdna jest kontynuacja tego typu bada. Od strony czasowej i ekonomicznej waciwsze jest testowanie maych, „wielobli niaczych” próbek laboratoryjnych i na
opisanych wyej zasadach przenoszenie uzyskanych wyników na penowymiarow tarcic konstrukcyjn . Od strony pewnoci takiego postpowania naleaoby
przynajmniej cz danych uzyskanych na maych próbkach laboratoryjnych potwierdzi przez wykonanie czasochonnych i drogich testów na penowymiarowym
drewnie konstrukcyjnym.

6. Podsumowanie

Z dokonanego przegl du literatury wynika, e pocz tki bada drewna sigaj staroytnej Grecji, jednak dopiero w drugiej poowie XVII wieku, po udanym opisie
matematycznym zjawisk z zakresu wytrzymaoci materiaów (np. Galileo 1638,
Hooke 1678, Mariotte 1686, 1700), nast pio nasilenie bada w tym kierunku. Kolejne stulecie to wynalezienie prostych maszyn wytrzymaociowych i do wyrywkowe badania wpywu gatunku i gstoci drewna na jego wytrzymao, w tym
na wytrzymao na ciskanie, ale bez naleytego uwzgldnienia wpywu wilgotnoci i zjawiska wyboczenia (np. Mussechenbroek 1729, Buffon 1738, Duhamel
1764, Girard 1798). Stosowano wtedy tylko zgrubny opis badania drewna wieego
(w domyle mokrego) lub suchego (prawdopodobnie w stanie powietrznosuchym).
Dopiero w XIX wieku skutecznie oddzielono czyste ciskanie (zgniot) krótkich próbek
od zoonego mechanizmu niszczenia smukych elementów (Rondelet 1802–1807,
Rennie 1818, Tredgold 1828), st d wyra ne opó nienie testowania tej cechy drewna
w porówaniu na przykad z badaniem wytrzymaoci na rozci ganie i zgniatanie.
Rok 1828 to znacz cy polski akcent – w najstarszym w Polsce lenym czasopismie naukowym Sylwan ukaza si artyku W.N. Porucznika Artylleryi. Zaprezentowano w nim zaskakuj co obszerne, jak na owe czasy, dane o ciskaniu „krótkich
próbek drewna”. Wówczas w jzyku polskim nie uywano jeszcze okrelenia „wytrzymao drewna”, a tym bardziej „wytrzymao na ciskanie wzdu wókien”.
Posugiwano si rónymi pojciami, jak na przykad: sia pierwotna pionowa drzewa, moc drzewa lub wytrwao drzewa.
Przeom XIX i XX wieku to okres mudnych bada podstawowych, tj. okrelania charakterystyk waciwoci zycznych i mechanicznych, w tym wytrzymaoci
na ciskanie wzdu wókien dla zadanych poziomów wilgotnoci, gatunków drewna z rónych kontynentów i stref klimatycznych (np. Bauschinger 1887 – Europa,
Roth 1895 i Johnson 1912 – Ameryka Pónocna, Julius 1906 – Australia). Bauschinger (1887) w Europie, a Mohr (1897) w Ameryce Pónocnej byli prekursorami opisu
wpywu wilgotnoci na waciwoci mechaniczne drewna.
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W lad za intensykacj prób wytrzymaociowych i rozwojem konstrukcji maszyn wytrzymaociowych postpowaa unikacja samych procedur. Nowa jako
w testowaniu wytrzymaoci drewna na ciskanie (optymalizacja próby oraz analiza wpywu gstoci, wilgotnoci i temperatury) w pierwszej poowie XX wieku
bya stymulowana dynamicznie rozwijaj cym si lotnictwem, gdy ówczesne samoloty miay drewniany szkielet. Pojawiy si wówczas obowi zuj ce i stosowane
powszechnie standardy, okrelaj ce midzy innymi znormalizowany ksztat próbek
(np. Baumann 1922, Casati 1932, Ryska 1932, Ylinen 1943, Kollmann 1944) i sposób ich obci enia (Casati 1932, Ghelmeziu 1938, Campredon 1944). Analiza wpywu gstoci stanowia przedmiot prac takich autorów, jak: Newlin i Wilson (1919),
aski (1925a), Graf (1938), Kollmann (1941), Ylinen (1942), Vorreiter (1949)
i Wakeeld (1951). W wikszoci przypadków autorzy podawali te równania korelacji. Równie wpyw wilgotnoci by analizowany w wielu pracach (Jenkin 1920,
Küch 1943, Tiemann 1944, Kollmann 1951, Wakeeld 1951). Wikszo wyników
bya prezentowana w postaci gracznej, przy czym zauwaalna jest rónica w ksztacie wykrelonych krzywych przez badaczy z Ameryki Pónocnej i Europy, utrzymuj ca si do dnia dzisiejszego. W pracach naukowców amerykaskich zauwaalne jest
wyra ne zaamanie krzywej w precyzyjnie okrelonym punkcie nasycenia wókien,
natomiast w pracach naukowców europejskich nastpuje agodne przejcie z obszaru higroskopijnego do wikszej wilgotnoci. Wpyw temperatury na wytrzymao
na ciskanie wzdu wókien by przedmiotem prac takich autorów, jak: Baumann
(1922), Bielankin (1939), Graf i Egner (1940), Kollmann (1940a, 1942), Sulzberger
(1943), Tiemann (1944). W okresie tym zapocz tkowano te analiz procesu niszczenia drewna przy ciskaniu i wygl du próbek po próbie ciskania (Jenkin 1920,
Ylinen 1942, Tiemann 1944).
Ostatnie dziesiciolecia XX wieku i pocz tek obecnego stulecia to testowanie
wytrzymaoci na ciakanie wzdu wókien, gównie na potrzeby budownictwa (np.
Glos i Henrici 1989, Mielczarek 1994, Green i in. 1999). Kontynuowane s badania
z zakresu wpywu rónych czynników na omawian cech drewna. Do znacz cych
przekrojowych prac naley midzy innymi publikacja Gerhardsa (1982), w której
po przeanalizowaniu kilkunastu opracowa z tego zakresu zestawi je w postaci
zbiorczych wykresów, obrazuj cych wpyw wilgotnoci i temperatury. O rozwoju
tej dziedziny materiaoznawstwa drzewnego wiadcz te obserwowane zmiany
w zapisach norm.
Obecnie wytrzymao na ciskanie wzdu wókien, dziki stwierdzonej silnej
korelacji z innymi waciwociami oraz prostot samego badania, jest chtnie wykorzystywana jako kryterium oceny drewna, midzy innymi: starzonego, archeologicznego,
poddanego impregnacji, rozkadanego przez mikroorganizmy, po obróbce termicznej
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lub hydrotermicznej. Po kryterium to chtnie sigali midzy innymi pracownicy
naukowi Wydziau Technologii Drewna SGGW w Warszawie (np. Dzbeski 1970,
Matejak i Starecka 1971, Gonet i in. 1986, Oniko i Matejak 1971, Jarmutowska
i Matejak 1979, Matejak i Popowska 1981, Wany i Krajewski 1987, Petelski i in.
1996, Kozakiewicz i Matejak 1998, Borusiuk i Kozakiewicz 2005, Dzbeski i in.
2000, Jaboski i Matejak 2000).
O ile dane podawane przez rónych autorów na temat wpywu gstoci i wilgotnoci na wytrzymao na ciskanie wzdu wókien mona uzna ogólnie za zgodne,
o tyle w przypadku wpywu temperatury pojawiaj si wyra ne rozbienoci. Cz
badaczy wskazuje na liniowy charakter zalenoci (np. Gerhards 1982), a cz nie
(np. Kaliszuk-Wietecka 2004). Z bada Kollmanna (1940a) i zestawie syntetycznej
analizy Gerhardsa (1982) wynika, e wpyw zmian temperatury na wytrzymao
wilgotnego drewna jest intensywniejszy ni drewna suchego, natomiast wyniki Bielankina (1939, za Ivanowem 1981), Sulzbergera (1943) oraz Maksimowicza (1981,
za Mielczarkiem 1994) wskazuj , e sia oddziaywania temperatury dla drewna
o rónej wilgotnoci jest w przyblieniu taka sama. Ponadto s to nadal informacje
wyrywkowe, przedstawiane najczciej dla europejskich rodzajów drewna i tym samym nieodzwierciedlaj ce penej zmiennoci tego materiau (szczególnie w odniesieniu do drewna egzotycznego informacje te s skromne).
Badania przeprowadzone w ramach niniejszej pracy pozwoliy na werykacj i znacz ce uzupenienie wiedzy z zakresu wpywu wilgotnoci i temperatury
na wytrzymao na ciskanie wzdu wókien drewna o rónej gstoci i budowie
anatomicznej (rozdzia 7). Wykazano istony wpyw wszystkich wymienionych
czynników, co przekada si na indywidualny charakter zalenoci poszczególnych
rodzajów drewna. Tego typu badania powinny by kontynuowane celem uzyskania
charakterystyk dla jak najwikszej liczby uytkowanych rodzajów drewna oraz zaadaptowane do testowania tarcicy budowlano-konstrukcyjnej.
Wyznaczone w niniejszej pracy zwi zki korelacyjne wpywu temperatury i wilgotnoci na wytrzymao na ciskanie poszczególnych rodzajów drewna o zrónicowanej gstoci i budowie anatomicznej pozwol na szybkie testowanie drewna, tj.
bez koniecznoci dugotrwaego sezonowania i klimatyzacji próbek do warunków
standarowych (temperatura 20qC i wilgotno drewna 12%). Oznaczona wytrzymao drewna, o innej ni standardowa wilgotnoci i temperaturze, bdzie moga by
przeliczona na znormalizowany poziom odniesienia. Równie w zalenoci od potrzeb wzorcowe dane o drewnie, tj. wartoci tablicowe, bd mogy by przeliczone
w celach porównawczych do innego poziomu wilgotnoci i temperatury.

7. Wnioski

Przeprowadzone badania, dotycz ce wpywu wilgotnoci i temperatury na wytrzymao na ciskanie wzdu wókien wybranych 18 rodzajów drewna o zrónicowanej gstoci i budowie anatomicznej, pozwalaj na sformuowanie nastpuj cych
wniosków:
1. Midzy wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien absolutnie suchego
drewna bez wad a gstoci istnieje wysoce istona, wprost proporcjonalna zaleno
opisana równaniem Rc0%= 0,161go. W drewnie wilgotnym analogiczna zaleno
charakteryzuje si niszymi wspóczynnikami korelacji, na co maj wpyw zrónicowane waciwoci higroskopijne poszczególnych rodzajów drewna.
2. Przyjmuj c tablicow warto gstoci substancji drzewnej równ 1500 kg·m–3,
hipotetyczna rednia wytrzymao na ciskanie w kierunku wzdunym cian komórkowych dla drewna dojrzaego 18 zbadanych rodzajów wynosi 242 MPa. Jest to
cecha, na podstawie której mona wnioskowa o poprawnoci uzyskanych wyników
wytrzymaoci z poszczególnych prób.
3. Wród testowanych rodzajów drewna najwyszym wska nikiem jakoci wytrzymaociowej, równym 13,6 km, charakteryzuje si drewno wenge, nastpnie
paduk – 12,4 km, ipe – 12,3 km, gombeira – 11,4 km, oraz awodire – 11,3 km. Najniszy wska nik uzyskano dla drewna topoli (7,5 km) oraz damarzyku, dbu, buka
i merbau (od 8,5 do 9,5 km). rednio gatunki drewna tropikalnego maj wyszy
wska nik jakoci wytrzymaociowej (10,9 km) w porównaniu z drewnem krajowym (9,2 km).
4. Dla traktowanych zbiorczo zbadanych rodzajów drewna w stanie absolutnie
suchym istnieje istotna, wprost proporcjonalna zaleno midzy moduem sprystoci a gstoci oraz midzy moduem sprystoci a wytrzymaoci na ciskanie
wzdu wókien. Uzyskana zaleno w drugim z wymienionych przypadków jest
silniejsza.
5. Wraz ze zwikszeniem si wilgotnoci w przedziale higroskopijnym wytrzymao drewna na ciskanie wzdu wókien maleje w sposób liniowy. Znaj c wytrzymao na ciskanie absolutnie suchego drewna o temperaturze 20qC, mona
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oszacowa t wielko dla dowolnej wilgotnoci z przedziau higroskopijnego, posuguj c si równaniem: RcW = Rc0% – (0,005go – 0,569)W.
6. Niezalenie od rodzaju drewna, jego gstoci i cech budowy anatomicznej,
wraz ze zwikszeniem si wilgotnoci w przedziale higroskopijnym jego wzgldna
wytrzymao na ciskanie wzdu wókien zmniejsza si w przyblieniu w sposób
liniowy, co opisuje uredniona zaleno: Rc wzgl(W) = 1,47 – 0,0392W. Przy zmianie wilgotnoci w przedziale higroskopijnym o jeden punkt procentowy (wzgldem wilgotnoci odniesienia 12%) rednio wzgldna wytrzymao drewna zmienia si o 3,9%.
7. Sporód badanych rodzajów drewna najwiksz zmienno wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie w przedziale higroskopijnym wykazuje drewno bubingi,
gombeiry i paduka, a najmniejsz drewno merbau i wenge. Wytrzymao drewna
bubingi w stanie absolutnie suchym stanowi a 164% wytrzymaoci tego drewna
w stanie powietrznosuchym (o wilgotnoci 12%), a drewna merbau – tylko 130%.
Analogiczne proporcje w krajowych gatunkach drewna wahay si w mniejszym
zakresie – od 153% dla dbu do 146% dla brzozy i topoli.
8. Wyznaczona umowna wilgotno nasycenia wókien na podstawie znajomoci wytrzymaoci na ciskanie jest wyra nie zrónicowana dla badanych rodzajów drewna. Najwiksz wilgotnoci nasycenia wókien (ponad 28%) charakteryzuj si krajowe, beztwardzielowe gatunki drewna, takie jak: topola, brzoza
i buk, oraz wyj tkowo bogate w zwi zki niestrukturalne tropikalne drewno merbau. Najmniejsz wilgotnoci nasycenia wókien (poniej 20%) odznaczaj si
bardzo gste gatunki tropikalne: gombeira, ipe, bubinga i paduk. Wilgotno nasycenia wókien maleje wraz ze zwikszaniem si gstoci drewna, co opisane jest
równaniem: Wpnw = 32,1 – 0,0113go, jednak zaleno t charakteryzuje do niski
wspóczynnik korelacji (r = 0,591). rednia wilgotno punktu nasycenia wókien dla
wszystkich 18 badanych gatunków drewna wynosi 24,3%.
9. Wraz ze wzrostem temperatury w przedziale od –40 do +80qC wytrzymao
na ciskanie wzdu wókien maleje w sposób liniowy. Zaleno ta jest tym silniejsza, im drewno ma wiksz gsto w stanie absolutnie suchym. Znaj c wytrzymao na ciskanie absolutnie suchego drewna o temperaturze 0qC, mona oszacowa
t wielko dla dowolnej temperatury z podanego wyej przedziau, posuguj c si
równaniem: Rct = Rc0 – (0,0005go – 0,127)t. Dla pozostaych poziomów wilgotnoci
drewna zaleno ta jest niemal identyczna.
10. Sporód badanych rodzajów drewna w stanie absolutnie suchym najwiksz
zmienno wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie w obszarze temperatury od –40
do +80qC wykazuje drewno gombeiry, buka i damarzyku oraz paduka i dbu, a najmniejsz – drewno toonu, awodiry, brzozy, teaku, topoli i sosny.
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11. Zmiany wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien dla traktowanych zbiorczo 18 rodzajów drewna absolutnie suchego w przedziale temperatury
od –40 do +80qC opisuje uredniona zaleno: Rc wzgl(t) = 1,0333 – 0,0017t. Przy
zmianie temperatury o 1qC (wzgldem temperatury odniesienia 20qC) wzgldna wytrzymao zmienia si o niecae 0,2%. Jest to okoo 20-krotnie mniejsza zmiana ni
w przypadku oddziaywania wilgotnoci.
12. Analogiczny wpyw temperatury na wzgldn wytrzymao na ciskanie
zaznacza si w drewnie wilgotnym. Jest on tym silniejszy, im bardziej wilgotne jest
drewno. Sporód badanych rodzajów drewna o wilgotnoci powyej punktu nasycenia wókien najwiksz zmienno wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie w obszarze temperatury od –40 do +80qC wykazuje drewno krajowe – topoli, brzozy, dbu,
sosny i buka, a najmniejsz drewno egzotyczne – toonu, awodire i teaku.
13. Zmiany wzgldnej wytrzymaoci na ciskanie wzdu wókien dla traktowanych zbiorczo 18 rodzajów drewna o wilgotnoci powyej punktu nasycenia
wókien w przedziale temperatury od –40 do +80qC opisuje uredniona zaleno:
Rc wzgl(t) = 1,1333 – 0,0067t. Przy zmianie temperatury o 1qC (wzgldem temperatury
odniesienia 20qC) wzgldna wytrzymao zmienia si o niecae 0,7%.
14. Najistotniejszy wpyw na obraz zniszcze próbek poddanych próbie ciskania wzdu wókien, obserwowanych na przekrojach stycznych, maj : gsto, wilgotno oraz indywidualne cechy budowy anatomicznej poszczególnych rodzajów
drewna, a take w mniejszym stopniu – temperatura. Próbki drewna o maej gstoci
(toon, topola, sosna) lub wilgotne ulegaj gównie sprasowaniu lub rzadziej zgniotowi. Próbki drewna o najwikszej gestoci (gombeira, ipe, wenge, bubinga, merbau, paduk) i suchego ulegaj przede wszystkim ciciu, ciciu z rozupem, ciciu
z pkniciem lub pkniciom. Istnieje te zwi zek midzy przebiegiem siy w funkcji przemieszcze rejestrowanym w próbie ciskania wzdu wókien a wygl dem
zgniecionych próbek.
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Summary

Effect of temperature and moisture content on compression strength parallel
to the grain of selected species of wood with variable density and anatomical
structures. This paper presents an assessment of the effect of temperature and moisture content on compression strength parallel to the grain. The development of this
eld of wood science has been discussed and the collected information has been
experimentally veried on the basis of eighteen selected species of wood with variable density and anatomical structures.
A satisfactory mathematical description of the phenomena relating to strength of
materials was made in the second half of the 17th century, which was a stimulus also
for development of research on wood. The next century saw research on compression strength of selected species of wood, however, without a due consideration of
the effect of moisture content and the buckling phenomenon. In the 19th century, an
explicit distinction was made between compression (crushing) of short specimens
and a complex mechanism of destruction of slender elements. The turn of the 20th
century is a period of an arduous basic research, i.e. determination of the characteristics of physical and mechanical properties including compression strength parallel
to the grain for specic levels of moisture content of wood species from various continents. A new quality in testing the compression strength (optimisation of specimens
and analysis of the effect of temperature) was forced by the needs of aviation in the
rst half of the 20th century. The last decades of the 20th century and the present century focus on testing of the above-mentioned characteristics of the material mainly
for the purposes of wood constructions in the building industry. At present, compression strength parallel to the grain is readily used as a criterion in assessment of wood,
due to the established strong correlation with other properties and simplicity of the
test itself. Even so, the testing procedures are not fully standard yet, and the effect
of temperature, moisture content, density and the characteristics of an anatomical
structure of wood has been analysed only in a fragmentary way.
A unique testing method was developed for the purposes of this paper, with
appropriate selection parameters for compression tests of clear wood “multi-twin”
specimens, facilitating the examination of the effect of moisture content and tem-
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perature. Specimens obtained from a “single board” within the specic species of
wood were used, which had been conditioned in groups of 10 pieces for each of the
moisture content options, and subsequently heated or cooled without changing the
moisture content. The specimens were destructed at a constant speed of increasing
deformation equal to 2 mm·min–1. The testing time of each of the specimens did not
exceed 150 seconds.
The values determined for the eighteen species of wood, as a whole demonstrating a wide spectrum of density and variable anatomical structures, allowed to determine the averaged interactions and to describe them with simple (linear) correlations.
A strong and directly proportional interaction between compression strength and dry
density was established. This relationship is weaker in moist wood. As anticipated, the
compression strength of wood tends to decrease, presenting an approximately linear
trend, in the entire hygroscopic range along with increase of the wood moisture content, reaching the minimum value with moisture content at the bre saturation point.
Similarly, the strength tends to decrease along with increasing temperature. The effect
of temperature is slightly stronger in moist wood. Irrespectively of the averaged interactions, a signicant effect of individual characteristics of an anatomical structure and
density of respective species of wood is observable, manifesting itself, among others,
in signicantly different values of conventional moisture content at the bre saturation
point or differences in changes of compression strength parallel to the grain resulting
from moisture content and temperature. Various appearances and the nature of distractions of the specimens after the compression test were an evident indication of the
effect of the anatomical structures and density of wood.
The correlations of the effect of temperature and moisture content on compression strength of the specic species of wood with variable density and anatomical
structures will support quick testing of wood, i.e. not requiring long-term seasoning
and conditioning of specimens. It will be possible to recalculate any wood compression strength indicating non-standard moisture content and temperature to the
standard reference level. The testing method developed in this research work and the
data obtained in this way have a signicant value also for the purposes of determination of constructional timber characteristics. Considering cost-effectiveness factors,
testing of small, “multi-twin” laboratory specimens and an effective transfer of the
achieved results onto full-size constructional timer is more relevant.
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