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Lesław KYZIOŁ 

ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE DREWNA MODYFIKOWANEGO POWIERZCHNIOWO 

 

Ważną cechą materiałów kompozytowych jest ich odporność na pękanie. Często spotykane są przypadki nagłego pękania 

elementów pomimo tego, że naprężenia nie przekroczyły wartości dopuszczalnych. Pękanie materiału z którego zbudowana jest 

konstrukcja przyczynia się nie tylko do strat ekonomicznych, ale często prowadzi do wypadków śmiertelnych. Dlatego też pro-

jektowanie zabezpieczające konstrukcje przed utratą spójności jest bardzo ważne.  

W pracy podjęto zagadnienie dotyczące określenia związków ilościowych pomiędzy odpornością na pękanie drewna natu-

ralnego i modyfikowanego w określonych warunkach obciążenia, a wielkością wady. Przedstawiono wpływ zawartości polime-

ru na odporność na pękanie kompozytu drewno – polimetakrylan metylu. Podano sposoby określania siły krytycznej i możliwo-

ści określenia odporności na pękanie drewna naturalnego i modyfikowanego dla wybranych kierunków anatomicznych. Wyka-

zano znaczny wzrost odporności na pękanie drewna powierzchniowo modyfikowanego w stosunku do drewna naturalnego. 

 

WSTĘP 

Odporność materiałów na pękanie jest opisywana za pomocą 
zależności zawartych w mechanice pękania. Mechanika pękania 
łączy problemy materiałoznawstwa i wytrzymałości materiałów. 
Pozwala na oszacowanie zdolności przenoszenia obciążenia przez 
pęknięte konstrukcje. 

Z literatury znane są trzy sposoby obciążenia materiału zawie-
rającego szczelinę: rozwieranie (rozrywanie), ścinanie wzdłużne 
(poślizg) i ścinanie poprzeczne. Te trzy schematy oznaczone są 
jako I, II oraz III [1, 4, 7, 8, 11, 13]. Oprócz tych trzech podstawo-
wych schematów występują przypadki obciążenia złożonego, które 
są połączeniem ww. sposobów pękania. Do opisu odporności na 
pękanie materiału zawierającego szczelinę i poddanego obciążeniu 
używa się parametrów takich jak: krytyczna wartość współczynnika 

uwalniania energii cG  - jest pochodną energii potencjalnej uwal-

nianej podczas procesu pękania względem długości szczeliny i 
charakteryzuje opór materiału na pękanie, współczynnika intensyw-

ności naprężeń cK  - jest miarą pola naprężeń i przemieszczeń w 

otoczeniu wierzchołka szczeliny oraz całkę cJ  - jest miarą odpor-

ność na utratę spójności materiałów inżynierskich. Każdy z tych 
współczynników jest szeroko opisany w bogatej literaturze [1,5, 7, 
11, 13]. 

Często spotykaną formą pękania materiałów anizotropowych 
takich jak kompozyty sztuczne, a także drewno, jest ich rozwar-
stwienie. Utrata spójności materiału występuje w przypadku elemen-
tów obciążonych zgodnie z podstawowymi sposobami I, II i III, a 
także w ich złożonych stanach. Doprowadziło to do poszukiwania 
metod, które w prosty sposób określałyby odporność tego typu 
materiałów na pękanie. 

Zastosowanie krytycznych współczynników uwalniania energii 

Gc zamiast intensywności naprężeń Kc do określenia odporności 
na pękanie materiałów złożonych wynika z ich anizotropii. Dlatego 
też do opisu pękania drewna zastosowano współczynnik uwalniania 

energii G ponieważ uzyskane wyniki są poprawniejsze, a sposób 
opisu prostszy i obarczony mniejszym błędem. 

1. MECHANIKA PĘKANIA DREWNA ORAZ SPOSOBY 
OKREŚLANIA SIŁY KRYTYCZNEJ 

Warstwowa konstrukcja drewna sprawia, że ulega ono najczę-
ściej rozwarstwieniu. Pękania obejmuje nawet całe elementy kon-
strukcji. Rozwarstwienie drewna spowodowane jest wieloma czyn-
nikami jak choćby, zmianami temperatury, wilgotności, uszkodze-
niami mechanicznymi, koncentracjami naprężeń w miejscach ubyt-
ków i pęknięć. 

Na rys. 1 przedstawiono przekroje oraz kierunki anatomiczne w 
pniu drewna składającego się z drewna miękkiego i twardego. 

 

 
Rys. 1. Budowa pnia drzewa i kierunki anatomiczne [15] 
 

Materiał ten charakteryzuje się trzema kierunkami anatomicz-
nymi i jest zaliczany do materiałów ortotropowych. W szczególności 

oś 1x odpowiada kierunkowi promieniowemu - R , oś 2x  kierun-

kowi stycznemu - T  a oś 3x  kierunkowi wzdłużnemu - L  [9, 10].  
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Przy opisie propagacji drewna wyróżnia się sześć podstawo-
wych systemów propagacji pęknięcia (rys. 2). Przy czym pierwsza 
litera określa kierunek normalny do płaszczyzny pęknięcia, druga 
natomiast kierunek jego propagacji. Wyróżnia się system propagacji 
styczno – wzdłużny TL, styczno – promieniowy TR, promieniowo – 
styczny RT, promieniowo – wzdłużny RL, wzdłużno – styczny LT 
oraz wzdłużno – promieniowy LR [5]. 

 

 
Rys. 2. Systemy propagacji pęknięcia w drewnie [2, 3] 

2. MATERIAŁ I METODY BADAWCZE 

Utratę spójności materiału można prowadzić kilkoma technika-
mi pomiarowymi. Do najważniejszych należą metody optyczne, 
akustyczne, piezoelektryczne oraz ekstensometryczne. Najczęściej 
spotykane są pomiary [13]:  
– za pomocą ruchomego mikroskopu, podczas których kamera 

rejestruje w sposób ciągły rozwój szczeliny i siłę w czasie; 
– za pomocą czujnika, który samodzielnie rejestruje rozwarcie 

powierzchni pęknięcia; 
– za pomocą emisji akustycznej, w której sygnały są rejestrowane 

w sposób ciągły; 
– za pomocą warstwy piezoelektrycznej naklejonej na zewnętrzną 

powierzchnię kompozytu, która pełni rolę czujnika wskazujące-
go utratę spójności materiału. 
Badania przeprowadzono na naturalnym drewnie sosnowym 

(K0.0) oraz modyfikowanym powierzchniowo drewnie sosnowym 
(K0.43). Cyfry 0.0 oraz 0.43 oznaczają ilość w kg polimeru/kg drew-
na suchego [9, 10]. Modyfikowane polimetakrylanem metylu (PMM) 
drewno sosnowe wykazuje większe właściwości wytrzymałościowe 
w stosunku do drewna naturalnego. W tabeli 1 przedstawiono rela-
cje współczynników charakteryzujących właściwości drewna natu-
ralnego i modyfikowanego [9]. 

 
Tab. 1. Relacje pomiędzy parametrami drewna naturalnego K0.0 i 

modyfikowanego K0.43 [9] 
Parametr 0.0/43.0 KK  

0.043.0 / mKmK RR  1,2 

0.043.0 / cKcK RR  1,5 

0.043.0 / tKtK RR  1,2 

0.043.0 / goKgoK ZZ  1,6 

0.043.0 / RKRK EE  1,6 

0.043.0 / LKLK EE  1,4 

0.043.0 / TKTK EE  1,6 

gdzie: mR wytrzymałość na rozciąganie, cR wytrzyma-

łość na ściskanie, tR wytrzymałość na ścinanie 

Relacje paramatrów drewna naturalnego i modyfikowanego 
powierzchniowo zawarte w tabeli 1 wskazują na to, że drewno 
modyfikowane powinno wykazywać również większą odporność na 
pękanie od drewna naturalnego. Badania odporności na pękanie 
materiałów przeprowadza się zgodnie z normami za pomocą próbek 
[6, 9, 12, 13]. W pracy przyjęto geometrię próbki zwanej podwójnie 
wspornikową DCB (z ang. Double Cantilever Beam). 
 

 
Rys. 3. Próbka typu DCB 

 
Odporność drewna na pękanie określa się najczęściej warto-

ściami określającymi krytyczne wartości współczynników intensyw-

ności naprężeń Kc lub współczynników uwalniania energii Gc. W 
tym opracowaniu odporność na utratę spójności określono przy 

pomocy współczynników uwalniania energii Gc, ze względu na 
anizotropię badanego materiału. 

Odporność na pękanie badanych materiałów przeprowadzono 
dla dwóch systemów propagacji pęknięcia dla kierunku styczno – 
wzdłużnego TL i promieniowo – wzdłużnego RL (rys. 2). Badania 
prowadzono dla długości szczeliny od 65 do 220 mm. Próbki zostały 
wykonane zgodnie z normą PN-EN 408. Drewno sosnowe było 
odpowiednio wysuszone i przygotowane do badań. Długość próbek 
przyjęto 200 mm, czyli 9 – krotnie większą od większego z wymia-
rów przekroju poprzecznego, który wynosił średnio 20,6 mm w 
systemie RL i 20,8 w TL. Obciążenie próbek było przykładane ze 

stałą prędkością 0,03 
1s mm 

. Każdą z próbek drewna natural-

nego K0.0 oraz modyfikowanego K0.43 opisano zgodnie z kierun-
kiem jej orientacji. W celu analizy współczynnika odporności na 
pękanie na każdej próbce wykonano odcinki pomiarowe. Każdy z 
nich wynosił 10 mm i wykonany był z dokładnością do 0,1 mm. 
Umożliwiło to określenie rozwarcia szczeliny. Wyniki rejestrowano 
poprzez wzrost szczeliny na odcinkach pomiarowych. Dla każdej 
próbki rejestrowano wartości obciążenia i przemieszczenia. Pozwo-
liło to na określenie obciążeń krytycznych i początek propagacji. 

W celu znalezienia obciążenia krytycznego przyjęto metodę 

P() (rys. 4). W metodzie tej za początek procesu pękania przyjmu-

je się punkt przecięcia wykresu P() z prostą, dla której tangens 
kąta nachylenia jest o 5% mniejszy, niż tangens kąta nachylenia 

prostej zawierającej liniową część wykresu P(). Wartość obciąże-
nia krytycznego określa się jako Pc(5%) [6, 13]. 
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Rys. 4. Metody wyznaczania obciążenia krytycznego Pc [6, 13] 

 
W wyniku aproksymacji uzyskanych wyników określono rozkład 

przemieszczenia  po długości szczeliny a. Uzyskane wyniki 
przedstawiono na rys. 5 ÷ 8. 

 
Rys. 5. Zależność przemieszczenia  od długości szczeliny a w 
systemie propagacji TL (K0.0) 

 

 
Rys. 6. Zależność przemieszczenia  od długości szczeliny a w 
systemie propagacji TL (K0.43) 

 
Rys. 7. Zależność przemieszczenia  od długości szczeliny a w 
systemie propagacji RL (K0.0) 

 
Rys. 8. Zależność przemieszczenia  od długości szczeliny a w 
systemie propagacji RL (K0.43) 

 
Do opisu pękania drewna przyjęto krytyczny współczynnik 

uwalniania energii GIc [4, 6,7]. 
Celem pracy było ustalenie odporności na pękanie drewna mo-

dyfikowanego w stosunku drewna naturalnego. Wyniki badań po-
winny wykazać wpływ modyfikacji drewna na jego odporność na 
pękanie. Krytyczny współczynnik uwalniania energii G1c wyznacza 
się za pomocą zależności [6]: 

aB

Pn
G c

c







2

1
1  (1) 

 
Na podstawie literatury wartość przyjęto współczynnika n = 2,8 

[8]. Przykładowo dla danej próbki określono krytyczne wartości 
współczynnika uwalniania energii G1c, które zostały przedstawione 
w tabeli 2. 

 
Tab. 2. Pomiary wykonywane w czasie doświadczalnego badania 

próbki C1RL drewna naturalnego K0.0 oraz próbki CM4TL drewna 
modyfikowanego K0.43 

 

3. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ 

Badania wykazały, że dla systemu TL, inicjacja pękania została 
zapoczątkowana przed osiągnięciem przez próbki obciążenia mak-
symalnego. Obciążenie krytyczne wynosiło średnio 80% obciążenia 
maksymalnego. Zaobserwowano, że w próbkach szczególnie z 
drewna naturalnego powstawały pojedyncze pęknięcie, które na-
stępnie rozwijały się do momentu przekroczenia naprężeń maksy-
malnych. Pęknięcie rozprzestrzeniało się niemalże równolegle w 
kierunku włókien. 

Dla systemu RL średnie obciążenie krytyczne wynosiło około 
85% wartości obciążenia maksymalnego. Zarówno dla próbek z 
drewna naturalnego jak i modyfikowanego w systemie RL pęknięcie 
rozwijało się stabilnie. Próbki poddane rozrywaniu w systemie RL 
pękały wzdłuż włókien zgodnie z kierunkiem anatomicznym – L. 
Propagacja pęknięcia następowała na granicy drewna twardego i 
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miękkiego. Tak jak w systemie TL tak i w systemie RL pęknięcie 
zachodziło do momentu rozszczepienia próbek, przy czym dla 
drewna modyfikowanego zachodziło w sposób powolny. 

Na rys. 9 i 10 przedstawiono przykładowo wyznaczone obcią-
żenia krytyczne dla systemu TL drewna naturalnego i modyfikowa-
nego. 

a) 

 

b) 

 
 

Rys. 9. Obciążenia krytyczne w funkcji przemieszczenia drewna 
naturalnego K0.0 systemu propagacji TL, a) uśrednione wartości z 
pomiarów całej populacji próbek, b) obliczone wartości uśrednione 

 
a) 

 
b) 

 
Rys. 10. Obciążenia krytyczne w funkcji przemieszczenia drewna 
modyfikowanego K0.43 systemu propagacji RL, uśrednione warto-
ści z pomiarów całej populacji próbek, b) obliczone wartości uśred-
nione 

W oparciu o uzyskane wykresy drewna naturalnego i modyfi-
kowanego poddanego procesowi propagacji określono wartości 

przemieszczeń  dla Pc(5%), które to po uśrednieniu umieszczono w 
tabeli 3. 

 
Tab. 3. Średnie wartości obciążeń krytycznych i odpowiadające im 

przemieszczenia dla drewna naturalnego K0.0 i modyfikowanego 
K0.43 

 
 
Przeprowadzone badania odporności na pękanie drewna mo-

dyfikowanego wykazały, utratę spójności kompozytu w zależności 
od systemu propagacji. Zarówno dla systemu promieniowo – 
wzdłużnego RL jak i styczno – wzdłużnego TL zaobserwowano 
pojedyncze pęknięcia, które rozwijały się, aż do przekroczenia 
naprężeń dopuszczalnych. W systemie styczno – wzdłużnym TL 
pęknięcie propagowało w kierunku prawie równoległym do włókien, 
zaś w promieniowo – wzdłużnym RL wzdłuż włókien materiału 
[MTT]. 

Drewno modyfikowane cechowało się mniejszymi wartościami 
przemieszczenia, niż drewno naturalne. Zarówno styczno – wzdłuż-
ny TL jak i promieniowo - wzdłużny RL kierunek propagacji próbek z 
drewna modyfikowanego charakteryzował się większymi warto-
ściami obciążeń, niż próbek z drewna naturalnego. 

Z przeprowadzonego doświadczenia wynika, że drewno jako 
materiał kompozytowy całkowicie inaczej zachowuje się w czasie 
działania na niego obciążenia rozciągającego, niż takie materiały 
inżynierskie, jak na przykład stal. Utrata spójności próbek wykona-
nych z drewna naturalnego i modyfikowanego charakteryzowała się 
gwałtownością oraz długim i stabilnym pękaniem. 

WNIOSKI KOŃCOWE 

Przeprowadzone badania wpływu zawartości polimeru w drew-
nie na odporność na pękanie wykazały, że w obydwu przypadkach 
propagacji szczeliny (TL i RL) drewno modyfikowane wykazuje 
znacznie większe wartości. Związane jest to ze wzmocnieniem jego 
struktury. Zawartość polimeru w strukturze drewna powoduje po-
wstanie kopolimeru charakteryzującego się zwartą i odporną na 
pękanie strukturą. Rezultatem tego jest wzrosła wartości siły kry-
tycznej przy tylko nieznacznym zmniejszeniu przemieszczenia. 

Ponadto wartości krytycznych współczynników ICG  dla obu 

analizowanych systemów propagacji szczeliny są zbliżone. Zarówno 
dla systemu styczno – wzdłużnego TL jak i promieniowo - wzdłuż-
nego RL pękanie próbek z drewna modyfikowanego następowało 
przy większych wartościach obciążeń, niż dla drewno naturalnego. 
Wynika stąd, że kompozyt drewno – polimer cechuje się większą 
odpornością na pękanie, niż drewno naturalne. 
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The fracture toughness of the modified wood surface 

The fracture toughness is an important feature of compo-

site materials. There are often cases of sudden rupture of 

elements, despite the fact that the stresses do not exceed the 

limit values. The cracking of the material is the cause of 

economic loss and often leads to fatal accidents. Therefore, 

designing hedging structures against the loss of cohesion is 

very important. This paper presents the quantitative relation-

ships between fracture toughness of modified wood and natu-

ral in certain load conditions, and the size of the defect. The 

influence of polymer content on the fracture strength of the 

composite wood - polymethyl methacrylate was presented in 

the work. Methods for determining the critical force and 

toughness of natural wood and modified with the selected 

anatomical orientations are presented. The article demon-

strated a significant increase in resistance to fracture of the 

wood surface modified with respect to natural wood 
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