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Badanie porównawcze efektu skali 
w próbie ściskania drewna modyfi kowanego
Agata Walczak, Daniel Pieniak, Marcin Oszust, Monika Blukacz, Paweł Ogrodnik

Ważnym aspektem w projektowaniu konstrukcji drewnianych jest ocena wartości wytrzymałości materiału, w tym wytrzymałości na 
ściskanie, w oparciu o efekt skali. Celem pracy było oszacowanie efektu skali dla modyfi kowanego materiału quasi-kruchego. Do ba-
dań wykorzystano próbki wykonane z drewna sosnowego o wymiarach 20x20x60 mm3 i 40x40x60 mm3. Połowa próbek o mniejszym 
i większym polu przekroju została zaimpregnowana z użyciem wodnego roztworu zawierającego nanocząstki krzemionki. Następnie 
część próbek poddano dwufazowej obróbce termicznej, w fazie pierwszej próbki ogrzewano do temperatury 250ºC przez 10 minut, 
w fazie drugiej wygrzewano je w temperaturze 250ºC przez 10 i 20 minut. Wyniki badań wykazują istotny wpływ obróbki termicznej 
oraz mały wpływ impregnacji na wartości wytrzymałości próbek. Zaobserwowano istotne różnice pomiędzy wartościami wytrzyma-
łości obiektów uzyskanymi w badaniach laboratoryjnymi a wartościami obliczonymi w oparciu o statystyczną teorię Weibull’a. Wzrost 
różnic między wartościami związany jest z obróbka termiczną i impregnacją drewna. Bazując na uzyskanych wynikach badań można 
stwierdzić, że modyfi kacja drewna uniemożliwia poprawną ocenę wytrzymałości materiałów w oparciu o efekt skali.

Słowa kluczowe: materiał quasi-kruchy, efekt skali, drewno modyfi kowane.

WSTĘP
Konstrukcje drewniane traktowano jako budowle doraźne 
w celu odbudowy infrastruktury komunalnej uszkodzonej 
przez powodzie i inne katastrofy naturalne [7]. Często również 
używane były w przypadku braku funduszy na zastosowanie 
innego, trwalszego i bardziej wytrzymałego, materiału bu-
dowlanego. Troska o środowisko naturalne, jak i liczne zalety, 
przyczyniły się do polepszenia właściwości fi zycznych, mecha-
nicznych, biologicznych i ognioochronnych drewna [4,5,6]. 
Dzięki temu uzyskano materiał trwalszy, odporny na działa-
nie czynników zewnętrznych, przez co podejścia do drewna 
jako materiału budowlanego zmieniło się. Przykładem tego 
są między innymi obiekty infrastruktury transportu, takie jak 
kładki dla pieszych, ekrany akustyczne, przystanki autobuso-
we i tramwai wodnych, itp.

Ważnym elementem w projektowaniu tego typu obiektów 
jest określenie jego wytrzymałości, w tym wytrzymałości na 
ściskanie. Badania laboratoryjne umożliwiają określenie wy-
trzymałości danego materiału, jednakże rozmiar badanych 
próbek jest ograniczony. Nominalna wytrzymałość materiału 
zależy od maksymalnego obciążenia oraz od jego rozmiaru, 
dlatego też w celu poprawnej oceny wytrzymałości materiału 
niezbędne jest oszacowanie efektu skali [3]. Jest to szczegól-
nie istotne, gdy struktura obiektu poddawana jest modyfi kacji, 
której wpływ zależy od objętości bryły badanego materiału.

Źródła literaturowe podają dwa podstawowe podejścia 
umożliwiające oszacowanie efektu skali, stochastyczne i de-
terministyczne. Statystyczna teoria Weibull’a opiera się na zja-
wisku zaobserwowanych już w XV wieku przez Leonard’a da 
Vinci, który stwierdził, że największą wytrzymałość ma sznur 
o najmniejszej długości. Teoria statystyczna bazuje na hetero-
genicznej naturze materiału, wiąże się ze statystycznym roz-
rzutem wytrzymałości w obiekcie rzeczywistym. Zakłada, że 
wytrzymałość materiału zależy od najmniejszej wartości wy-
trzymałości występującej w objętości danego materiału [8, 9]. 
Wytrzymałość obiektu spada wraz ze wzrostem jego wymiarów 

z powodu prawdopodobieństwa występowania większej ilości 
defektów. W związku z łatwością obliczeń, podejście stocha-
styczne jest często stosowane w celu oszacowania efektu skali. 
Drugim podstawowym podejściem umożliwiającym oszaco-
wanie efektu skali w przypadku materiałów quasi-kruchych jest 
teoria energetyczna. W tym założeniu, efekt skali determinowa-
ny jest nie przez heterogeniczny charakter obiektu, lecz przez 
rozkład i wielkość naprężeń występujących w materiale  [1]. 
Związany jest z uwolnieniem energii w czasie powstawania 
dużych pęknięć lub dużych stref pękania występujących przed 
zniszczeniem obiektu. Wytrzymałość materiału wzrasta wraz ze 
wzrostem stosunku lc/D, gdzie lc - charakterystyczna długość 
mikrostruktury, uzależniona od wielkości i odległości stref spię-
trzonych lokalnych naprężeń, D - wielkość obiektu [10]. 

Chęć jak najdokładniejszego oszacowania wytrzymałości 
materiału stosowanego w różnych rozmiarach przyczyniła 

 
Rys. 1. Strefy temperatury w belce drewnianej poddanej działa-
niu ognia



AUTOBUSY 5 /2014 123

technika

Rys. 2. Schemat obróbki cieplnej próbek drewna sosnowego

Rys. 3. Schemat obciążenia próbki ściskanej: 1’– próbka badana, 
1’’ – przekrój poprzeczny próbki, 2 – płyta stała, 3 – płyta docisko-
wa ruchoma, 4 – przegub kulisty

się do połączenia teorii Weibull’a z teorią energetyczną, po-
wstania teorii statystyczno-energetycznej, nielokalnej teorii 
Weibull’a [2]. Podejście te zakłada, że zniszczenie obiektu spo-
wodowane jest makropęknięciem a współczynnik intensyw-
ności naprężeń wzrasta wraz ze wzrostem pęknięć przy sta-
łym obciążeniu. Teoria statystyczno-energetyczna umożliwia 
ocenę efektu skali z uwzględnieniem lokalnych naprężeń oraz 
losowości lokalnej wytrzymałości w materiale.

Drewno przeznaczone do użycia w konstrukcjach, w celu po-
lepszenia właściwości mechanicznych, biologicznych i ognio-
ochronnych, często poddawane jest modyfi kacji, np. obróbce 
termicznej, impregnacji. Wpływa ona między innymi na war-
tości wytrzymałości badanego materiału. Ocena efektu skali 
bazuje na wartościach uzyskanych dla próbek małych i istnieje 
prawdopodobieństwo, że nie uwzględnia ono różnego wpły-
wu modyfi kacji drewna na próbki o różnych wymiarach.

Poddanie drewna działaniu wysokich temperatur umożliwia 
ocenę wytrzymałości materiału oraz efektu skali dla przekro-
ju resztkowego belki. Przekrój belki poddany działaniu ognia 
zmniejsza się z powodu tworzenia się warstwy zwęglonej 
i strefy pirolizy (rys. 1). Istotne jest więc oszacowanie nośności 
resztkowej dla przekroju resztkowego. Nośność konstrukcji (R) 
jest bardzo ważnym aspektem dla bezpieczeństwa ludzi i dla-
tego w czasie działania ognia musi być ona zachowana przez 
odpowiednio długi czas. Brak jest regulacji prawnych dla kon-
strukcji otwartych, które zazwyczaj występują w infrastruktu-
rze transportu.  Za przykład mogą posłużyć budynki miesz-
kalne niskie, w których zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie, główna konstrukcja nośna powinna odpowiadać 
klasie odporności ogniowej R 30, co oznacza że zachowanie 
nośności ogniowej musi być zachowane przez 30 minut. Po-
nadto, podczas działania ognia w przekroju belki występują 
różne strefy temperatur a rdzeń belki osiąga temperaturę do 
250ºC. W związku z tym w celu poprawnej symulacji wpływu 
ognia na materiał drewniany należy uwzględnić temperaturę 
jaką osiąga przekrój resztkowy belki oraz utrzymywać ją przez 
odpowiednio długi czas. 

Celem pracy było oszacowanie efektu skali dla materiału 
quasi-kruchego – drewna sosnowego dodatkowo poddanego 
impregnacji i działaniu podwyższonych temperatur.

1. Materiał i metoda
Próbki do badań wytrzymałościowych, 
wykonane z drewna sosnowego, zo-
stały podzielone na dwie grupy biorąc 
pod uwagę ich wymiary. Pierwszą gru-
pę stanowiły próbki małe, o wymiarach 
20x20x60 mm3, a drugą duże, o wymia-
rach 40x40x60 mm3. Połowę próbek 
z każdej grupy poddano impregnacji 
z użyciem wodnego roztworu zawierają-
cego nanocząstki krzemionki. Impregna-
cję przeprowadzono metodą próżnio-
wą przez 15 min stosując podciśnienie 
rzędu - 0,7 atm, przy użyciu urządzenia 
SPU-200. Następnie, część próbek im-
pregnowanych i nieimpregnowanych 
poddano dwufazowej obróbce termicz-
nej w komputerowo sterowanym piecu 
PK100 według wykresu przedstawionego 

na rysunku 2. W fazie pierwszej trwającej 10 minut próbki były 
ogrzewane do temperatury 250°C, co umożliwiło wyrównanie 
temperatury w całej objętości próbek małych i dużych. W fazie 
drugiej część próbek wygrzewana była w temperaturze 250°C 
przez 10 a część przez 20 minut.

Badanie wytrzymałości na ściskanie przeprowadzono na 
uniwersalnej maszynie wytrzymałościowej Zwick/Roell Z100, 
badania realizowano ze stałą prędkością przesuwu trawersy 
wynoszącą 2 mm/min według schematu przedstawionego na 
rysunku 3.
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Rys. 4. Zmiana objętości próbek małych (ok. 20x20x60 mm3) w wyniku obróbki termicznej
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Rys. 5. Zmiana objętości próbek dużych (ok. 40x40x60 mm3) w wyniku obróbki termicznej

Wytrzymałość na ściskanie obliczono na podstawie 
równania:

A
Pmax

maxc =σ (1)
 

gdzie: 
Pmax – najwyższa wartość siły uzyskana w próbie [N],
A – przekrój próbki [mm2].

Obliczenia wytrzymałości większych próbek oparto na sta-
tystycznym podejściu wg równania Weibull’a:

 (2)

 

gdzie:
R20x20 – wytrzymałość na ściskanie pró-
bek o przekroju 20 x 20 mm2

R40x40 – wytrzymałość na ściskanie pró-
bek o przekroju 40 x 40 mm2

V20x20 – objętość próbek o przekroju 
20 x 20 mm2

V40x40 – objętość próbek o przekroju 
40 x 40 mm2

m – moduł Weibull’a.

Wyniki badań
Do analizy wpływu obróbki termicznej 
i impregnacji na właściwości drewna 
sosnowego, istotna jest wytrzymałość 
oraz objętość próbek mniejszych i więk-
szych. Na rysunku 4 przedstawiono śred-
nie wartości objętości badanych próbek 
o wymiarach 20x20x60  mm3. Obróbka 
termiczna wpłynęła na zmianę objętości 
próbek nieimpregnowanych i impregno-
wanych. Wraz ze wzrostem czasu ekspo-
zycji próbek w wysokiej temperaturze 
średnie wartości objętości badanych 
obiektów maleją.  

Rysunek 5 obrazuje średnie war-
tości objętości próbek o wymiarach 
40x40x60  mm3. Wraz ze wzrostem cza-
su ekspozycji w wysokiej temperaturze 
wartości objętości badanego materia-
łu maleją. Nie zanotowano istotnych 
zmian w spadku objętości pomiędzy 
nieimpregnowanymi a impregnowanymi 
próbkami.

Na rysunku 6 uwzględniono wartości 
wytrzymałości próbek drewnianych o wy-
miarach 20x20x60 mm3 i 40x40x60 mm3 
uzyskane w badaniach laboratoryjnych 
oraz wartości wytrzy-małości próbek 
o wymiarach 40x40x60  mm3 obliczone 
w oparciu o statystyczną teorię Weibull’a. 
Obróbka termiczna w większości przy-
padków spowodowała znaczny wzrost 
wartości wytrzymałości badanych obiek-
tów. Impregnacja próbek drewnianych 

wodnym roztworem zawierającym nanocząstki krzemionki nie 
wpłynęła znacząco na zmianę wartości wytrzymałości. Zaob-
serwowano wyraźną różnice pomiędzy wartościami wytrzy-
małości obiektów uzyskanymi w badaniach laboratoryjnymi 
a wartościami obliczonymi z równania Weibull’a. 

Analiza wyników badań
Rysunek 7 przedstawia wartości wytrzymałości próbek 

o wymiarach 20x20x60 mm3 i 40x40x60 mm3. W przypadku 
próbek nieimpregnowanych wytrzymałość wzrasta wraz ze 
wzrostem wymiarów obiektu. Wzrost czasu ekspozycji w wy-
sokiej temperaturze powoduje nieznaczny wzrost różnicy po-
między wytrzymałością próbek o mniejszym i większym polu 
przekroju. Związane jest to ze zbliżonym spadkiem objętości 
badanych obiektów. W przypadku próbek impregnowanych 
nie poddanych obróbce termicznej wytrzymałość maleje 



AUTOBUSY 5 /2014 125

technika

44,9

55,4

58,3

45,3

54,7

45,3

48

59,3

63,18

43,2

56,2

59,6

39,56

50,02
48,94

37,77

41,83

33,51

30

35

40

45

50

55

60

65

sosna sosna 250°C
10+10min

sosna 250°C
10+20min

sosna i sosna i 250°C
10+10min

sosna i 250°C
10+20min

re
dn

ia
 w

yt
rz

ym
a

o
 n

a 
ci

sk
an

ie
 [M

Pa
]

wytrzyma o  badana 20x20 wytrzyma o  badana 40x40 wytrzyma o  obliczona R40x40

Rys. 6. Wytrzymałości na ściskanie uzyskane w badaniach i obliczone w oparciu o rów-
nanie Weibull’a

Rys. 7. Różnica w wytrzymałości próbek o przekrojach początkowych 20x20 mm2 

i 40x40 mm2 w ujęciu procentowym

Rys. 8. Różnica w wytrzymałości badanej i obliczonej wg formuły Weibull’a próbek o wy-
miarach przekroju  poprzecznego 40x40 mm2 w ujęciu procentowym

wraz ze wzrostem wymiarów materiału. 
Najprawdopodobniej związane jest to 
z większą ilością defektów występujących 
w próbkach o większych wymiarach. Wy-
trzymałość obiektów impregnowanych po 
ekspozycji w wysokiej temperaturze ro-
śnie, w szczególności w przypadku próbek 
wygrzewanych przez 20 min. Najprawdo-
podobniej związane jest to z korzystnym 
wpływem dużych wymiarów próbek na 
działanie podwyższonych temperatur.   

Rysunek 8 przedstawia różnicę pomię-
dzy wartościami wytrzymałości próbek 
o wymiarach 40x40x60 mm3 uzyskanymi 
w badaniach laboratoryjnych a wartościa-
mi obliczonymi w oparciu o statystyczną 
teorię Weibull’a. Impregnacja materiału 
istotnie wpłynęła na zwiększenie różni-
cy pomiędzy wartościami wytrzymałości. 
Ponadto, w większości przypadków, na 
powiększenie różnic pomiędzy warto-
ściami wytrzymałości próbek wpływ mia-
ła obróbka termiczna. Uzyskane wyniki 
potwierdzają przypuszczenia, że wpływ 
obróbki termicznej jak i impregnacji na 
wytrzymałość zależy od wymiarów mate-
riału. Modyfi kacja drewna uniemożliwia 
poprawną ocenę wytrzymałości materia-
łów w oparciu o efekt skali. 

Podsumowanie
1. Wytrzymałość na ściskanie próbek 

drewnianych wzrasta wraz ze wzrostem 
objętości. Impregnacja nie wpływa 
istotnie na wytrzymałość próbek, od-
notowano nieznaczne pogorszenie wy-
trzymałości po impregnacji roztworem 
wodnym z nanocząstkami krzemionki.

2. Obróbka termiczna wpływa na wzrost 
zróżnicowania wartości wytrzymałości 
pomiędzy dużymi i małymi próbkami. 

3. Wytrzymałość obliczeniowa, oparta na 
statystycznym równaniu efektu skali 
Weibull’a nie pokrywa się z wartościami 
uzyskanymi w badaniach laboratoryj-
nych. Quasi-kruchy charakter materiału 
oraz wzrost liczby defektów spowodo-
wany niejednorodną strukturą w prób-
kach o większej objętości nie był czyn-
nikiem determinującym wytrzymałość. 
Najprawdopodobniej najważniejszą 
cechą wpływającą na wytrzymałość 
drewna jest wielkość i rozkład lokal-
nych spiętrzonych naprężeń powsta-
łych podczas próby ściskania.

4. Wyniki porównawcze wytrzymałości 
teoretycznej i określonej eksperymen-
talnie wskazują na istotny wpływ pod-
wyższonej temperatury na efekt skali. 
Równanie statystyczne efektu skali nie 
może być wykorzystywane do oblicza-
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Comparative study of scale eff ect of modifi ed timber in a compressive test

In timber construction designing the evaluation of material strength, including compressive strength, based on the scale eff ect is an 
important aspect. The aim of this work was to determinate the scale eff ect in modifi ed quasibrittle materials. Samples for investigations 
were made of pine timber with following dimensions: 20x20x60 mm3 and 40x40x60 mm3. Half of the samples with smaller and larger 
cross-sectional areas were treated with an aqueous solution containing silica nanoparticles. Next, the part of the samples was subjected 
to two-stages thermal treatment, at the fi rst stage samples were heated to 250ºC for 10 minutes, at the second stage samples were stored 
in 250ºC for 10 and 20 minutes. The study results indicate both, a signifi cant infl uence of thermal treatment and a low impact of impreg-
nation on samples strength. Signifi cant diff erences were observed between the strength values obtained in laboratory studies and the 
strength values calculated using the statistical Weibull theory. An increase between the values is connected with thermal treatment and 
impregnation of timber. Based on the results obtained in the studies it can be stated that timber modifi cation precludes evaluation of the 
materials strength based on the scale eff ect in a proper way.

Keywords: scale eff ect, modifi ed quasibrittle materials, compressive test.
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