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Problem świadomego pozyskiwania 

właściwości tworzyw drzewnych 

na potrzeby konstrukcyjne

1. Wprowadzenie

Podejmując tematykę nowo wznoszonych konstrukcji 

drewnianych czy w kontekście remontów lub modernizacji 

dobrze jest rozpoznać warunki pracy tego materiału oraz 

jego właściwości. Należy przyglądać się nie tylko samej 

strukturze drewna czy jego wilgotności, ale również roz-

poznać klimat zewnętrzny czy mikroklimat pomieszczeń, 

w jakim to drewno (lub materiał drewnopochodny) będzie 

pracować. Obiekty drewniane są wyjątkowo mocno nara-

żone na zmienne warunki otoczenia, które mogą prowa-

dzić do trwałych uszkodzeń konstrukcji. Szeroko pojęta 

problematyka tworzenia i wzmacniania konstrukcji drew-

nianych wymaga wiedzy o „kompozytach” z drewnem 

w roli głównej np. o zróżnicowanych materiałach drew-

nopochodnych, takich jak GL, LVL, PSL itp., o łącznikach, 

złączach lub kompozytach FRP i o źródłach i sposobach 

pozyskiwania informacji o ich właściwościach.

2. Produkty przemysłu drzewnego 
i pozyskiwanie ich właściwości

2.1. Drewno lite

Na naszym rynku najbardziej rozpoznawalnym, a zatem 

najbardziej rozpowszechnionym produktem przemysłu 

drzewnego na potrzeby konstrukcyjne jest tarcica ob-

rzynana występująca w sortymentach związanych z jej 

gabarytami (deska, belka, bal, krawędziak, łata – na-

zwy wg nieobowiązującej już normy [7]). Jak wszyst-

kie elementy wprowadzane na rynek winny być rozpo-

znawalne w zakresie reprezentowanych przez siebie 

właściwości reprezentatywnych klasy. Niestety widok 

znakowanych elementów tarcicy (rys. 1) na polskich bu-

dowach jest stosunkowo rzadki i tak naprawdę wielo-

krotnie wykonawcy nie wiedzą, co tak naprawdę otrzy-

mali na budowę (rys. 2).

W ubiegłym roku nastąpiła kolejna nowelizacja normy po-

dającej klasy wytrzymałości drewna litego (PN-EN 338 [8]). 

Obecnie obowiązująca norma w czerwcu 2016 wpro-

wadziła w odniesieniu do normy EN 338:2010–02 

(PN-EN 338:2011) m.in.:

a)  tabelę z klasami wytrzymałościowymi dla gatunków 

iglastych na podstawie prób rozciągania (klasa T);

b)  poszerzenie tabeli z klasami wytrzymałościowymi 

dla gatunków liściastych na podstawie testów zgi-

nania pionowego;

c)  modyfikację niektórych charakterystycznych warto-

ści wytrzymałości, sztywności i gęstości dla gatun-

ków iglastych (tabela 1);

d)  modyfikację równania określającego charaktery-

styczne wartości innych właściwości fizycznych, 

na których oparte są gatunki, które zostały przesu-

nięte z EN 384.

Rys. 1. Znakowanie tarcicy – klasa C18 (zastosowanie np. 
na kratownice)

Rys. 2. Znakowanie tarcicy – klasa C18 (zastosowanie np. 
na kratownice)

Dr inż. Dorota Kram, Politechnika Krakowska
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Patrząc pobieżnie, jak wygląda tabela podająca charakte-

rystyki dla klas drewna iglastego (tabela 1), nie jesteśmy 

w stanie szybko wychwycić istotnych zmian. Zauważymy 

je dopiero, porównując wersje 2016-pl do 2011-pl (po-

przedniczki obecnej normy) – tabela 2. Zmiany w tabeli 

1 w zakresie klas najczęściej stosowanych na rynku pol-

skim w dużej mierze są po stronie bezpiecznej (w paru 

przypadkach wartości zwiększyły się o kilka procent), są 

jednak też zmiany in minus, których nie możemy zlekce-

ważyć. Należy pamiętać, że właściwości normowe zostały 

określone dla wilgotności drewna w stanie powietrzno-su-

chym, czyli przy wilgotności 12% (±3%). Ponieważ drewno 

stosowane w elementach konstrukcyjnych ma możliwość 

zmiany wilgotności, stosujemy współczynniki modyfiku-

jące właściwości materiałów (kmod, kdef). Zgodnie z normą 

EC5 [10] wilgotność drewna litego stosowanego na ele-

menty konstrukcyjne nie powinna przekraczać 18% dla 

elementów chronionych przed zawilgoceniem i 23% dla 

elementów pracujących na otwartym powietrzu.

Jak już wspomniano, obecna norma EN-338 [8] wpro-

wadziła nową tablicę z dodatkową klasą T dla gatunków 

iglastych na podstawie prób rozciągania (m.in. T8, T9, 

T10 … T26, T27, T28, T30). Obecnie klasy te są istot-

ne dla przemysłu drzewnego, dokładniej dla producen-

tów elementów klejonych, obecnie przeciętny inżynier 

z nich nie będzie korzystał.

Tabela 1. Klasy wytrzymałości dla drewna iglastego na podstawie testu zginania prostopadłego wg EN 338:2016 (na żółto 
klasy konstrukcyjne dostępne na rynku polskim)

Klasy C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50

Właściwości wytrzymałościowe (w N/mm2)

Zginanie fm,k 14 16 18 20 22 24 27 30 35 40 45 50
Rozciąganie wzdłuż włókien ft,0,k 7,2 8,5 10 11,5 13 14,5 16,5 19 22,5 26 30 33,5

Rozciąganie w poprzek włókien ft,90,k 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Ściskanie wzdłuż włókien fc,0,k 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 29 30

Ściskanie w poprzek włókien fc,90,k 2,0 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0
Ścinanie fv,k 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Właściwości sprężyste (w kN/mm2)

Średni moduł sprężystości wzdłuż włókien Em,0,mean 7,0 8,0 9,0 9,5 10,0 11,0 11,5 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0
5% kwanty modułu sprężystości wzdłuż włókien Em,0,k 4,7 5,4 6,0 6,4 6,7 7,4 7,7 8,0 8,7 9,4 10,1 10,7
Średni moduł sprężystości w poprzek włókien Em,90,mean 0,23 0,27 0,30 0,32 0,33 0,37 0,38 0,40 0,43 0,47 0,50 0,53

Średni moduł odkształcenia postaciowego Gmean 0,44 0,50 0,56 0,59 0,63 0,69 0,72 0,75 0,81 0,88 0,94 1,00

Gęstość (w kg/m3)

Gęstość charakterystyczna (5%) ρk 290 310 320 330 340 350 360 380 390 400 410 430
Średnia gęstość ρmean 350 370 380 400 410 420 430 460 470 480 490 520

Tabela 2. Porównanie wartości wytrzymałości dla poszczególnych klas drewna iglastego – zmiany PN-EN 338:2016 w sto-
sunku do 2011-pl

Klasy wytrzymałości – wielkości zmian EN 338 2016 do 2011

Klasy C14 C16 C18 C20 C22 C24 C27 C30 C35 C40 C45 C50
Właściwości wytrzymałościowe (w N/mm2)

Zginanie fm,k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rozciąganie wzdłuż włókien ft,0,k -10% -15% -9,1% -4.2% 0 +3,6% +3,1% +5,5% +7,1% +8,3% +11% +11,7%

Rozciąganie w poprzek włókien ft,90,k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ściskanie wzdłuż włókien fc,0,k 0 0 0 0 0 0 0 +4,3% 0 +3,8% +7,4% +3,4%

Ściskanie w poprzek włókien fc,90,k 0 0 0 0 0 0 -3,8% 0 -3,6% -3,4% -6,5% -6,25%
Ścinanie fv,k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Właściwości sprężyste (w kN/mm2)
Średni moduł sprężystości  

wzdłuż włókien
Em,0,mean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5% kwantyl modułu spręzystości 
wzdłuż włókien

Em,0,k 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1% 0

Średni moduł sprężystości  
w poprzek włókien

Em,90,mean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Średni moduł odkształcenia postacio-
wego

Emean 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gęstość (w kg/m3)
Gęstość charakterystyczna (5%) ρk 0 0 0 0 0 0 -2,7% 0 -2,5% -4,8% -6,8% -6,5%

Średnia gęstość ρmean 0 0 0 +2,6% 0 0 -4,4% 0 -2,1% -4% -5,8% -5,5%
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2.2. GL

Przetwarzanie drewna na skalę przemysłową rozpoczę-

ło się od klejenia desek do postaci dźwigarów o zróż-

nicowanym kształcie. Historia tych konstrukcji w kon-

tekście patentów sięga końca 19 wieku. Opatentował 

je Otto Hetzer, z zawodu cieśla, który prowadził w We-

imarze tartak parowy. W latach 1891 do 1910 Hetzer 

uzyskał na terenie Niemiec pięć państwowych paten-

tów dotyczących elementów klejonych. I właściwie 

od tego momentu można datować stopniowy rozwój 

przetwórstwa przemysłu drzewnego na potrzeby kon-

strukcyjne (rys. 3).

Z tarcicy konstrukcyjnej (zazwyczaj z desek grubo-

ści 6–45 mm) powstają elementy klejone warstwowo. 

Elementy z desek znane są w większości krajów pod 

pilśń

1920

1910

1940 1960 1980 20001900

LVLGL

sklejka

płyta wiórowa

MDF OSB

PSL
belka I

CLT

Rys. 3. Rozwój tworzyw drzewnych i orientacyjne daty ich opatentowania lub wprowadzania na potrzeby budownictwa

Rys. 4. Kierunki przetwarzania drewna na potrzeby budownictwa [4]

Rys. 5. Elementy klejone warstwowo i drewno lite klejone war-
stwowo wg PN-EN 14080 [12]
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skróconą nazwą GL (z ang. Glulam). Produkt ten jest 

najlepiej rozpoznawany na polskim rynku budowlanym 

i procentowo najczęściej (poza drewnem litym) wystę-

pującym produktem przemysłu drzewnego, ale nie jest 

jedynym (rys. 3 i rys. 4).

Rys. 7. Efekt przekroczenia wytrzymałości na ścinanie tar-
czowe (rolling shear) w płycie CLT [5]

Rys. 6. Zachowanie drewna (desek) podczas badania rolling shear [3]

Tabela 3. Klasy wytrzymałości dla elementów klejonych warstwowo o układzie jednorodnym (homogenicznym) [12]

Klasy wytrzymałości – wartości charakterystyczne

 GL20h GL22h GL24h GL26h GL28h GL30h GL32h

Właściwości wytrzymałościowe [N/mm2=MPa]

Zginanie fm,g,k 20 22 24 26 28 30 32

Rozciąganie wzdłuż włókien ft,0,g,k 16 17,6 19,2 20,8 22,3 24 25,6

Rozciąganie w poprzek włókien ft,90,g,k 0,5

Ściskanie wzdłuż włókien fc,0,g,k 20 22 24 26 28 30 32

Ściskanie w poprzek włókien fc,90,g,k 2,5

Ścinanie fv,g,k 3,5

Ścinanie tarczowe (Rolling shear) fr,g,k 1,2

Właściwości sprężyste [N/mm2=MPa]

Moduły sprężystości

Średni (wzdłuż włókien) E0,g,mean 8400 10500 11500 12100 12600 13600 14200

5% kwantyl (wzdłuż włókien) E0,g,05 7000 8800 9600 10100 10500 11300 11800

Średni (w poprzek włókien) E90,g,mean 300

5% kwantyl (w poprzek włókien) E90,g,05 250

Moduły odkształcenia postaciowego

Średni Gg,mean 650

5% kwantyl Gg,05 540

Średni Gt,g,mean 65

5% kwantyl Gt,g,05 54

Gęstość [kg/m3]

Gęstość charakterystyczna ρg,k 340 370 385 405 425 430 440

Gęstość średnia ρg,mean 370 410 420 445 460 480 490
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Dla drewna klejonego warstwowo z desek w ostatnim 

czasie zaszły kolejne istotne zmiany. Dotknęły one normy 

PN-EN 1194:2000 [9], która została wycofana i zastąpio-

na bardziej rozbudowaną wersją PN-EN 14080:2013–07 

[12]. Norma ta obejmuje nie tylko powszechnie znane 

elementy belkowe GL, ale również pokazuje współcze-

sne/nowsze formy elementów klejonych na bazie de-

sek (m.in. elementy płytowe – szerzej patrz też PN-EN 

16351:2015–12 [15] [14]) (rys. 5).

W tym stuleciu znana do tej pory forma drewna klejone-

go warstwowo GL, o poziomym układzie spoin, wyko-

rzystywana w rozwiązaniach belkowych, została wzbo-

gacona o układy płytowe oraz o poziome spoiny, dając 

inny, bogatszy zakres zastosowania tym produktom 

i równocześnie w niektórych sytuacjach korzystniejsze 

właściwości. W ślad za tym przy doborze właściwości 

materiałów drewnopochodnych w trakcie projektowania 

wymaga się od projektanta wiedzy z zakresu techno-

logii, gdyż technologia i ukierunkowanie włókien moc-

niej niż gdzie indziej generują tu właściwości. W tym za-

kresie pomagają nam normy definiujące produkt i jego 

właściwości.

Przyglądając się tabeli 3 można zauważyć, że wśród wła-

ściwości pokazała się nowa cecha poświęcona ścinaniu 

drewna po przyrostach rocznych „Rolling shear” (f
r, g,k

).
 

Dopóki produkowano tylko elementy klejone w układach 

belkowych jednorzędowych cecha ta była nieistotna. Jej 

istota ujawniła się dopiero wraz z nową technologią pły-

towych elementów klejonych krzyżowo z desek – CLT 

(Cross Laminated Timber) – rysunek 6.

Wśród kolejnych ciekawostek technologicznych war-

to też zauważyć, iż oprócz oznaczeń drewna klejone-

go GL28h (homogeniczne) i GL28c (kombinowane) po-

kazuje się trzecie oznaczenie – litera s (np. GL28hs). 

Pierwsze dwa oznaczenia odnoszą się do elementów 

o szerokości powyżej 90 mm, ostatnie zaś do elemen-

tów „ultra-smukłych” o szerokości poniżej 90 mm.

Podobnie jak dla drewna litego norma pokazuje zasady 

znakowania wyrobu, w którym jedną z istotnych infor-

macji jest podawanie reakcji na ogień tzw. Euroklasy.

2.3. Elementy płytowe – sklejka

W procesach technologicznych możliwość pozyski-

wania fornirów otworzyło drogę dla kolejnych nowych 

wyrobów m.in. dla dobrze nam znanej sklejki oraz nie-

co później dla wyrobów LVL (z ang. Laminated Veneer 

Lumber) zwanych też lokalnie PLV (Parallel Laminat-

ed Veneer). 

Terminy i definicje dotyczące płyt drewnopochodnych sto-

sowanych w budownictwie zawarte są przede wszystkim 

w normie PN-EN 13986 Płyty drewnopochodne do sto-

sowania w budownictwie. Właściwości, ocena zgodno-

ści i oznakowanie [11]. W normie tej uporządkowano 

szereg definicji, chociaż i one wymagają niejednokrotnie 

uzupełnienia i wyjaśnienia, zwłaszcza w zakresie właści-

wości mechanicznych przy warstwowej pracy płyty.

Dotychczasowa ilustracja, jaką znajdziemy w normie 

PN/B-03150:2000 [6], przestała nam wystarczać, nie 

jest już precyzyjna i została wycofana z obecnej wer-

sji normy EC5 [10]. Przy bardzo zróżnicowanych pły-

tach taka systematyka byłaby trudna w interpretacji dla 

wszystkich wyrobów. Dla porównania powyżej przed-

stawiono, jak oznaczano indeksy wytrzymałości dla płyt 

wg PN/B-03150 [6].

Rys. 8. Znakowanie drewna klejonego warstwowo np. GL 
24h wg PN-EN 14080 [12]

Rys. 9. Oznaczenia wytrzymałości dla elementów płytowych w zależności od kierunku oddziaływania wg PN/B-03150 [6]
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Analizując elementy płytowe np. przy zginaniu, nale-

ży zauważyć, że pokazują się dwie wartości (tabela 

4) w zależności od ułożenia włókien w warstwach ze-

wnętrznych, co dodatkowo komplikuje czytelność dla 

mniej wtajemniczonych. Dlatego też tak ważne jest się-

ganie po normy „materiałowe” przy projektowaniu kon-

strukcyjnym, a wiedza o technologii i budowie tworzywa 

pomoże w świadomym podejmowaniu decyzji. Wyższe 

wartości związane są z dużą wytrzymałością drewna 

na rozciąganie wzdłuż włókien, jeżeli zewnętrzna war-

stwa tak pracuje, to mamy wyższą wytrzymałość da-

nej płyty. Natomiast jeżeli rozciąganie dolnych warstw 

płyty powoduje rozciąganie w poprzek włókien war-

stwy zewnętrznej, to wytrzymałość całej płyty jest niż-

sza. Warto też zauważyć jeszcze pewien „paradoks”, 

że dla płyt, w których warstwa zewnętrzna (pierwsza) 

ma rozciągane włókna wzdłuż, to im jest ona grubsza, 

tym jej wytrzymałość jest niższa. Jest to naturalne, po-

nieważ w grubszej płycie ortogonalnie ułożone kolejne 

warstwy osłabiają pracę całości i odwrotnie – dla płyt 

z warstwą zewnętrzną rozciągana w poprzek włókien 

zwiększanie grubości zwiększa wytrzymałość. Z tego 

też względu bardzo ważne jest staranne przygotowa-

nie rysunków konstrukcyjnych i niepomylenie układu 

warstw na budowie.

2.4. Elementy płytowe – LVL

Początki pierwowzoru LVL sięgają wprawdzie II wojny 

światowej, kiedy tworzywo to stosowano do wytwa-

rzania śmigieł i innych części samolotów. Dla budow-

nictwa LVL zaistniało w latach sześćdziesiątych (rys. 

3) i jest stosowane zwłaszcza w krajach skandynaw-

skich. Niestety w Polsce wyrób ten jest nadal słabo 

rozpowszechniony. Dla elementów LVL również istot-

ne jest ułożenie warstw jak i ustawienie płytowe lub 

tarczowe (tabela 4).

Tabela 4. Wartości charakterystyczne właściwości mechanicznych sklejki bukowej produkcji krajowej wg PN/B-03150:2000 [6]

Rodzaje właściwości Oznaczenia
Liczba fornirów (warstw)

≤ 7 9 11 13 15

Wytrzymałość, w N/mm2 (MPa)

Zginanie prostopadłe do płaszczyzny płyty fm, 90,k

68
11

61
18

52
28

46
34

41
39

Zginanie w płaszczyźnie płyty fm, k

27
18

27
18

27
18

27
18

27
18

Rozciąganie w płaszczyźnie płyty ft, k

45
30

54
24

45
30

45
36

36
39

Ściskanie w płaszczyźnie płyty fc, k

26
17

31
14

26
17

26
21

21
22

Tabela 5. Oznaczenia cech wytrzymałościowych dla wyrobów LVL [14]

Warunki obciążenia

Ustawienie próbek forniru klejonego warstwowo LVL 

krawędziowe  

płaszczyznowe

fm, 0,edge

fv, 0,edge

fm, 0,flat

fv, 0,flat

ft, 0 ft, 0

ft, 90,edge ft, 90,flat

fc, 0 fc, 0

fc, 90,edge fc, 90,flat

Rys. 10. Przykłady uszkodzenia dźwigara typu bumerang 
w strefie kalenicowej [1]
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3. Podsumowanie

Przytoczone tworzywa drzewne i źródła informacji po-

zyskiwania ich właściwości pokazują, że inżynier stale 

musi śledzić nowinki technologiczne. Rozwój tworzyw 

drzewnych, wbrew naszej polskiej świadomości, w świe-

cie jest bardzo dynamiczny. Zakres zastosowania two-

rzyw drzewnych na potrzeby konstrukcyjne jest nadal 

poszerzany lub starsze rozwiązania są udoskonalane. 

Zakres informacji o materiale (właściwościach materia-

łu) wystarczający przy rozpiętościach rzędu 6 m prze-

stał być wystarczający przy 30 m lub właściwości istotne 

dla elementów belkowych przestały być wystarczające 

dla elementów płytowych. Z błędów popełnionych przy 

pierwszych realizacjach wyciągamy wnioski. Realizując 

konstrukcje dużych rozpiętości wykonane z drewna kle-

jonego warstwowo, napotykamy dość często problem 

przekroczenia naprężeń na rozciąganie w poprzek włó-

kien lub na docisk. Rozciąganie w poprzek włókien do-

tyczy przede wszystkim strefy kalenicowej np. dźwiga-

rów dwutrapezowych czy typu bumerang (rys. 10).

Ale i strefy podporowe, „bezpieczne” przy małych roz-

piętościach, muszą podlegać dziś weryfikacji obliczenio-

wej i niejednokrotnie wzmocnieniom w związku z prze-

kroczeniem naprężeń na docisk.

Nowe rozwiązania i nowe wyzwania przywołują ponow-

nie do życia konstrukcje zespolone. Połączenie elemen-

tów drewnianych i żelbetowych (rys. 12) wzmacnia kon-

strukcję i zwiększa odporność ogniową przegrody. Nie 

są to bynajmniej nowe rozwiązania. Konstrukcja taka 

(zespolona drewniano-żelbetowa) na polskim rynku 

budowlanym uzyskała już w ubiegłym stuleciu aproba-

tę techniczną AT-15, co pokazuje, że zaniechane nie-

gdyś rozwiązania mogą i powracają wraz z rozwojem 

nowych technologii.
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