


  Najstarszy i najpowszechniej używany 
materiał konstrukcyjny 
 Drewno – otrzymywane z obróbki 
ściętych drzew liściastych i iglastych 
 Drewno jest surowcem odnawialnym 
 Długi czas wytwarzania (związany ze 
wzrostem drzewa) 
 Długi czas żywotności (np. dąb 1000 
lat) 
 Drewno to  materiał łatwy do obróbki 
 Obróbka mechaniczna – korowanie, 
cięcie, łupanie itp. 
 Obróbka chemiczna – wyodrębnianie z 
drewna różnych jego substancji (np. 
celulozy, ligniny) 
 Obróbka fizykochemiczna – 
zastosowanie jednocześnie obróbki 
chemicznej i mechanicznej w skutek 
czego otrzymuje się materiały 
drewnopochodne.  



W botanice, drewnem (tkanką drzewną) nazywa się warstwę znajdującą się między 
warstwą łyka i kory a rdzeniem. W drewnie, na przekroju pnia występują dwie sfery: 
wewnętrzna – zwana twardzielą i zewnętrzna – zwana bielem. 



GATUNKI DRZEW W POLSCE 

 
-ze względu na ulistnienie: 
• liściaste (np. brzoza, lipa, buk, dąb, klon, topola, olcha), 

• iglaste (np. sosna, świerk, jodła, modrzew, limba, cis) 
 
-ze względu na twardość: 
• twarde (np.  grab, buk, jesion, cis, dąb),  
•miękkie (np. jodła, modrzew, świerk, sosna, olcha, topola, lipa) 
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Drewno brzozy jest średnio twarde, umiarkowanie ciężkie, posiada wysokie właściwości 
mechaniczne. Wykorzystywane jest do produkcji mebli, sklejki oraz w przemyśle 
papierniczym. Dawniej wyrabiano z niego koła, dyszle do wozów, drabiny. Używane jest do 
suchej destylacji (wyrobu dziegciu) i do produkcji węgla drzewnego. Sok z brzozy  (zwany 
„oskołą”) stosuje się do wyrobu piwa, octu, musującego wina oraz syropu, a w kosmetyce 
do produkcji tzw. wody brzozowej. 



 

Drewno dębowe jest ciężkie, trwałe i odporne na działanie wody, dlatego stosuje się je 
do produkcji okien, mebli, stolarki wewnętrznej budowlanej (klepki podłogowej, 
parkietów, okładzin), jako materiał konstrukcyjny do budowy statków, konstrukcji 
naziemnych i podziemnych. 



 

Jesion jest to twarde, wytrzymałe, sprężyste i elastyczne drewno, z którego wykonuje 
się sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne, schody, poręcze i meble.  



 

Buk to twarde, elastyczne i łatwo łupliwe drewno, które jest wykorzystywane do 
produkcji narzędzi, instrumentów muzycznych, mebli giętych oraz sklejki. 



Drewno grabowe jest ciężkie, bardzo twarde, bardzo trudno łupliwe, trudno zapalne 
(drewno graba pospolitego jest najtwardsze ze wszystkich rodzimych drzew w Polsce to 
tzw. „żelazne drewno”, jest też najcięższe). 
 Używane m.in. do budowy narzędzi i konstrukcji narażonych na duże obciążenia 
mechaniczne. Jest wyśmienitym materiałem do zwęglania i na opał. 



 

Sosna to jasne, lekkie, miękkie, sprężyste o dobrej wytrzymałości mechanicznej drewno, 
które używa się do produkcji płyt wiórowych i pilśniowych, na sklejkę, na cele 
konstrukcyjne, stolarkę okienną i drzwiową, podłogi. Niegdyś stosowane było jako 
materiał na słupy energetyczne, na stemple górnicze czy podkłady kolejowe. 



 

Jodła to lekkie, miękkie, bardzo łupliwe i łatwo zapalne drewno, które znajduje 
zastosowanie w stolarstwie, w budownictwie na gonty, w przemyśle muzycznym, w 
produkcji zapałek, zabawek, skrzynek,  i papieru.  



 

Drewno świerka jest jasne, lekkie, miękkie i elastyczne. Wykonuje się z niego meble 
(przeznaczone do wewnątrz, jak i ogrodów czy na tarasy),  instrumenty muzyczne i 
zabawki.  



 

 
Ścięte drzewo przewożone jest do tartaku, w którym odbywa się jego przerób. Otrzymany 

materiał określa się jako tarcicę. Uzyskane produkty są gotowe do wykorzystania po 

wcześniejszym wysuszeniu. Suszenie przeprowadza się na wolnym powietrzu lub w 

specjalnych komorach. 

Z pociętego pnia uzyskujemy: belki, krawędziaki, deski, deseczki i łaty.  

Do przerzynania pni stosuje się maszyny, zwane trakami. 

Do przerzynania belek i listew używa się pił tarczowych.  

 Do obróbki drewna służą specjalistyczne narzędzia: piła, dłuto, strug, tarnik… 

W trakcie posługiwania się nimi należy zachować dużą ostrożność, aby nie doszło do 

wypadku, oraz używać ich zgodnie z przeznaczeniem.   



 
Płyta pilśniowa – wyrób z drewna w postaci płyty wykonanej z rozwłóknionej 

tkanki drzewnej przez spilśnienie jej i uformowanie w odpowiedniej temperaturze i 

pod ciśnieniem. 



 

Płyta wiórowa – materiał konstrukcyjny dla przemysłu meblarskiego i 

budownictwa wytworzony ze specjalnie przygotowanych wiórów drzewnych, 

sprasowanych z dodatkiem żywic przy użyciu ciśnienia i wysokiej 

temperatury. 



 

Sklejka – (potocznie dykta) materiał kompozytowy sklejony z krzyżujących się 

cienkich warstw drewna. Zwykle składa się z nieparzystej ich liczby. Sklejki 

wytwarza się z różnych gatunków drewna, najczęściej z brzozy, olchy i sosny.  



 

Płyta stolarska – jest to płyta złożona z warstwy środkowej zwanej środkiem, 

oklejona dwiema warstwami obłogu lub arkuszami płyty pilśniowej. Podział ze 

względu na budowę: pełne i pustakowe. Płyty mają grubość: 12, 16, 18, 20, 22, 24, 

28, 32 i 35 mm. 



 

Płyta OSB – drewnopochodna, trójwarstwowa płyta kompozytowa 

wykorzystywana głównie w budownictwie. 



 
 
Własności mechaniczne drewna warunkowane są czynnikami tj.: wilgotność drewna, 

gęstość, udział drewna wczesnego i późnego oraz wady drewna (miejsce ich 

występowania i rozmiar). Wskutek działania sił zewnętrznych drewno zmienia swe 

pierwotne wymiary i kształty. 

 

• wytrzymałość na ściskanie, 

• zginanie, 

• zmęczenie,  

• łupliwość,  

• twardość,  

• ścieralność 

 

Drewno wykazuje największą wytrzymałość wzdłuż włókien. Wytrzymałość drewna 

wzrasta w miarę wzrostu gęstości oraz wzrostu udziału drewna późnego. Wzrost 

wilgotności, obecność wad (sęki) oraz zgnilizna powoduje spadek wytrzymałości drewna.  
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