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KLASA V  

 

 Temat:  Wykorzystanie zalet drewna. 
 

Drewno jest produktem pochodzenia roślinnego, składającym się z ogromnej ilości drobnych, 

zdrewniałych komórek. Drewno pozyskuje się ze ściętego drzewa. Najwartościowsze drewno 

otrzymuje się z pnia drzewa, zwłaszcza z jego dolnej części zwanej odziomkiem. 
 

Budowę drewna widać na jego przekroju poprzecznym. W samym środku znajduje się rdzeń, 

wokół którego układają się słoje przyrostu rocznego. Słoje w pobliżu rdzenia są ciemniejsze i 

twardsze – tę część nazywamy twardzielą. Słoje bliżej kory – szersze i jaśniejsze – to biel. 

Pień okrywa kora, a pod nią znajduje się łyko. Pod łykiem leży warstwa miazgi, powodująca 

wzrost drzewa (pogrubienie się pnia). 

Pozyskiwane z różnych drzew drewno ma różne właściwości, które decydują o jego wartości 

użytkowej. 

Barwa, połysk, gęstość, zdolność przewodzenia dźwięków i ciepła, zapach oraz trwałość 

to cechy fizyczne drewna. 

 

Do właściwości mechanicznych zaliczamy: wytrzymałość, sprężystość, giętkość, twardość i 

łupliwość. Wszystkie te cechy decydują o różnym zastosowaniu drewna w wielu dziedzinach 

życia i gałęziach przemysłu. 

Od sposobu pozyskiwania i obróbki drewna zależy, czy będzie ono pełnowartościowym ma-

teriałem. Najlepsze drewno uzyskuje się podczas ścinki zimowej, ponieważ pień zawiera w 

tym okresie najmniej soków. 
Drewno przerabia się w zakładach przemysłowych, zwanych tartakami. 

Do przerzynania pni stosuje się maszyny, zwane trakami. 

Do przerzynania belek i listew używa się pił tarczowych. 

Przed dalszą obróbką drewno należy wysuszyć. Można to zrobić w sposób naturalny – na 

wolnym powietrzu. Drewno układa się w stosy. Poszczególne warstwy przekłada się odpa-

dami listew, aby powietrze mogło swobodnie przepływać. Proces naturalnego suszenia jest 

powolny. 



 

W zakładach produkcyjnych drewno suszy się szybciej w szczelnie zamkniętych komorach, 

które podgrzewa się gorącym powietrzem. 

Z pociętego pnia uzyskujemy belki, krawędziaki, deski, deseczki i łaty. Produkty te mają póź-

niej różnorodne zastosowanie. 

 

Wyroby otrzymywane z drewna są bardzo zróżnicowane. Należą do nich 

m.in. okleina i sklejka. 

Sposoby uzyskiwania okleiny są pokazane na rysunku. 

 
Pozyskiwanie arkuszy okleiny przez cięcie nożem po obwodzie okrąglaka (okorowanego i 

obrobionego pnia drzewa) 

 
Pozyskiwanie arkuszy okleiny przez cięcie piłą okrąglaka na warstwy 

Sklejkę otrzymujemy przez sklejenie arkuszy oklein – cienkich i krzyżujących się kierunkiem 

włókien. Liczba warstw jest zawsze nieparzysta. Sklejkę wykorzystuje się w przemyśle me-

blarskim, budowlanym, lotniczym i okrętowym. Produkuje się ją z drewna sosny, olchy, buku 

lub brzozy. 

Stosowanie drewna w wielu gałęziach przemysłu sprawia, że musimy zastanowić się nad 
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właściwym gospodarowaniem zasobami leśnymi. Wycinanie zbyt dużych powierzchni lasów 

zaburzyłoby ekosystem i mogłoby doprowadzić do zniszczeń w środowisku. 

Przez wykorzystywanie odpadów powstałych w tartaku oszczędzamy lasy. Z odpadów po-

wstają nowe materiały, które mają zastosowanie np. w budownictwie i meblarstwie. 
Płyty pilśniowe powstają przez sprasowanie rozdrobnionych odpadów drzewnych z 

dodatkiem spoiwa. 

Płyty wiórowe to klejone i prasowane wióry uzyskane z odpadów tartacznych. 

Płyty stolarskie to dwie okleiny, między którymi zostały wklejone listwy 

niepełowartościowego drewna. 

 

Powszechnie i od dawna stosowanym materiałem kompozytowym jest drewniana sklejka – 

materiał drewnopodobny. W odróżnieniu od naturalnych materiałów (np. desek), deski 

kompozytowe dają nieograniczone możliwości projektowania i tworzenia aranżacji. Dzięki 

połączeniu drewna i polimeru uzyskano materiał o doskonałych właściwościach – trwały, 

odporny na działanie wilgoci, warunków atmosferycznych, szkodników, drobnoustrojów i 

grzybów, a przy tym wyglądający jak drewno.  

Deska kompozytowa: 

 ma dużą wytrzymałość na obciążenia; 

 jest w pełni odporna na czynniki atmosferyczne, w tym promienie słoneczne i opady; 

 ma dłuższą żywotność niż drewno, cechuje się całkowitą odpornością na działanie insektów i 
gryzoni; 

 nie poddaje się działaniu grzybów pleśniowych, nie gnije; 

 trudno się zapala, dzięki czemu stanowi bezpieczniejszy materiał budowlany; 

 nie wymaga malowania ani impregnacji. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadanie   
Wykonując samodzielnie prace z drewna, będziecie się posługiwali podstawowymi narzę-

dziami i przyborami do obróbki ręcznej.  

Przeczytajcie poniższe opisy i zaproponujcie ich uzupełnienia.  

 

Piła rozpłatnica 

Służy do  sklejki i innych szerokich płaszczyzn oraz desek wzdłuż i w poprzek włókien. 

Piła otwornica 

Służy do wycinania większych . 

Piła włośnica 

Służy do delikatnej obróbki drewna, np. do wycinania  wzdłuż linii krzywej. 

Nóż 

Nóż o długim brzeszczocie służy do , strugania drewna. 

Kolec 

Jest przeznaczony do znaczenia na  i przebijania otworów w cienkich deseczkach lub 

sklejce. 

Obcęgi 

Służą do  gwoździ i przecinania drutu. 

Pilnik, tarnik 

Pilnik ma drobne, skośne nacięcia i dlatego  nim kształty. Tarnik ma grube nacięcia i 

służy do  tych kształtów. 

Dłuto 

Jest przeznaczone do  i formowania otworów w drewnie. 

Cyrkiel 

Cyrklem stalowym  łuki i  długości odcinków. 

W warsztacie stolarskim stolarz posługuje się także elektronarzędziami. 

 

Do elektronarzędzi należą: 
 szlifierka taśmowa, która służy do szlifowania i wygładzania płaskich powierzchni; 

 wiertarka, która służy do wykonywania otworów (wielkość otworu zależy od średnicy 
wiertła); 

 wiertarko-wkrętarka lub wkrętak akumulatorowy, które służą do wkręcania i wykręcania 
wkrętów. 

Elementy drewniane możemy łączyć za pomocą gwoździ, wkrętów lub kleju, a także łączyć 

śrubami. Używając gwoździ, musimy pamiętać, aby każdy wbić pod innym kątem. Połączenie 

będzie dzięki temu bardziej wytrzymałe. 
 

 



Wykonanego  zadania  proszę zrobić zdjęcie i wysłać na massengera lub na adres 

e-mailowy:  kowal73pl@gmail.com    (notatkę można wydrukować i wkleić do zeszytu) 

termin do godz.15.00 dnia w którym masz lekcję. 
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