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BADANIE ŁĄCZENIA TARCICY NA SZEROKOŚĆ ZA POMOCĄ KOŁKÓW 

Lech Graj 

Katedra Wychowania Technicznego WSP w Bydgoszczy 

W chwili obecnej produkuje się w Polsce w jednym zakładzie specjalistycznym 

około 20 OOO m3 dźwigarów klejonych warstwowo z desek o szerokości od 120 do 200mm. 

Przewidywany rozwój przemysłu warstwowych konstrukcji klejonych ma osięgnęć wiel

kość 120 OOO m3 rocznie. Aktualnie, w przypadku dużych wymiarów warstwowych ele
mentów konstrukcyjnych, poszczególne warstwy wymagaję wcześniejszego łęczenia wy
łącznie na długość zawartych w nich desek, ponieważ szerokość desek odpowiada sze

rokości dźwigara. Zagadnienie połęczeń wzdłużnych zostało już rozwięzane przez 

ljl)rowadzenie wysokowydajnych urzędzeń do łęczenia na wczepy klinowe. Przy zwięk

szonym jednak zapotrzebowaniu na drewno oraz stałej tendencji do przerobu coraz 

cieńszych asortymentów drewna okręgłego, należy liczyć się z trudnościami w uzy

skaniu odpowiedniej ilości tarcicy o jednakowej szerokości [l, 4]. Zachodzi więc 

potrzeba sprawdzenia możliwości technologicznych, które pozwoliłyby na wykorzysta

nie w produkcji tarcicy węższej od szerokości klejonych elementów. W zwięzku z tym 

podjęcie krajowych badań nad łęczeniem tarcicy węskiej na szerokość wydaje s,, po

trzebne i uzasadnione. 

CEL PRACY 

Bezpośrednim celem pracy było zbadanie wytrzymałości łęczenia desek na szero

kość różnymi sposobami oraz sprawdzenie odporności tych połęczeń. Pośrednim zaś 

celem było uzyskanie danych, które pozwolę na opracowanie w przyszłości założeń 

potrzebnych do wykonania odpowiednich urzędzeń produkcyjnych i wdrożenie w miarę 

potrzeb wybranej technologii. 
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OPIS WYKONANYCH DOŚWIADCZEŃ 

Do badań przygotowano następujęce materiały: 

1) tarcicę sosnowę kl. III/IV o grubości 25 mm, 

2) więżęcy na zimno klej rezorcynowy uPenacolite", 

3) kołki bukowe okręgłe (ryflowane) o średnicy zewnętrznej 6,8 i 10 mm i dłu

gości całkowitej 32, 36 i 40 mm. 

Wymienione materiały drzewne przed przystępieniem do badań doprowadzono do 

wilgotności 12 ! 1%. 

Badania nad łęczeniem tarcicy węskiej płaszczyznami bocznymi wykonano dwiema 

metodami, tj. przez klejenie oraz kołkowanie na próbkach o wymiarach 50 x 50 x 

x 25 mm. Powierzchnia lęczonych próbek była dla wszystkich wariantów badań warto

ścię stałę i wynosiła 12,5 cm2 

Przy łęczeniu 2 próbek metodę klejenia stosowano następujęcę technologię: 

1) klej rezorcynowy 11 Penacolite", 

2) ilość nakładania - 300 g/m2, 

T a b e 1 a 1 

Siła potrzebna do osadzenia w otworze ryflowanego kołka okręgłego 
w zależności od wymiarów kołka i dokładności pasowania 

Wymiary kołków 
(mm) 

Średnica 6 
Długość 32 

Średnica 6 
Długość 32 

Średnica 10 
Długość 40 

Średnica 
otworów 

(mm) 

5,9 
5,8 
5,7 
5,6 
5,5 

7,9 
7,8 
7,7 
7,6 
7,5 

9,9 
9,8 
9,7 
9,6 
9,5 

Średnia 
siła 

(daN) 

42 
63 
75 
82 

124 

49 
68 
78 
86 
92 

49 
61 
BO 
88 

120 

Uszkodzenia mechaniczne 
w% ogólnej ilości próbek 

kołków otworów 

o o 
o o 
o o 
3 1 
3 2 

o o 
o o 
o o 
3 2 
3 3 

o o 
o o 
o o 
4 2 
3 3 

Wilgotność tarcicy sosnowej w momencie osadzania kołka - 12 :!: 1%, 
wymiary próbek: 50 x 50 x 25 mm, kierunek osadzania kółka - w poprzek 
włókien - stycznie. 
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T a b e 1 a 2 

Jakość połączenia przy pomocy 1 kołka w zależności od technologii mocowania 
i dokładności pasowania 

Wymiary Średnica Siła w daN potrzebna do 

kołków 
Technologia otworu zniszczenia złącza przez: 

mocowania kołka mm mm rozciąganie zginanie statyczne 

5,9 11 14 
5,8 19 18 

bez kleju 5,7 26 29 
6,6 38 28 

Średnica 6 5,5 39 35 
Długość 32 5,9 61 42 

5,8 71 43 
z klejem 5,7 68 51 

5,6 62 47 
5,5 66 55 

7,9 10 31 
7,8 21 29 

bez kleju 7,7 32 44 
7,6 59 46 

Średnica 8 7,5 62 42 
Długość 36 7,9 81 62 

7,8 85 56 
z klejem 7,7 87 63 

7,6 92 60 
7,5 91 59 

9,9 14 34 
9,8 28 39 

bez kleju 9,7 39 52 
9,6 52 56 

Średnica 10 9,5 54 52 
Długość 40 9,9 98 69 

9,8 104 73 
z klejem 9,7 120 71 

9,6 111 78 
9,5 107 82 

Wymiary próbek: 50 x 100 (2 x 50) x 25 mm; łączony materiał: tarcica sosnowa 
o wilgotności 12 = 1%; kierunek łączenia: w poprzek włókien - stycznie. 

3) czas otwarty 15 min, 
4) ciśnienie prasowania - 4 daN, 

5) temperatura prasowania - 20°c, 

6) czas prasowania 24 h, 

7) czas sezonowania w temperaturze 20°c - minimum 96 h. 
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T a b e 1 a 3 

Wytrzymałość połączenia bocznymi płaszczyznami desek sosnowych 
o grubości 25 mm i wilgotności 12 z 1% w zależności od metody łączenia 

Wytrzymałość łączonych elementów 
Metoda łączenia Wymiary drewna litego oznaczona 

lub rodzaj materiału kołków w poprzek włókien przez: 
(Jim)• 

zginanie stat~czne rozci~9anie 
daN/cm2 % daN/cm % 

Klejenie 76 113 25 109 

6 X 32 11 16 2 9 
bez kleju 8 X 36 17 25 3 13 

Kołkowanie 
10 X 40 20 30 3 13 

6 X 32 20 30 5 22 
z klejem 8 X 36 24 36 7 30 

10 X 40 27 40 10 44 

Lite drewno 
sosnowe 67 100 23 100 

Wielkość łączonych powierzchni: 12,5 cm2; klej: rezorcynowy, w1ęzęcy na zinno 
(Penacolite); kołki bukowe - okrągłe - ryflowane z nadmiarem na wcisk 0,3 nvn. 

Dla metody łączenia przez kołkowanie wykonano doświadczenia wstępne, których 

celem było ustalenie odpowiednich pasowań w układzie kołek - otwór i zmierzenie 

sił potrzebnych do osadzania kołka w otworze w zależności od dokładności pasowa

nia [2, 3, 5]. W czasie wykonywania tych oznaczeń rejestrowano zaobserwowane w 
próbkach uszkodzenia mechaniczne. 

Przy łączeniu 2 próbek ze sobą metodę kołkowania za pomocę 1 kołka wykonano 

w kolejności następujące czynności: 
1) na bocznej płaszczyźnie próbki w jej geometrycznym środku nawiercano otwór 

o średnicy mniejszej od średnicy kołka o - 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 mm; głębokość 

otworu była równa połowie długości kołka+ 0,2 mm; 
2) w otworze umieszczono odpowiedni kołek, a następnie składając ze sobę dwie 

próbki zbliżono je siłę statyczną aż do momentu zupełnego zetknięcia się bocznymi 

płaszczyznami; w przypadku łączenia kołkami z klejem, pokrywano ich całe powierz
chnie przygotowanym do badań klejem, 

3) próbki łęczone kołkami z klejem sezonwano przez 96 h w pomieszczeniach pra

cowni. 

Jako kryterium oceny jakości poszczególnych połączeń przyjęto siłę w daN po

trzebną do zniszczenia złęcza przez zginanie oraz rozcięganie doświadczalnych pró· 
bek. Dla uzyskania danych porównawczych analogiczne oznaczenia przeprowadzono rów• 

nież na próbkach wykonanych z li tego drewna sosnowego o wymiarach 50 x 100 x 25 mm. 

Uzyskane wyniki dotyczące jakości połączenia próbek różnymi metodami wyrażone w 
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postaci wartości średniej z 10 oznaczeń dla każdego wariantu badań zestawiono w 

tabelach 1 do 3. 

WNIOSKI 

1. Uzyskanie połączenia wąskiej tarcicy powierzchniami bocznymi, które odpo

wiadałoby wytrzymałości litego drewna jest możliwe tylko w przypadku metody kle

jenia. 

2. Przy stosowaniu metody kołkowania (1 kołek na 12,5 cm2 łączonych powierz

cmi) należy brać pod uwagę obniżone wytrzymałości, które w stosunku do wytrzyma

łości litego drewna wynoszą: 

- dla technologii kołkowania bez kleju od 9 do 30% wytrzymałości litego drewna, 
- dla technologii kołkowania z klejem od 22 do 44% wytrzymałości drewna li tego. 
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Jlex rpałł 

HCCJIE,nOBAHHE no COE,UHHEHHIO IIHJIOMATEPHAJIA HA DIHPmIY 
C IlOMOID,bIO IIIHITOB 

P e a 10 M e 

B yc~OBHRX noB~meHHOro cnpoca H8 ĄpeBeCHHY H DOCTORHHOłł TeHĄeH
~H K nepepa60TKe Bee 6o~ee TOHKHX copTHMeHTOB Kpyrnołł ĄpeBeCHHN 
CAe)O'eT cqHTaTbCR c TPYĄHOCTRNH B o6ecneqeHHH COOTB8TCTBYIO~HX KOnH
qecTB DH~OM8TepH8~0B OĄHHaKoBołł KpynHołł mHpHHN.\ 

B CBR3H C 3THM 6NnH npoBeĄeHN HCC~eĄOB8HHR no nposepKe H HCnO~b-
30B8HKlO TeXHOnOrHqecKHX B03MO~HOCTełł, KOTOpNe 6N no3BOAHnH HCDOnb30-
18Tb B npOH3BOĄCTBe nanoNaTepaanN C mHpHHOłł 6o~ee yaKołł, qeM mHpHHa 
ueeHl,IX 3ReMeHTOB. Jla6op8TOpHNe onNTN OXB8TNB&nH cneĄYIO~He 3TanN: 

a) H3rOTOBneHHe H3 COCHOBoro DHnOM&TepHana TOn~HHOłł 25 MM o6paa
~OB p83MepoM 50 x 50 x 25 MM, 

6) BNDO~HeHHe coeĄHHeHHR 2 o6pa3~0B HX 60KOBNMH noBepxHOCTHMH 
(nonepeK BonoKoH) 

- C DOMO~blO CK~eHBaHHR, 
- c DOMO~blO Ke~o6qaTYX Kpyr~NX mHpOB paaMepoM 6 x 32, 8 x 36 H 

10 X 40 MM, 
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B) onpeĄe~eaHe CH~ B daN HeOÓXO,IU!MblX Ą~R ocax.u;eHHR manoB B 
OTBepCTHHX B aaBHCHMOCTH OT TQąHOCTH noca,JV<H, a TaK•e CHn HeOÓXOĄH
MblX Ą~H YHHąTo•eHHR nyTeM crH6a H paCT~eHHR o6pa3~0B BR30K BNDO~He
HH&IX pa3HNMH MeTOĄ8MH. 

Lech Graj 

INVESTIGATION ON CDNNECTION OF SAWNWOOD 
FOR WIDTH BY MEANS OF PEGS 

S u m m a r y 

At increased demand for wood and constant tendency to process thinner and 
thinner round wood assort~ents, it is to be reckoned with difficulties in gett
ing a suitable sawnwood amount with equal great width. In this connection inves
tigations on estimation and preparatiOJl of technological possibilities of using 
in production the sawnwood narrower than the width of glued elements have been 
undertaken. The laboratory tests comprised the following stages: 

a) making samples of 50 x 50 x 25 mm from 25 mm thick pine sawnwood, 
b) connection of 2 samples by their lateral areas (across fibres) 
- by means of glueing, 
- by round riffled pegs of 6 x 32, 8 x 36 and 10 x 40 mm, 
c) determination of forces in daN required for setting pegs in openingsdepend- i 

ing on the fitting precision and needed for destruction of differently made joints ; 
by bending and tension of samples. 


