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OD AUTORA

W roku 2006, ku mojemu du emu zadowoleniu, zosta em poproszo-
ny o napisanie krótkiego rozdzia u o historii techniki nap dowej, który 
otwiera  obszern  monograÞ  pod redakcj  Pana Profesora Bogdana 
Branowskiego, traktuj c  o konstruowaniu nap dów wspó czesnych ma-
szyn. Przygotowuj c si  do przedsi wzi cia, dotar em do kilkudziesi -
ciu faksymiliów materia ów ród owych, innych opracowa  z obszaru 
historii techniki oraz starych, nierzadko ponadstuletnich podr czników 
i katalogów z zakresu drzewnictwa i podstaw konstrukcji maszyn. Du  
cz  tej literatury wyszuka em w antykwariatach, kilka prac pochodzi-
o z biblioteki Pana Profesora, kilka z biblioteki Pana Doktora Wojciecha 

Kiena, a niektóre (w tym niemal wszystkie starodruki) z cyfrowych bi-
bliotek dost pnych w internecie. 

Skorzysta em z yczliwo ci pracowników naukowych Wydzia u 
Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, i tak: 
skonsultowa em poprawno  metodologiczn  tre ci podpunktów 2.2.3-
-2.2.14 ze specjalist  w dziedzinie anatomii drewna Panem Profesorem 
Waldemarem Moli skim, kierownikiem Katedry Nauki o Drewnie, pra-
cuj c za  nad podpunktami 3.5.1-3.5.3, dotycz cymi obrabiarek zbudowa-
nych z udzia em drewna, skorzysta em z cennych uwag merytorycznych 
eksperta w tej dziedzinie Pana Doktora Wojciecha Kiena, wieloletniego 
kierownika Zak adu Obróbki i Obrabiarek do Drewna. 

Na temat tre ci podpunktów 2.1, 2.3, 3.1-3.4 i 4.1-4.4 mia em okazj  
podyskutowa  z Panem Profesorem Bogdanem Branowskim, specjalist  
z dziedziny budowy maszyn, kierownikiem Zak adu Metod Projektowa-
nia Maszyn w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu Politechniki 
Pozna skiej.
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Dzi kuj  im wszystkim za po wi cony czas, konstruktywne uwagi 
i yczliwo , a Panu Profesorowi Bogdanowi Branowskiemu dodatkowo 
za Jego energi , któr  inspiruje swoje otoczenie do dzia ania. 

Podj ta w ksi ce problematyka techniczno-historyczna przek ada si  
na pewn  dwoisto  prezentowanych tre ci. Z za o enia jest to ksi ka 
zarówno humanistyczna, jak i techniczna. Traktuje o twórcach techniki 
oraz o parametrach technicznych ich dzie . Moj  ambicj , jako in yniera 
mechanika pracuj cego na Wydziale Technologii Drewna Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, by o przedstawienie, na wybranych przy-
k adach, znaczenia drewna w rozwoju i materializacji europejskiej maszy-
nowej my li technicznej. Zdaj  sobie spraw , e historia budowy maszyn, 
nawet zaprezentowana jednostronnie, tylko z perspektywy jednego two-
rzywa, jest zagadnieniem szerokim, wystarczaj cym na ca  seri  ksi ek. 
Maj c to na uwadze, wiadomie zdecydowa em si  na syntetyczny opis 
najwcze niejszych dziejów, i to jedynie wybranych rodzajów maszyn. 
O ile by o to mo liwe, w opisach zamie ci em informacje o szczegó ach 
technicznych konstrukcji oraz poda em warto ci liczbowe parametrów 
charakteryzuj cych maszyny.

Dobór prezentowanych zagadnie  s u y dwóm celom: po pierwsze – 
przybli eniu wspó czesnym in ynierom historycznych dróg poszukiwa  
rozwi za  technicznych, po drugie – zach ceniu humanistów do lepsze-
go poznania, cz sto marginalizowanych, materialnych aspektów historii. 

Nie pomini to udzia u Polaków w rozwoju techniki.

Maciej Sydor
(sydor@up.poznan.pl)

Pozna , sierpie  2008



1.
WST P

Drewno, razem z kamieniem, jest pra ród owym tworzywem techniki 
– prawdopodobnie gdyby nie jego unikatowe w a ciwo ci konstrukcyjne , 
nie powsta aby technika, a na pewno nie w takiej formie, jak  znamy. 
Nawet dzi , pomimo imponuj cego rozwoju technologicznego, ludzie 
nie potraÞ  i nie chc  pozby  si  drewna ze swojego ycia. Pragn  mie  
drewniane przedmioty codziennego u ytku, meble, sprz t sportowy i za-
bawki; pragn  mieszka  w otoczeniu drewnianych pod óg, drzwi i okien, 
pali  drewnem ogniska i w kominku, p ywa  na drewnianych aglow-
cach. Ponadto nikt dzi  nie wyobra a sobie ycia bez papieru – gazet, 
ksi ek, zeszytów, opakowa , plakatów czy papieru niadaniowego... 

Tytu  ksi ki zawiera stwierdzenie, e drewno jest najwa niejszym 
materia em w budowie maszyn. Z pewno ci  nie mo na go uzna  za naj-
wa niejsze tworzywo stosowane w tej dziedzinie wspó cze nie, ale nie-
zaprzeczalnie jest najwa niejszym tworzywem wszech czasów. 

Za najstarsz  maszyn  w dziejach ludzko ci mo na uzna  uk, skon-
struowany najprawdopodobniej ponad 30 000 lat temu1 . Przed rewolucj  
przemys ow  wszystkie maszyny transportowe  (statek, wóz, d wignica), 
silniki (ko o wodne , wiatrak, kierat, ko o deptakowe ), maszyny techno-
logiczne (m yn, tokarka, pilarka) i maszyny energetyczne  (pompa) by y 
wykonane z drewna. Przez jakie  30 000 lat niemal wszystkie urz dzenia 
b d ce podstaw  cywilizacji technicznej budowano z drewna, a zaledwie 

1  uk opisano na s. 110 i dalszych. Najstarszym znanym artefaktem jest arche-
typ no a, m otka i d uta jednocze nie – krzemienny pi ciak, wytwór kultury Ol-
duvai sprzed 1 500 000 lat, znaleziony w Tanzanii przez Louisa Leakeya w latach 
trzydziestych XX wieku (fotograÞ e dost pne na stronie internetowej Norwich Castle 
Museum – www.museums.norfolk.gov.uk), jednak to uk jest pierwszym w historii 
urz dzeniem typu maszynowego (uzasadnienie na s. 110-111).
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przez ostatnie 200-250 lat – ze stopów metali, z tworzyw sztucznych oraz 
z udzia em ceramik. O fundamentalnym znaczeniu drewna w budowie 
maszyn mog  równie  wiadczy  historyczne deÞ nicje maszyny, w tym 
najstarsza znana: Maszyna   to zwarty zespó  cz ci drewnianych wykazuj cy 
wszelkie zalety przy podnoszeniu ci arów. Maszyn  wprawia si  sztucznie 
w ruch za pomoc  kó  [...]2 (WITRUWIUSZ 27-13 p.n.e.) lub najstarsza polskoj -
zyczna autorstwa Stanis awa Solskiego3: Machina . Zwi zánie iákie misterne 
z drzewá albo in zej máteryi (SOLSKI 1683, Zabawa I, Cz  I, s. 4)4.

Wydaje si , e dzi  drewno w budowie maszyn, wyrokiem Post pu 
Technicznego, zosta o skazane na ca kowit  marginalizacj . Jednak to 
w a nie ono jest antenatem wszystkich obecnie stosowanych materia ów 
in ynierskich i nawet w czasach wspó czesnych znajduje zaskakuj co 
wiele zastosowa  w tej dziedzinie (s. 305 i dalsze).

2  T umaczenie M.S. Oryginalny tekst w brzmieniu: Machina est continens e materia 
coniunctio maximas ad onerum motus habens virtutes. Ea movetur ex arte circulorum rotun-
dationibus [...] znajduje si  w traktacie De architectura (Liber X, Capitulum 1) napisa-
nym przez Witruwiusza (Marcus Vitruvius Pollio, 70/80?–ok. 15 p.n.e.), rzymskiego 
architekta, budowniczego maszyn i artyst . Traktat powsta  w latach 27-13 p.n.e., 
a zosta  opublikowany po raz pierwszy, z odpisu z IX wieku, w 1486 roku (przek ady 
polskie 1840, 1956). Traktat jest kompilacj  do wiadcze  Witruwiusza oraz greckich 
i rzymskich podr czników architektury; jest jedynym zachowanym w ca o ci tego 
typu dzie em ze staro ytno ci. XV-wieczna publikacja mia a kluczowe znaczenie dla 
ukszta towania si  form architektury renesansu (SZOLGINIA 1991). Odpis odnaleziono 
w 1414 roku w klasztorze Monte Cassino. Traktat po acinie jest dost pny m.in. na 
stronie Bibliotheca Augustana (www.fh-augsburg.de/~harsch/augustana.html).

3  Stanis aw Solski (1620-1670) – teolog, matematyk, mechanik i architekt, autor 
podr czników Geometra polski (1-3, Kraków 1683, 713 s. – vide przypis 4) i Architekt 
polski (Kraków 1690, 261 s. – vide przypis 8, s. 12). Jezuita; profesor Þ lozoÞ i w Rawie 
(1652-1654), matematyki w Kaliszu (1654-1655) oraz Þ lozoÞ i w Lublinie (1656-1659), 
prefekt szkó  i profesor teologii moralnej w Jaros awiu (1659-1660), profesor Pisma 

wi tego w Poznaniu (1660-1662), rektor w Sandomierzu (1664-1665) oraz profesor 
teologii moralnej w Przemy lu (1666-1667), otrzyma  od króla tytu  mathematicus 
regius.

4  Cytowana deÞ nicja zosta a zaczerpni ta z pierwszego polskoj zycznego pod-
r cznika miernictwa i geometrii autorstwa Stanis awa Solskiego zatytu owanego 
Geometra polski. Na jego stronie tytu owej napisano: Geometra Polski To Iest Navka Ryso-
wania, Podzia v, Przemieniania, y Rozmierzania Liniy, Angu ow, Figur, y Bry  pe nych. Po-
dany do Drvkv. Przez X. Stanis awa Solskiego, Societatis Jesu. Faksymile podr cznika jest 
dost pne m.in. na stronie Biblioteki Politechniki Gda skiej (www.wbss.pg.gda.pl).



2.
IN YNIER, DREWNO I MASZYNA

2.1. „A naprzód co jest ingenier”

Najwa niejszy w ka dym dzia aniu jest pocz tek
(Platon, 427-347 p.n.e.)5

Ksi ka ma trzech bohaterów: twórc  techniki, jej najwa niejsze two-
rzywo oraz najwa niejszy wytwór – maszyn . Rozdzia  drugi przybli a 
pochodzenie okre lenia in ynier, charakteryzuje materia  konstrukcyjny 
drewno oraz konotuje maszyn . 

S owo in ynier  ma wspó cze nie dwa znaczenia – oznacza uprawian  
profesj  oraz jest tytu em zawodowym. Okre lenia in ynier (w brzmie-
niu encignerius) u yto po raz pierwszy w 1196 roku w kronikach w oskiej 
Piacenzy (Annales Placentini GuelÞ ) (LIEBFELD 1964). Pocz tkowo okre le-
nie to, wywodz ce si  od aci skiego nazwania bystrego i wynalazczego 
umys u6, dotyczy o wy cznie specjalistów zajmuj cych si  technik  woj-
skow  (w redniowieczu budowniczych machin wojennych s u cych 
do miotania pocisków7 nazywano w Hiszpanii ingéneros, we Francji en-
gigneor, a w Anglii engyneour). Dopiero na prze omie wieków XVI i XVII 
mianem in yniera okre lano równie  specjalistów, twórców techniki, 

5  REALE (1996).
6  ac. ingenium – umiej tno , zdolno .
7  Katapult i ich odmian (np. onagrów, zwanych te  mangonellami) oraz balist (np. 

trebuszów lub biff). Katapulty wykorzystuj  zasad  d wigni i miotaj  pociski stro-
motorowo, natomiast balisty – energi  spr ysto ci, a tor lotu pocisku jest p aski.



12 2. In ynier, drewno i maszyna

z dziedzin innych ni  technika wojenna. W czasach o wiecenia Stanis aw 
SOLSKI (1690) w Architekcie polskim8 pisa  ju  literalnie, e indzienierem jest 
nie tylko cz owiek zajmuj cy si  sztuk  wojenn , ale i ten, który najmniej-
sze wynalazki dowcipu ludzkiego u y  potraÞ . Wed ug KUCHARZEWSKIEGO 
(1913) okre lenie ingenier zosta o u yte po raz pierwszy w Polsce w 1643 
roku przez architekta wielkopolskiego Jana Dekana w t umaczeniu dzie a 
Diega Uffana Archelia To iest. Nauka y Informatia O Strzelbie y o Rzeczách 
do niey nale cych. Wspó czesny Dekanowi, najbardziej znany w Europie 
polski twórca techniki czasów o wieceniowej rewolucji naukowej, Józef 
Naronowicz-Naro ski (ok. 1610-1678), w dziele Architectura militaris to 
jest budownictwo wojenne, napisanym w latach 1655-1659, drobiazgowo 
obja nia etos in yniera: 

A naprzód co jest ingenier. Ingenier, a z w oska nazwany indzienier – s o-
wo z tytu u barzo wysokiego i zacnego, bo ingenium ad ingeniarum [talent 
do pomys ów] – od wynalazków wszelkich, inwencyj, struktur i machin 
generaliter [ogólnie] jest nazwany. [...] Wielki w tym b d ludzi pospoli-
tych, którzy lada wa mistrza, co wa  kopie albo troch  rozmiaru [miernic-
twa] umie, lubo budownictwa domowego albo wojennego, indzienierem 
nazywaj , a jeszcze kiedy si  po cudzoziemsku ubierze, to (maj c za nalep-
sze przewo ne [przywiezione] rzeczy, rozumiej c e si  tego Polak nigdy 
nie nauczy) tak o nim si a rozumiej  i twierdz , e go nie tylko ingenierem, 
ale i matematykiem nazywaj .

A wi kszy i zacniejszy jest tytu  i honor byd  ingenierem ni  matematy-
kiem, bo matematyk mo e byd  theoretice tylo uczony, a ingenier practice 
umiej cy nauki matematyczne w samej rzeczy odprawowa , egzekwowa  
i robi . Mo e by  matematyk tylo matematykiem, a nie by  ingenierem, lecz 
ingenier musi by  matematykiem. Jako zacniejsza z sam  nauk  – praktyka 
od samej nauki, tak te  ingenier od go ego w teoretyce matematyka. [...] 
Co ma umie  ingenier. Ma ingenier byd  bieg y we wszystkich naukach 
matematycznych, mianowicie tych, bez których ingenierem nazwan by  
nie mo e. [...] A najbarziej ma umie  artem mechanicum [sztuk  mecha-

8  Architekt polski jest najstarsz  polsk  ksi k  z zakresu budowy maszyn. Na 
jej stronie tytu owej napisano: Architekt pol ki: to ie t Nauka Ulzenia W zelkich Ci za-
row. U ywánia potrzebnych Máchin iemnych y wodnych. Stáwiánia ozdobnych Ko io ow 
má ym ko ztem. O proporcyi rzeczy wy oko toi cych. O w chodách y pawimentách. Czego 
ie chroni  y trzymá  w budynkách od fundamentów a  po dách. O FortyÞ kácyi y in ych 

trudno ciách Budowniczych.
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niki], bo ta nauka jest prawie dusza ingenierska, aby umia  budowa  ró ne 
machinacyje [tu: urz dzenia], jako windy do d wigania i ci gnienia naj-
ci szych rzeczy, tak e akwedukty, prowody wód na gór , m yny wietrz-
ne i wodne compendiosissime [najkorzystniej], aby i w najmniejszej wo-
dzie i w najmniejszym wietrze mliwa swoje mia y [mog y funkcjonowa ] 
(za NOWAKIEM 1961, s. 92-93).

Przytoczona deÞ nicja in yniera nie straci a przez 350 lat nic na swo-
jej aktualno ci. Mo na do niej doda  tylko, e in ynier, oprócz dobrze 
opanowanej teorii i pewnej dozy do wiadczenia, powinien posiada  we-
wn trzny zbiór norm i regu  zapewniaj cych determinacj  w uzupe nia-
niu, weryÞ kacji i aktualizacji swojej wiedzy. 

2.2. O tworzywach drzewnych i ich przydatno ci 
w budowie maszyn

Ka da regu a, mimo e prawdziwa, na d u sz  met  ma wyj tek
(Heraklit z Efezu, 540-480 p.n.e.)9

2.2.1. Tworzywa drzewne a inne materia y in ynierskie

Okre lenie drewno  dotyczy na ogó  okorowanych pni, rzadziej ga zi 
czy korzeni ci tych drzew i krzewów, ukszta towanych przez obróbk  
na odpowiednie sortymenty. Drewno jest jednym z wielu materia ów 
konstrukcyjnych wykorzystywanych w technice; mo e by  stosowane 
w postaci drewna litego  lub w formie tzw. tworzyw drewnopochodnych  
(podpunkt 2.2.10, s. 83).

Drewno konstrukcyjne  jest pozyskiwane z okre lonych gatunków 
drzew iglastych i li ciastych. Na wiecie wyst puje od ponad 30 000 (ZIEL-
SKI i KR PIEC 2004, KOKOCI SKI 2005) do blisko 40 000 (WAGENFÜHR 1984) 
gatunków ro lin drzewiastych, z których 3000-5000 mo e mie  znacze-
nie u ytkowe. W literaturze bli ej opisano oko o 1500 gatunków, spo ród 
których mniej wi cej 500 jest przedmiotem wiatowego handlu (ZIELSKI 

9  TIHOLAZ (2005).



14 2. In ynier, drewno i maszyna

i KR PIEC 2004), a oko o 200 ma istotne znaczenie w technice (KOKOCI -
SKI 2005). W Europie wyst puje zaledwie 20-30 lasotwórczych gatunków 
drzewiastych (WAGENFÜHR 1984). 

Wytwarzanie przedmiotów z drewna nie wymaga a  tak skompli-
kowanego wyposa enia, jak np. produkcja podobnych przedmiotów 
z metalu czy ceramiki, dlatego drewno – powszechnie stosowane w prze-
sz o ci – równie  dzisiaj ma kilkana cie tysi cy zastosowa . O jego cy-
wilizacyjnym znaczeniu w przesz o ci mo e wiadczy  fakt, e w XVI 
wieku, w okresie najwi kszych odkry  geograÞ cznych, zapotrzebowanie 
na drewno do budowy okr tów  by o tak du e, i  populacja nadaj cych 
si  do tego celu drzew zosta a niemal zupe nie wytrzebiona (szczególnie 
drzewostan d bowy)10, a w wiekach XVII i XVIII, czyli w czasie rewo-
lucji przemys owej, du a cz  Europy zosta a ca kowicie pozbawiona 
lasów wskutek gwa townego wzrostu zu ycia drewna11. Obecnie wiato-
wa produkcja drewna jest prawie taka sama jak produkcja stopów elaza 
i wynosi w przybli eniu 109 t rocznie (ASHBY i JONES 1996). W Polsce udzia  
produkcji drewna i wyrobów z drewna (bez papieru i masy w óknistej) 
w warto ci produkcji przemys owej w latach 2005-2006 wynosi  oko o 3% 
– dorównywa  udzia owi tworzyw sztucznych i gumy, by  za to mniejszy 
od produkcji metali, która wynosi a oko o 4,5% (MA Y ROCZNIK STATYSTYCZ-
NY... 2007).

Jedn  z dziedzin techniki jest in ynieria mechaniczna, czyli wiedza 
obejmuj ca budow  i eksploatacj  maszyn. Wszystkie wspó czesne kon-
strukcyjne materia y in ynierskie stosowane w budowie maszyn mo na 
sklasyÞ kowa  w czterech grupach: (1) stopy metali, (2) ceramika i mine-
ra y, (3) polimery, (4) kompozyty (rys. 2-1). 

Stopy metali (gr. ) to jednorodne izotropowe submikroskopowe 
mieszaniny faz zwi zków mi dzymetalicznych. Ceramika  (gr. ) 
to tworzywa nieorganiczne i niemetaliczne, otrzymywane w wyniku ob-
róbki cieplnej (wypalania), najcz ciej gliny. Polimery (gr. ) to 
substancje organiczne zbudowane z cz steczek o bardzo du ej masie 

10  Na jeden aglowy okr t pe nomorski zu ywano rednio oko o 3000 d bów. Bio-
r c pod uwag  fakt, e na 1 ha ro nie przeci tnie oko o 30 odpowiednich, 100-120-let-
nich, d bów, mo na oszacowa , i  na jeden aglowiec wycinano blisko 100 ha lasu 
d bowego  (STRATER 1993).

11  Roczny przyrost drewna w Europie jest stosunkowo niewielki i wynosi od 4,8 
do 10,7 m3/ha. W Polsce w latach 1980-2000 wyniós  on 6,59 m3/ha (RAPORT O STANIE 
LASÓW... 2007).
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cz steczkowej, z o one z a cuchów powtarzaj cych si  cz onów (me-
rów). Kompozyty ( ac. compositus) mog  czy  w swojej strukturze trzy 
wcze niej wymienione grupy materia ów. Ich w a ciwo ci s  pewnego 
rodzaju wypadkow  w a ciwo ci poszczególnych komponentów (faz). 
Interakcja pomi dzy poszczególnymi fazami zachodzi na poziomie ma-
kroskopowym. W tym znaczeniu nie s  materia ami kompozytowymi 
np. stopy metali, które w skali mikroskopowej tworz  kompozycj  wielu 
sk adników, ale w obrazie makroskopowym zachowuj  si  jak typowe 
materia y jednorodne. W kompozytach, materia ach z o onych przy-
najmniej z dwóch sk adników, mog  wyst pi  ci g e, makroskopowe 
kompozycje konstrukcyjne w postaci: (1) w ókien (np. drewno, sklejka, 
poliamid zbrojony w óknem w glowym – CFRP ), (2) struktur trójwy-
miarowych (np. materia y kompozytowe z rdzeniem typu plaster miodu), 
(3) nieregularnej (np. p yta wiórowa, WPC 12, beton) lub (4) kombinacji 
wy ej wymienionych (np. beton zbrojony stal ). Kompozyty w ókniste 
(tzw. laminaty) mo na sklasyÞ kowa , w zale no ci od sposobu uporz d-
kowania w ókien, jako: (1a) kompozyty kierunkowe (np. drewno lite , 
lignoston 13) – w ókna u o one s  w jednym kierunku, (1b) maty kompozy-
towe (np. sklejka , lignofol 14) – w ókna u o one s  ortogonalnie w dwóch 
prostopad ych kierunkach lub (1c) kompozyty w ókniste nieuporz dko-
wane (np. p yta pil niowa). 

12  Przypis 79 na s. 84.
13  Opisany na s. 85.
14  Opisany na s. 85.

Rys. 2-1. Miejsce drewna w strukturze konstrukcyjnych materia ów in y-
nierskich
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Centralna pozycja kompozytów w ród materia ów in ynierskich 
(rys. 2-1) wynika z faktu, e warto ci ich w a ciwo ci  Þ zycznych s  po-
rednie w porównaniu z analogicznymi warto ciami pozosta ych ma-

teria ów. Naturaln  cech  kompozytów jest anizotropia  w a ciwo ci 
wytrzyma o ciowych, która nie zawsze musi by  traktowana jak wada. 
Budowa materia u anizotropowego  daje mo liwo  dostosowania kie-
runków anizotropii (czyli warto ci poszczególnych wska ników wytrzy-
ma o ciowych) do stanu napr enia w materiale (D BROWSKI 2002).

Drewno  jest zbudowane z tkanki drzewnej z o onej z ró nego rodzaju 
elementów anatomicznych (tab. 1). Mo na je potraktowa  jako kompozyt 
sk adaj cy si  z trzech faz – ci g ej (lignina  i hemicelulozy ), otaczaj cej 
faz  rozproszon  (zbrojenie – krystality  celulozy ), oraz porów wype -
nionych powietrzem. W a ciwo ci drewna  s  wypadkow  w a ciwo ci 
poszczególnych faz, zale  od ich udzia ów i rozmieszczenia w tkance 
drzewnej, cech geometrycznych fazy rozproszonej oraz liczby porów 
w jednostce obj to ci. 

2.2.2. O w a ciwo ciach konstrukcyjnych drewna

O przydatno ci technicznej drewna w budowie maszyn decyduj  jego 
w a ciwo ci konstrukcyjne , które s  minimalnym zbiorem zmiennych okre-
laj cych [...] relacje obiektu do jego otoczenia (TARNOWSKI 2004) i determinuj  

Tabela 1

Udzia y obj to ciowe elementów anatomicznych w tkance drzewnej (KOKOCI SKI 
2005)

Typ tkanki
Drewno iglaste Drewno li ciaste

min. rednio maks. min. rednio maks.

Naczynia

Cewki 

W ókna drzewne 

Promienie drzewne 

Mi kisz 

Przewody ywiczne 

–

87

–

4

~0

–

–

92

–

6

1,5

0,4

–

95

–

10

2

1,1

5

–

26

6

3

–

20

–

49

18

13

–

58

–

78

28

21

–
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charakterystyki u ytkowe wykonanego z niego wyrobu. Wa niejsze w a-
ciwo ci drewna jako materia u na elementy maszyn zestawiono w tabe-

lach 2-7, w których poszczególnym w a ciwo ciom nadano kolejne liczby 
porz dkowe.

Wszystkie w a ciwo ci drewna musz  by  rozpatrywane w aspekcie 
jego niejednorodnej „kierunkowej” budowy, co sprawia, e wi kszo  
z nich mo na zdekomponowa  na trzy sk adowe (zgodnie z kierunkami 
anatomicznymi drewna, np. modu  Younga , wytrzyma o  na rozci ga-
nie itp.). Pewne grupy cech s  ze sob  zwi zane (np. wytrzyma o ciowe 
z wilgotno ciowymi). Wszystkie cechy drewna wynikaj  z jego budowy 
chemicznej i anatomicznej.

Wymienione w tabelach od 2 do 7 w a ciwo ci drewna przek adaj  si  
na cechy u ytkowe wyrobu drewnianego. Podczas projektowania kon-
kretnej cz ci maszyny jej funkcja narzuca zestaw cech, które s  brane 
pod uwag . Najcz ciej jest to kilka lub kilkana cie wybranych z kilku-
dziesi ciu rodzajów w a ciwo ci wymienionych w tabelach. Wszystkie 

Tabela 2

Wybrane w a ciwo ci Þ zyczne  ogólne oraz akustyczne materia ów drzewnych

Lp.
Grupa 

w a ciwo ci
Rodzaj w a ciwo ci

1 Fizyczne ogólne G sto

2 Wilgotno ciowe Wilgotno   

3 Kurczliwo  i p cznienie liniowe

4 obj to ciowe

5 Nasi kliwo  i przesi kliwo

6 Higroskopijno

7 Porowato  

8 Akustyczne Pr dko  fali pod u nej

9 poprzecznej

10 T umienie  z powodu histerezy spr ystej (i inne mechanizmy)

11 Oporno  akustyczna 

12 Wspó czynnik odbicia fali d wi kowej 

13 Cz stotliwo  rezonansowa  i szeroko  rezonansu
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w a ciwo ci drewna mo na podzieli  na dwie grupy parametrów: subiek-
tywne – zale ne od podmiotu oceniaj cego oraz obiektywne – mierzalne. 
W przesz o ci o zastosowaniu drewna w budowie maszyn decydowa y 
jego korzystne, w porównaniu z innymi dost pnymi materia ami, para-
metry obiektywne. Wspó cze nie, w wi kszo ci przypadków, decyduj  ce-
chy subiektywne, czyli g ównie walory estetyczne. Do grupy parametrów 
subiektywnych mo na zaliczy  eksploatacyjno-ekonomiczne cechy nie-
mierzalne (tab. 5 i 7), natomiast czynnikami obiektywnymi s  mierzalne15 
warto ci w a ciwo ci Þ zycznych  i technologicznych drewna (tab. 2, 3, 4 i 6). 

15  Aby mo na by o uzna  jak  w a ciwo  za mierzaln , musz  by  spe nione trzy 
warunki – musz  istnie : przyrz d do jej pomiaru, metoda pomiaru i skala pomiaru. 

Tabela 3

Wybrane w a ciwo ci wytrzyma o ciowe  materia ów drzewnych

Lp.
Grupa 

w a ciwo ci
Rodzaj w a ciwo ci

14 Wytrzyma o-
ciowe

Wytrzyma o  statyczna dora na na rozci ganie

15 na ciskanie

16 na zginanie

17 na cinanie

18 na naciski

19 inne

20 trwa a na rozci ganie

21 na ciskanie

22 na zginanie

23 na cinanie

24 na naciski

25 inne

26 Wytrzyma o  zm czeniowa  (ró ne obci enia)

27 Spr ysto  Liniowy modu  spr ysto ci (Younga)

28 Obj to ciowy modu  spr ysto ci (Kirhoffa)

29 Twardo / cieralno  

30 Udarno  

31 upliwo  

32 Plastyczno  
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Tabela 4

Wybrane w a ciwo ci technologiczne  materia ów drzewnych

Lp.
Grupa 

w a ciwo ci
Rodzaj w a ciwo ci

33 Technologiczne Obrabialno  skrawaniem frezowanie

34 toczenie

35 wiercenie

36 pi owanie

37 szlifowanie

38 bezwiórowo ci cie

39 gi cie

40 upanie

41 nagniatanie

42 prasowanie

43 polerowanie

44 hydrotermicznie

45 chemicznie

46 Podatno  na uszlachetnianie warstwy wierzchniej

47 obj to ci

48 Podatno  na klejenie

49 Koszt obróbki (np. atwo  obróbki, energoch onno )

50 Jednorodno /d ugo  partii dostarczonego materia u/ 
powtarzalno  w a ciwo ci w poszczególnych partiach

Tabela 5

Wybrane w a ciwo ci eksploatacyjne  materia ów drzewnych

Lp.
Grupa 

w a ciwo ci
Rodzaj w a ciwo ci

51 Eksploatacyjne Estetyka barwa i rysunek  

52 po ysk

53 zapach

54 Jako   (stopie  
spe nienia 
wymaga  
u ytkownika)

niezawodno  (równie  naprawialno )

55 funkcjonalno

56 bezpiecze stwo

57 trwa o  odporno  na biokorozj

58 odporno  na korozj  chemiczn

59 bioaktywno

60 odporno  na ogie
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Wybrane parametry subiektywne, umownie podzielone na trzy grupy – 
(1) estetyka, (2) jako , (3) dost pno

(1) Estetyka. W czasach, kiedy mo na wybiera  spo ród setek tysi cy 
praktyczniejszych materia ów in ynierskich, pewne unikalne estetyczne 
cechy drewna mog  zadecydowa  o jego zastosowaniu. Najwa niejszym 
miernikiem oceny estetycznej wyrobu jest jego wygl d16. Wra enia wizu-
alne i zwi zane z tym doznania estetyczne potencjalnego u ytkownika 
ka dego artefaktu s  bardzo istotnym kryterium oceny (poza walorami 

16  Barwa i po ysk – opisane szerzej w dalszej cz ci (s. 34 i dalsze) oraz rysunek 
powierzchni, o którym w kontek cie drewna wspomniano w podpunkcie 2.2.3 (s. 22), 
a w odniesieniu do wybranych jego gatunków – w podpunkcie 2.2.8 (s. 54 i dalsze).

Tabela 6

Wybrane w a ciwo ci  termiczne , elektryczne i inne Þ zyczne materia ów drzewnych

Lp. Grupa w a ciwo ci Rodzaj w a ciwo ci

61 Cieplne Ciep o w a ciwe 

62 Przewodnictwo  cieplne 

63 Rozszerzalno  cieplna 

64 Elektryczne Konduktywno  

65 Przenikalno  elektryczna 

66 Wytrzyma o  elektryczna  

67 Wspó czynnik strat dielektrycznych 

68 Odporno  na pr d pe zaj cy 

69 Inne Þ zyczne Wspó czynnik tarcia i cieralno   

70 Przepuszczalno  gazów 

71 Zakres temperatury pracy 

72 Poch anianie cieczy niepolarnych  (np. oleju)

Tabela 7

Wybrane w a ciwo ci ekonomiczne  materia ów drzewnych

Lp. Grupa w a ciwo ci Rodzaj w a ciwo ci

73 Ekonomiczne Dost pno   (m.in. koszt zakupu)

74 Koszt utylizacji 

75 Czas oczekiwania na dostaw
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czysto funkcjonalnymi) i mog  zadecydowa  np. o zakupie konkretnego 
wyrobu, nierzadko nawet pomimo obiektywnie gorszych jego parame-
trów technicznych (osi gów). Rysunek  i barwa drewna  charakteryzuj  
si  naturaln  harmoni  (gatunki li ciaste , np. graby , buki , lipy , brzozy ) 
lub naturalnym kontrastem (gatunki iglaste  i tropikalne li ciaste, a w ród 
tych ostatnich szczególnie hebanowce , mahonie  i gatunki zbli one do 
nich kolorystycznie). Poszczególne kolory przekroju drewna dope niaj  
si  i maj  jednakowe nasilenie. Szczególnie ciekawe efekty kolorystyczne 
daje wyst puj ca w pewnych warunkach naturalna falisto  s oi, która 
powoduje ceniony u niektórych gatunków wzorzysty rysunek drewna 
(falisto   jest uwa ana za cech  zmniejszaj c  techniczn  przydatno  
drewna – pogarsza w a ciwo ci wytrzyma o ciowe ). Falisto  s oi jest 
zjawiskiem typowym u niektórych rodzajów, np. u grabów  (Carpinus L.), 
cisów  (Taxaceae Gray) i ja owców  (Juniperus L.).

(2) Jako . Jako   wyrobu jest zwykle rozumiana nie jedynie w swo-
im w skim znaczeniu, jako synonim niezawodno ci, ale kompleksowo 
– jako stopie , w jakim zbiór [jego] inherentnych cech spe nia wymagania 
(PN-EN ISO 9001:2001). W poj ciu jako ci wyrobu mieszcz  si  zatem 
stopie  zaspokojenia wymaga  zarówno funkcjonalno-eksploatacyjnych, 
jak i estetycznych. Drewno znajduje wspó cze nie zastosowanie g ównie 
w urz dzeniach typu maszynowego nale cych jednocze nie do grupy 
dzie  sztuki i urz dze  u ytkowych. W takim przypadku du  rol  odgry-
wa pewnego rodzaju etos zastosowania materia u naturalnego. Tak jest 
np. w zastosowaniach drewna do budowy instrumentów muzycznych17, 
niektórych rodzajów sprz tu sportowego oraz tzw. galanterii drzewnej  
(np. cz ci chwytowych parasolek, ga ek i uchwytów, elementów narz -
dzi oraz zabawek). Zatem, pomimo gorszych parametrów wytrzyma-
o ciowych, mniejszej trwa o ci itp. od wyrobów z innych dost pnych 

materia ów, w pewnych zastosowaniach wyrób drewniany mo e mie  
lepsz  jako .

O niektórych zastosowaniach drewna w budowie maszyn mog  za-
decydowa  moda, ch  wyró nienia si  lub potrzeba oryginalno ci. 
Drewno doskonale nadaje si  do tego celu – kojarzy si  z produktami 
zabytkowymi, a w zastosowaniu do nowoczesnych wyrobów (np. kom-
puterów, sprz tu audio) zaskakuje i wygl da niebanalnie. Drewno jest 

17  Uwaga ta dotyczy jedynie obudów i klawiszy instrumentów muzycznych, nie 
elementów rezonansowych, wobec których decyduj  inne kryteria (wymienione na 
s. 284).
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atrybutem luksusu, ponadstandardowego wyposa enia, np. w przemy-
le motoryzacyjnym od pocz tków motoryzacji elementy wyko cze-

nia wn trz samochodów osobowych wykonuje si  z udzia em drewna. 

Tabela 8

Ceny detaliczne brutto wielkowymiarowego drewna krajowego (z /m3) (CENNIK 
DETALICZNY... 2007)

Klasa 
d ugo-
ciowo-
-jako-
ciowa*

Klasa 
gru-
bo ci

Rodzaj drewna

sosna wierk 
mo-

drzew 
brzo-

za 

olsza , 
wi z , 
buk 

d b jesion 

topola  
(z wy-
j tkiem 
osiki)

pozo-
sta e

li ciaste

A0 2 401 418 405 359 355 854 732 267 244

3 534 549 529 423 431 1230 921 300 287

B0 1 310 322 314 234 253 633 476 207 195

2 342 375 345 276 300 756 592 226 207

3 400 448 400 306 351 899 659 240 232

C0 1 257 253 259 196 211 392 281 182 183

2 299 306 328 227 250 500 384 207 195

3 348 328 350 256 277 632 451 222 220

* Wed ug PN-D-95008:1992 i PN-D-95017:1992.
A, B, C – klasy d ugo ci od najd u szej do najkrótszej, 0 – najlepsza jako  (minimalna 

liczba wad struktury).
Klasy grubo ci: 1 – rednica rodkowa do 24 cm, 2 – rednica rodkowa 25-34 cm, 

3 – rednica rodkowa powy ej 34 cm.

Tabela 9

Ceny detaliczne brutto wielkowymiarowego drewna tropikalnego (z /m3) 
(GOMEX 2007)

D ugo  
k ody 

[m]

Grubo  
k ody 
[cm]

Rodzaj drewna

acajou / 
khaya

afro-
mosia

anegre
ama-
zako-

ue
badi

bon-
gossi

bosse
bubin-

ga
danta

Do 16 do 120 2 008 4 239 2 094 2 303 1 727 1 651 2 251 2 879 1 651

Ceny przeliczono na z ote wed ug kursu: 1 euro = 3,45 z .
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Nawet w warunkach produkcji masowej nie ma dwóch identycznych 
konstrukcyjnie i funkcjonalnie cz ci wykonanych z drewna o jednako-
wym rysunku  i barwie . 

Obcowanie z drewnem u wielu ludzi stwarza subiektywne odczucie 
komfortu psychicznego, jest to tworzywo przyjazne, ciep e w dotyku18 . 

(3) Dost pno . Dobrym wska nikiem dost pno ci drewna mo e by  
cena jego zakupu. Pomimo tego, e cen  mo na wyrazi  liczbowo, do-
st pno  nie jest parametrem mierzalnym, poniewa  zale y ona od wielu 
innych nieobiektywnych, trudno uchwytnych czynników. Orientacyjne 
ceny najwi kszych sortymentów drewna krajowego zawiera tabela 8. 
Przytoczone liczby dotycz  wielkowymiarowych k ód i s  cenami za su-
rowiec o lepszej jako ci (drewno ma owymiarowe mo na kupi  nawet 
za zaledwie 30 z /m3). rednia cena drewna , obliczona wed ug redniej 
ceny drewna wszystkich sortymentów uzyskanej przez nadle nictwa za 
pierwsze trzy kwarta y 2007 roku, wynios a 147,28 z /m3 (KOMUNIKAT PRE-
ZESA GUS... 2007).

W tabeli 9 zamieszczono ceny dziewi ciu tropikalnych gatunków 
drewna.

Jak wynika z porównania danych w tabelach 8 i 9, drewno gatunków tro-
pikalnych  mo e by  nawet dziesi ciokrotnie dro sze od drewna krajowego. 

2.2.3. Budowa wewn trzna drewna

Drzewo sk ada si  z korony (konary i ga zie z aparatem asymilacyj-
nym), pnia (pomi dzy szyj  korzeniow  a wierzcho kiem) oraz korzeni. 

ród em drewna jest jego pie  oraz konary (rzadziej korzenie). Drewno 
jest tkank  z o on , zbudowan  z komórek martwych i ywych: przewo-
dz cych wod  i sole mineralne (naczynia i nieliczne cewki  u li ciastych 
oraz cewki  u iglastych), przenosz cych obci enia (w ókna drzewne u li-
ciastych, cewki  w ókniste u iglastych) i magazynuj cych sk adniki po-

karmowe (tkanki mi kiszowe). Tkanki drzewne drzew iglastych s  mniej 

18  Pewne gatunki drzew s  ród em nieoboj tnych dla zdrowia substancji, np. py  
drewna cedrów (Cedrus spp.) zawiera kwas plikatynowy, który dzia a szkodliwie na 
uk ad oddechowy (COCKCROFT i IN. 1979); py  drewna d bu , jesionu  i buku mo e by  
przyczyn  astmy; drewno olszy , jesionu , buku, brzozy , topoli , jod y , cisu, kasztana 
mo e by  przyczyn  chorób skóry ( PIEWAK 1998). Lista 45 toksycznych gatunków 
znajduje si  na stronie http://home.earthlink.net/~wooddude78/Woodlib2_3.html; 
s  na niej m.in. takie popularne rodzaje i gatunki, jak: buki , brzozy , d b czerwony, 
mahonie, teki.
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wyspecjalizowane ni  tkanki drzew li ciastych i mog  pe ni  kilka funkcji 
jednocze nie, np. cewki  spe niaj  funkcje przewodzenia wody oraz funk-
cje mechaniczne. Budow  pnia przedstawia rysunek 2-2.

Pie   sk ada si  z: korowiny , yka  (ß oem), miazgi (kambium) i drewna 
(ksylem). Korowina jest martw  tkank  ochronn  zabezpieczaj c  przed 
utrat  wody, szkodnikami, grzybami itp. Pod ni  znajduje si  tkanka 
przewodz ca asymilaty – yko pokrywaj ce miazg , dzi ki której pie  
drzewa przyrasta na grubo  (WILLIAMS i LEÓN 2001).

Charakterystyczn  cech  drzew rosn cych w klimacie z zaznaczon  
sezonowo ci  jest koncentryczny przyrost masy drzewnej w cyklach 
rocznych19. Przyrost w naszej streÞ e klimatycznej nast puje od wczesnej 
wiosny do pó nej jesieni. Przyrosty roczne uwidaczniaj  si  na przekroju 
poprzecznym pnia w formie par wspó rodkowych pier cieni – s oi rocz-
nych (rys. 2-3 i 2-4 na s. 25-26). Wytwarzane wiosn  drewno to tzw. drew-
no wczesne 20 (ja niejszy pier cie ), natomiast wytwarzane pó nym latem 
– to tzw. drewno pó ne  (ciemniejszy pier cie ). Drewno wczesne  (przyrost 
wiosenno-letni) jest zbudowane z komórek o stosunkowo du ych red-
nicach i o cienkich cianach. Drewno pó ne  (przyrost letnio-jesienny) 
jest zbudowane z komórek o znacznie mniejszej rednicy i o grubszych 
cianach. W pniu drzewa ka dy kolejny przyrost roczny pnia lub ga zi 

19  Istniej  nieliczne wyj tki, np. jemio a pospolita (Viscum album L.) w Europie 
rodkowej nie tworzy pier cieni w drewnie (ZIELSKI i KR PIEC 2004).

20  Wyst puje pewna zmienno  okresów, w których przyrasta drewno wczesne  
i drewno pó ne (KRZYSIK 1975).

Rys. 2-2. Budowa pnia drzewa (na podstawie WILLIAMSA i LEÓNA 2001)
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drzewa pokrywa poprzedni, przyjmuj c form  geometryczn  zbli on  
do wydr onego sto ka pozbawionego podstawy.

Wielko  przyrostu rocznego wp ywa m.in. na w a ciwo ci wytrzy-
ma o ciowe  i trwa o  drewna. Drewno w skos oiste , czyli o szeroko-
ci s oju mniejszej ni  2,5 mm, mo e mie  nieco wi ksz  wytrzyma o  

mechaniczn  ni  drewno szerokos oiste  (cho  nie zawsze jest to regu ). 

Rys. 2-3. S oje przyrostu rocznego sosny  pinii (Pinus pinea L.) ci tej w 
2007 roku
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Uwa a si , e drewno o szeroko ci s oju 2-3 mm ma najlepsze w a ciwo-
ci wytrzyma o ciowe  (KRZYSIK 1975). Szeroko  s oi wp ywa równie  na 

g sto  drewna, która (na ogó ) zmienia si  wzd u  promienia drzewa 
w kierunku od rdzenia ku obwodowi (na obwodzie s  rozmieszczone s o-
je o najmniejszej szeroko ci). W praktyce istnieje przekonanie, e s oisto  
jest wska nikiem g sto ci. W przypadku drzew iglastych wi ksz  g sto  
ma drewno w skos oiste , natomiast li ciastych pier cieniowonaczynio-
wych – drewno szerokos oiste .

Drewno drzew iglastych ma s oje lepiej widoczne ni  drewno drzew 
li ciastych. W ród gatunków li ciastych  pier cieniowonaczyniowe 
(np. d b , jesion , wi z , grochodrzew ) maj  s oje bardziej wyraziste od 

Rys. 2-4. Biel  i twardziel na przekroju poprzecznym d bu  czerwonego 
(Quercus rubra L.); widoczna znaczna mimo rodowo  rdzenia
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rozpierzch onaczyniowych (np. brzoza , olsza , buk , lipa , klon , grab , topo-
la , wierzba , jab o  , wi nia , czere nia , liwa , grusza ). U tych ostatnich na-
czynia, widoczne dopiero pod lup , s  stosunkowo niewielkie i rozsiane 
równomiernie w ca ej obj to ci przyrostu rocznego, a drewno wczesne  
jest trudne do odró nienia od drewna pó nego .

Przekroje poprzeczne pni wielu gatunków drzew maj  dwie strefy: 
wewn trzn , ciemniej zabarwion  i starsz  (twardziel), oraz otaczaj c  j  
ja niejszym pier cieniem stref  m odsz  (biel ) (rys. 2-2 i 2-4). Twardziel  
jest wy czona z pe nienia funkcji Þ zjologicznych i jej rol  jest tylko prze-
noszenie obci enia, biel – zewn trzne partie drewna zbudowane ze s oi 
wytworzonych w ostatnich okresach wegetacyjnych – pe ni te funkcje, 
przewodz c wod  i rozpuszczone w niej sk adniki od korzeni do korony. 
Ciemniejsza barwa twardzieli  jest spowodowana odk adaniem si  w niej 
substancji konserwuj cych ( ywic, gum i garbników), dzi ki którym ta 
cz  drewna jest bardziej odporna na biokorozj . Twardziel  ró ni si  od 
bielu nie tylko ciemniejszym zabarwieniem, lecz tak e (na ogó ) mniej-
sz  zawarto ci  wody, wi ksz  g sto ci  i wi ksz  twardo ci . Drewno 
twardzieli  trudniej nasyca si  impregnatami ni  drewno bielu . Czasem 
twardziel nie ró ni si  w sposób istotny barw  od bielu, a jej zabarwienie 
nast puje dopiero po ci ciu drzewa i wystawieniu drewna na bezpo-
rednie dzia anie powietrza i wiat a (utlenianie garbników21) . 

Z punktu widzenia wzajemnych uk adów mi dzy strefami bielu 
i twardzieli  mo na wyró ni  cztery grupy drzew, w których drewnie 
wyró nia si : (1) biel, stref  twardzieli  niezabarwionej i stref  twardzieli  
zabarwionej (np. wi zy, jesiony ), (2) biel i niezabarwion  twardziel (np. 
wierki , jod y ), (3) biel i ciemno zabarwion  twardziel – s  to tzw. gatunki 

twardzielowe (np. d by , orzech w oski, kasztan  jadalny, robinia, klon ta-
tarski , klon srebrzysty , sosna , modrzew , cis , ja owiec ), (4) gatunki, w któ-
rych nie zachodzi zró nicowanie na biel i twardziel – s  to tzw. gatunki 
bielaste (np. buki , klon zwyczajny , klon jawor , grab  zwyczajny, brzozy , 
olsze , kasztanowiec zwyczajny 22, leszczyna ).

W centrum pnia znajduje si  rdze  , o zabarwieniu brunatnym lub ja-
snobrunatnym, na przekroju poprzecznym widoczny jako strefa sk ada-
j ca si  z kilku s oi drewna o lu nej, g bczastej budowie. Rdze  bardzo 

21  Garbniki  – substancje reaguj ce z kolagenem – bia kiem skóry; maj  cierpki 
smak, rozpuszczaj  si  w wodzie i alkoholu, tworz  osady z bia kiem.

22  Kasztanowiec  nale y do rodziny kasztanowcowatych  (Hippocastanaceae), nato-
miast kasztan  – do rodziny bukowatych  (Fagaceae).
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Rys. 2-5. Mikrostruktura drewna d bu  (na górze, powi kszenie 50 ×) oraz 
sosny  (na dole, powi kszenie 80 ×)
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cz sto jest przesuni ty wzgl dem geometrycznego rodka przekroju 
(co wi e si  z nierównomiern  s oisto ci  drewna wynikaj c  z nie-
symetrycznej korony, rys. 2-4). Jego rednica wynosi zazwyczaj oko o 
1-5 mm. Przekroje rdzeni wi kszo ci drzew s  okr g e, niektóre jednak 
maj  unikalne kszta ty: rdze  olszy  jest trójk tny, jesionu  – czworok tny, 
topoli  – pi ciok tny, d bu  za  – gwia dzisty (KRZYSIK 1975). Rdze   wraz 
z niewielk  warstw  drewna uformowan  w pierwszych latach wzrostu 
drzewa nosi nazw  rury rdzeniowej, która jest ma o zro ni ta z innymi 
warstwami i ma niewielk  wytrzyma o  mechaniczn  oraz trwa o .

Porównanie mikrostruktur drewna gatunków li ciastych  oraz igla-
stych przedstawia rysunek 2-5. W drewnie d bu  (Quercus robur L.) s  
widoczne specyÞ czne dla gatunków li ciastych  naczynia (tracheje). 
W drewnie sosny  (Pinus sylvestris L.) wyra nie wida  warstw  drewna 
pó nego  pomi dzy dwiema warstwami drewna wczesnego .

Na rysunku 2-6 przedstawiono w sposób pogl dowy funkcje poszcze-
gólnych sk adników struktury drewna.

ciany komórek cewek maj  struktur  przypominaj c  nieco struk-
tur  sztucznie otrzymywanych kompozytów tworzyw sztucznych, np. 
polimeru epoksydowego zbrojonego w óknami (np. aramidowym – 
AFRP, w glowym – CFRP  lub szklanym – GFRP ). Rol  zbrojenia pe ni  
w drewnie w ókna celulozy , biopolimeru wielkocz steczkowego o wzo-
rze (C6H10O5)n wytworzonego przez drzewo w reakcji polikondensacji 

Rys. 2-6. Funkcjonalny uk ad celulozy , ligniny  i hemiceluloz  w drewnie
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z glukozy C6H12O2 ( redni wagowy stopie  polimeryzacji DPw
23 wynosi 

od 200 do 10 000). Celuloza  jest polimerem, który mo e atwo krystalizo-
wa , przyjmuj c posta  regularnych zespo ów a cuchów celulozowych 
(tzw. mikroÞ bryli, przedstawionych na rysunku 2-7) na zewn trznej po-
wierzchni b ony komórkowej, pe ni c tym samym rol  szkieletowego 
sk adnika ciany komórkowej o du ej wytrzyma o ci. Zbli one do sie-
bie a cuchy celulozowe s  powi zane si ami mi dzycz steczkowymi 
Van der Waalsa i tworz  obszary krystaliczne – krystality  oraz obszary 
amorÞ czne. 

MikroÞ bryle , w liczbie oko o 400, cz  si  w wi zki i tworz  makroÞ -
bryle . Szacuje si , e mikroÞ bryle celulozy  stanowi  oko o 40-60% masy 
drewna. Rol  osnowy w drewnie pe ni : lignina  (polimer amorÞ czny, 
26-30% masy drewna) i hemicelulozy  (polimery cz ciowo krystaliczne 
o mniejszym DPw od celulozy , 18-35% masy drewna). Pozosta e 10-15% 
to woda i substancje, które nadaj  drewnu zapach oraz decyduj  o jego 

23  DPw – estymator (liczba statystyczna) okre laj cy stopie  polimeryzacji, tzn. 
liczb  merów, z których zbudowany jest a cuch polimeru. Estymator ten wyzna-
cza si , dziel c redni  mas  cz steczkow  polimeru (tzw. makrocz stki) przez mas  
cz steczkow  jednego meru (w przypadku celulozy  mas  grup ko cowych pomija 
si , gdy  ma znikomy wp yw na wynik). Je li za podstaw  tych oblicze  przyjmie 
si  redni  mas  cz steczkow  merów, to otrzymuje si  redni stopie  polimeryzacji.

Rys. 2-7. MikroÞ bryle  celulozy  w drewnie (WEIGEL 2005)
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trwa o ci ( ywice, t uszcze, garbniki i zwi zki mineralne) (udzia y wago-
we podano za KRZYSIKIEM 1975).

Woda w drewnie  mo e wyst powa  w trzech postaciach: (w1) wody 
wolnej (wype niaj cej mikroskopowe pory), (w2) wody zwi zanej (na-
sycaj cej b on  komórkow  i przestrzenie miedzyÞ brylowe), (w3) wody 
konstytucyjnej – wchodz cej w sk ad zwi zków chemicznych (niemo li-
wej do usuni cia przez suszenie drewna). Wilgotno  drewna  w istotny 
sposób wp ywa na jego w a ciwo ci wytrzyma o ciowe . Powszechnie 
stosowanym parametrem charakteryzuj cym wilgotno  drewna jest 
wilgotno  bezwzgl dna (wyznaczana jako stosunek masy wody zawartej 
w próbce do masy próbki w stanie absolutnie suchym). Drewno na pniu 
ma wilgotno  bezwzgl dn  do 50-150(200)%. Po ci ciu zmniejsza si  
ona samorzutnie do wilgotno ci równowa nej (stanu powietrzno-suche-
go) kosztem wody wolnej (w1), wype niaj cej kapilary drewna. Spadek 
wilgotno ci drewna poni ej wilgotno ci równowa nej wi e si  z usuni -
ciem wody zwi zanej (w2), wype niaj cej ciany komórkowe, i wymaga 
dostarczenia dodatkowej energii (jest mo liwy tylko w warunkach labo-
ratoryjnych). Powtórnie ch on c wod  z powietrza, w ókna drewna d  
do osi gni cia wilgotno ci PNW 24; dalszy wzrost wilgotno ci jest mo li-
wy dopiero po zanurzeniu drewna w wodzie. Roczn  zmienno  wilgot-
no ci równowa nej w wybranych lokalizacjach na wiecie zamieszczono 
w tabeli 10.

Wilgotno   bezwzgl dna drewna w stanie powietrzno-suchym 
w umiarkowanej streÞ e klimatycznej wynosi, w zale no ci od pory roku, 
od oko o 12 do 20%. Najmniejsza wilgotno  bezwzgl dna w pomiesz-
czeniach suchych, ogrzewanych za pomoc  centralnego ogrzewania, 
mie ci si  wed ug KRZYSIKA (1975) w granicach od 4% (wiosna) do 13% 
(jesie ). Ze zmian  wilgotno ci s  bezpo rednio zwi zane p cznienie 

24  PNW (ang. FSP) – punkt nasycenia w ókien – stan równowagi higroskopijnej, 
której warto  zale y od temperatury i wilgotno ci otoczenia: im ni sza temperatura 
i wi ksza wilgotno , tym wi ksza warto  PNW (maksymalna w temperaturze 0°C 
i przy wilgotno ci > 99%). Je eli wilgotno  nasycenia w ókien drewna lub papieru zostanie 
zdeÞ niowana jako taka wilgotno , przy której ciany komórkowe s  nasycone [wod ] i nie 
wyst puje woda wolna w widocznej pod mikroskopem strukturze kapilarnej, to mo na udo-
wodni , e wilgotno  nasycenia w ókien [PNW] mie ci si  mi dzy 99,0 a 99,9% wilgotno ci 
wzgl dnej powietrza (STAMM 1959). Najmniejsza warto  PNW opisana w literaturze 
wynosi 15,4% dla drewna palisandrowego z po udniowo-wschodniej Azji (z teryto-
rium Indonezji, Nowej Gwinei i Archipelagu Malajskiego) (Dalbergia latifonia Roxb.), 
a maksymalna – oko o 35% w niektórych gatunkach li ciastych, np. w drewnie lipo-
wym (Tilia spp.) (HIGGINS 1957).
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i kurczliwo  drewna. Przy odparowywaniu wody wolnej (w1) drewno 
nie zmienia swojej obj to ci (zmienia jedynie mas ), natomiast odparo-
wywanie wody zwi zanej (w2) powoduje zmniejszenie obj to ci i masy 
drewna (tzw. skurcz). Kurczliwo  drewna nie jest równomierna we 
wszystkich kierunkach. Zmiany wymiarowe zwi zane z kurczliwo ci  s  
uzale nione od kierunku przebiegu w ókien. Najmniejsze zmiany d ugo-
ci pod wp ywem zmian wilgotno ci nast puj  w kierunku wzd u nym 

(0,1-0,2%), nieco wi ksze w kierunku promieniowym (3-6%), a najwi k-
sze w kierunku stycznym (6-12%). Dla zachowania stabilno ci wymiarów 
drewno nale y wysuszy  do wilgotno ci równowa nej – w zale no ci 
od otoczenia, w którym b dzie u ytkowane: 8-12% w pomieszczeniach 
ogrzewanych, 15-18% na styku pomieszcze  ogrzewanych z otoczeniem 
zewn trznym, 18-22% na wolnej przestrzeni.

Pomimo faktu, e drewna poszczególnych gatunków drzew ró ni  si  
znacznie wygl dem i pozosta ymi w a ciwo ciami, to ich sk ad chemicz-
ny i budowa cian komórek s  takie same. ciany komórek tak ró ni -
cych si  od siebie g sto ci  gatunków drewna, jak balsa  (  = 110 kg/m3) 
i d b  (  = 710 kg/m3), s  zbudowane z substancji drzewnej o g sto ci 

SD = 1540 kg/m3. Orientacyjny sk ad chemiczny ciany komórkowej 
przedstawia tabela 1125. 

Ró nice w technicznych w a ciwo ciach drewna  poszczególnych ga-
tunków s  zdeterminowane ich unikaln  budow  anatomiczn . Obecno , 

25  Sk ad chemiczny komórek ró ni si  w obr bie rodzajów drewna, jego gatunków, 
a nawet w obr bie tego samego gatunku. W tabeli przytoczono warto ci przybli one.

Tabela 10

rednia wilgotno  równowa na  (w stanie powietrzno-suchym) w drewnie sk a-
dowanym na zewn trz w wybranych lokalizacjach na wiecie [%] (SIMPSON 1998)

Lokalizacja
Miesi c

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Australia, Perth 9,0 8,8 9,5 11,1 13,1 14,4 15,3 14,0 13,0 12,0 10,7 9,8

Sudan, Chartum 5,0 4,0 3,2 3,2 3,7 4,8 6,8 7,7 6,9 5,1 5,2 5,6

Niemcy, Berlin 19,0 16,8 14,9 14,4 11,8 12,8 12,3 12,5 14,5 16,1 18,5 20,0

Rosja, Moskwa 17,5 16,2 14,4 12,3 12,1 13,1 13,8 15,4 16,2 17,0 18,0 18,5

Czechy, Praga 19,8 17,4 14,0 12,1 12,7 13,1 12,5 13,1 14,0 16,6 19,2 19,9
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sposób rozmieszczenia komórek prozenchymatycznych (pod u nych), 
a tak e ich liczba w ca ej tkance drzewnej decyduj  o w a ciwo ciach 
drewna  (FABISIAK 2005). Dzi ki zró nicowanej porowatej budowie i uni-
kalnym systemom przestrzeni kapilarnych ka de drewno ma odmienn  
wytrzyma o  mechaniczn , ci ar w a ciwy, przewodnictwo cieplne 
i d wi kowe, nasi kliwo  oraz trwa o . 

Helikalne u o enie w ókien celulozy  w komórce oraz specyÞ czny 
kszta t i u o enie komórek odpowiadaj  za du  anizotropi   drewna. Na 
rysunku 2-8 a zaznaczono trzy, wzajemnie do siebie prostopad e, g ów-
ne kierunki anizotropii drewna (np. GENERAL TECHNICAL REPORT... 1999, 
NEUHAUS 2004): styczny (X), wzd u ny (Y) i promieniowy (Z). Kierunek 

Tabela 11

Sk ad ciany komórki drewna (ASHBY i JONES 1996)

Materia Budowa
Przybli ony udzia  

(% wagowe)

W ókna

 celuloza  (C6H10O5)n

Krystaliczna

45

Osnowa

 lignina 

 hemiceluloza 

 woda

 inne

AmorÞ czna

Cz ciowo krystaliczna

Rozpuszczona w osnowie

Rozproszona w osnowie

20

20

10

5

Rys. 2-8. Kierunki anatomiczne drewna: a – umowne trzy kierunki g ówne, 
b – ortotropia cylindryczna
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styczny (X) jest prostopad y do w ókien i styczny do tworz cej walca s oi 
rocznych, kierunek wzd u ny (Y) jest równoleg y do kierunku w ókien, 
kierunek promieniowy (Z) jest prostopad y do kierunku w ókien i prosto-
pad y do tworz cej walca s oi rocznych.

Osie dwukrotnej symetrii w wybranych punktach pnia przedstawiono 
na rysunku 2-8 a. Osie symetrii zmieniaj  swe kierunki zgodnie z cylin-
drycznym przebiegiem s oi – drewno charakteryzuje si  anizotropi  krzy-
woliniow  lub bardziej szczegó owo: ortotropi  cylindryczn  . W drewnie 
pokrywanie si  kierunków napr e  i odkszta ce  zachodzi tylko w tych 
przypadkach, gdy kierunki g ównych odkszta ce  pokrywaj  si  z osiami 
ortotropii. Do  dobr  miar  anizotropii  drewna s  stosunki liniowych 
modu ów spr ysto ci wzd u  poszczególnych kierunków g ównych 
(wg rys. 2-8 a); w tabeli 12 zestawiono je z analogicznymi stosunkami 
w wybranych materia ach drewnopochodnych.

Z tabeli 12 wynika, e modu  spr ysto ci liniowej drewna w kierunku 
stycznym (X) wynosi zaledwie 3-9%, a w kierunku promieniowym (Z) 
6-18% modu u w kierunku wzd u nym Y. Porównuj c drewno z mate-
ria ami drewnopochodnymi (p yta wiórowa, pil niowa i sklejka), mo na 
stwierdzi , e jest ono anizotropowe  (EY = 100%, EX  3-9%, a EZ  6-18%), 
natomiast p yty s  ortotropowe (EY  EX, a EZ  3-11%).

2.2.4. Barwa , po ysk i rysunek drewna

Jak wspomniano, wspó cze nie, odmiennie ni  w przesz o ci, drewno 
w budowie maszyn przestaje by  materia em strukturalnym (no nym), 
a zaczyna w coraz wi kszym stopniu pe ni  rol  ok adziny, dodatku b d  

Tabela 12

Stosunki liniowych modu ów spr ysto ci materia ów drzewnych (SYDOR 2005)

Materia
Ex/Ey 

[%]
Ez/Ey 
[%]

Drewno mi kkie 1,5-8,6 4,6-19,7

Drewno twarde 3,1-8,9 5,8-18,3

P yta wiórowa  p askoprasowana 82,1 3,1

P yta pil niowa  MDF 96,3 6,8

Sklejka  li ciasta (5 warstw, grubo  < 8 mm)  100 11,0
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elementu, który nie wchodzi w sk ad struktury, ale jest (nierzadko klu-
czowym) detalem zwi kszaj cym estetyk  wyrobu. W zwi zku z powy -
szym obecnie najwa niejszymi parametrami drewna, wa niejszymi od 
parametrów wytrzyma o ciowych, s  w a ciwo ci estetyczne  jego war-
stwy wierzchniej, takie jak: barwa, po ysk i rysunek.

Barwa drewna

Wra enia barwne s  wywo ane przez odbity od powierzchni przed-
miotów w ski zakres promieniowania elektromagnetycznego o d ugo-
ci fali  w granicach od 380 do 780 nm ( wiat o). Warto ci skrajne tego 

zakresu zale  od indywidualnych w a ciwo ci oka. Zwykle z wiekiem 
zakres widzenia zaw a si  i wynosi od 400 do 700 nm. Budowa anato-
miczna ludzkiego oka sprawia, e przy ma ym nat eniu wiat a cz o-
wiek postrzega jedynie odcienie szaro ci (widzi stokopowo), przy rednim 
– ma miejsce upo ledzone postrzeganie barw (tzw. widzenie mezotopowe), 
natomiast dopiero przy bardzo dobrym o wietleniu mo na dostrzec ca  
palet  barw (tzw. widzenie fotopowe). Sam proces widzenia, pomimo e 
wywo any obiektywnym zjawiskiem Þ zycznym, jakim jest wiat o, jest 
subiektywny. W pewnym uproszczeniu mo na powiedzie , e wra e-
nie koloru powstaje wtedy, kiedy wiat o widzialne (wielko  Þ zyczna) 
zostanie, po wnikni ciu do naszego oka, przetworzone w jego mecha-
nizmach Þ zjologicznych oraz mechanizmach psychologicznych mózgu. 
Algorytm widzenia sk ada si  z trzech kroków: (1) zaistnienia bod ca 
( wiat a odbitego), (2) odbioru barwy przez narz d wzroku, (3) inter-
pretacji wra enia barwnego (kolor). Ka dym krokiem zajmuje si  inna 
dyscyplina nauki: wiat em – Þ zyka, odbiorem bod ca – Þ zjologia, a in-
terpretacj  – psychologia. 

Jednym ze znanych sposobów opisu barw jest model HSB (ang. hue 
– barwa, saturation – nasycenie, brightness – jasno ), oparty na tzw. kole 
barw zawieraj cym barwy t czy rozci gni te wzd u  okr gu i uzupe -
nione o barw  purpurow . Na zewn trz tego ko a znajduj  si  barwy 
najbardziej nasycone (najwi ksza warto  zmiennej nasycenie), w rodku 
– nienasycone, a w centrum znajduje si  biel. Po o enie barwy na kole 
opisuje k t (czyli zmienna czystej barwy) oraz odleg o  od rodka (czyli 
nasycenie czystej barwy). Do pe nego opisu barwy trzeba doda  trzeci  
zmienn , opisuj c  jasno  ca ego ko a barw (jasno  zero, bez wzgl du 
na warto  barwowych wspó rz dnych, odpowiada czerni).

Trójliczbowych metod opisu barwy mo na skonstruowa  wie-
le. Najwa niejsze z obecnie stosowanych to: (1) RGB – u ywana przez 
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konstruktorów monitorów (od angielskich nazw barw podstawowych 
red, green, blue), (2) CMY (cyjan, magenta, yellow) oraz jej cz ciej stoso-
wane rozwini cie – (3) CMYK, z dodatkow  barw  czarn  – u ywana 
w poligraÞ i i we wszystkich innych dziedzinach pos uguj cych si  farba-
mi (równie  podczas uszlachetniania powierzchni drewna). Inne modele 
opisu barwy to np. YUV, HLS, LAB itd. (MO KO i AGAN 2007).

Barwa  niezabezpieczonego drewna nie jest trwa a i zmienia si  pod 
wp ywem czynników atmosferycznych (temperatury, wilgotno ci i wia-
t a) oraz biologicznych26 – zmiana barwy jest naturaln  w a ciwo ci  
drewna, które wystawione na dzia anie wspomnianych bod ców ulega 
na powierzchni cz ciowemu wy ugowaniu i utlenianiu, co przejawia si  
ciemnieniem jego barwy – zaszarzeniem i przybieraniem koloru szaro-

popielatego. Zewn trzne warstwy drewna szarzej  silniej ni  wewn trz-
ne, st d zmiana barwy nie si ga g boko. Niewyja nione jest dotychczas, 
jakie dok adnie procesy chemiczne nast puj  w ligninie, powoduj c jej 
ciemnienie (lignina  zawarta w drewnie pod wp ywem dzia ania samego 
wiat a ó knie). Hemicelulozy zawarte w drewnie pod wp ywem pod-

wy szonej temperatury i wody ulegaj  hydrolizie. Z cz ci pentozanów 
powstaje furfural (aldehyd 2-furylowy) i ywice furanowe, które charakte-
ryzuj  si  ciemnym zabarwieniem. 

Na zmiany barwy drewna wp ywaj  równie  zawarte w nim garbni-
ki, których zwi zki mog  przesyca  ciany komórkowe, daj c pi kniej-
sze zabarwienia (np. drewno d bu  moczone w wodzie) (KRZYSIK 1975). 
Amaranty, np. Paratecoma peroba (Record & Mell) Kuhlm. lub Peltogyne 
confertiß ora (Hayne) Benth., po ci ciu i przetarciu, a wi c w stanie wie-
ym, maj  kolor brudnoszary, a dopiero z czasem, pod wp ywem wia-

t a i powietrza, przybieraj  pi kny Þ oletowy odcie  (PADECHOWICZ 1929). 
Na barw  powierzchni drewna du y wp yw ma te  wiat o, zw aszcza 
promienie ultraÞ oletowe (NOWACZYK i KRZOSKA-ADAMCZAK 2001), jak rów-
nie  procesy suszenia, które mog  wywo ywa  ró norodne efekty barwne 
w zale no ci od gatunku drewna oraz warunków na wietlania. Jak wia-
domo, zmiana barwy powierzchni drewna mo e mie  ró noraki wp yw 
na wra enia barwne u ytkowników wyrobów wykonanych z drewna.

Po ysk  powierzchni drewna

Po ysk powierzchni przejawia si  jej zdolno ci  do odbijania padaj -
cych na ni  promieni wietlnych. Zdolno  prawid owego odbicia zale y 

26  Oddzia ywanie czynników biologicznych na drewno opisano na s. 89 i dalszych.
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od struktury powierzchni i jej w a ciwo ci optycznych  (wspó czynnik  ów 
za amania i odbicia). Od chropowatych powierzchni wiat o odbija si  
dyfuzyjnie i dlatego wydaj  si  one matowe. Je li wszystkie elementar-
ne cz ci powierzchni le  na jednej p aszczy nie, to padaj cy na t  po-
wierzchni  strumie  równoleg ych promieni wiat a odbije si  od niej 
zwierciadlanie.

Powierzchnia drewna, jak ka da powierzchnia rzeczywista, charakte-
ryzuje si  pewn  chropowato ci  i falisto ci . Po ysk  drewna  jest najsilniej-
szy w prze upie [przekroju stycznym], mniej silny w przekroju od grzbietu 
[promieniowym], prawie adny w przekroju od czo a [poprzecznym]. Po ysk 
nadaj  drewnu komórki promieni rdzennych (z wyj tkiem drewna osiki  i gruszy , 
gdzie promienie [...] s  matowe). Najbardziej l ni cy przekrój w prze upie maj  
drewna klona , jesiona , grochowca , lipy . Od czasu, gdy drewnu nadaje si  po ysk 
zapraw , upad o znaczenie po ysku naturalnego (STIEBER 1922, s. 18). Odbicie 
wiat a od powierzchni drewna jest zatem odbiciem w postaci rozdzielo-

nych wi zek promieni o ró nym nat eniu rozchodz cych si  pod ró ny-
mi k tami.

Drewno i tworzywa drzewne w praktyce najcz ciej s  pokryte pow o-
kami lakierowymi. Pewna cz  energii padaj cego na drewno wiat a 
ulega poch oni ciu, przenikni ciu (np. przez warstw  pó przezroczyste-
go lakieru) lub rozproszeniu. W takim przypadku po ysk mo e by  jed-
nym z kryteriów oceny nie tylko dekoracyjnych, lecz tak e technicznych 
w a ciwo ci zastosowanego pokrycia lakierowego. Wi kszy po ysk to 
nie tylko parametr estetyczny powierzchni, ale tak e dobry prognostyk 
wi kszej wytrzyma o ci, mniejszego tarcia, wi kszej trwa o ci po cze  
wciskowych oraz wi kszej odporno ci na biokorozj . Istniej  dwie grupy 
metod pomiaru po ysku: subiektywne metody fotooptyczne oraz obiek-
tywne metody fotoelektryczne.

Metoda fotooptyczna polega na ocenie reß ektometrem ostro ci 
wietlnych wizerunków liter i cyfr odbitych od badanych powierzch-

ni. W polskim przemy le meblarskim stosowano tego typu metod  do 
badania pow ok lakierowych na drewnie wed ug normy bran owej 
BN-66/6110-18. W przyrz dzie opisanym w normie przyj to 10-stopniow  
skal  o zakresie od 1 (mat) do 10 (wysoki po ysk), ze stopniami po redni-
mi: pó mat, pó po ysk i po ysk (KORTYLEWSKI i IN. 1978). Uk ady pomia-
rowe reß ektometrów (po yskomierzy fotoelektrycznych) do pomiarów 
jasno ci strumienia wietlnego odbitego od badanej powierzchni wyko-
rzystuj  fotoogniwa selenowe lub krzemowe. Miar  zmierzonego po y-
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sku powierzchni jest stosunek jasno ci strumienia wietlnego odbitego od 
powierzchni do jasno ci strumienia na ni  padaj cego (MAGIERA 1974)27. 

Rysunek drewna 

Rysunek drewna  to obraz przekroju lub prze upu drewna, rzadziej 
okorowanej powierzchni, zawieraj cy cechy jego struktury anatomicz-
nej (w ókien, promieni drzewnych, przyrostów rocznych, s ków). Ry-
sunek drewna zale y od rodzaju przekroju. Na przekroju poprzecznym 
gatunków iglastych i li ciastych pier cieniowonaczyniowych widoczne 
s  wspó rodkowe okr gi z ciemniejsz  warstw  drewna pó nego  i ja-
niejsz  wczesnego w ka dym s oju. Na przekroju pod u nym stycznym 

widoczne s  przeci te s oje w postaci rodziny parabol o kierownicach le-
cych na jednej prostej, ich wierzcho ki s  od siebie oddalone o pewn  

sta  warto . Na przekroju pod u nym promieniowym naprzemienne 
pasma drewna pó nego  i wczesnego przyjmuj  posta  równoleg ych, naj-
cz ciej prostych pasm.

Uk ad s oi rocznych, i ró nice drewna obu stref [wczesnej i pó nej] powo-
duj  rysunek drewna, dlatego najpi kniejsz  tekstur  widuje si  na przekroju od 
grzbietu [promieniowym]. Rysunek mo e by  równie  spowodowanym oczka-
mi nierozwini tych p czków (wilczki; amboina) albo silnie tkwi cymi s czkami 
jak n.p. u drewna limby. – Rysunek cenionym jest przez stolarzy i tokarzy. Naj-
pi kniejsz  tekstur  maj  wogóle drewna drzew li ciastych (klon28, wi z , jab o  , 
czere nia ). – Z drzew iglastych wyró nia si  tekstura drewna sosnowego  i mo-
drzewiowego (STIEBER 1922, s. 13).

2.2.5. W a ciwo ci wytrzyma o ciowe  drewna

Mechaniczne w a ciwo ci drewna wynikaj  bezpo rednio z kszta -
tów i rozmiarów jego komórek oraz w a ciwo ci wytrzyma o ciowych 

27  Aktualne metody pomiaru po ysku drewna lakierowanego zawieraj  normy 
PN-EN ISO 2813:2001, PN-EN 927-3:2007 (U) oraz PN-EN 927-6:2007.

28  Drewno klonów niemal nie ró ni si  od siebie wygl dem, jednak podstawowe 
gatunki klonów mo na podzieli  na dwie grupy: twarde (ang. hard maple) – np. klon 
srebrzysty  (Acer saccharinum L.) i klon czarny (A. nigrum Michx. f.) oraz mi kkie (ang. 
soft maple) – np. klon czerwony (A. rubrum L.) i klon wielkolistny (A. macrophyllum 
Pursh). Gatunki twarde znajduj  o wiele szersze zastosowanie w budowie maszyn 
ni  gatunki mi kkie (GENERAL TECHNICAL REPORT... 1999). W Polsce w stanie natural-
nym wyst puj  cztery gatunki klonów: polny (A. campestre L.), zwyczajny (A. platano-
ides L.), jawor (A. pseudoplatanus L.) oraz antropoÞ t, klon jesionolistny (A. negundo L.). 
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samych cian komórkowych. W drewnie obci onym wzd u  w ókien, 
w którym ciany komórek s  poddane prostemu stanowi napr e  (s  
ciskane lub rozci gane), wytrzyma o  zale y jedynie od g sto ci drew-

na29, natomiast przy obci eniu w poprzek w ókien ciany komórkowe 
podlegaj  zginaniu, wi c mechaniczne w a ciwo ci drewna zale  wy-
k adniczo (w pot dze 2/3 lub 2) od jego g sto ci (ASHBY i JONES 1996).

Drewno znacznie atwiej przenosi si y dzia aj ce wzd u  w ókien (ma 
wi ksz  wytrzyma o ) – wraz ze wzrostem k ta odchylenia tych si  od 
kierunku w ókien wytrzyma o  drewna zmniejsza si . Przyk adowe za-
kresy warto ci wytrzyma o ci drewna na ciskanie, w zale no ci od ro-
dzaju drewna, kszta tuj  si  w granicach:

na ciskanie wzd u  w ókien ( ) – 16,0-88,0 MPa (gatunki li ciaste ) 
i 23-34 MPa (gatunki iglaste ),
na ciskanie w poprzek w ókien ( ) – 4,3-6,3 MPa (gatunki li ciaste ) 
i 8,0-13,5 MPa (gatunki iglaste ).

Drewno ma do  ma  plastyczno . Podczas rozci gania, po prze-
kroczeniu granicy spr ysto ci, nast puje zniszczenie poszczególnych 
w ókien lub cewek, które prowadzi do zerwania próbki. Warto  granicy 
proporcjonalno ci odkszta cenia do napr enia (nieco mniejszej od gra-
nicy spr ysto ci) zale y od rodzaju drewna. Nie pope niaj c istotnego 
b du, mo na przyj , e wynosi ona:

dla drewna li ciastego (bez drewna bukowego ) – 0,7Rm,
dla drewna bukowego  – 0,85Rm,
dla drewna iglastego – 0,8Rm,

gdzie: Rm – wytrzyma o  dora na na rozci ganie.
Wa nym parametrem wytrzyma o ciowym drewna jest jego twar-

do , która wywiera istotny wp yw na przebieg jego obróbki oraz na pó -
niejsze w a ciwo ci eksploatacyjne  wyrobu. Autorem pierwszej deÞ nicji 
twardo ci by  Heinrich R. Hertz (1857-1894). W latach 1881-1882 opubli-
kowa  on dwie prace, w których stwierdzi , e miar  twardo ci jest si a 
docisku dwóch kul o warto ci powoduj cej ich odkszta cenie plastyczne 
(por. HERTZ 1881). Poni ej przytoczono kilka deÞ nicji twardo ci:

Opór stawiany obcemu cia u usi uj cemu wcisn  si  do wn trza budowy 
anatomicznej drewna jest twardo ci  tego drewna (STIEBER 1922, s. 21).

29  Istnieje sporo wyj tków od tej regu y, jednak g sto  jest stosunkowo dobrym 
prognostykiem wytrzyma o ci.
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Twardo   mierzy si  oporem, jaki stawia materia  drzewny przy obrabia-
niu narz dziami (WRÓBLEWSKI i DE MEZER 1948, s. 11).

Twardo   jest to opór, jaki stawia materia  cia om wciskanym w jego po-
wierzchni ; wyra a si  j  w kG/cm2 lub w kG/mm2 (KRZYSIK 1975, s. 582).

Twardo   – odporno  materia u na odkszta cenia trwa e pod wp ywem si  
skupionych dzia aj cych na ma  powierzchni  tego materia u (ENCYKLO-
PEDIA TECHNIKI 1994). 

Twardo   materia u ma zatem charakter umowny i jest mierzona opo-
rem, jaki wykazuje cia o w czasie wciskania we  wg bnika przy odkszta -
ceniach plastycznych. W porównaniu z innymi materia ami okre lenie 
twardo ci drewna jest trudne, poniewa  jest to materia  niejednorodny, 
o zró nicowanej twardo ci warstw zewn trznych i wewn trznych. Na 
zmierzon  twardo  wp ywaj  rodzaj przekroju, wilgotno  itp.

Pierwsze próby opracowania metodyki pomiaru twardo ci drewna 
zosta y opublikowane przez Bügsena w 1904 roku (KRZYSIK 1975). Jego 
metoda polega a na wbijaniu stalowej ig y o okre lonej grubo ci na sta-

 g boko  2 mm. Warto  si y potrzebnej do wykonania tego zadania 
przyjmowano za liczb  twardo ci. Metoda ta dawa a niepowtarzaj ce si  
wyniki, gdy  podczas poszczególnych powtórze  pomiaru ig a traÞ a a 
na naczynia oraz grubo cienne elementy budowy anatomicznej drewna. 
Z tego powodu przyj to metodologi  mierzenia twardo ci drewna meto-
d  Gabriela Janki (1864-1932). 

Cyfrow  skal  bezwzgl dnej twardo ci drewna niektórych rodzaji drzew 
zestawi  Dr. G. Janka [w 1906 roku – JANKA 1906]. Celem badania abso-
lutnej twardo ci nie u ywa  on siekier, pi  lub innych przyrz dów obróbki 
drzewnej, pod dzia aniem których musia by liczy  si  ze spr ysto ci , ci -
g o ci  [plastyczno ci ], upliwo ci  i t. d., lecz id c wzorem in yniera 
szwedzkiego A. Brinell[a] zastosowa  wciskanie pó kuli elaznej o rednicy 
11,284 mm (przy równoczesnem odczytywaniu manometru). Powierzch-
nia ko a odci ni ta t  pó kul  równa a si  = 1 cm2 (ze wzgl du, e i inne 
wytrzyma o ci odnosz  si  do powierzchni 1 cm2). Ci ar [wyra ony 
w jednostkach si y] u yty do wci ni cia tej pó kuli stanowi  o twardo ci 
materia ów (STIEBER 1922, s. 24). 

Wyniki pomiarów twardo ci metod  Janki wyra a si  w megapa-
skalach. Inn , rzadziej stosowan  metod  pomiaru twardo ci drewna 
i tworzyw drewnopochodnych, jest metoda Brinella, w której warto  
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twardo ci (HB) okre la stosunek si y naciskaj cej do pola powierzch-
ni odcisku stalowej kulki o rednicy 10 mm. W metodzie Janki sta a jest 
wielko  odcisku, w metodzie Brinella – warto  si y.

Twardo   drewna zale y od gatunku drzewa, z którego drewno po-
chodzi. Do gatunków twardych nale  m.in.: modrzew , robinia akacjowa  
(grochodrzew ), buk , d b , grab , jesion , jawor , wi z , a do mi kkich: lipa , 
olsza , topola  osika , topola  bia a . Drewno  mi kkie jest znacznie atwiejsze 
w obróbce, st d cz sto jest u ywane przez rze biarzy (np. o tarz w ko-
ciele Mariackim w Krakowie jest wyrze biony z lipy ) i modelarzy. Twar-

do  mierzona metod  Janki przy 15-procentowej wilgotno ci surowca 
wynosi: dla krajowych gatunków drewna – od 20 MPa (topola  osika ) do 
88-89 MPa (grab ); a dla gatunków tropikalnych – od 4 MPa (balsa  – Ochro-
ma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.30), do 197 MPa (gwajakowce – Guaia-
cum spp.). Na ogó  twardo  drewna od strony przekroju poprzecznego 
(mierzona w kierunku wzd u nym – rys. 2-8 a) jest od 1,5 do 2 razy wi ksza 
ni  w kierunku prostopad ym do w ókien (stycznym i promieniowym).

G sto  drewna 31 wykazuje zmienno  w obr bie pojedynczych 
przyrostów rocznych, pojedynczych drzew, a tak e pomi dzy drzewa-
mi jednowiekowego drzewostanu w zale no ci od stanowiska drzewa 
w drzewostanie. Znacz cy wp yw na g sto  drewna w obr bie jedne-
go drzewa ma umiejscowienie na przekroju poprzecznym i na wysoko-
ci pnia. Najwi ksz  g sto  wykazuje drewno znajduj ce si  dalej od 

rdzenia oraz w cz ci odziomkowej. Zmienno  g sto ci jest wi ksza 
w gatunkach iglastych i li ciastych pier cieniowonaczyniowych, nato-
miast w gatunkach li ciastych rozpierzch onaczyniowych jest niewielka 
(FABISIAK 2005). Wydawa  by si  mog o, e drewno niemal wszystkich ga-
tunków drzew po wysuszeniu (zawarto  wody – oko o 12%) unosi si  
na wodzie, tymczasem jest co najmniej 27 gatunków, których wysuszone 
drewno tonie w wodzie. Do najci szych (i jednocze nie najtwardszych) 
gatunków drewna nale  gatunki tropikalne, zebrano je w tabeli 13, nie-
stety nie wszystkie maj  oÞ cjalne polskie nazwy.

W a ciwo ci wytrzyma o ciowe  drewnianej cz ci w du ym stopniu 
zale  od zastosowanej metody obróbki. Cz ci maszyn wykonywane 
technik  upania z uwagi na brak podci cia w ókien maj  wi ksz  wy-
trzyma o  mechaniczn  od cz ci skrawanych. upliwo   to sk onno  

30  Niezalecany synonim to Ochroma lagopus Sw.
31  Jak ju  wspomniano wcze niej (s. 32), g sto  substancji drzewnej po wyelimi-

nowaniu wody i przestrzeni powietrznych wynosi oko o 1540 kg/m3.
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Tabela 13

G sto  pozorna najci szych gatunków drewna w stanie powietrzno-suchym, 
Wo = 12% (WAGENFÜHR i SCHEIBER 1974, RICHTER i DALLWITZ 2006, TERVUREN XYLA-
RIUM... 2008)

Nazwy polskie Nazwa aci ska Nazwy angielskie
G sto
[g/cm3]

1 2 3 4

Akacja Acacia nigrescens Oliv. Knobthorn do 1,17

– Brosimum paraense Huber Satine, bloodwood 0,90-1,06

Brezylka ciernista Caesalpinia echinata Lam. Brazilwood do 1,22

Brezylka (–) Caesalpinia ferrea Mart. Leopard tree do 1,18

Maho   górski Cercocarpus montanus Raf. Mountain mahogany do 1,11

Satin Chloroxylon swietenia DC. East Indian satinwood 0,78-1,02

Dalbergia, palisander Dalbergia cearensis Ducke Kingwood, rosewood do 1,18

Dalbergia czarno-
drzew, palisander

Dalbergia melanoxylon Guill. 
& Perr.

African blackwood 0,90-1,20

Cocobolo Dalbergia retusa Hemsl. Palo de rosa, cocobolo, 
Nicaragua rosewood

0,89-1,35

Heban Diospyros celebica Bakh. 
(równie  D. marmorata oraz 
D. polyalthioides – 3 gatunki)

Black ebony, streaked 
ebony, zebrawood, an-
daman marblewood

0,95-1,20

Heban, hurma Diospyros crassiß ora Hiern Benin ebony, African 
ebony

1,05-1,20

Heban, hurma Diospyros ebenum J. Koenig Ceylon ebony, ebony 
persimmon

0,9-1,05

– Eucalyptus quadrangulata 
H. Deane & Maiden

Whitetop-box, grey 
box, white topped box

ok. 1,01

Tambulian, billian Eusideroxylon zwageri Teijsm. 
& Binn.

Billian 0,85-1,10

Gwajak Guaiacum ofÞ cinale L. Guaiac, lignum vitae 1,28-1,37
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do p kania wzd u  okre lonych kierunków. Cecha ta jest (i by a) wy-
korzystywana np. podczas produkcji szprych kó  oraz klepek poszycia 
okr tów32. 

Drewno posiada t  w a ciwo , e pod dzia aniem klina rozst puje si , dzie-
l  si  jego w ókna, czyli drewno upi si . [...] upliwo  drewna zale y 
przedewszystkiem od budowy anatomicznej, a wi c od kierunku, w któ-
rym klin na drewno dzia a. Naj atwiej upi  si  drewna od czo a w kierun-
ku promieni rdzennych [w p aszczy nie YZ (rys. 2-8 a, s. 33)], ci ej 

32  upliwo  jest przedmiotem wci  obowi zuj cej normy PN-D-04106:1954.

Tabela 13 – cd.

1 2 3 4

Azobé (ekki, bongossi) Lophira alata Banks ex C.F. 
Gaertn.

Ekki, red ironwood 0,95-1,15

Mesua Mesua ferrea L. Ceylon ironwood 0,94-1,13

– Chlorocardium rodiei 
(M.R. Schomb.) Rohwer et al.

Black-, brown-, yellow-, 
white greenheart 

0,92-1,15

Oliwka 
wawrzynolistna

Olea capensis L. Black ironwood 1,10-1,49

– Olneya tesota A. Gray Desert ironwood do 1,13

Drewno w owe Brosimum guianense Huber Letterwood, snakewood 1,20-1,30

Wierzbowiec 
Lorenza

Schinopsis quebracho-colorado 
F.A. Barkley & T. Mey.

Quebracho do 1,2

Wierzbowiec 
czerwony

Schinopsis balansae Engl. Soto negro 1,10-1,20

– Swartzia Þ stuloides Harms Pau rosa, pau ferro 0,90-1,05

– Swartzia leiocalycina Benth. Wamara, panacoco do 1,27

Ipe, lapacho Tabebuia heptaphylla Vell. Ipê roxo, lapacho negro 0,80-1,20

Pyinkado Xylia xylocarpa (Roxb.) 
W. Theob.

Burma ironwood 0,99-1,26
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Tabela 14

W a ciwo ci Þ zyczne drewna w stanie powietrzno-suchym (WAGENFÜHR i SCHE-
IBER 1974, KRZYSIK 1975)

Gatunek 
drewna

Ca kowity skurcz 
w odniesieniu do 
wymiarów drew-
na mokrego [%]

G -
sto  
[g/
cm3]

Twardo  

rednia wytrzyma o  
statyczna [MPa]

Udar-
no   
[J/

cm2]

na ci-
skanie

na roz-
ci ganie

na cina-
nie

na 
zgi-
na-
nieKV KX KY KZ

HJ 
[dN]

HB 
[MPa]

Cis – – – – 0,80 710 – 68,0 – – – – – – –

Sosna 12,4 7,7 0,4 4,0 0,55 300 400 43,5 7,5 104 3,0 10,0 21 78 7,0

Jod a 11,7 7,6 0,1 3,8 0,45 340 – 31,0 4,5 84 2,3 5,1 27 60 3,5

wierk 12,0 7,8 0,3 3,6 0,47 320 320 43,0 6,0 90 2,7 6,7 22 66 5,0

Modrzew 11,8 7,8 0,3 3,3 0,69 440 530 42,0 6,0 107 2,3 9,0 23 82 5,0

Lipa 15,5 9,1 0,3 5,5 0,53 330 – 44,0 9,5 85 – 4,5 20 90 5,0

Topola 14,3 8,3 0,3 5,2 0,45 270 – 30,0 – 77 – 5,0 – 55 5,0

Brzoza 14,0 7,8 0,6 5,3 0,65 490 – 43,0 – 137 7,0 12,0 – 125 10,0

D b 12,6 7,8 0,4 4,0 0,71 – 660 47,0 11,0 90 4,0 7,5 27 093 7,5

Grab 19,7 11,5 0,5 6,8 0,83 890 – 66,0 – 107 – 8,5 40 107 8,0

Buk 17,6 11,8 0,3 5,8 0,78 780 720 53,0 9,0 135 7,0 8,0 29 105 8,0

Wi z 13,6 8,3 0,3 4,6 0,64 640 – 41,0 10,0 80 3,9 7,0 27 72 6,0

Jesion 13,6 8,0 0,2 5,0 0,76 760 650 47,0 11,0 104 7,0 6,5 28 99 8,0

Jawor 11,8 8,0 0,5 3,0 0,63 670 – 49,0 10,4 82 – 9,0 22 95 6,5

Olsza 12,6 7,3 0,5 4,4 0,53 440 380 40,0 6,5 – 2,0 4,5 – 85 5,0

Grusza 14,7 9,1 0,4 4,6 0,74 790 600 46,0 – – – – – 114 11,2

Robinia 12,1 6,9 0,1 4,4 0,77 870 – 59,0 13,0 148 4,3 – – 120 11,5

Maho  8,9 5,1 0,3 3,2 0,70 700 – 49,0 – – 7,0 8,8 – 110 5,3

Heban – – – – 1,16 1 737 – 80,0 – – – – – – –

Gwajak – – – – 1,23 1 970 – 106 – – – – – – –

Balsa – – – – 0,13 40 – 9,22 – 74 1,0 – – – –

KV – skurcz obj to ciowy, KX – skurcz w kierunku stycznym, KY – skurcz w kierunku 
wzd u nym, KZ – skurcz w kierunku promieniowym, HJ – twardo  wed ug metodologii 
Janki, HB – twardo  wed ug metodologii Brinella,  – kierunek wzd u ny (Y wg rys. 2-8 a, 
s. 33),  – kierunek promieniowy (Z) i styczny (X) (wg rys. 2-8 a, s. 33).



452.2. O tworzywach drzewnych i ich przydatno ci w budowie maszyn

w stycznej do rocznych s oji [w p aszczy nie XY]. [...] Przerywane pro-
mienie zmniejszaj  upliwo . Zupe nie nie upliwem jest drewno w kie-
runku pionowym, ostrzem do d ugo ci w ókien (gdy  w tym wypadku 
musia by klin przecina  w ókna) [w p aszczy nie XZ]. Prostolinijno  
i prawid owo  budowy komórek i w ókien zwi ksza upliwo  i przeciw-
nie, nieprawid owe skr cenia, pogmatwania w ókna zmniejszaj  silnie u-
pliwo . Wilgo  rozlu nia komórki, zmniejsza spójno  drewna, dlatego 
drewno wie e jest upliwsze, ale i zarazem ci glejsze [tu: plastyczniej-
sze]. Drewna wie e drzew li ciastych s  tak silnie rozlu nione, e ci -
g o  nie odgrywa tu adnej roli, s  przeto w stanie wie ym upliwsze. 
Przeciwnie, mi kkie drewna  drzew li ciastych s  w stanie wie ym mniej 
upliwe [...] niektóre drewna drzew iglastych wysuszone posiadaj  wi ksz  
upliwo  (STIEBER 1922, s. 29).

Tabela 14 zawiera orientacyjne w a ciwo ci wytrzyma o ciowe  wa -
niejszych gatunków drewna krajowego i zagranicznego: cisu  (Taxus bac-
cata L.), sosny  (Pinus sylvestris L.), jod y  (Abies alba Mill.), wierku  (Picea 
abies (L.) H. Karst.), modrzewia  (Larix decidua Mill.), lipy  (Tilia platyphyl-
los Scop.), topoli  (Populus alba L.), brzozy  (Betula pendula Roth), d bu  
(Quercus robur L.), grabu  (Carpinus betulus L.), buku  (Fagus sylvatica L.), 
wi zu  (Ulmus glabra Huds.), jesionu  (Fraxinus excelsior L.), jaworu  (Acer 
pseudoplatanus L.), olszy  (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), gruszy  (Pyrus com-
munis L.), grochodrzewu (Robinia pseudacacia L.)33, mahoniu  (Swietenia 
mahagoni (L.) Jacq.), hebanu (Diospyros ebenum J. Koenig), gwajaku  (Gu-
aiacum ofÞ cinale L.) oraz balsy  (Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.). 
Zamieszczone w tabeli w a ciwo ci Þ zyczne  dotycz  drewna w stanie 
powietrzno-suchym.

2.2.6. W a ciwo ci akustyczne drewna

Bardzo wa nym obszarem zastosowania drewna w budowie ma-
szyn i urz dze  jest budowa instrumentów muzycznych. Akustyczne 
w a ciwo ci drewna: (1) pr dko  rozchodzenia si  fali d wi kowej , 

33  Nazwa gatunkowa pseudacacia (FLORA EUROPAEA 2008, VASCULAR PLANTS OF PO-
LAND... 2008) w cz ci literatury wyst puje w formie pseudoacacia (np. GERMPLASM RESO-
URCES INFORMATION NETWORK 2008).
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(2) t umienie d wi ku 34, (3) oporno  falowa (impedancja 35), wspó czyn-
nik odbicia , cz stotliwo  rezonansowa36, szeroko  rezonansu  – to cechy 
wywieraj ce wp yw na propagacj  d wi ków w drewnie. Decyduj  one 
o mo liwo ciach i zakresie zastosowania drewna jako materia u rezonan-
sowego cz ci akustycznych instrumentów muzycznych lub elementów 
d wi koch onnych (izolacja akustyczna). Na cechy akustyczne drewna 
ma wp yw jego budowa anatomiczna (g sto , udzia  drewna pó nego , 
wiek kambialny , udzia  promieni rdzeniowych i przewodów ywicz-
nych itp.), dlatego oznaczanie ka dej akustycznej w a ciwo ci drewna 
przeprowadza si  w trzech kierunkach anatomicznych (KOKOCI SKI 2004). 
Na akustyczne parametry drewna maj  dodatkowo wp yw: wilgotno  
i temperatura oraz procesy technologiczne (takie jak klejenie i pokrywa-
nie warstwy wierzchniej pow okami). Porowato  drewna przyczynia si  
do do  dobrego poch aniania d wi ków, które kszta tuje si  na pozio-
mie 8-10% (wspó czynnik odbicia : 0,08-0,10).

(1) Pr dko  rozchodzenia si  fali d wi kowej

Pr dko  rozchodzenia si  d wi ku w substancjach, czyli pr dko  
przemieszczania si  zaburzenia mechanicznego, zale y od ró nych czyn-
ników, np. od temperatury – w przypadku gazów i cieczy, a od liniowego 
modu u spr ysto ci i g sto ci – w przypadku cia  sta ych. W przypadku 
drewna pr dko  rozchodzenia si  d wi ku zale y od:

kierunku anatomicznego (wzd u  w ókien jest 3-5-krotnie wi ksza 
od pr dko ci w poprzek w ókien i prostopadle do nich, poniewa  
liniowe modu y spr ysto ci w tych kierunkach s  du o mniejsze 
i wynosz  oko o 1/20 warto ci modu u wzd u nego),
wilgotno ci i temperatury (pr dko  zmniejsza si  nieznacznie, 
proporcjonalnie do zmian liniowego modu u spr ysto ci, wraz ze 

34  Zjawisko polegaj ce na os abieniu amplitudy fali d wi kowej w wyniku roz-
chodzenia si  jej w materiale. Wspó czynnik t umienia d wi ku to warto  zmniej-
szenia amplitudy fali (wyra ona w decybelach) przypadaj ca na jednostk  d ugo ci 
przebytej drogi (wyra on  w metrach). Wspó czynnik t umienia zale y od d ugo ci 
fali, struktury materia u, jego w a ciwo ci spr ystych, sk adu chemicznego i tempe-
ratury. Podczas jego pomiaru za parametr charakterystyczny przyjmuje si  redni  
arytmetyczn  wspó czynników t umienia dla s yszalnego zakresu cz stotliwo ci 
11,3-22 600 Hz (umownie podzielonego na 10 oktaw).

35  Inaczej: podatno  akustyczna Z – wielko  charakteryzuj ca dany materia . 
Wyra ona jest zale no ci : Z = c (gdzie:  – g sto  materia u, c – pr dko  d wi ku).

36  Zale y równie  od geometrii konkretnego kawa ka drewna.
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wzrostem wilgotno ci i temperatury – GENERAL TECHNICAL REPORT... 
1999).

Zmniejszenie pr dko ci rozchodzenia si  d wi ku zmienia charak-
terystyk  akustyczn  drewnianego elementu (np. p yty rezonansowej 
instrumentu muzycznego) – zwi ksza nieznacznie cz stotliwo  drga  
w asnych i amplitud  drga .

Dla cia  sta ych izotropowych pr dko  rozchodzenia si  fal pod u -
nych opisuje uproszczona zale no  (KRZYSIK 1975):

 E
vdz 10=

gdzie:
vdz – pr dko  rozchodzenia si  fal pod u nych [m/s],
E – modu  spr ysto ci liniowej [MPa],
 – g sto  [kg/m3].

Zatem im wi kszy modu  spr ysto ci i im mniejsza g sto , tym 
wi ksza pr dko . W o rodku anizotropowym , jakim jest drewno, fala 
pod u na ma sk adniki poprzeczne. Wzór na pr dko  d wi ku w drew-
nie ma posta :
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gdzie:  – bezwymiarowy wspó czynnik Poissona 37.

Dla materia ów izotropowych, takich jak np. stal, wspó czynnik Pois-
sona wynosi oko o 0,29 (dla metali – 0,25-0,35, dla gumy – 0,48-ok. 0,5, dla 
korka jest bliski zeru, natomiast dla drewna mie ci si  w szerokich grani-
cach 0,02-0,48) (GENERAL TECHNICAL REPORT... 1999) i zale y od wilgotno ci 
oraz kierunku anatomicznego. W tabeli 15 zebrano pr dko ci rozchodze-
nia si  fal w drewnie i dla porównania w innych wybranych materia ach. 

Teoretycznie stosunek pr dko ci d wi ku wzd u  i w poprzek w ó-
kien powinien wynosi  (KRZYSIK 1975):

37  Wspó czynnik Poissona ( ) jest stosunkiem odkszta cenia poprzecznego do od-
kszta cenia pod u nego przy osiowym stanie napr enia. W przypadku rozci gania 
wspó czynnik Poissona jest sta  proporcjonalno ci w zale no ci pomi dzy zmian  
wymiarów poprzecznych (b) a zmian  wymiarów pod u nych (l), np. rozci ganego 
pr ta, co mo na zapisa : b/b = –n( l/l). Wspó czynnik Poissona jest miar  czu o ci 
materia u na odkszta cenia poprzeczne przy rozci ganiu (lub ciskaniu).
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E

E

v

v

dz

dz =

gdzie:
vdz  i vdz   – pr dko  d wi ku wzd u  i w poprzek w ókien,
E  i E   – modu  spr ysto ci wzd u  i w poprzek w ókien.

W drewnie mog  si  równie  rozchodzi  fale poprzeczne:

 G
vg =

Tabela 15

Pr dko  rozchodzenia si  fal d wi kowych w ró nych materia ach

Materia
rednia 

g sto   
[kg/m3]

redni modu  
spr ysto ci 

[MPa]

rednia pr dko  
pod u nej fali 
d wi kowej 

[m/s]
vdz

vdz

E E vdz vdz

Powietrze suche (0°C) 1,2* – 333* –

elazo 7 900*** 92 390*** 5 016* –

Mied 8 920*** 108 000*** 3 553* –

Szk o 2 500*** 72 000*** 5 991* –

O ów 11 340*** 16 000*** 1 320* –

Glin 2 700*** 68 000*** 5 104* –

Korek 400-1500** 288-3 400** 430-530* –

Jod a 450* 11 000* 490* 4 890* 1 033* 4,73*

Sosna 520* 12 000* 460* 4 760* 932* 5,11*

wierk 470* 11 000* 550* 4 790* 1 072* 4,47*

Buk 730* 16 000* 1 500* 4 638* 1 420* 3,27*

D b 690* 13 000* 1 000* 4 304* 1 193* 3,61*

Jawor 630* 9 400* 915* 3 826* 1 194* 3,21*

Lipa 530* 7 400* 250* 3 700* 680* 5,44*

*KOLLMANN (1951).
**GENERAL TECHNICAL REPORT... (1999).

***ONDA (2003).
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gdzie:
vg  – pr dko  rozchodzenia si  fal poprzecznych [m/s],

G  – modu  odkszta cenia postaciowego  

( )v

E
G

+
=

12
)(  [MPa],

v – wspó czynnik Poissona ,
 – g sto  [kg/m3].

Podobnie jak w przypadku fal pod u nych, pr dko  rozchodzenia si  
fal poprzecznych zale y od kierunku anatomicznego drewna (od warto-
ci E).

(2) T umienie  d wi ku

T umienie  d wi ku (drga ) to zdolno  stopniowego zmniejszania 
amplitudy drga  swobodnych wraz z up ywem czasu, zwi zana ze stra-
tami energii uk adu drgaj cego. Jest wiele mechanizmów t umienia we-
wn trznego. Niektóre s  zwi zane z procesami maj cymi okre lon  sta  
czasow ; najwi ksze straty energii powstaj  zatem w pobli u charakte-
rystycznych cz stotliwo ci. Inne, nazywane t umieniem wywo anym hi-
sterez  spr yst , s  zwi zane z mechanizmami niezale nymi od czasu, 
a absorpcja energii zachodzi w ca ym zakresie cz stotliwo ci – energia 
drga  zostaje zamieniona na ciep o. Jednostk  t umienia drga  jest decy-
bel na metr [db/m]. Absorpcja energii fal d wi kowych jest tym wi ksza, 
im mniejsza jest spr ysto  o rodka (m.in. dlatego twarde metale bar-
dziej nadaj  si  na dzwony ni  metale mi kkie). Zmniejszanie si  ampli-
tudy drga  na skutek histerezy spr ystej przedstawiono na rysunku 2-9.

Pomijaj c znane z teorii drga  harmonicznych wyprowadzenia, zja-
wisko zmniejszania si  amplitudy drga  mo na opisa  liczbowo, znaj c 

Rys. 2-9. Zmiana amplitudy drga  na skutek t umienia
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dwie nast puj ce po sobie amplitudy oraz czas up ywaj cy pomi dzy 
nimi. Je eli An i An + 1 oznaczaj  kolejno po sobie nast puj ce amplitudy 
wyra aj ce si  wzorami: 

An = A0e
(- t) oraz A(n + 1) = A0e

- (t + T).

gdzie T – okres drga ,
to

 T

n

n e
A

A
=

+1

 i 
 

T
A

A

n

n =
+1

ln

i wówczas logarytmiczny dekrement t umienia mo na obliczy  z dwóch 
dowolnych, lecz ci le okre lonych w czasie amplitud, np. amplitudy An 
i An + k, gdzie k jest liczb  naturaln  zwi zan  z czasem obserwacji t i okre-
sem drga  T (t wyra a si  wzorem t = kT). Je eli:
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to mo na wyznaczy  logarytmiczny dekrement t umienia D:
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Logarytmiczny dekrement t umienia D jest miar  intensywno ci t u-
mienia drga  harmonicznych wskutek histerezy spr ystej. Z danych 
zestawionych w tabeli 16 wynika, e ró nice mi dzy t umieniem drga  
poprzecznych a t umieniem drga  pod u nych s  nieznaczne. rednia 
warto  D dla drewna li ciastego wynosi 0,035, a dla iglastego 0,025. Po-
w oka lakierowa zwi ksza logarytmiczny dekrement t umienia mniej 
wi cej o 40%. Moczenie drewna w wodzie (wzrost wilgotno ci) powodu-
je zwi kszenie t umienia o blisko 75% (KRZYSIK 1975).

(3) Oporno  falowa

Oporno  falowa (impedancja akustyczna) Z jest miar  reakcji o rod-
ka na fal  akustyczn . Wielko  ta s u y u atwieniu opisu w a ciwo ci 
akustycznych o rodka. Impedancja akustyczna Z jest deÞ niowana jako 
stosunek ci nienia akustycznego p w dowolnym punkcie medium do 
pr dko ci akustycznej V w tym punkcie:
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V

p
Z =

gdzie:
p – przyrost ci nienia fali d wi kowej [Pa],

V – pr dko  ruchu cz steczek o rodka [m/s].
Dla fal p askich impedancja akustyczna

Z = vdz

Przy du ej oporno ci akustycznej odpowied  na wzbudzenie fal  aku-
styczn  materia u jest ma a. Fala przechodzi przez materia  i jest w nie-
wielkim stopniu t umiona. Przy ma ej oporno ci akustycznej materia , 
przez który przechodzi fala, zostaje pobudzony do silnych drga  (poch a-
nia du  cz  energii fali). Oporno  akustyczn  (impedancj ) ró nych 
materia ów zestawiono w tabeli 17.

Niektóre historyczne zastosowania drewna, zw aszcza do produkcji 
p yt rezonansowych instrumentów muzycznych, oraz praktyczne proble-
my podczas budowy tych p yt opisano na s. 284 i dalszych (podano tam 
te  wspó czynnik jako ci akustycznej, tzw. wspó czynnik Andriejewa ), na-
tomiast wybrane wspó czesne zastosowania opisano na s. 310 i dalszych.

2.2.7. Drewno a inne materia y in ynierskie

O warto ci technicznej drewna w produkcji no nych elementów 
konstrukcyjnych maszyn i innych urz dze  w znacznym stopniu decy-
duj  jego w a ciwo ci mechaniczne (g ównie wytrzyma o ciowe). Jak 

Tabela 16

Logarytmiczny dekrement t umienia D w drewnie (KRÜGER i ROHLOFF 1938, ROH-
LOFF i LAWRYNOWICZ 1941)

Rodzaj 
drewna

Drgania 
pod u ne

Drgania 
poprzeczne

Rodzaj 
drewna

Drgania 
pod u ne

Drgania 
poprzeczne

Sosna 0,029 0,029 Jawor 0,026 0,028

wierk 0,020 0,024 Okume – 0,023

Brzoza – 0,035 Orzech – 0,032

Buk – 0,035 Topola – 0,030

D b 0,037 0,034
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wspomniano wcze niej, na warto ci poszczególnych parametrów wy-
trzyma o ciowych drewna wp ywaj  m.in. budowa anatomiczna, wilgot-
no  oraz liczebno  i rozmieszczenie wad strukturalnych. Techniczna 
warto  drewna stosowanego w ustrojach no nych maszyn jest tym wi k-
sza, im wi kszy jest stosunek jego wytrzyma o ci do masy w a ciwej. Sto-
suj c drewno o mniejszej wytrzyma o ci, lecz równocze nie o znacznie 
mniejszej g sto ci ni  np. stop metalu, i jednocze nie dostosowuj c orien-
tacj  w ókien w podzespo ach drewnianych do kierunków dzia ania si , 
mo na przy tym samym ci arze uzyska  z drewna konstrukcje bardziej 
wytrzyma e38. 

Wytrzyma o  w a ciwa (odniesiona do g sto ci) drewna wzd u  w ó-
kien mo e by  wi ksza od niektórych gatunków stali. Przyk adem mo e 
by  drewno sosnowe , które ma wi ksze warto ci wytrzyma o ci w a ci-

38  Z jednym oczywistym ograniczeniem: wytrzyma o  po cze  tworzyw drzew-
nych zwykle mie ci si  w granicach 30-35% nominalnej wytrzyma o ci czone-
go materia u (SYDOR 2005). W przypadku stopów metali uzyskanie dla po czenia 
60% wytrzyma o ci czonego materia u zwykle nie nastr cza wielu problemów 
konstrukcyjnych.

Tabela 17

Impedancja akustyczna materia ów

Materia
G sto  
[kg/m3]

Impedancja 
[Ns/m2]

Pr dko  d wi ku 
[m/s]

W glik wolframu** 19 250 101,0 6 680

Uran** 19 050 63,0 5 380

Stal* 7 800 38,0690 4 880

Szk o* 2 500 12,980 5 190

Ceg a* 1 800 6,480 3 600

D b  * 750 2,860 4 304

Jesion  * 700 3,270 4 670

Sosna  * 600 2,510 4 760

Korek  * 250 0,120 500

Balsa  ** 100 0,080 –

Powietrze* 1,2 0,00041 340

*KRZYSIK (1975), **ONDA (2003),  – wzd u  w ókien.
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wej mierzonej wzd u  w ókien (zarówno pod wzgl dem wytrzyma o ci 
na rozci ganie, jak i na ciskanie statyczne) ni  stal konstrukcyjna w -
glowa S185. W tabeli 18 porównano wybrane w a ciwo ci mechaniczne 
kilku gatunków drewna z niektórymi innymi materia ami konstrukcyj-
nymi. Warto ci parametrów Rm/  oraz Kc/  wyra aj  (w kilometrach) 
odpowiednio: d ugo  rozci ganego oraz wysoko  ciskanego teore-
tycznego pr ta, który ulegnie zniszczeniu pod wp ywem w asnego ci -
aru (w przypadku ciskania nie uwzgl dniono zjawiska wyboczenia).

Tabela 18

Wytrzyma o  w a ciwa materia ów konstrukcyjnych (warto ci u rednione)

Materia
[g/cm3]

Re

[MPa]

Rm 

[MPa]

Rm

 
[MPa]

Rm/

[km]

Rm/

[km]

Kc

[MPa]

Kc/

[km]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Materia y drzewne39

balsa  (Ochroma pyra-
midale)

0,16 51,5 73,5 1,0 46,8 0,64 9,22 5,87

sosna  (Pinus sylvestris) 0,52 81,6 102,0 2,94 19,0 0,58 46,1 9,04

d b  (Quercus robur) 0,69 61,7 88,2 3,92 13,5 0,58 51,0 7,54

jesion  (Fraxinus excel-
sior)

0,77 71,4 102,0 6,86 13,5 0,91 47,1 6,24

gwajak  (Guaiacum 
ofÞ cinale)

1,32 – – – – – 106 8,19

lignostone 40 1,25 120,0 160,0 30,0 13,1 2,45 70 5,71

Stop Al – AK20 ~2,80 100,0 170,0 6,19 90 2,55

Stop Al – AK9 ulepsz. 
ciepl.

180,0 270,0 9,83 160 5,82

Stal  – S18541 ~7,90 180,0 400,0 5,16 320 4,13

Stal  – X60WCrMoV9-542 ~8,40 > 1 050 1 765,0 21,20 1 400 17,0

eliwo szare – Zl 150 ~7,0 100,0 150,0 2,14 140

Stop tytanu – Ti6A14V43 4,40 850,0 950,0 22,0 ~900

Stop magnezu – GA1044 1,80 180,0 224,0 12,6 ~200

Kauczuk45 0,93 – 027,0 2,96 –

Polistyren ~1,0 – 40,0 4,08 30
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Tabela 18 – cd.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szk o (zwyk e – NaCaK) 2,50 – 40,0 1,63 > 400

Granit 2,70 – < 3,0 < 0,11 120

Beton46 – C8/10 ~1,90 – < 1,6 < 0,09 8,0 0,43

Beton – C100/115 ~2,30 – 5,2 0,23 100 4,43

 – wzd u  w ókien,  – w poprzek w ókien,  – g sto , Re – granica spr ysto ci, 
Rm – dora na wytrzyma o  na rozci ganie, KC – wytrzyma o  na ciskanie.3940414243444546

Opisuj c w a ciwo ci drewna, pomini to ca kowicie jego w a ciwo ci 
cieplne . Przewodno  cieplna drewna, która jest zdeterminowana jego 
porowat  struktur , gatunkiem oraz stopniem wilgotno ci drewna, dla 
powietrzno-suchych gatunków iglastych wynosi 0,14-0,17 W/mK i jest 
oko o czterech razy mniejsza od przewodno ci cieplnej betonu i 100 razy 
od przewodno ci metali. Przewodno  cieplna i inne w a ciwo ci cieplne  
drewna maj  znaczenie g ównie w jego zastosowaniu w budownictwie; 
w zasadzie nie odgrywaj  istotnej roli w budowie maszyn.

2.2.8. Najwa niejsze u ytkowo krajowe gatunki drewna

Obecnie w Polsce wyst puje w stanie naturalnym oko o 50 gatunków 
drzew rodzimych i introdukowanych. W ci gu ostatnich kilkuset lat 

39  Warto   — u redniona przy wilgotno ci 12-15%, warto  Re — oszacowana 
wed ug informacji na s. 39, warto  Rm w poprzek w ókien — u redniona dla obu kie-
runków anatomicznych. Dane dla sosny, d bu i jesionu — wed ug KRZYSIKA (1975), 
za Piere yginem, dane dla balsy i gwajaku — wed ug WAGENFÜRA i SCHEIBERA (1974).

40  Drewno prasowane warstwowo z tworzywami sztucznymi (MERTL 2007).
41  Stal konstrukcyjna w glowa – oznaczenie i dane wed ug normy PN-EN 10025-

-1:2007 (stal o w a ciwo ciach zbli onych do stali konstrukcyjnej St0 wed ug dawniej 
obowi zuj cej normy PN-H-84020:1988).

42   Stal szybkotn ca – oznaczenie i dane wed ug normy DIN 17100.
43   ASHBY i JONES (1996).
44   Przesycony i starzony, sk adniki stopowe: 9,0-10,2% Al, 0,1-0,5% Mn, 1% Zn. 

Dane wed ug MA EGO PORADNIKA MECHANIKA... (1994).
45   Naturalny, wulkanizowany, silnie nape niony. Dane wed ug MA EGO PORADNIKA 

MECHANIKA... (1994).
46   Dane wed ug normy PN-EN 206-1:2003, C8/10 — beton niezbrojony o najmniej-

szej wytrzyma o ci, C100/115 — beton niezbrojony o najwi kszej wytrzyma o ci.
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struktura gatunkowa lasów na ziemiach etnicznie polskich ulega a zmia-
nom. Od pocz tków polskiej pa stwowo ci do po owy XX wieku syste-
matycznie spada  udzia  drzew gatunków li ciastych  w drzewostanie na 
korzy  wzrastaj cego udzia u sosny . Udzia  drzew li ciastych w roku 
1945 osi gn  minimum (13%), a od roku 1945, w wyniku prowadzenia 
planowego zalesiania, zacz  wzrasta  i w 2006 roku osi gn  23,5% (RA-
PORT O STANIE LASÓW... 2007). Pomimo istnienia kilkudziesi ciu gatunków, 
znacz cy udzia  w wyrobach typu maszynowego ma jedynie kilkana cie 
szeroko rozpowszechnionych (wraz z ich ekotypami). Wymieniono je po-
ni ej, a w nawiasach podano ich udzia  w polskim drzewostanie. S  to: 
sosna  z modrzewiem  (67,4%), jod a , wierk , jedlica zielona  (8,2%), d b , 
jesion , klon , jawor , wi z  (6,7%), brzoza  (6,3%), olsza  (5,3%), buk  (5,0%), 
pozosta e li ciaste (1,1%) (RAPORT O STANIE LASÓW... 2007). W Polsce domi-
nuj  gatunki iglaste , które zajmuj  76,5% powierzchni lasów (78,2% ich 
mi szo ci). Udzia  sosny  w drzewostanie wynosi – w zale no ci od wo-
jewództwa od 27,5% (woj. ma opolskie) do 87,0% (woj. lubuskie) (RAPORT 
O STANIE LASÓW... 2003). 

Katalog rodzimych i introdukowanych gatunków drzew oraz ich hi-
storyczne i wspó czesne znaczenie w budowie maszyn przedstawiono 
w tabelach 19 i 20. Pomini to tam kilka ma o istotnych gatunków (m.in. 
szak ak pospolity , g óg jednoszyjkowy , g óg dwuszyjkowy , ja owiec po-
spolity , jarz b pospolity  – ro liny, które najcz ciej wyst puj  w formie 
krzewiastej).

Dla wa niejszych introdukowanych w Polsce gatunków drzew, zebra-
nych w tabeli 20, w nawiasach podano wiek, w którym gatunek zosta  
wprowadzony na ziemie etnicznie polskie.

Oprócz gatunków wymienionych w tabelach 19 i 29, w Polsce wyst -
puj : (1) gatunki rzadkie na granicy zasi gu (np. d b  omszony), (2) ga-
tunki rzadkie zagro one (np. brzoza kar owata , brzoza niska ) i nara one 
(brzozy: ojcowska , Szafera ; wierzby : borówkolistna , lapo ska ; sosna  kosa ) 
(POLSKA CZERWONA KSI GA RO LIN 2001) oraz (3) gatunki uprawiane, naj-
cz ciej ozdobne, antropoÞ ty (np. brzoza dahurska , klony : Ginnala , ja-
po ski , palmowy , srebrzysty , tatarski ; cis po redni ; d b b otny ; ja owiec 
sawina ; jesiony : ameryka ski , mannowy , ostroowockowy , pensylwa ski ; 
jod y : grecka , jednobarwna , korea ska , kaukaska ; lipa  srebrzysta; mo-
drzewie : japo ski , syberyjski ; sosny : wydmowa , himalajska , ó ta , smo-
owa ; topole : balsamiczna , ameryka ska , w oska , kanadyjska , wirginijska  

i osiem innych miesza ców mi dzygatunkowych topoli  oraz ca y szereg 
gatunków drzew owocowych) (VASCULAR PLANTS... 2008). Te gatunki, 
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Tabela 19

Rodzime gatunki drzew i ich znaczenie w budowie maszyn

Lp. Gatunek
Znaczenie Stopie  

zagro enia 
gatunku

historycz-
ne 

wspó cze-
sne

1 Brzoza brodawkowata  – Betula pendula Roth +++ +++ *
2 Brzoza czarna  – Betula obscura Kotula + – *
3 Brzoza omszona  – Betula pubescens Ehrh. ++ ++ *
4 Buk zwyczajny  – Fagus sylvatica L. +++ +++ *
5 Cis  pospolity  – Taxus baccata L. +++ – **
6 D b bezszypu kowy  – Quercus petraea Liebl. ++ + *
7 D b  szypu kowy  – Quercus robur L. +++ ++ *
8 Grab zwyczajny  (pospolity) – Carpinus betulus L. +++ + *
9 Grusza pospolita  – Pyrus communis L. + – *

10 Jab o  dzika  – Malus sylvestris Mill. + – *
11 Jarz b pospolity  – Sorbus aucuparia L. – – *
12 Jesion wynios y  – Fraxinus excelsior L. +++ ++ *
13 Jod a pospolita  – Abies alba Mill. +++ + *
14 Klon jawor (jawor ) – Acer pseudoplatanus L. + + *
15 Klon  polny (paklon) – Acer campestre L. + – *
16 Klon zwyczajny  – Acer platanoides L. +++ + *
17 Lipa drobnolistna  – Tilia cordata Mill. ++ + *
18 Lipa szerokolistna  – Tilia platyphyllos Scop. ++ + *
19 Modrzew europejski  – Larix decidua Mill. + + *
20 Olsza czarna  – Alnus glutinosa (L.) Gaertn. +++ + *
21 Olsza szara  (bia a) – Alnus incana (L.) Moench + – *
22 Olsza zielona – Alnus viridis (Chaix) DC. – – *
23 Osika  – Populus tremula L. + + *
24 Sosna zwyczajna  – Pinus sylvestris L. +++ +++ *
25 liwa  – Prunus spp. L. – – *
26 wierk pospolity  – Picea abies (L.) H. Karst. +++ ++ *
27 Topola bia a  – Populus alba L. +++ + *
28 Wi z  górski  (brzost) – Ulmus glabra Huds. ++ + *
29 Wi z  pospolity  (polny) – Ulmus minor Mill. + – *
30 Wi z  szypu kowy  (limak) – Ulmus laevis Pall. + + *
31 Wierzba bia a (srebrna) – Salix alba L. ++ – *
32 Wierzba krucha  – Salix fragilis L. ++ – *
33 Wierzba siwa  – Salix caprea L. + – *
34 Wi nia  – Cerasus spp. ++ + *

(–) – gatunek niestosowany lub bardzo rzadko stosowany, (+) – gatunek ma o znacz -
cy, (++) – gatunek znacz cy, (+++) – gatunek bardzo wa ny.

(*) – gatunek niezagro ony wygini ciem, (**) – gatunek nara ony (POLSKA CZERWONA 
KSI GA RO LIN 2001).
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z uwagi na rzadko  wyst powania i przeznaczenie g ównie parkowe, 
nie mia y i nie maj  istotnego znaczenia w budowie maszyn.

W dalszej cz ci podpunktu zestawiono alfabetycznie, wed ug nazw 
polskoj zycznych, wybrane wa niejsze gatunki drzew. Z uwagi na ich 
niewielk  liczb  zrezygnowano z podzia u na iglaste i li ciaste. Cha-
rakterystyki dokonano ze szczególnym uwzgl dnieniem cech istotnych 
z punktu widzenia historycznych i wspó czesnych zastosowa  gatunku 
w budowie maszyn. Informacje zaczerpni to z kilku monograÞ i47. Pos u-

ono si  klasyÞ kacj  gatunkow  i aci skimi nazwami botanicznymi, ko-
rzystaj c z trzech baz danych, w pierwszej kolejno ci wed ug VASCULAR 
PLANTS... (2008), w drugiej – wed ug FLORA EUROPAEA (2008) oraz w trze-
ciej – wed ug GERMPLASM RESOURCES... (2008). W przypadku gatunków 

47  M.in.: SOLSKI (1690), BURGSDORF (1809-1810), KITOWICZ (1840), FELDHAUS (1910), 
STIEBER (1922), KU MIERSKI (1925), PADECHOWICZ (1929), BOREJSZA i IN. (1930), MORBECK 
(1936), MATERIA OZNAWSTWO... (1945), BASI SKI (1948), WRÓBLEWSKI i DE MEZER (1948), 
MILEWSKI (1970), ZENKTELER (1971), KRZYSIK (1975), SZCZUKA i UROWSKI (1999), ZIELSKI 
i KR PIEC (2004), PUDLIS (2005), SUWA A (2006).

Tabela 20

Introdukowane gatunki drzew i ich znaczenie w budowie maszyn

Lp. Gatunek
Znaczenie Stopie  

zagro enia 
gatunku

historycz-
ne

wspó cze-
sne

1 Czeremcha ameryka ska  – Padus serotina (Ehrh.) 
Borkh. (XIX w.)

+ – *

2 D b czerwony  – Quercus rubra L. (XIX w.) + – **

3 Jedlica zielona  (jedlica Douglasa) – Pseudotsuga 
menziesii (Mirb.) Franco (XIX w.)

+ – **

4 Klon jesionolistny  (jesionoklon) – Acer negundo L. 
(XVIII w.)

– – *

5 Kasztanowiec  zwyczajny  – Aesculus hippocasta-
num L. (XVI w.)

– – *

6 Grochodrzew  – Robinia pseudacacia L. (XVII w.) ++ + *

7 Sosna Banksa  (banka) – Pinus banksiana Lamb. 
(XVIII/XIX w.)

– – *

8 Sosna czarna – Pinus nigra J.F. Arnold (XVIII w.) – – *

9 Sosna wejmutka  – Pinus strobus L. (XIX/XX w.) ++ + ***

(–) – gatunek niestosowany lub bardzo rzadko stosowany, (+) – g. ma o znacz cy, (++) 
– gatunek znacz cy, (+++) – gatunek bardzo wa ny.

(*) – gatunek niezagro ony wygini ciem, (**) – gatunek nara ony, (***) – gatunek za-
gro ony (POLSKA CZERWONA KSI GA RO LIN 2001).
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krajowych oraz wa niejszych zagranicznych podano standardowy skrót 
oznaczenia autora taksonu, zrezygnowano jednak z podawania daty 
i ród a diagnozy taksonomicznej (zestawienie autorów taksonów znaj-
duje si  na s. 369). Angielskoj zyczne nazwy handlowe i regionalne ga-
tunków drzew pochodz  m.in. z baz danych THE WOOD EXPLORER... (2008) 
oraz z RICHTER i DALLWITZ (2006), niemieckoj zyczne – z trzech austriackich 
i niemieckich serwisów bran owych48 oraz stron internetowych dwóch 
austriackich szkó  drzewnych49.

Brzoza brodawkowata  (Betula pendula Roth, syn. brzoza gruczo kowa-
ta – Betula verrucosa Ehrh.) nale y do rodziny brzozowatych  (Betulaceae) 
obejmuj cej kilkadziesi t gatunków i jest w Polsce najpospolitszym jej 
przedstawicielem (stosunkowo licznie wyst puje te  brzoza omszona ). 
Brzoza brodawkowata  osi ga wysoko  20-24 m i pier nic 50 0,40-0,48 m. 
Ko czy cykl wzrostowy w wieku 40-50 lat, dojrza o  r bn  osi ga w wie-
ku 80 lat, yje przeci tnie 100-110 lat.

Nazwy handlowe i regionalne: polskie – brzoza, brzoza brodawko-
wata , brzoza gruczo kowata, brzoza zwis a, brzezina; niemieckie – Birke, 
gemeine Birke, Hängebirke, Weissbirke (Weißbirke), Sandbirke, Warzen-
birke; angielskie – birch, silver birch, European weeping birch, European 
white birch, weeping.

Gatunki podobne oraz podgatunki: wyst puj ce w Polsce – brzo-
za omszona typowa  (Betula pubescens Ehrh. subsp. pubescens), brzoza 
omszona karpacka  (Betula pubescens Ehrh. subsp. carpatica (Willd.) Asch. 
& Graebn.), brzoza niska  (Betula humilis Schrenk.), brzoza ó ta  (Betula lu-
tea Michx.), brzoza kar owata  (Betula nana L.), brzoza czarna  (syn. brzoza 
ciemna) (Betula obscura Kotula), brzoza ojcowska  (Betula pendula Roth var. 
oycoviensis), brzoza Szafera  (Betula szaferi Jentys-Szaferowa & Staszk.); inne 
rozpowszechnione na wiecie – brzoza dahurska  (Betula davurica Pallas), 
brzoza cukrowa  (Betula lenta L.), brzoza japo ska  (Betula japonica Siebold).

CECHY MAKROSKOPOWE (rys. 2-10). Niewyra ne s oje i jasno- ó tawa 
barwa , naczynia i promienie rdzeniowe ledwo widoczne. Liczne 
plamki rdzeniowe. Drewno beztwardzielowe .

48  ProHolz Austria (http://www.proholz.at), Das Portal zur Holzwirtschaft 
(www.holz.de), Woodworker (http://www.woodworker.de).

49  Höhere Technische Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt Villach (http://www.
htl-vil.ac.at), Holztechnikum Kuchl (http://www.holztechnikum.at).

50  Pier nica – rednica pnia drzewa na wysoko ci 1,3 m (czyli na wysoko ci klatki 
piersiowej przeci tnego doros ego cz owieka).
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CECHY TECHNOLOGICZNE. Drewno rednio trwa e, twarde, do  spr -
yste, o redniej kurczliwo ci; prawie nie paczy si  i nie wykazu-

je sk onno ci do p kni  desorpcyjnych. Jego budowa umo liwia 
z uszczanie bardzo cienkich fornirów, a przez to wytwarzanie bar-
dzo cienkiej sklejki  wielowarstwowej. atwe w obróbce skrawa-
niem i gi ciem. Drewno brzozy  nadaje si  znakomicie do wyrzynania 
wszelkiego rodzaju krzywych linij, [...] a to z tego powodu, e jest rów-
nomiernie i silnie zro ni te wi c niema obawy aby si  po wyr ni ciu a-
ma o. To te  przytoczone wy ej w a ciwo ci drewna brzozy  posiadaj  dla 
ko odzieja pierwszorz dne znaczenie, gdy  ma on najwi cej do czynienia 
z krzywemi linjami (PADECHOWICZ 1929, s. 24).
WYKORZYSTANIE W BUDOWIE MASZYN.
Historycznie: sochy51, ko a pojazdów (dzwona52 – brzoza osobliwie 
potrzebna ko odziciom do kó  wozowych – LINDE 1807-1814, t. 1, s. 105), 
dyszle i drabiny wozów konnych, sklejka lotnicza , szpulki do nici, 

51  Socha – [...] jest to narz dzie rolnicze, zapewne od czasów poga skich nie uleg e zmianie 
(mówi p. Skotnicki). Konstrukcya nadzwyczaj prosta; sk ada si  z grz dzieli tj. dyszla wier-
kowego  tak wybranego, i by ko ce by y z zakrzywieniami: do tych przytwierdzaj  si  dwie 
pa eczki, które s u  do trzymania a raczej kierowania narz dziem; w grz dziel wprawiona 
jest socha tj. narz dzie z brzeziny, u do u z dwoma wyciosanymi ko cami, na które wbijaj  si  
narogi elazne z ostrzami do krajania ziemi (gdzie indziej: lemiesz). Prócz tego po bokach s  
dwie odk adnice zwane deskami (KOLBERG 1885).

52  Dzwono – cz  drewnianej obr czy ko a u wozu (najcz ciej 1/6 lub 1/8) – por. 
przypis 138, s. 132.

Rys. 2-10. Przekroje drewna brzozy brodawkowatej , skala 1:3: a – w p asz-
czy nie stycznej (XY), b – w p aszczy nie poprzecznej (XZ)
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miot y, styliska narz dzi ogrodowych, oprawy narz dzi, narty, 
skrzynie wagonów, podeszwy do obuwia, obcasy, ko ki, gwo dzie 
drzewne, podstawy obrabiarek, elementy sit m y skich.
Wspó cze nie: styliska narz dzi ogrodowych, oprawy narz dzi r cz-
nych, elementy broni strzeleckiej, ob ogi sklejki  szkutniczej (war-
stwy zewn trzne), meblowe elementy amortyzuj ce (spr yny p a-
skie wykonane ze sklejki bukowo-brzozowej ), modele odlewnicze.

Buk  zwyczajny (Fagus sylvatica L.), jedno z wi kszych drzew i naypi k-
niejszych (LINDE 1807-1814, t. 1, s. 192), nale y do rodziny bukowatych  
(Fagaceae), do której zaliczaj  si  obok niego wa ne u ytkowo rodza-
je drzew – d by  (Quercus) i kasztany (Castanea)53. Buk , obok d bu , jest 
jednym z najcz ciej spotykanych polskich drzew li ciastych. W Polsce 
w stanie naturalnym wyst puje tylko buk  zwyczajny, g ównie na Pomo-
rzu i na po udniu kraju; uprawianych jest ponad 37 odmian ozdobnych 
buka zwyczajnego  (np. ‘Albomarginata’, ‘Aurea Pendula’, ‘Bia omar-
murkowa’, ‘Bia opstra’, ‘Black Swan’, ‘Czerwonolistna’, ‘Dawyck Gold’, 
‘Dawyck Purple’, ‘D bolistna’, ‘Franken’, ‘Grzebieniasta’, ‘Miedziana’, 
‘Okr g olistna’, ‘Paprotkowata’, ‘Powcinana’, ‘Purple Fontain’, ‘Tortu-
osa’, ‘Trójbarwna’, ‘Wielkoz bna’, ‘Zwisaj ca’, ‘ ó tolistna’, ‘ ó topstra’ 
i in.). Poszczególne odmiany ró ni  si  od siebie szybko ci  wzrostu oraz 
np. stopniem powyginania konarów. Buk zwyczajny  osi ga wysoko  
30-40 m i pier nic  0,9-1,2 m. Ko czy cykl wzrostowy w wieku 100-200 
lat, dojrza o  r bn  osi ga w wieku 110 lat, yje przeci tnie do 600 lat.

Nazwy handlowe i regionalne: polskie – buk , buk  zwyczajny, buk po-
spolity, buczyna , bukowina; niemieckie – Buche, gemeine Buche, Rotbu-
che (nazwa podgatunku lokalnego: Orientbuche (Fagus sylvatica orientalis 
(Lipsky) Greuter. & Burdet.)); angielskie – beech, European beech, com-
mon beech (nazwy podgatunków lokalnych: Carpathian beech, Danish 
beech, English beech, fayard, French beech, Romanian beech, Rumanian 
beech, Slavonian beech, Yugoslavian beech, Balkan beech, copper beech, 
purple beech).

Gatunki podobne i wa niejsze podgatunki: buk  wschodni (Fagus syl-
vatica L. subsp. orientalis Greuter), buk  po redni (Fagus sylvatica L. subsp. 
moesiaca), buk  wielkolistny (Fagus grandiß ora Ehrh.).

CECHY MAKROSKOPOWE (rys. 2-11). Drewno  beztwardzielowe, ja-
sne o zabarwieniu ó tawoczerwonym; s oje wyra ne, naczynia 

53  W Polsce wyst puj  jedynie nieliczne egzemplarze kasztana jadalnego (Castanea 
sativa Mill.). 
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niewidoczne, promienie rdzeniowe widoczne. W wyniku d u sze-
go sk adowania lub te  po przej ciu przez proces parzenia kolor 
drewna staje si  bardziej intensywny, cz sto w kolorystyce pojawia-
j  si  brunatnoczerwone zabarwienia (tzw. twardziel fa szywa ) lub 
odcienie szaro ci (tzw. twardziel mrozowa ). Twardziel fa szywa, ko-
loru ciemnobr zowego do czarnego wyst puje najcz ciej w cz ci 
odziomkowej drzewa. Drewno po ci ciu podatne na zaparzenia. 
CECHY TECHNOLOGICZNE. Drewno upliwe, twarde, ci kie, o struktu-
rze do  jednolitej. Buk  ie t mi dzy w zy tkiemi gatunkami drzew tym 
drzewem, które naylepiey upa  i  dai , a z którego naywi cey upanego 
Materya u, r kodzielnie potrzebuj  (VON BURGSDORF 1810, t. 2, s. 345-
-346). Wyst powanie twardzieli fa szywej  jest jedn  z podstawo-
wych jego wad (drewno takie nie tylko ró ni si  kolorem, lecz tak e 
jest znacznie mniej nasi kliwe oraz mniej elastyczne). Wa n  cech  
jest du a nasi kliwo  i zwi zana z tym sk onno  do paczenia si  
i p kania. Z uwagi na nasi kliwo  buk  jest podstawowym mate-
ria em do produkcji drewna prasowanego . Drewno dobrze si  na-
daje do obróbki, mo na je z powodzeniem skrawa , gi , skleja , 
polerowa  i barwi . Poniewa  ch onie sporo wilgoci, przy suszeniu 
p ka, a wi c nie powinno by  eksploatowane w warunkach zmien-
nej wilgotno ci. U ycie drzewa bukowego  do budowy w otwartym nie 
okrytym miej cu w cale ie t przeciwnym trwa o ci; albowiem w krótkim 
cza ie pruchnieie i napa ci robaków ie t wy tawione: Przecie z buczyna  
w suchym okrytym miey cu d ugo trwa i ie t mocna. Nayu yteczniey za 

Rys. 2-11. Przekroje drewna buku  zwyczajnego: a – w p aszczy nie stycznej 
(XY), skala 1:1, b – w p aszczy nie poprzecznej (XZ), skala 1:4
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za  budowa z buczyny  pod wod , gdy z tam pod ug do wiadczenia wielu 
kamienieje (VON BURGSDORF 1810, t. 1, s. 96).
WYKORZYSTANIE W BUDOWIE MASZYN.
Historycznie: cz ci wozów (szprychy i dzwona kó , lu nie54, rozwo-
ry55, nice [osady dyszla]), kule do kulbak56, kopanice [sanie dwucz -
ciowe], dyszle, spr yny do maszyn m y skich, podstawy obrabia-

rek, szkutnictwo (st pki i nadbudówki statków, wios a eglarskie), 
elementy p ugów i bron (czepigi57 i police [pó ki], kratownice i bilca 
[z by] bron), ramy maszyn rolniczych, kleszcze58 do chom t59, ko a z -
bate i pasowe, elementy amortyzuj ce karet, p yty strugnic60. 
Wspó cze nie: panewki o ysk lizgowych, sk adnik sklejki  (lot-
niczej, szkutniczej, tzw. kszta tek sklejkowych ), meblowe elementy 
amortyzuj ce (spr yny p askie ze sklejki  bukowo-brzozowej), 
uchwyty narz dzi, cz ci sto ów warsztatowych, szpule do nici, 
czó na tkackie, o a broni palnej, instrumenty muzyczne (np. gry-

54  Lu nia – dr ek z twardego drewna, zamontowany z u yciem elaznego pier-
cienia na zewn trznej cz ci osi przedniej; w jego górnej cz ci znajduje si  bolec, na 

którym zawieszona jest drabina; s u y jako wzmocnienie k onicy przedniej, która, ze 
wzgl du na du e si y rozpieraj ce drabiny, sama nie wytrzyma aby ci aru adunku.

55  Rozwora – dr g umieszczony pod u nie w wozie gospodarskim, cz cy przed-
ni  i tyln  cz  podwozia. Umo liwia regulacj  rozstawu osi.

56  [Kulbaki] nie by y jednoformne, ale pod ug gustu ka dego je d ca rozmaite: k, ter-
lica, jarczak i turecka kulbaka, co wszystko podpada o pod imi  powszechne „kulbaki”. k 
by  o dwu kulach równych, z przodu i z tylu w góro podniesionych, mi dzy które kule sia-
da  je dziec na poduszk  skórzan , sier ci  bydl c  wypchan , rzemieniem pod brzuch konia 
przechodz cym przywi zan . Terlica by a o jednej kuli, z przodu w gór  wydanej, i o awce 
okr g ej, z tylu na wier  okcia szerokiej, z poduszk  w rodku tak  jak i k. Jarczak by a 
terlica albo l k g adki, skór  obklejony, bez poduszki, na którym jarczaku ch opcy, ciurowie 
i towarzystwo r kodajni do twardego siedzenia na koniu bywali przyuczani; turecka kulbaka 
by a podobna do terlicy z t  tylko ró nic , i  przednia kula by a wy sza i ostrzejsza, a zadnia 
lawa szersza; miasto za  poduszki ca y wierszch kulbaki mi kko wnusiem ko skim wys any 
i suknem powleczony; i takiego najwi cej si dzenia husarze do potrzeby za ywali (KITOWICZ 
1840, rozdzia : O stanie o nierskim).

57  Czepig – uchwyt do mocowania uprz y.
58  Kleszcze (duha, duga) – dwie owalne boczne cz ci chom ta.
59  Chom to – cz  uprz y w kszta cie owalnej ramy zak adanej koniowi na szyj  

(vide przypis 185 na s. 233 i 234).
60  Strugnica (stolarska lub stolarsko-ciesielska) – stó  stolarski do r cznej obróbki 

drewna. Wykonany z twardego drewna. Sk ada si  z: podstawy, p yty roboczej, do-
cisków (do zamocowania drewna w czasie obróbki), otworów, imaków oraz korytka 
na narz dzia.
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fy gitar , korpusy ze sklejki  bukowo-brzozowej), sprz ty gospodar-
stwa domowego.

Cis pospolity  (Taxus baccata L.) to d ugowieczne, iglaste, zimozielone 
drzewo (w Polsce z powodu niekorzystnych dla tego gatunku warunków 
klimatycznych cz sto wyst puje w formie krzewu). W agodniejszym kli-
macie dorasta znaczniey wy oko ci i grobo ci tak dalece, e go w Szkociy 20. 
stop61 w obwodzie grubym widziano. Cis bywa tak e w Ogrodach piel gnowa-

nym, gdzie go w Piramidy i inne Þ gury ogrodnicy trzyg  (VON BURGSDORF 1810, 
t. 1, s. 194). Cis jest drzewem szpilkowem, rosn cym powolnie w górzystych oko-
licach do 14 m wysoko ci (SKWARCZY SKI 1925, s. 228); osi ga pier nic  oko o 
0,5 m. Ko czy cykl wzrostowy w wieku 70-120 lat, yje do 1000 lat62.

Nazwy handlowe i regionalne: polskie – cis , cis pospolity , cisina; nie-
mieckie – Eifenbaum, Ibe, Ifenbaum, gemeiner Taxusbaum; angielskie – 
yew, European yew, common yew, English yew.

Gatunki podobne: wyst puj ce i uprawiane w Polsce – cis po redni  
(Taxus ×media Rehder) – 17 odmian, cis japo ski  (Taxus cuspidata Sieb.) 
– 4 odmiany; inne – cis zachodni  (syn. cis pacyÞ czny) (Taxus brevifolia 
Nutt.).

CECHY MAKROSKOPOWE (rys. 2-12). Drewno  drobnos oiste, prostow ók-
niste i homogeniczne. Biel  i twardziel  dobrze odgraniczone; biel w -
ski, bia y do ó tawobia ego, twardziel brunatnoczerwona, niekiedy 
w kolorze mahoniu , a nawet przechodz ca w Þ olet, b yszcz ca. 
CECHY TECHNOLOGICZNE. Drewno ma du  g sto  i twardo  (podob-
nie jak grab  i jesion ), jest bardzo ci gliwe i elastyczne oraz zwi z e 
i trudno upliwe, bardzo trwa e, odporne na warunki atmosferycz-
ne, niemal niepodatne na biokorozj .

61  20 stóp staropolskich to oko o 11,9 m, co mo na przeliczy  na mniej wi cej 3,8 m 
rednicy.

62  Cis pospolity  rosn cy w Henrykowie Luba skim na Dolnym l sku jest naj-
starszym drzewem w Polsce. Jego wiek ocenia si  na 1260 lat, ma wysoko  13 m, 
rednic  pnia na wysoko ci 1,3-1,63 m. Cis  jest najd u ej yj cym drzewem Euro-

py – za najstarszy okaz uznawany jest s ynny Fortingall Yew rosn cy w miejscowo-
ci Fortingall nieopodal Loch Tay (Szkocja); wspomina o nim cytowany wcze niej 

Burgsdorf. Jest to jednocze nie najokazalsze pod wzgl dem obwodu pnia drzewo 
w Wielkiej Brytanii – w pier nicy (wg norm brytyjskich jest to 5 stóp, czyli 1,52 m) 
liczy sobie 5,03 m rednicy. Ro nie on na dziedzi cu ko cielnym w ród kamiennych 
postumentów. Jego nieprawdopodobny pie  jest rozdwojony i w znacznym stopniu 
wypróchnia y. Uniemo liwia to precyzyjne okre lenie jego wieku, szacowanego na 
co najmniej 3000 lat (ZARZY SKI 2008).
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WYKORZYSTANIE W BUDOWIE MASZYN.
Historycznie: uki, kusze, ko ki w po czeniach, czó enka tkackie, 
przyrz dy miernicze, osie wozów.
Wspó cze nie: przybory kre larskie.

D b  (cz ciej wyst puj cy d b  szypu kowy – Quercus robur L. – 17 od-
mian; rzadziej wyst puj cy d b  bezszypu kowy – Quercus petraea Liebl., 
syn. Quercus sessilis Ehrh. – 3 odmiany) nale y do rodziny bukowatych  
(Fagaceae). S  to drzewa li ciaste wyst puj ce w streÞ e umiarkowanej 
pó kuli pó nocnej oraz w wy szych partiach strefy tropikalnej. Drewno 
bardzo cenione – w Statucie wi lickim s  ju  przepisane kary za cinanie d -
bów w cudzym lesie63 (GLOGER 1900-1903, t. 1, s. 306). D b  w Polsce osi ga 
wysoko  40-50 m i pier nic  1,5-2,0 m. Ko czy cykl wzrostowy w wieku 
120-200 lat, dojrza o  r bn  osi ga w wieku 120 lat, yje przeci tnie 600-
1000 lat.

Nazwy handlowe i regionalne d bu  szypu kowego: polskie – d b let-
ni, d bina  (nazwy historyczne: d b pospolity, d b twardy); niemieckie – 
Eiche, Sommereiche, Deutsche Eiche, Stieleiche; angielskie – pedunculate 
oak. Nazwy handlowe i regionalne d bu  bezszypu kowego: polskie – d b 

63  Paragraf 86 Statutu, O wyr baniu drzewa w cudzym lesie, brzmi: Niektórzy w swej 
mia o ci wjechawszy w cudzy las albo gaj, jakiego  ziemianina, bez jego woli, drzewo wy-

r bawszy z lasu wywioz . Przeto uchwalamy, gdyby kto z cudzego lasu d b wyr bawszy 
wywiezie, który nadawa by si  na osie do wozu, albo gdyby wywióz  wóz zwyczajnego drew-
na wtedy temu, czyje s  drzewa, ma zap aci  kar  zwan  siedemnadzie cia (Statut wi licki 
(1347-1348) ustanowiony przez Kazimierza Wielkiego – BALZER 1947).

Rys. 2-12. Przekroje drewna cisu  pospolitego: a – w p aszczy nie stycznej 
(XY), przekrój przez twardziel , skala 1:1, b – w p aszczy nie poprzecznej 
(XZ), skala 1:4
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zimowy, d bina ; niemieckie – Eiche, Traubeneiche, Wintereiche, Späte-
iche, Spessart-Eiche; angielskie – sessile oak, durmast oak.

Gatunki podobne: wyst puj ce w Polsce – d b  czerwony (Quercus ru-
bra L.), d b  omszony (Quercus pubescens Willd., syn. Quercus lanuginosa 
Lam.), d b b otny  (Quercus palustris Muenchh.); inne – d b  bia y (Quercus 
alba L.), d b  korkowy (Quercus suber L.).

CECHY MAKROSKOPOWE (rys. 2-13). Drewno w przekroju poprzecznym 
ma barw  ó tobrunatn   z po yskuj cymi promieniami rdzeniowy-
mi, widoczne s  du e naczynia zgrupowane pier cieniowo w drew-
nie wczesnym . Na przekroju promieniowym promienie rdzenio-
we w postaci b yszcz cych smug (b yszcz). Biel  w ski, ó tobia y, 
twardziel  brunatna. D b szypu kowy  ma drewno nieco ja niejsze 
od drewna d bu  bezszypu kowego.

CECHY TECHNOLOGICZNE. Drewno ci kie, upliwe i trwa e. Drewno 
w skos oiste  jest mi kkie i atwe w obróbce, szerokos oiste – twar-
de, wytrzyma e i trudne w obróbce. Wojewoda pozna ski, Jan 
Ostroróg M odszy (1565-1622), mawia : Kto d bu  utnie, jakoby ch opa 
zabi  (OSTRORÓG 1859).
WYKORZYSTANIE W BUDOWIE MASZYN.
Historycznie: ko odziejstwo, szkutnictwo, bednarstwo, konstrukcje 
no ne samochodów, sto y warsztatowe, uchwyty i cz ci narz dzi, 
elementy konstrukcyjne p ugów rolniczych, z by bron, wa y wia-
traków i m ynów, kieraty, obudowy mlewników, ramy maszyn 
rolniczych.
Wspó cze nie: uchwyty i cz ci narz dzi.

Rys. 2-13. Przekroje drewna d bu : a – w p aszczy nie stycznej (XY), skala 1:1, 
b – w p aszczy nie poprzecznej (XZ), skala 1:4
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Grab zwyczajny  (Carpinus betulus L.), syn. grab pospolity, wyst puje 
w Polsce w 11 odmianach jako jedyny gatunek rodzimy rodzaju Carpi-
nus (jest jeszcze kilka introdukowanych). Drzewo mierney wysoko ci; dla 
twardo ci i trwa o ci w rozmaitych rzemios ach za ywane (LINDE 1807-1814, 
t. 2, s. 765). Ma nieregularny, wielokrotny pie  o nieko owym przekroju 
oraz wysok , miotlast  koron . Charakterystyczn  cech  grabu jest kancia-
sto  pnia, prawie obca innym naszym drzewom (PADECHOWICZ 1929, s. 37). Na 
wiecie wyst puje oko o 25 gatunków grabu, przede wszystkim w Azji 

Wschodniej i Ameryce Pó nocnej. Grab  osi ga wysoko  14-20 m i pier-
nic  0,6-0,8 m. Ko czy cykl wzrostowy w wieku 80-90 lat, dojrza o  

r bn  osi ga w wieku 60 lat, w korzystnych warunkach yje 250-300 lat, 
najcz ciej jednak 100-120 lat.

Nazwy handlowe i regionalne: polskie – grabina, grab  zwyczajny, grab 
pospolity; niemieckie – Hainbuche, Weißbuche, Hagebuche; angielskie – 
European hornbeam, common hornbeam.

Gatunki podobne uprawiane w Polsce: grab  sercowaty (Carpinus cor-
data Blume), grab  ameryka ski (Carpinus caroliniana Walter), grab  lu no-
kwiatowy (Carpinus laxiß ora (Siebold & Zucc.) Blume), grab  wschodni 
(Carpinus orientalis Mill.), grab  japo ski  (Carpinus japonica Blume), grab  
Czosnowskiego (Carpinus tchonoskii Maxim.), grab  Turczaninowa (Carpi-
nus turczaninowii Hance.).

CECHY MAKROSKOPOWE (rys. 2-14). Drewno ma barw  bia  z odcie-
niem brudno ó tawym ; ca y przekrój ma barw  jednakow , s oje 
niewyra ne; warstwy drewna wczesnego  ma o si  ró ni  od warstw 
drewna pó nego , charakterystyczna jest du a i wyra na falisto  
s oi rocznych, która powoduje nieregularny przekrój poprzeczny, 
o znacznych miejscami wypuk o ciach lub wkl s o ciach. Drewno 
beztwardzielowe .
CECHY TECHNOLOGICZNE. Drewno twarde, ci kie, spr yste i trudne 
w obróbce. Przy zmianie wilgotno ci i temperatury otoczenia silnie 
si  kurczy lub p cznieje. Grabowe  drzewo wrzu  do wody bie cej, za 
rok obróci si  w kamie , jakiego do ostrzenia brzytew cyrulicy u ywaj  
(SOLSKI 1690, Ksi ga 1, Zabawa 3, Nauka 27)64.
WYKORZYSTANIE W BUDOWIE MASZYN.
Historycznie: palce kó  z batych nap dów (wci garek, m y-
nów, obrabiarek), trzonki toporów, kliny do cinki drzew, ko a 

64  Do  zaskakuj ca uwaga, podobnie o buku napisa , cytowany na s. 61-62, 
Burgsdorf.



672.2. O tworzywach drzewnych i ich przydatno ci w budowie maszyn

wozów, uchwyty narz dzi (strugi, pilniki, m otki), panewki o ysk 
lizgowych.

Wspó cze nie: o yska lizgowe, trzonki narz dzi.
Grusza pospolita  (Pyrus communis L., syn. Pirus communis L.). Grusza 

osi ga wysoko  14-20 m i pier nic  przeci tnie 0,5-1,0 m, najcz ciej jed-
nak jest o wiele ni sza i ma zakrzywiony pie . Ko czy cykl wzrostowy 
w wieku 60-80 lat, yje przeci tnie do 150 lat.

Nazwy handlowe i regionalne: polskie – grusza , grusza  pospolita , 
grusza  domowa, grusza  dzika, p onka, ul ga ka; niemieckie – Birnbaum, 
Schweizer Birnbaum, gemeiner Birnbaum, wilder Birnbaum, echter Birn-
baum; angielskie – pear, European pear, peartree.

Gatunki podobne: wyst puj ce w Polsce – grusza  ussuryjska (Pyrus 
ussuriensis Maxim.), grusza  wierzbolistna (Pyrus salicifolia Pall.); inne 
– grusza  szara (Pyrus ×canescens Spach.), grusza  polna (Pyrus ×amphigenea 
Domin), grusza  kaukaska (Pyrus caucasica B. Fedtsch.), grusza  oliwniko-
listna (Pyrus elaeagrifolia Pall.).

CECHY MAKROSKOPOWE (rys. 2-15). Drewno niezró nicowane na biel 
i twardziel, o ró nych odcieniach : od jasnomatowego przez ó ty a  
do brunatnego, najcz ciej jednak czerwonobr zowe z widocznymi 
s ojami rocznymi. Drewno [...] jest bardzo drobno-w okniste o porach 
go em okiem prawie niedostrzegalnych (PADECHOWICZ 1929, s. 43). 
CECHY TECHNOLOGICZNE. Drewno rednioci kie, twarde, o równo-
miernej g sto ci, podatne na kolonizacj  przez grzyby i owady; nie-
odporne na zmiany warunków atmosferycznych. Najwa niejsz  jed-
nak, a zarazem najcharakterystyczniejsz  cech  gruszy , która j  wyró nia 

Rys. 2-14. Przekroje drewna grabu zwyczajnego , skala 1:2: a – w p aszczy nie 
stycznej (XY), b – w p aszczy nie poprzecznej (XZ)
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z pomi dzy innych drzew, jest to, e daje si  barwi  na czarno do tego stop-
nia, e w takim kolorze zamiast hebanu jest sprzedawana. Bezwzgl dna 
atwo  imitowania hebanu jest powodem, e drewno to nie tylko w stolar-

stwie, lecz w ogóle w przemy le drewniano-galanteryjnym i instrumentar-
skim [lutniczym] bardzo si  ceni (PADECHOWICZ 1929, s. 43). Drzewo [...] 
gruszy, dla swej twardo ci i dychtowno ci [uniwersalno ci] stolarzom 
i tokarzom przydatne (BURGSDORF 1810, t. 1, s. 151).
WYKORZYSTANIE W BUDOWIE MASZYN.
Historycznie: formy drukarskie, czó enka tkackie, obudowy apara-
tów fotograÞ cznych, obudowy instrumentów muzycznych. Jest to 
drewno czerwonawe, twarde, niekrzywi ce si , przeto u ywane jest do wy-
robu przyborów rysunkowych, sprz tów drobnych, narz dzi stolarskich, 
oraz ma ych modeli odlewniczych, posiadaj cych drobne kontury (KU -
MIERSKI 1925, s. 12).
Wspó cze nie: o yska, obudowy instrumentów muzycznych, przy-
rz dy kre larskie (linijki, trójk ty, przyk adnice), modelarstwo, ga-
lanteria drzewna.

Jedlica zielona  (Pseudotsuga taxifolia Britton, syn. daglezja zielona 
– Pseudotsuga douglasii Carrière, Pseudotsuga menziesii Franco). Gatunek 
pó nocnoameryka ski introdukowany w Europie (w Polsce od 1833 
roku). Zimozielone drzewo szpilkowe z rodziny sosnowatych. W Polsce 
daglezja wyst puje w czterech odmianach; osi ga wysoko  oko o 35 m 
(w Ameryce Pó nocnej oko o 75(100) m)65, a pier nic  0,4-1,2 m. Ko czy 

65  Najwy sze drzewa na wiecie to: jedlica (Pseudotsuga taxifolia), eukaliptus  (Eu-
calyptus regnans) i sekwoja  (Sequoia sempervirens). Do tego ostatniego gatunku nale  
najwy sze obecnie znane i rosn ce drzewa: Stratosphere Giant o wysoko ci 112,3 m 

Rys. 2-15. Przekroje drewna gruszy pospolitej , skala 1:1: a – w p aszczy nie 
stycznej (XY), b – w p aszczy nie poprzecznej (XZ)
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cykl wzrostowy w wieku 50-70 lat, dojrza o  r bn  osi ga w wieku 80 lat, 
yje do 1000 lat.

Nazwy handlowe i regionalne: polskie – daglezja, jedlica, daglezja zie-
lona, jedlica zielona , daglezja Douglasa (nazwy historyczne: tsuga, dugla-
ska, Duglazja – STIEBER 1922, s. 8-9); niemieckie – Douglasie (niezalecane 
nazwy: Douglastanne, DouglasÞ chte, Douglaskiefer); angielskie – blue 
Douglas-Þ r, Douglas-Þ r, coast Douglas-Þ r, Colorado Douglas-Þ r, inland 
Douglas-Þ r, interior Douglas-Þ r, Oregon Douglas-Þ r, Columbian pine, 
British Columbia pine, British Columbian pine, Douglas spruce, Douglas-
Þ r, Oregon pine, puget sound pine, red Þ r, Rocky Mountain Douglas-Þ r, 
yellow Þ r.

Gatunki podobne: Pseudotsuga macrocarpa Mayr. (brak nazwy polskiej), 
Pseudotsuga japonica Beissn. (brak nazwy polskiej).

CECHY MAKROSKOPOWE (rys. 2-16). Biel  i twardziel  dobrze odgraniczo-
ne. Biel prawie bia y lub ó tawobia y, rzadko o grubo ci powy ej 
50 mm. Twardziel  czerwona lub czerwonobr zowa do ó tej. Przy-
rosty roczne wyra ne. Drewno  pod wp ywem wiat a ciemnieje, 
uzyskuj c barw  czerwonobrunatn . Szczególnie drewno w sko-
s oiste  ma barw  blado ó t  i nazywane jest yellow Þ r w odró nieniu 
od drewna rednio- i szerokos oistego  okre lanego mianem red Þ r.

(Humboldt Redwoods State Park, USA), Mendocino Tree – 112,0 m (Montgomery 
Woods State Reserve, USA), National Geographic Tree – 111,4 m (Redwood National 
Park, USA) (NOWE NAJWY SZE DRZEWA... 2006). Najwy sza yj ca daglezja przekracza 
100 m wysoko ci, jednak dane historyczne mówi  o drzewach osi gaj cych blisko 
120 m wysoko ci.

Rys. 2-16. Przekroje drewna jedlicy zielonej: a – w p aszczy nie stycznej (XY), 
skala 1:1, b – w p aszczy nie poprzecznej (XZ), skala 1:4
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CECHY TECHNOLOGICZNE. Drewno jest jednym z najbardziej wytrzy-
ma ych mechanicznie spo ród drewna gatunków iglastych ; jest 
twarde i rednio kurczliwe.
WYKORZYSTANIE W BUDOWIE MASZYN.
Historycznie: wagony, samoloty, maszty okr towe, aparatura che-
miczna.
Wspó cze nie: odzie.

Jesion wynios y  (Fraxinus excelsior L.) nale y do rodziny oliwkowa-
tych (Oleaceae). Wyst puje w streÞ e umiarkowanej pó kuli pó nocnej; 
w Polsce ro nie 16 odmian. Jesion osi ga wysoko  30-40 m i pier nic  
0,9-1,0(1,5) m. Ko czy cykl wzrostowy w wieku 60-70 lat, dojrza o  r b-
n  osi ga w wieku 120 lat, yje przeci tnie do 300 lat.

Nazwy handlowe i regionalne: polskie – jesion , jesion wynios y; nie-
mieckie – gewöhnliche Esche, Esche, gemaine Esche, europäische Esche; 
angielskie – ash, European ash, Vanlig’s (Vanlig) ash, common ash, na-

zwy odmian lokalnych: Belgian ash, English ash, French ash, Hungarian 

ash, Italian olive ash, olive ash, Polish ash, Slavonian ash, Spanish ash, 

Swedish ash.

Gatunki podobne: wyst puj ce w Polsce – jesion ameryka ski  (Fraxinus 
americana L.), jesion mannowy  (Fraxinus ornus L.), jesion ostroowockowy  

(Fraxinus oxycarpa Willd.), jesion pensylwa ski  (Fraxinus pennsylvanica Mar-

shall, syn. jesion omszony – Fraxinus pubescens Lam.), jesion w skolistny  

(Fraxinus angustifolia Vahl), jesion biltmorski  (Fraxinus biltmoreana Beadle).

CECHY MAKROSKOPOWE (rys. 2-17). Drewno ma wyra ne s oje, w drew-

nie wczesnym  widoczne du e naczynia, jest ja niejsze od drewna 

pó nego . Promienie rdzeniowe s abo widoczne. W ski biel  i nieza-

barwiona twardziel  maj  jednakow  jasno ó t  barw  i s  trudne 

do odró nienia, z czasem ca a twardziel ciemnieje .

CECHY TECHNOLOGICZNE. Drewno jest twarde, elastyczne, wytrzyma e 

i ci kie. Jesion  ciemny jest twardszy i bardziej wytrzyma y ni  d b . 

Wyst puje w kilkunastu odcieniach (im ciemniejszy – tym tward-

sze drewno). Materja  tego drzewa [...] jest [...] nadzwyczaj spr ysty, 
przewy szaj c pod tym wzgl dem wszystkie drzewa krajowe (PADECHO-

WICZ 1929, s. 25-26). Wyj tkowo nadaje si  do polerowania. Drewno 

m odych drzew nadaje si  do gi cia. Ma o odporne w bezpo red-

nim kontakcie z wod .

WYKORZYSTANIE W BUDOWIE MASZYN.

Historycznie: uchwyty narz dzi (trzonki siekier, m otków); do 
w zystkiego do czego d bina  i buczyna  [...] przy r kodzie ach u yt  byd  
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mo e, u y  z tym amym skutkiem mo na drzewa [...] ie ionów (BURGS-
DORF 1810, t. 2, s. 357); drewno szerokos oiste  – lotnictwo (elementy 
konstrukcyjne kad uba, mig a), ko odziejstwo (szprychy, dzwo-
na), sprz t sportowy (narty, sanki, rakiety tenisowe, kije hokejowe, 
tyczki, wios a), narz dzia rolnicze (np. targa ce do kosiarek); drew-
no w skos oiste  – lutnictwo.
Wspó cze nie: sprz t sportowy (kije do baseballu, hurlingu66 i bilar-
du, wios a), pud a gitar , strojnice fortepianów , wyko czenie wn trz 
samochodów, samolotów i wagonów kolejowych.

Jod a pospolita  (Abies alba Mill.) nale y do rodzaju zimozielonych 
drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae) obejmuj cej blisko 50 gatunków 
wyst puj cych na pó kuli pó nocnej (w Polsce – pi  odmian jod y  pospo-
litej ). Jod a osi ga wysoko  oko o 50 m (maksymalnie 70 m) i pier nic  
oko o 1,5 m. Okres przyspieszonego wzrostu rozpoczyna si  oko o 15-16 
roku ycia i trwa do 100 lat, wzrost na wysoko  ustaje w wieku 200 lat. 
Dojrza o  r bn  osi ga w wieku 100 lat, yje do 500 lat.

Nazwy handlowe i regionalne: polskie – jod a pospolita , jod a bia a; 
niemieckie – Weiß-Tanne, Weißtanne, Edeltanne, Silbertanne; angielskie 
– common Þ r, silver Þ r, European silver Þ r.

Gatunki podobne: wyst puj ce w Polsce – jod a grecka  (Abies cephalo-
nica Loudon), jod a jednobarwna  (syn. jod a kalifornijska) (Abies concolor 
Lindl.), jod a korea ska  (Abies koreana E.H. Wilson), jod a kaukaska  (Abies 
normandiana Spach); inne – jod a wonna  (Abies amabilis Douglas), jod a 
balsamiczna  (Abies balsamea (L.) Mill.), jod a olbrzymia  (Abies grandis (Do-
uglas ex D. Don) Lindl.), jod a syberyjska  (Abies sibirica Ledeb.).

66  Hurling – tradycyjna irlandzka gra zespo owa podobna do hokeja.

Rys. 2-17. Przekroje drewna jesionu  wynios ego: a – w p aszczy nie stycznej 
(XY), skala 1:4, b – w p aszczy nie poprzecznej (XZ), skala 1:1
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CECHY MAKROSKOPOWE (rys. 2-18). Drewno jest bez ywiczne, o nie-
zabarwionej twardzieli  i o jednolitej, jasnej barwie przechodz cej 
w szary odcie  ciemniejszy od wierka . Wizualnie bardzo podobne 
do drewna wierkowego . 

CECHY TECHNOLOGICZNE. Drewno spr yste, lekkie, mi kkie, upliwe 
i sk onne do p kania; w wodzie bardzo trwa e. W Budowli iedlina ma 
mniey z  trwa o , iak o nina a zatym ie t ta z  (BURGSDORF 1810, t. 2, 
s. 370).
WYKORZYSTANIE W BUDOWIE MASZYN.
Historycznie: wagony kolejowe, szkutnictwo, sklejka lotnicza , po-
szukiwan  jest jod a  jako materia  odd wi czny i papierowy (STIEBER 1922, 
s. 40).
Wspó cze nie: instrumenty muzyczne (drewno rezonansowe 
w pianinach, fortepianach , gitarach , skrzypcach, mandolinach; 
równie  do budowy piszcza ek organowych), modelarstwo (w po-
staci sklejki ).

Lipa drobnolistna  (Tilia cordata Mill.) – gatunek d ugowiecznych 
drzew nale cy do rodziny lipowatych (Tiliaceae) wyst puj cej w umiar-
kowanej streÞ e pó kuli pó nocnej. Do lipowatych zalicza si  oko o 30 
gatunków. W Polsce wyst puj  dwa dziko rosn ce gatunki lipy : lipa  
drobnolistna i lipa  szerokolistna (Tilia platyphyllos Scop., syn. lipa  wiel-
kolistna – Tilia grandifolia Ehrh.) oraz gatunek uprawny – lipa  srebrzysta 
(Tilia tomentosa Moench). Lipa osi ga wysoko  do 30 m i pier nic  do 
2 m. W pierwszych latach lipa  drobnolistna ro nie powoli, a w wieku 
60-100 lat jej wzrost jest szybszy, oko o 130-150 roku ycia przyrost na 

Rys. 2-18. Przekroje drewna jod y  pospolitej , skala 1:4: a – w p aszczy nie 
stycznej (XY), b – w p aszczy nie poprzecznej (XZ)
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wysoko  prawie ca kowicie ustaje, natomiast przyrost na grubo  mo e 
trwa  przez setki lat. Dojrza o  r bn  osi ga w wieku 100 lat, yje prze-
ci tnie 300-400 lat.

Nazwy handlowe i regionalne: polskie – lipa  (nazwa historyczna: lipa  
ma olistna – STIEBER 1922, s. 38); niemieckie – Linde; angielskie – linden, 
large leaf, nazwy innych gatunków lipy : lime, common lime, basswood, 
beetree, tilia, linn wahoo, wichup.

Gatunki podobne: lipa  krymska (Tilia ×euchlora K. Koch), lipa  amery-
ka ska (Tilia americana L.), lipa  amurska (Tilia amurensis Rupr.).

CECHY MAKROSKOPOWE (rys. 2-19). Drewno bia e, lekko po yskuj ce, 
z odcieniem ró owym lub ó tawym. S oje widoczne (s abiej zary-
sowane na przekroju pod u nym promieniowym), promienie rdze-
niowe niewidoczne na przekroju pod u nym stycznym, na prze-
kroju promieniowym widoczne w postaci ja niejszych lub ciemniej-
szych plamek .

CECHY TECHNOLOGICZNE. Materja  lipowy jest nieco twardszy od topoli , 
wi cej ó ty i upliwy, a przytem lekki i cis y [...] atwy jest do obróbki, 
a nie atwo si  patrzy i nie p ka (PADECHOWICZ 1929, s. 31). Z powodu 
swej cis o ci, jednolitej budowy i bia o ci u ywane bywa do barwienia 
oraz na cie kie, jasne forniery (WRÓBLEWSKI, DE MEZER 1948, s. 50).
WYKORZYSTANIE W BUDOWIE MASZYN.
Historycznie: materja  lipowy cenionym jest przez rze biarzy, tokarzy, 
fabryki o ówków i rysownic, oraz przez fabryki instrumentów muzycznych 
(organy) [...] (STIEBER 1922, s. 38).
Wspó cze nie: modele odlewnicze, korpusy gitar  elektrycznych, 
obudowy b bnów.

Rys. 2-19. Przekroje drewna lipy  drobnolistnej, skala 1:1: a – w p aszczy nie 
stycznej (XY), b – w p aszczy nie poprzecznej (XZ)
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Modrzew europejski  (Larix decidua Mill., syn. Larix europaea DC.) na-
le y do rodziny sosnowatych (Pinaceae), która obejmuje 12 gatunków wy-
st puj cych na obszarach umiarkowanych i ch odnych pó kuli pó nocnej. 
Modrzewie nale  do jednych z najwy szych drzew w Polsce, osi gaj  
nawet 50 m wysoko ci. Modrzew europejski wyst puje w dwóch pod-
gatunkach, jako: modrzew  europejski typowy (Larix decidua Mill. subsp. 
decidua) oraz modrzew  europejski polski (Larix decidua Mill. subsp. poloni-
ca (Racib.) Domin). Obydwa podgatunki maj  cznie osiem odmian (np. 
modrzew  europejski ‘Kórnik’, modrzew  europejski ‘Jan’ i in.). Modrzew 
osi ga wysoko  przeci tnie 30-40 m, a pier nic  80-100 m. Ko czy cykl 
wzrostowy w wieku 60-120 lat, dojrza o  r bn  osi ga w wieku 80 lat, 
yje przeci tnie 600 lat.

Nazwy handlowe i regionalne: polskie – modrzew , modrzew  europej-
ski; niemieckie – europäische Lärche; angielskie – European larch.

Gatunki podobne: modrzew  syberyjski (Larix sibirica Ledeb.), mo-
drzew  japo ski (Larix leptolepis (Siebold & Zucc.) Endl.), modrzew  da-
hurski (Larix gmelinii Rupr.), modrzew  ameryka ski (Larix laricina 
K. Koch).

CECHY MAKROSKOPOWE (rys. 2-20). Drewno ma równe s oje z szerok  
stref  drewna pó nego . Biel  (w ski, ó tawobia y) wyra nie odcina 
si  od twardzieli  (czerwonobr zowa). Przewody ywiczne  w skie 
i nieliczne .

CECHY TECHNOLOGICZNE. Drewno ywiczne wytrzyma e mechanicz-
nie, upliwe i trudne w obróbce (sk onne do p kania); drewno to 

Rys. 2-20. Przekroje drewna modrzewia europejskiego, skala 1:1: a – w p asz-
czy nie stycznej (XY), b – w p aszczy nie poprzecznej (XZ)
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nale y do najtwardszych i najtrwalszych drewien iglastych; nie podlega 
toczeniu przez robaki (WRÓBLEWSKI i DE MEZER 1948, s. 51)67.
WYKORZYSTANIE W BUDOWIE MASZYN.
Historycznie: szkutnictwo (maszty), uki, wa y nap dowe w m ynach 
i wiatrakach, kadzie i urz dzenia w przemy le chemicznym, beczki.
Wspó cze nie: jachty, uki.

Robinia akacjowa (Robinia pseudacacia L.) to gatunek pó nocnoamery-
ka ski introdukowany w Europie w 1630 roku. Robinia osi ga wysoko  
25-30 m, a pier nic  do 1,2 m. Ko czy cykl wzrostowy w wieku 30-40 lat, 
dojrza o  r bn  osi ga w wieku 80 lat, yje przeci tnie 100 lat.

Nazwy handlowe i regionalne: polskie – robinia, robinia akacjowa , robi-
nia grochodrzew , grochodrzew , robinia akacja, akacja, akacja bia a, grocho-
wiec; niemieckie – gewöhnliche Robinie, Robinie, falsche Akazie, Akazie, 
Scheinakazie, Silberregen; angielskie – black locust, false acacia, robinia. 

Gatunki podobne: robinia lepka (Robinia viscosa Vent.), robinia bujna 
(Robinia luxurians C.K. Schneid.).

CECHY MAKROSKOPOWE (rys. 2-21). Biel  (w ski i ó tawy) i twardziel 
(zielono ó ta o matowym po ysku, szybko ciemniej ca do barwy 
z otobr zowej) nie s  ostro odgraniczone. Drewno jest zwykle pro-
stow ókniste o strukturze redniodrobnej z ostro zaznaczonym 
kontrastem pomi dzy porowat  stref  drewna wczesnego  a spoist  
stref  drewna pó nego .  
CECHY TECHNOLOGICZNE. Drewno elastyczne i jednocze nie wytrzy-
ma e mechanicznie. Drewno akacjowe [...] jest ci kie [...], a zarazem 

67  Modrzew za , [...], ze wzgl du na ostr  gorycz swego soku zabezpieczony jest przed 
próchnic  i dzia aniem robaków (WITRUWIUSZ 27-13 p.n.e. – Liber II, Capitulum 9). 
[Modrzew] w suchu trwa wiekami, robak i  go nie chwyta [...] (BURGSDORF 1810, t. 1, s. 209).

Rys. 2-21. Przekroje drewna robinii akacjowej, skala 1:1: a – w p aszczy nie 
stycznej (XY), b – w p aszczy nie poprzecznej (XZ)
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wi cej gi tkie od d bowego , bardzo wytrzyma e, gdy  d u ej opiera si  ro-
bactwu ni  d b , ci g e i nie atwe do obróbki (PADECHOWICZ 1929, s. 34). 
Nale y do drewna nasi kliwego [...] przyjmuje atwo zaprawy 
(STIEBER 1922, s. 37).
WYKORZYSTANIE W BUDOWIE MASZYN.
Historycznie: W u yciu u ko odziei, mniej u tokarzy i stolarzy, w budo-
wie okr tów oddaje znaczne us ugi (STIEBER 1922, s. 37); szkutnictwo 
(przede wszystkim na maszty).
Wspó cze nie: sprz t sportowy.

Sosna zwyczajna  (Pinus sylvestris L.) nale y do rodziny sosnowatych 
(Pinaceae) obejmuj cej ponad 100 gatunków drzew i krzewów. Sosna 
jest szeroko rozprzestrzenionym gatunkiem w ca ej Europie, zw aszcza 
w pó nocnej i pó nocno-wschodniej jej cz ci a  do Syberii i Azji. W Pol-
sce jest najcz ciej spotykanym gatunkiem (stanowi oko o 65% drzewo-
stanu – RAPORT O STANIE LASÓW... 2007). W XIV wieku trzy drzewa sosnowe  
by y warte tyle co jedno d bowe68. Znaczna ró norodno  rodowisk, 
w jakich wyst puje sosna , sprzyja powstawaniu licznych jej odmian. 
Najwa niejsze to: (1) Pinus sylvestris var. scotica Schott – sosna  zwyczaj-
na  ‘Szkocka’, (2) Pinus sylvestris var. lapponica Hartm. – sosna  zwyczajna  
‘Lapo ska’, (Norwegia, Szwecja, Finlandia), (3) Pinus sylvestris var. enga-
dinensis Hegi – sosna  zwyczajna  ‘Alpejska’ (Tyrol, Alpy Engady skie), 
(4) Pinus sylvestris var. rigensis Asch. – sosna  zwyczajna  ‘Litewska’ (po u-
dniowa i wschodnia Skandynawia, Litwa), (5) Pinus sylvestris var. turfosa 
Willk. – sosna  zwyczajna  ‘Torfowa’ (po udniowo-zachodnie Niemcy, Da-
nia, pó nocna Skandynawia, pó nocna Azja). 

Sosna zwyczajna  osi ga przeci tn  wysoko  25-30 m (maksymalnie 
40-48 m) i pier nic  do 1,5 m. Okres przyspieszonego wzrostu sosny  wy-
st puje mi dzy 15. a 25. rokiem ycia, oko o 50. roku przyrost s abnie, 
a w wieku 100-120 lat zupe nie ustaje. Dojrza o  r bn  sosna osi ga 
w wieku 80 lat. yje przeci tnie 300-350 lat (maksymalnie do 500 lat).

Nazwy handlowe i regionalne sosny  zwyczajnej: polskie – sosna , so-
sna  zwyczajna , sosna  pospolita, so nina; niemieckie – Kiefern, gemeine 
Kiefer, Waldkiefer, Rotföhre, Forche, Forlen, Föhren; angielskie – pine, 
Scots pine, Riga pine, Norway pine, Mongolian pine dla var. mongolica 
(nazwy historyczne: Scots Þ r, Scotch Þ r).

68  W Statucie wi lickim, w paragraÞ e 150, napisano: maj  by  karani [kar  grzywny 
siedemnadzie cia] ci, którzy por bi  trzy sosny  – jest to taki sam wymiar kary, jak za 
ci cie d bu  (vide przypis 63 na s. 64).
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Gatunki podobne wyst puj ce w Polsce: sosna  limba (syn. limba) (Pi-
nus cembra L.), sosna  kosa (syn. kosodrzewina, kosodrzew) (Pinus mugo 
Turra, syn. Pinus mughus Scop., Pinus pumilio Haenke), sosna  wejmutka 
(Pinus strobus L.), sosna  b otna (Pinus ×rhaetica Brügger)69.

CECHY MAKROSKOPOWE (rys. 2-22). Drewno  ma szeroki jasno ó ty biel 
i czerwonobrunatn  twardziel. Najwi kszy udzia  bielu maj  tzw. 
sosna  bielasta (najbardziej ceniona w przemy le sklejkowym) oraz 
sosna  czarna – 2/3 promienia pnia. Udzia  drewna twardzielowego 
o zabarwieniu czerwonobrunatnym, b d cym wynikiem wysokiej 
zawarto ci zwi zków ywicznych, zwi ksza si  wraz z wiekiem 
drzewa. Przyk adowo drewno 85-letniej sosny  wejmutki (Pinus stro-
bus L.) mo e zawiera  nawet oko o 85% twardzieli . Twardziel  po 
ci ciu drzewa ulega ciemnieniu na skutek utleniania si  zwi zków 

twardzielowych. Na przekroju promieniowym promienie rdze-
niowe widoczne s  pod lup . S oje roczne s  wyra ne. Zawarto  

ywicy, odgrywaj cej rol  ochronnego czynnika antyseptycznego, 
w bielu sosnowym mo e dochodzi  od 4,0% do 5,25% w odniesie-
niu do suchej masy drewna. Struktura drewna sosny  pospolitej jest 
zwykle prostow óknista, na niektórych siedliskach kr tow óknista.
CECHY TECHNOLOGICZNE. Drewno jest stosunkowo atwe w obróbce, 
spr yste, o dobrej wytrzyma o ci mechanicznej. Bior c pod uwag  

69  Takson s abo ustabilizowany pochodzenia miesza cowego Pinus mugo Turra 
× Pinus sylvestris L. (STASZKIEWICZ 1993).

Rys. 2-22. Przekroje drewna sosny  zwyczajnej, skala 1:4: a – w p aszczy nie 
stycznej (XY), b – w p aszczy nie poprzecznej (XZ)
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wytrzyma o  na roz upanie, drewno sosnowe  jest porównywal-
ne z drewnem d bowym  i bukowym  – gatunek ten zalicza si  do 
grupy drewna o du ej upliwo ci. Wad  s  liczne s ki, cz sto prze-
sycone ywic , co utrudnia obróbk  i zmniejsza wytrzyma o  na 
zginanie statyczne (np. w przypadku drewna sosnowego  z s kiem 
wytrzyma o  ulega zmniejszeniu o 35% w stosunku do drewna 
bezs cznego) oraz rozci ganie i ciskanie pod u ne. Du y udzia  
ywicy w drewnie niektórych drzew zwi ksza trwa o , równocze-
nie jednak utrudnia jego obróbk .

WYKORZYSTANIE W BUDOWIE MASZYN.
Historycznie: maszty okr towe, wa y nap dowe we m ynach, skrzy-
d a wiatraków, obudowy maszyn m ynarskich, sklejka lotnicza , ele-
menty no ne konstrukcji szkieletowych samolotów, skrzynie wago-
nów kolejowych, obudowy maszyn rolniczych, pok ady statków.
Wspó cze nie: sklejka stosowana na ramy rowerów, sprz t spor-
towy, w budownictwie okr towym i jachtowym, w modelarstwie, 
zabawki, obudowy instrumentów muzycznych.

wierk pospolity  (Picea abies (L.) H. Karst., syn. Picea excelsa (Lam. 
& DC.) Link) – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych 
(Pinaceae), który obejmuje oko o 35 gatunków. Wyst puje na obszarach 
ch odnych i umiarkowanych pó kuli pó nocnej. 

wierk jest najwy szym drzewem europejskim, osi ga wysoko  na-
wet do 50 m i pier nic  1,5-2,0 m. W m odo ci ro nie wolno; okres przy-
spieszonego wzrostu nast puje mi dzy 30. a 50. rokiem ycia, z wiekiem 
szybko  wzrostu si  zmniejsza, jednak utrzymuje si  do ko ca ycia. 
Dojrza o  r bn  osi ga w wieku 80 lat, yje przeci tnie 250 lat.

Nazwy handlowe i regionalne: polskie – wierk , wierk  pospolity (na-
zwa historyczna: smrek); niemieckie – gemeine Fichte, Rottanne (nazwy 
historyczne: Kamm-, Bürsten-, PlattenÞ chte); angielskie – spruce, Nor-
way spruce, white spruce70.

Gatunki podobne: wyst puj ce w Polsce (wszystkie s  uprawiane) – 
wierk  Engelmanna (Picea engelmannii W. Parry ex Engelm.), wierk  bia y 

(Picea glauca (Moench) Voss), wierk  serbski (Picea omorica (Pan i ) Purky-
n ), wierk  wschodni (Picea orientalis Link), wierk  k uj cy (Picea pungens 
Engelm.), wierk  sitkajski (Picea sitchensis (Bong.) Carrière); inne – wierk  
syberyjski (Picea obovata, syn. Picea abies subsp. obovata).

70  Wspólna nazwa ze wierkiem bia ym (Picea glauca (Moench) Voss) (GERMPLASM 
RESOURCES... 2008).
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CECHY MAKROSKOPOWE (rys. 2-23). Drewno  barwy ó tawej, niekie-
dy z lekkim odcieniem czerwonawym, lekko b yszcz ce. Warstwy 
drewna pó nego  s , podobnie jak u wszystkich iglastych, wyra nie 
ciemniejsze od warstw drewna wczesnego , jednak ró nice w drew-
nie wierkowym s  mniej ostre ni  u sosny  pospolitej, a tym samym 
granice pomi dzy poszczególnymi s ojami s  równie  o wiele mniej 
wyra ne. Kierunek w ókien jest przewa nie prosty, cz ciowo wy-
st puj  mniejsze lub wi ksze spirale (skr t w ókien). Charaktery-
styczn  cech  jest sk onno  do tworzenia si  p cherzy ywicznych. 
Drewno wierkowe ust puje nieco drewnu jod owemu: [...] swier-
czyna to w zy tko u ytkowe i opa owe do tarcza drzewo, iakiego iedlina 
do tarcza; oprócz e swierkowe ie t w swej w a no ci podley zym (BURGS-
DORF 1810, t. 2, s. 380).

CECHY TECHNOLOGICZNE. Drewno na ogó  lekkie i mi kkie, atwo u-
pliwe, jednak pochodz ce z drzew rosn cych w górach bywa cz sto 
bardzo twarde i trudne w obróbce – obróbk  skrawaniem utrud-
niaj  liczne, twarde s ki. Do obróbki gi ciem nadaje si  tylko drew-
no m ode. Drewno wierkowe jest ma o kurczliwe, daje si  suszy  
szybko, lecz w trakcie suszenia atwo p ka. Cech  bardzo cenion  
tego drewna s  w a ciwo ci ostrzegawcze – trzeszczy ono przed za-
waleniem si  konstrukcji (wa ne przy drewnie kopalniakowym).
WYKORZYSTANIE W BUDOWIE MASZYN.
Historycznie: lutnictwo, konstrukcje szkieletowe samolotów71, wa-
gony, szkutnictwo (zw aszcza maszty), du e modele odlewnicze.

71  Samoloty braci Wright mia y skrzyd a w postaci kratownicy wierkowej pokry-
tej p ótnem. P aty dwup atowca by y st one stalowymi linkami.

Rys. 2-23. Przekroje drewna wierku, skala 1:1: a – w p aszczy nie stycznej 
(XY), b – w p aszczy nie poprzecznej (XZ)
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Wspó cze nie: lutnictwo (pud a oraz p yty rezonansowe gitar , man-
dolin, wiolonczel itp., p yty rezonansowe w pianinach), klawisze 
fortepianowe .

Topola bia a  (Populus alba L., syn. bia odrzew) – gatunek drzew z ro-
dziny wierzbowatych (Salicaceae). W Polsce wyst puj  trzy rodzime ga-
tunki topoli : topola  bia a , topola  czarna (Populus nigra L., syn. topola  
nadwi la ska, sokora), topola  osika  (Populus tremula L.)72 oraz naturalny 
mieszaniec topoli bia ej i topoli osiki – topola szara (Populus ×canescens 
(Aiton) Sm., syn. Populus alba L. × Populus tremula L.). Spo ród topól tylko 
topola  osika  jest typowym gatunkiem le nym, reszta wyst puje na ogó  
poza granicami lasów.

Topola osi ga wysoko  30-35 m (maksymalnie 40 m) i pier nic  2 m 
(maksymalnie 3 m). Ro nie szybko: w wieku 20-30 lat osi ga 25-30 m wy-
soko ci i 50-70 cm w pier nicy. Dojrza o  r bn  osi ga w wieku 30 lat, 
yje przeci tnie 200-300 lat.

Nazwy handlowe i regionalne: polskie – topola , topola  bia a , bia o-
drzew; niemieckie – Silberpappel, Weißpappel; angielskie – white poplar.

Gatunki podobne uprawiane w Polsce: topola  balsamiczna (Populus 
balsamifera L.), topola  ameryka ska (czarna topola  ameryka ska) (Popu-
lus deltoides Marshall), topola  kandyjska (Populus ×canadensis Moench, 
syn. Populus serotina R. Hartig), topola  wirginijska (Populus virginiana 
Foug.).

CECHY MAKROSKOPOWE (rys. 2-24). Bia y biel i ó tawa twardziel; bar-
wa  ca ego przekroju jest jednolita z lekkim odcieniem szarawym 

72  Strzedz i  potrzeba o ikom da  ze tarze  i , gdy z po swym doizdreniu [dojrzeniu] 
zaraz ni zczei , a gdy cokolwiek pruchnie  zaczn  do niczego niezdatne (BURGSDORF 1810, 
t. 1, s. 112).

Rys. 2-24. Przekroje drewna topoli  bia ej, skala 1:1: a – w p aszczy nie stycznej 
(XY), b – w p aszczy nie poprzecznej (XZ)
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w partiach centralnych; drewno jednorodne, praktycznie nie mo na 
wyró ni  podzia u na drewno wczesne i pó ne oraz s oi rocznych 
i naczy , drewno drobnow ókniste. Zawiera plamki rdzeniowe.
CECHY TECHNOLOGICZNE. Drewno mi kkie , lekkie, upliwe, atwe w ob-
róbce mechanicznej, nie jest sk onne do paczenia si , ma niewielk  
kurczliwo  i niewielk  sk onno  do p kni  desorpcyjnych. Na-
daje si  do gi cia na gor co. Nieimpregnowane drewno topolowe 
zastosowane w budowlach pracuj cych w zmiennych warunkach 
wilgotno ciowych jest do  odporne na grzyby i owady.
WYKORZYSTANIE W BUDOWIE MASZYN.
Historycznie: deseczki do rozpalania ognia73, klepki beczek, skrzy-
nie adunkowe wozów konnych, y ki, rysownice. W pu nocney Azii 
s  kraie gdzie prawie innego budowniczego drzewa nie znai , iak topole , 
i nawet u ywai  go do budowy okr tów niedugiey trwa o ci (BURGSDORF 
1810, t. 1, s. 108).
Wspó cze nie: o ówki, korpusy instrumentów muzycznych (gitar  
elektrycznych, b bnów), galanteria drzewna (szczególnie drewno 
odziomkowe ).

2.2.9. Kilka uwag o drewnie gatunków tropikalnych

Drewno tropikalne w porównaniu z drewnem ze strefy umiarko-
wanej ma o wiele bardziej zró nicowane cechy zewn trzne (barw , 
rysunek, po ysk) oraz w a ciwo ci Þ zyczne  (g sto , wytrzyma o , 
kurczliwo , przewodno  ciepln  itp.), dlatego jego udzia  w drewnie 
stosowanym w technice wzrasta. Drewno tropikalne mo e mie  zabar-
wienie od ó tego (drewno satynowe )  przez czerwone (pernambuk ), 
Þ oletowe (drewno amarantowe ) do czarnego (heban). Dodatkowo bar-
dzo trudno dobra  jednolity kolor drewna jednego gatunku zakupione-
go w ró nych ród ach lub w ró nym czasie (pochodz cego z ró nych 
transportów). 

Klejenie drewna tropikalnego wymaga u ycia specjalnych klejów 
– kleje do drewna europejskiego mog  si  nie nadawa  do tego celu. Nie-
które gatunki tropikalne wymagaj  te  specjalnych, przeznaczonych tyl-
ko dla nich rodków impregnuj cych i konserwuj cych.

73  Pó nopaleolityczna metoda rozpalania ognia polega a na wykonywaniu oscy-
lacyjnych ruchów twardym wiertnikiem w deseczce z otworami.
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Drewno tropikalne bardzo twarde bywa nazywane elaznym (ang. iron-
wood). elazne drzewa spotyka si  na ca ym wiecie, pod t  nazw  kryje 
si  kilka rodzin i oko o 80 gatunków. Zdarza si , e dodatkowy, drugi 
cz on nazwy nie usuwa niejednoznaczno ci, np. red ironwood, mo e ozna-
cza  afryka skie drewno Lophira lanceolata Tiegh. ex Keay (syn. Lophira 
alata) (nazwy handlowe: azobé, bongossi, ekki), karaibskie Reynosia sep-
tentrionalis Urb., australijskie Erythrophleum chlorostachys (F. Muell.) Baill. 
lub ameryka skie Exothea paniculata (Juss.) Radlk. Inne gatunki, które s  
okre lane mianem ironwood, to m.in.74: oliwka wawrzynolistna (ang. black 
ironwood, ac. Olea capensis L.), Brazil ironwood (Caesalpinia ferrea Mart. 
ex Tul. var. leiostachya Benth.), brezylka ciernista (ang. brazilwood, ac. Ca-
esalpinia echinata Lam.), pyinkado (ang. Burma ironwood, ac. Xylia ×ylo-
carpa (Roxb.) W. Theob.), mesua (ang. Ceylon ironwood, ac. Mesua ferrea 
L.), cocobolo (ang. cocobolo rosewood, ac. Dalbergia retusa Hemsl.), desert 
ironwood (Olneya tesota A. Gray) (FUJIWARA i IN. 1998, RICHTER i DALLWITZ 
2006).

W Polsce równie  spotyka si  ro liny zaliczane do elaznych. S  to ga-
tunki introdukowane z ró nych stron wiata, uprawiane u nas jako ro li-
ny ozdobne: pó nocnoameryka ski grab  karoli ski (Carpinus caroliniana 
Walter), wi zowiec zachodni  (Celtis occidentalis L.) i chmielograb wirgi-
nijski  (Ostrya virginiana (Mill.) K. Koch).

W nazewnictwie gatunków drewna tropikalnego stosowanym w Pol-
sce panuje du a niekonsekwencja, spowodowana brakiem polskich nazw 
wi kszo ci sprowadzanych gatunków. Firmy sprowadzaj ce drewno sto-
suj  lokalne nazwy obowi zuj ce w kraju, w którym je zakupiono, lub 
cz sto niejednoznaczne nazwy angielskoj zyczne. Zdarza si , e drewno 
jakiego  gatunku u innego importera wyst puje pod zupe nie inn  nazw  
(np. drewno rodzaju Anisoptera Korth75 jest sprowadzane z Indonezji jako 
mersawa , a z Tajlandii jako krabak ).

Bywa tak e, e drewno o podobnej strukturze jest nazywane jedna-
kowo w handlowej nomenklaturze angielskoj zycznej. Mianem teak, 
zwyczajowo zarezerwowanym dla drewna teczyny wynios ej  (Tectona 

74  Nie wszystkie maj  polsk  nazw .
75  Dost pna literatura podaje, e znanych jest oko o 10 gatunków rodzaju bota-

nicznego Anisoptera (ich drewno praktycznie si  nie ró ni) wyst puj cych pod nazw  
krabak  i oko o 15, równie  tego samego rodzaju botanicznego, wyst puj cych pod na-
zw  mersawa . Lokalne nazwy krabak  i mersawa  bywaj  niekiedy stosowane zamiennie 
do nazwania drewna tego samego gatunku.
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grandis), mo e by  nazwane drewno: (1) bankirai  (ang. Borneo teak, ac. 
Shorea spp.), (2) afromozji  (ang. Afro-teak, ac. Pericopsis eleate), (3) freijo  
(ang. Brazilian teak, ac. Cordia goeldiana), (4) iroko  (ang. African teak, ac. 
Chlorophora excelsa), (5) keruingu  (ang. yang teak, ac. Dipterocarpus cor-
nutus). Pomimo wspólnej nazwy handlowej s  to ró ne gatunki drzew. 
Podobnie jest z mahoniem: pod nazw  maho   bywaj  klasyÞ kowane 
gatunki drewna o strukturze podobnej do mahoniu . W przekroju pro-
mieniowym charakteryzuj  si  one pasiastym wygl dem, mieni  si  w 
zale no ci od k ta padania wiat a;  barwy mog  by  ró ne: jasno- i ciem-
no ó te, pomara czowe, czerwone, czerwonobr zowe, a nawet czarne. 
Nieporz dek terminologiczny powoduje, e niektóre Þ rmy dostarczaj  
inne gatunki drewna (zdarza si , e gorsze) ni  w z o onym zamówieniu 
i tak maho  , który powinien pochodzi  z mahoniowców  (Swetenia spp.), 
bywa fa szowany tzw. zamahoniem, czyli grusz  afryka sk   (Tieghemella 
heckelii Pierre ex A. Chev.) lub acajou  (Khaya grandifoliola C. DC.), a tak e 
eukaliptusami  (Eucalyptus spp.) i niektórymi gatunkami meranti  (Shorea 
spp.), poniewa  jest zagro ony wygini ciem, coraz trudniej osi galny 
i coraz dro szy. Trzy gatunki mahoniowców  (Swietenia humilis Zucc., 
Swietenia mahagoni (L.) Jacq., Swietenia macrophylla King) oraz wszystkie 
gatunki gwajakowca  (Guaiacum spp.) zosta y zaliczone do II kategorii 
ochrony. Kategoria ta obejmuje cis  kontrol  ich eksportu. W Brazylii 
wprowadzono tak e okres zakazu pozyskiwania jednego z gatunków 
mahoniowców  (Swietenia macrophylla King). 

Wiele kontrowersji dotycz cych nazewnictwa gatunków drewna wy-
ja nia polska norma PN-EN 13556:2005 Drewno okr g e i tarcica. Terminolo-
gia stosowana w handlu drewnem w Europie.

2.2.10. Tworzywa drewnopochodne w budowie maszyn

Podstawowym sk adnikiem materia ów drewnopochodnych jest prze-
tworzone mechanicznie i chemicznie drewno (w postaci mniej lub bar-
dziej rozdrobnionej):

desek i listew (np. drewno klejone  warstwowo  – glulam, p yty 
z drewna litego  jednowarstwowe i wielowarstwowe: pe ne lub 
pustakowe,
fornirów (np. sklejka, drewno prasowane  warstwowo z tworzywa-
mi sztucznymi – LVL),
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we ny drzewnej , tzw. woliny76 (p yty budowlane, np. suprema77, 
materia  wype niaj cy opakowania, p yty d wi koizolacyjne),
wiórów i mikrowiórów (np. p yty wiórowe78, WPC 79),
przetworzonych w ókien drzewnych (np. p yty MDF 80, p yty 
gipsowo-kartonowe81).

Z punktu widzenia wspó czesnego zastosowania w budowie maszyn 
najwa niejszymi tworzywami drewnopochodnymi s : (1) drewno lite  na-
sycane i prasowane z tworzywami sztucznymi82, (2) forniry prasowane 
warstwowo z tworzywami sztucznymi83, (3) sklejka.

Mechaniczne w a ciwo ci drewna – polimeru naturalnego – s  znacz-
nie gorsze ni  w a ciwo ci jego sk adnika strukturalnego, jakim jest ce-
luloza , wyst puj ca w drewnie w formie trwa ej kapilarno-porowatej 
w óknistej struktury. Te wady drewna w XIX wieku starano si  elimino-

76  Wolina (we na drzewna ), stosowana wspó cze nie w formie p yt budowlanych, 
jeszcze w XIX wieku s u y a do wielu nietypowych zastosowa . Wypychano ni  ma-
terace, poduszki, sienniki; po barwieniu by a stosowana na maty oraz oploty dy-
wanów. Produkowano z niej tak e sznury o rednicy od 10 do 60 mm u ywane do: 
wytwarzania rdzeni do piaskowych form odlewniczych, owijania butelek z winem, 
jako cz ci maszyn i mebli. Barwione sznury z we ny drzewnej , rozpi te w postaci 
girland, mog y by  elementem wystroju XIX-wiecznych sal balowych. We ny drzew-
nej u ywano te  jako wk ad do Þ ltrów do oczyszczania wody lub klarowania piwa 
i octu. W postaci wacików by a tak e materia em opatrunkowym w ówczesnych 
szpitalach i lazaretach (KOZAKIEWICZ i MATEJAK 2007 a).

77  Suprema – p yta wykonana z cienkich i d ugich wiórów drzewnych (specjalnie 
skrawanych) spojonych pod ci nieniem.

78  Sprasowane cz stki drewniane (wióry) oraz substancje wi ce (syntetyczne 
ywice melaminowe, rzadziej ywice: mocznikowa, fenolowa lub izocyjanianowa) 

oraz utwardzacz (formaldehyd).
79  WPC (ang. Wood-Plastic Composite) – sprasowana mieszanka drzewnych zmie-

lonych odpadów produkcyjnych (wiórów, wi kszych fragmentów drewna tartacz-
nego i py u drzewnego) z tworzywem sztucznym (np. HDP, PCW, PP, ABS, PS, 
PLA); najcz ciej w proporcji 1:1. W pewnych zastosowaniach do WPC dodaje si  
barwniki, stabilizatory i elementy wzmacniaj ce. Tworzywo jest odporne na wilgo  
i biokorozj .

80  P yty pil niowe o redniej g sto ci (ang. Medium Density Fiberboard) – w ókna 
drzewne spil nione z u yciem pary wodnej i nast pnie sprasowane. Czynnikiem 
wi cym jest lignina zawarta w drewnie, mo liwe s  opcjonalne dodatki spajaj ce 
i wype niaj ce: ywice syntetyczne, s oma zbo owa, juta.

81  P yty wykonane ze sprasowanej makulatury z dodatkiem kleju.
82  Nazwy handlowe: lignoston®, lignostone ® ( ac. lignum – drewno + ang. stone – ka-

mie ), permali®.
83  Ang. Laminated Veneer Lumber (LVL), nazwy handlowe: lignofol ®, delignit ®, pan-

zerholz®, pagholz®, obo-festholz®, lignaco®.
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wa  np. przez cie nianie struktury (prasowanie) lub nasycanie ró ny-
mi substancjami modyÞ kuj cymi w drodze zape niania porów drewna 
i mi dzymolekularnych przestrzeni cian komórkowych. Te ostatnie me-
tody zmieniaj  warto ci parametrów wytrzyma o ciowych drewna w po-

danym kierunku, nie powoduj c niszczenia jego naturalnej struktury.
Drewno lite  prasowane z tworzywami sztucznymi (np. lignoston) 

jest wytwarzane przez prasowanie w podwy szonej temperaturze 
z dodatkiem tworzyw sztucznych84, zwykle pod ci nieniem 30 MPa 
i w temperaturze 130°C. Technologi  jego produkcji opracowano w la-
tach dwudziestych XX wieku. W a ciwo ci Þ zyczne lignostonu zale  od:

gatunku drewna,
ci nienia i temperatury prasowania,
rodzaju dodatków.

W trakcie prasowania drewno mo e by  jednocze nie nasycane ywi-
cami syntetycznymi, metalami o niskiej temperaturze topnienia, olejami 
itp. W wyniku tych zabiegów otrzymuje si  materia  o g sto ci docho-
dz cej do 1500 kg/m3 i wytrzyma o ci na rozci ganie (Rm) wzd u  w ó-
kien do 330 MPa (w a ciwo ci wytrzyma o ciowe  s  lepsze od lignofolu; 
przyk adowo Rm wzd u  w ókien dla wierzby  jest równe 100 MPa, a dla 
jesionu  220 MPa).

Najlepszy efekt daje zastosowanie drewna gatunków li ciastych  roz-
pierzch onaczyniowych, ze wzgl du na ich najlepsz  zdolno  do wch a-
niania impregnatów. Najlepsze warto ci parametrów mechanicznych 
uzyskuje si  w przypadku drewna buku  (s. 61).

Drewno  prasowane warstwowo z tworzywami sztucznymi (np. li-
gnofol , rys. 2-25), w odró nieniu od lignostonu, sk ada si  z fornirów, jest 
jednak formowane tak samo jak drewno lite  prasowane z tworzywami 
sztucznymi. Jego parametry Þ zyczne zale  od:

kierunku w ókien w poszczególnych warstwach fornirów,

84  Na rynkach zagranicznych i handlach, zajmuj cych si  sprzeda  wyrobów z drewna, 
ukaza  si  nowy produkt pod nazw  „lignostonu”. Materja  ten otrzymuje si  z drzew li cia-
stych, które w o one w odpowiedni przyrz d w rodzaju prasy, przy równoczesnym zastoso-
waniu wysokiej temperatury, zmniejszaj  do po owy sw  obj to . Wskutek tego drewno staje 
si  zupe nie zbite, prawie nie porowate i nie upliwe, a jego ci ar gatunkowy wynosi 1,42. 
Produkt ten wyrobiony jest w dwu gatunkach, a mianowicie w naturalnym i barwionym kolo-
rze, a mo na go zupe nie, jak drewno obrabia  i politurowa . Nowemu temu tworzywu otwie-
ra si  szerokie pole zastosowania w miejsce dotychczas u ywanego drzewa bukszpanowego. 
Dzi  z lignostonu wyrabiaj  klamki, ga ki do szuß ad, r czki do pisania, oprawy do brzytew, 
no y i widelcy, tudzie  fajki, r koje ci do lasek, parasoli i piecz tek, oraz wiele innych rzeczy 
(PADECHOWICZ 1929, s. 94).
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u ytego gatunku (lub gatunków) drewna, 
ci nienia i temperatury prasowania,
rodzaju dodatków.

Lignofol , przy g sto ci 1000-1200 kg/m3, jest blisko czterokrotnie tward-
szy od litego drewna i maksymalnie dwuipó krotnie bardziej wytrzyma-
y na rozci ganie (jego Rm wynosi 200-250 MPa). 

Lignofol  wyst puje w czterech formach (klasach): A – forniry lamino-
wane wzd u nie, AW – forniry laminowane wzd u nie, jednak co kilka 
arkuszy o wzd u nym uk adzie w ókien znajduje si  arkusz poprzeczny, 
B – laminowane krzy owo oraz C – laminowane gwia dzi cie (orientacja 
w ókien w ka dej kolejnej warstwie – pod k tem 45° w stosunku do w ó-
kien w warstwie poprzedzaj cej). Wytwarza si  go z fornirów gatunków 
li ciastych  (najcz ciej z drewna bukowego , brzozowego  lub bukowo-
-brzozowego  o grubo ci 0,8, 0,6 lub 0,5 mm) z udzia em ywic sztucznych 
(najcz ciej utwardzalnej ywicy fenolowej) (MILEWSKI 1970, SAECHTLING 
1999). Stosuje si  co najmniej pi  warstw forniru na 10 mm grubo ci wy-
robu. Zawarto  ywicy w drewnie prasowanym  mo e wynosi  7-35% 
w zale no ci od tego, czy warstwy forniru s  tylko sklejone ywic , czy 
równie  zaimpregnowane (prasowane w warunkach podci nienia – nas -
czane ywic , która przenika do struktury komórkowej drewna). W fazie 
prasowania pod ci nieniem 30-40 MPa w temperaturze 70-160°C nast -
puje utwardzenie ywicy w strukturze drewna. Dzi ki temu otrzymany 
materia  ma znacznie lepsze w a ciwo ci wytrzyma o ciowe  ni  drewno 
wyj ciowe. Postaci  handlow  s  p yty i kszta tki  o grubo ci 4-180 mm, 
w których warstwy forniru s  u o one równolegle, krzy owo lub gwia -
dzi cie. Drewno prasowane  warstwowo z tworzywami sztucznymi klasy 
A ma lepsze w a ciwo ci mechaniczne ni  drewno klasy B. Wynika to 

Rys. 2-25. Drewno prasowane  warstwowo z two-
rzywami sztucznymi (lignofol )
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z faktu, e w procesie prasowania krzy owa orientacja w ókien w po-
szczególnych fornirach uniemo liwia tak g ste ich upakowanie, jak to ma 
miejsce w przypadku uk adu równoleg ego.

Do specjalnych zastosowa  wytwarza si  lignofol  z dodatkiem oleju 
maszynowego i graÞ tu. Uzyskuje si  w ten sposób samosmarowno  wy-
konanych z tego materia u panewek o ysk85, prowadnic itp. „Pancerne” 
tworzywo o handlowej nazwie delignit ® jest niepalne i kuloodporne86. 
Po nasyceniu zwi zkami boru drewno prasowane  z ywicami sztuczny-
mi jest oferowane jako zabezpieczenie przed promieniowaniem (ma zdol-
no  poch aniania neutronów), co znajduje zastosowanie w medycynie 
i wojskowo ci.

W XX wieku na skutek szybkiego post pu Þ zyki cia a sta ego, in ynie-
rii materia owej i chemii polimerów powsta o i rozwin o si  wiele no-
wych technologii modyÞ kacji drewna tworzywami sztucznymi. ywice 
syntetyczne i monomery s  wprowadzane w struktur  drewna w stanie 
ciek ym, a nast pnie usieciowywane pod wp ywem dzia ania ciep a, ini-
cjatorów chemicznych, promieniowania jonizuj cego lub energii elektro-
magnetycznej pól o wysokiej cz stotliwo ci.

Drewno prasowane , szczególnie prasowane warstwowo, znalaz o 
liczne zastosowania w przemy le maszynowym. Jeszcze w latach sie-
demdziesi tych XX wieku wytwarzano z niego: wodzid a, listwy prowa-
dz ce, spr yny, podwieszki sit, cichobie ne ko a z bate, sprz g a cierne, 
pier cienie uszczelniaj ce pomp wodnych, panewki o ysk (szczególnie 
okr towych, ale nie tylko), ko a pasowe, obudowy maszyn, przek adki 
dystansowe pi  trakowych, blaty obrabiarek, rolki przeno ników prze-
mys owych, cz ci maszyn w ókienniczych (czó enka tkackie, wrzeciona, 
szpule, bijaki, go ce, wa y foluszowe), cz ci transformatorów (uchwyty 
izoluj ce, wsporniki, izolatory, podk adki izoluj ce pod szyny, p yty izo-
luj ce), ruby, nakr tki, podk adki, trzonki narz dzi, cz ci modeli od-
lewniczych i wiele innych (PARCZEWSKI i IN. 1969, BARANOWSKI 1986).

Wspó czesne zastosowanie tworzyw drzewnych, w tym jako materia  
o yskowy, opisano na s. 311 i dalszych.

Sklejka  jest jednym z najstarszych tworzyw drewnopochodnych. Jest 
to materia  powstaj cy przez sklejanie pewnej liczby87 cienkich arkuszy 
drewna (tzw. fornirów) zazwyczaj w taki sposób, e w ka dej kolejnej 

85  Wspó czesne zastosowanie lignofolu do budowy o ysk opisano na s. 330-332.
86  W a ciwo ci kuloodporne lignofolu opisano na s. 328-329.
87  W zdecydowanej wi kszo ci przypadków jest to liczba nieparzysta.
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warstwie przebieg w ókien (kierunek wzd u ny na rys. 2-8 a, s. 33) jest 
prostopad y do kierunku w ókien w warstwie poprzedzaj cej. Dopie-
ro taki uk ad zestawu, z którego po sprasowaniu w prasie w wysokiej 
temperaturze powstanie p yta sklejki , pozwala uzyska  w a ciwo ci or-
totropowe. Przyk ady sklejki  w arkuszach oraz tzw. kszta tek sklejkowych  
przedstawiono na rysunku 2-26.

Do sklejania warstw stosuje si  kleje na bazie ywic syntetycznych 
(mocznikowe, melaminowe, fenolowe, rezorcynowe). ywice stosowa-
ne do klejenia fornirów tworz cych sklejk  s  bardziej wytrzyma e ni  
drewno. W porównaniu z drewnem litym sklejka jest bardziej stabilna 
wymiarowo. Wystawiona na dzia anie wilgoci jest nawet do siedmiu 
razy bardziej odporna na p cznienie ni  inne materia y drewnopochod-
ne. Ponadto sklejka  powraca do swoich pierwotnych wymiarów po wy-
schni ciu. Charakteryzuje si  bardzo du  udarno ci  i zachowuje t  
w a ciwo  nawet, gdy jest mokra. Jej wytrzyma o  mechaniczna jest 
wi ksza od wytrzyma o ci drewna, z którego jest zrobiona.

Z regu y arkusz sklejki  jest zbudowany z fornirów z ró nych gatun-
ków drewna (np. sosna –olsza lub  brzoza–sosna ). W zale no ci od rodzaju 
zastosowanej masy klejowej rozró nia si  sklejki  (1) suchotrwa e, (2) wo-
doodporne z jasn  spoin  (pó wodoodporne), (3) wodoodporne (tab. 21). 
Okre lenia „suchotrwa a”, „pó wodoodporna” i „wodoodporna” doty-

cz  tylko i wy cznie zastosowanych ywic (spoin cz cych warstwy 

fornirów). Same forniry nie s  odporne na wod . Sklejka  „wodoodporna” 

stosowana np. w szkutnictwie musi by  dodatkowo zaimpregnowana. 

Rys. 2-26. Sklejka  – p yty i kszta tki 
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2.2.11. Trwa o  drewna 

Mianem trwa o ci nazywa si  okres, przez jaki drewno stawia opór dzia a-
niu czynników rozk adowych i zachowuje swoje w a ciwo ci w stopniu po-
zwalaj cym na u ytkowanie [zgodnie ze stawianymi mu wymogami] 
(KRZYSIK 1975, s. 290).

Trwa o  drewna , czyli czas, w jakim drewno – nara one na czynniki 
Þ zyczne (wilgotno , temperatura, o wietlenie), mechaniczne (si y ze-
wn trzne i wewn trzne), chemiczne (kwasy i zasady) oraz biologiczne 
(bakterie, owady, grzyby) – zachowuje swoje w a ciwo ci wytrzyma o-
ciowe  i estetyczne w stanie pozwalaj cym na jego u ytkowanie, zale-
y od: 

rodzaju i intensywno ci wspomnianych nara e ,
gatunku drewna,
sposobu przygotowania i rodzaju substancji zabezpieczaj cych,
wieku drzewa, z którego pochodzi drewno,
g sto ci drewna (która mo e si  ró ni  w obr bie gatunku, a nawet 
w obr bie tej samej k ody),
pierwotnego umiejscowienia elementu w rosn cym drzewie (twar-
dziel jest trwalsza od bielu),

Tabela 21

Oznaczenia wodoodporno ci sklejki  wed ug ró nych norm

Lp. Sklejka PN-EN 636:2005
PN-D-

97005.11:1983
BS 

1203:2001
DIN 

68705-3

1 Suchotrwa a,
klej na bazie ywicy 
mocznikowo-formalde-
hydowej

Do u ytkowania 
w warunkach 
suchych

Suchotrwa a INT MR IF 20,
BFU 20

2 Wodoodporna 
(z jasn  spoin ),
klej na bazie ywicy 
fenolowo-formaldehy-
dowej

Do u ytkowania 
w warunkach 
wilgotnych

Pó wodoodporna BR A 100

3 Wodoodporna,
klej na bazie ywicy 
mocznikowo-melamino-
wo-formaldehydowej

Do u ytkowania 
w warunkach 
zewn trznych

Wodoodporna WBP BFU 100 
AW 100
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obci e  mechanicznych,
czasu cinki88.

Ze wzgl du na trwa o  drewno u ytkowych rodzajów drzew mo na 
sklasyÞ kowa  w trzech grupach (KOLLMANN 1951):

bardzo trwa e, np.: d by , cisy , modrzewie , cyprysy , robinie, heba-
nowce , eukaliptusy ,
rednio trwa e, np.: wierki , sosny , jesiony , jod y , buki ,

nietrwa e, np. klony , brzozy , lipy , wierzby , topole , leszczyna .
Drewno o du ej g sto ci oraz pochodz ce z cz ci twardzielowej, prze-

syconej zwykle w wi kszym stopniu zwi zkami ekstrakcyjnymi ( ywice, 
olejki eteryczne, garbniki i t uszcze), jest trwalsze. Najmniej odporna na 
rozk ad jest ywa zawarto  komórki (KOZAKIEWICZ i MATEJAK 2006 a).

W literaturze fachowej mo na spotka  du o przeciwstawnych pogl -
dów na temat mechaniki naturalnego starzenia si  drewna. Wed ug KO-
ZAKIEWICZA i MATEJAKA (2006 a) w warunkach pomieszcze  zamkni tych, 
przy niewielkiej wilgotno ci powietrza:

drewno ulega stopniowemu utlenianiu prowadz cemu do rozk a-
du celulozy  i ligniny  (nast puje stopniowe rozlu nienie kompleksu 
lignino-celulozowego oraz stopniowa depolimeryzacja celulozy ),
wzrasta stopie  krystalizacji drewna (powstaj  nowe wi zania po-
przeczne mi dzy a cuchami celulozy , wzrasta udzia  obszarów 
krystalicznych).

Bardzo niszcz co na drewno wp ywa cykliczna zmienno  wilgotno-
ci otoczenia. Drewno poza pomieszczeniami zamkni tymi, wystawione 

na bezpo rednie dzia anie czynników atmosferycznych ulega rozk adowi 
w do  krótkim czasie, lecz ma trwa o  wi ksz  ni  drewno stykaj ce 
si  bezpo rednio z gleb . Bardzo dobrym przyk adem przyspieszonej 
korozji drewna w warunkach niesta ej wilgotno ci otoczenia mog  by  
wkopane w ziemi  s upy drewniane, które najszybciej ulegaj  uszkodze-
niom w miejscu zetkni cia z gruntem. Z tego powodu drewniane palo-
wania pod fundamenty budowli zak adano zawsze tylko do wysoko ci 
najni szego poziomu wód gruntowych, tak aby drewno by o stale pod 
wod . Znane s  wypadki, e po skanalizowaniu w XIX wieku pewnych 
obszarów miast, i wskutek tego znacznego obni enia si  na tych terenach 

88  Uwa a si , e drewno drzew ci tych zim  w porównaniu z drewnem drzew 
ci tych latem: (1) jest bardziej odporne na dzia anie grzybów, (2) ma mniejsz  wil-

gotno , (3) po wysuszeniu ma taki sam ci ar w a ciwy, jednak wyst puj  w nim 
g bsze i liczniejsze p kni cia (zw aszcza w drewnie li ciastym), (4) ma tak  sam  
wytrzyma o  mechaniczn .
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poziomu wód gruntowych, g owice pali fundamentowych starszych bu-
dowli zosta y nara one na cykliczne zmiany wilgotno ci i w bardzo krót-
kim czasie budowle te ulega y mniejszym lub wi kszym uszkodzeniom 
(STIEBER 1922).

Utrzymuj ca si  przez d u szy czas nadmierna wilgotno  elementów 
drewnianych przyczynia si  do rozwoju szkodników biologicznych, ta-
kich jak grzyby domowe lub grzyby ple niowe, powoduj cych stopniow  
degradacj  w a ciwo ci mechanicznych drewna a  do ca kowitego jego 
zniszczenia (GANOWICZ i GUZENDA 1996). Równie du e straty mog  spo-
wodowa  owady – techniczne szkodniki drewna. Zniszczenia te dotycz  
najcz ciej materia u z drewna litego  i – z uwagi na znacznie trudniejsz  
ni  przed grzybami ochron  drewna – s  liczniejsze od powodowanych 
przez grzyby. Szkodliwo  owadów polega na niszczeniu drewna przez 
dr enie w nim chodników larwalnych z otworami wylotowymi na po-
wierzchni, co prowadzi do znacznego zmniejszenia wytrzyma o ci pora-
onego drewna (REINFORCING CONCRETE STRUCTURES... 2001).

Niekorzystne zmiany w a ciwo ci mechanicznych (np. wytrzyma o ci 
na ciskanie, wytrzyma o ci na zginanie, wytrzyma o ci na rozci ganie, 
odporno ci udarowej, twardo ci) w drewnie ulegaj cym biokorozji wy-
nikaj  ze skomplikowanych zmian chemicznych wewn trz materia u. 
Te zmiany, cz c si  w zwi zki przyczynowo-skutkowe, w rezultacie 
daj  wielostronne pogorszenie si  cech konstrukcyjnych cz ci i pod-
zespo ów wykonanych z drewna i z materia ów drewnopochodnych. 
Zmiany chemiczne mog  by  wynikiem rozk adu substancji organicznej 
drewna w wyniku biokorozji pod wp ywem enzymów wydzielanych 
przez organizmy ywe: 

brunatny rozk ad drewna – roz o eniu na cukry proste, dwutlenek 
w gla i wod  pod wp ywem grzybów ulega celuloza , a nienaruszo-
na pozostaje lignina ; drewno brunatnieje, staje si  kruche, powstaj  
mikro- i makrop kni cia, efekt rozpadu celulozowej struktury no-
nej drewna,

bia y rozk ad drewna – rozk adowi ulegaj  celuloza  i lignina 89,

89  Na ogó  jest to rozk ad niejednolity, w szybszym tempie zniszczeniu ulega li-
gnina. W miejscach pocz tkowych bia ych plamek tworz  si  wyd u one jamki o nie-
regularnym obrysie, a drewno staje si  w ókniste. Przy równomiernym rozk adzie 
celulozy  i ligniny  drewno pocz tkowo ma bia e, nieregularne plamki, staje si  mi k-
kie i elastyczne, potem rozpada si  na listki równoleg e do s ojów. W ko cowym 
etapie staje si  p atkowate, przypomina p atki ligniny  sanitarnej.
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szary rozk ad drewna – nast puje pod wp ywem dzia ania grzy-
bów ple niowych90. 

Wskutek biokorozji (rozk adu ligniny  i celulozy  oraz mechaniczne-
go niszczenia drewna przez owady) maleje w sposób znacz cy g sto  
drewna, a wzrasta porowato . Zmiany w a ciwo ci mechanicznych wy-
nikaj ce z niszczenia struktury drewna maj  charakter niejednorodny 
(np. najszybciej maleje wytrzyma o  na zginanie, a wolniej – wytrzyma-
o  na ciskanie).

W normie PN-ENV 12038:2002 dotycz cej oznaczania trwa o ci drew-
na i materia ów drewnopochodnych (odporno ci na podstawczaki91) mia-
r  odporno ci wyrobu z materia u drzewnego jest jak najmniejsza utrata 
masy próbek wystawionych na atak grzybów. Metoda jest stosowana do 
niezabezpieczonych (niepokrytych) produktów z tworzyw drzewnych. 

Przybli on  trwa o  w latach drewna gatunków drzew europejskich 
w zale no ci od warunków otoczenia przedstawia tabela 22. Dane skom-
pilowano z zakresów podawanych przez cytowanych w tytule tabeli au-
torów. Z tego niepe nego zestawienia mo na wywnioskowa , e bardzo 
ma o wiadomo na temat rzeczywistej trwa o ci drewna (np. warto ci 
w kolumnie pierwszej ró ni  si  od siebie nawet dziesi ciokrotnie). Z ta-
beli wynika, e niezabezpieczone drewno wystawione na bezpo rednie 
dzia anie czynników atmosferycznych mo e by  u ytkowane, zale nie 
od gatunku, przez kilka do kilkunastu lat (drewno na wolnym powietrzu 
os oni te dachem – 10-150 lat), natomiast drewno przechowywane w po-
mieszczeniu w warunkach mniej wi cej sta ej wilgotno ci i temperatury 
mo e zachowa  struktur  przez 1000-2000 lat – potwierdzaj  to znalezi-
ska archeologiczne.

O powolno ci rozk adu drewna przy ma ej i stabilnej wilgotno ci 
wiadczy dobry stan elementów z drewna cedrowego  znalezionych 

w komnacie grobowej Tutenchamona, licz cych sobie oko o 3200 lat 

90  Drewno zaatakowane przez grzyby ple niowe ma du  wilgotno , jest mi kkie 
i g bczaste, zabarwione na kolor brunatnoczarny. Wysychaj c, p ka wzd u  i w po-
przek na drobne kostki, które odpadaj  ma ymi p atkami, co nie pozwala na usta-
lenie rzeczywistej g boko ci pora enia. Rozk ad szary nieco przypomina rozk ad 
brunatny, chocia  objawy s  mniej wyra ne. Charakterystyczn  cech  jest wyra na 
granica mi dzy warstw  drewna zdrowego i pora onego.

91  Podstawczaki (Basidiomycetes) – klasa grzybów obejmuj ca oko o 20 000 ga-
tunków wyst puj cych na ca ym wiecie. Wiele z nich tworzy mikoryz  z drzewa-
mi le nymi. W Europie wyst puje oko o 4000 gatunków, z czego co najmniej 2650 
w Polsce. 
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Tabela 22

Szacowana trwa o  drewna gatunków europejskich (lata) (STIEBER 1922, WRÓ-
BLEWSKI i DE MEZER 1948, ZENKTELER 1971, KRZYSIK 1975, KOZAKIEWICZ i MATEJAK 
2006 a92)

Rodzaj 
drewna

Na wolnym 
powietrzu

W suchym 
pomieszczeniu

W wilgotnym 
pomieszczeniu

Zanurzone 
w wodzie

Brzoza 5-40 500 10 < 1

Buk 10-60 200-800 10 20-100

D b 40-120 600-1 800 700 100-800

Grab 80 1 000 750 < 1

Jesion 20-95 500 10 30-100

Jod a 10-50 150-1 000 60-70 nietrwa e

Klon 10 1 000 10-20 nietrwa e

Modrzew 20-95 800-1 800 600 80-700

Olsza 5-40 400 800 100

Osika 3 500 10 nietrwa e

Sosna 20-95 700-1 000 500 80-500

wierk 10-75 100-900 60-70 50-60

Topola 3-35 500 10 < 1

Wi z 80-100 1 500 1 000 90

Wierzba 5-40 600 20 nietrwa e

(KOZAKIEWICZ i MATEJAK 2006 b). Prawie bez ladów zniszcze  znaleziono 
równie  wykonan  z drewna cisowego  g ow  królowej Teje, ony fara-
ona Amenhotepa III (ok. 1400 rok p.n.e.) W doskona ym stanie zachowa o 
si  te  drewno cedru liba skiego , który pos u y  do wykonania odzi po-
grzebowej faraona Cheopsa (2600 rok p.n.e.) (PUDLIS 2005).

Drewno trwa ych gatunków podzwrotnikowych, takich jak Achras za-
pota (syn. Manilkara zapota) czy Caesalpinia platyloba, przetrwa o w stosun-
kowo dobrym stanie w budowlach Majów. Ornamentyka znalezionych 
przedmiotów jest doskonale czytelna, mimo e przez blisko 1000 lat po-
zostawa y w warunkach tropikalnych. 

92  KOZAKIEWICZ i MATEJAK (2006 b) cytuj  dane Nördlingera z 1860 roku i Vorreitera 
z 1949 roku.
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Ma a (poni ej 10%) wilgotno  oraz niska (poni ej 0°C) i wysoka (po-
wy ej 40°C) temperatura stosunkowo dobrze zabezpieczaj  drewno przed 
biodegradacj . Du  trwa o ci  odznacza si  drewno znajduj ce si  bez 
przerwy pod wod 93 lub w wilgotnej ziemi w warunkach beztlenowych94. 
Bardzo du o informacji na temat trwa o ci drewna znajduje si  na stronie 
internetowej Canadian Wood Council (www.durable-wood.com).

2.2.12. Wady drewna

Wady struktury drewna pogarszaj  jego warto  jako materia u do 
budowy maszyn, a nawet mog  je ca kowicie zdyskwaliÞ kowa . Zo-
sta y one szczegó owo opisane w literaturze i znormalizowane (PN-EN 
844-9:2002). 

Wady drewna mo na podzieli  na:
wady kszta tu, czyli naturalne odchylenia strza y95 zmniejszaj ce jego 
u yteczno 96, 
wady budowy anatomicznej i struktury, w tym: (1) s ki (wro ni te 
w drewno pnia cz ci ga zi), (2) p kni cia (spowodowane zmianami 
temperatury, szczególnie mrozem, zmianami wilgotno ci – kurczenie 
desorpcyjne, dzia aniem zewn trznych si  mechanicznych), (3) uszko-
dzenia mechaniczne – biologiczne spowodowane przez owady lub 
zwierz ta oraz antropogeniczne (np. obecno  cia  obcych, spa a ywi-
czarska, zw glenia itp.), (4) zgnilizna (mursz, czyli chemiczny rozk ad 
cian komórkowych), (5) zabarwienia , (6) inne97.

93  W wodzie s odkiej trwa o  drewna jest wyra nie wi ksza ni  w wodzie s onej.
94  Drewniane pozosta o ci osady w Biskupinie przetrwa y w do  dobrym stanie 

oko o 2500 lat. PADECHOWICZ (1929, s. 20) napisa  o drewnie d bu : nawet zaraz po ci -
ciu [niewysuszone] przeznaczone do budowli wodnych trwa ca e setki lat, a  w ko cu staje 
si  twarde jak kamie . [...] Do jakiego stopnia dochodzi trwa o  drewna w wodzie, ilustruje 
nast puj cy przyk ad: w roku 1858 znaleziono w Dunaju przy t. zw. elaznej Bramie, pale 
d bowe i olchowe, które by y pozosta o ci  mostu Trajana z przed 1700 laty, a mimo to zacho-
wa y si  zupe nie dobrze. Z tego wynika, e sama wilgo  bez dost pu powietrza nie powoduje 
gnicia lub próchnienia drewna, owszem zwi ksza jego trwa o .

95  Strza a – Ca y pie  drzewny nazywaj  le nicy strza . [...] Strza a z obcietym wierz-
cho kiem, zawieraj ca w [cie szym] ko cu 7 do 14 cm rednicy i d ugo  nie mniejsz  od 
8-miu metrów nosi miano d u ycy. D u yce drzew iglastych sp awiana s  tratwami lub prze-
wo one wolami i koleja do tartaków (KU MIERSKI 1946).

96  Zbie ysto , krzywizna, sp aszczenie, zgrubienie odziomkowe, nap ywy korze-
niowe, rak, obrz k.

97  Zabitka, zakorek, prze ywiczenie, p cherz ywiczny, drewno ci gliwe, twar-
dzica, nierównomierna szeroko  s ojów rocznych, wielordzenno , mimo rodowo  
rdzenia, skr t w ókien.



952.2. O tworzywach drzewnych i ich przydatno ci w budowie maszyn

Na rysunku 2-27 przedstawiono wybrane, wa niejsze wady budowy 
anatomicznej i struktury drewna. Mimo rodowo  s oi (rys. 2-27 a) wy-
st puje w drzewach rosn cych na skraju lasu, które maj  niesymetryczn  
koron  (od strony lasu s oje s  cie sze). P kni cia rdzeniowe (rys. 2-27 b) 
s  charakterystyczne dla starszych drzew, w których twardziel mo e 
wyschn  i si  skurczy . P kni cia mrozowe (rys. 2-27 c) mog  powsta  
pod wp ywem bardzo niskich temperatur. P kni cia mi dzys ojowe 
(rys. 2-27 d) s  skutkiem dzia ania nadmiernych napr e  mechanicz-
nych na rosn ce drzewo (np. wiatru). Przyczyn  tworzenia si  skr tu 
w ókien (rys. 2-27 e) s  czynniki genetyczne i zewn trzne (np. wiatr). S ki 
(rys. 2-27 f), czyli wro ni te w drewno pnia cz ci ga zi o w szych przy-
rostach rocznych i barwie zazwyczaj ciemniejszej ni  otaczaj ce drewno, 
powstaj  w ci gu ca ego ycia drzewa. Ga zie s  niezb dne do podtrzy-
mywania aparatu asymilacyjnego drzew i dlatego drewno bezs czne 
praktycznie nie istnieje. Najg biej po o one i najmniejsze s ki znajduj  
si  w cz ci odziomkowej pnia. W pewnych zastosowaniach drewno s -
kate, pomimo mniejszej wytrzyma o ci, jest cenione za ciekawy rysunek.

Rys. 2-27. Wa niejsze wady budowy anatomicznej i struktury drew-
na: a – mimo rodowo  s oi, b – p kni cia rdzeniowe, c – p kni cia 
mrozowe, d – p kni cia mi dzys ojowe, e – skr t w ókien, f – s ki
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Najcz stszy i naj atwiejszy do przeprowadzenia sposób przetarcia 
k ód przedstawiono na rysunku 2-28 a, powoduje on jednak, szczególnie 
w skrajnych deskach, odkszta cenia desorpcyjne. Kierunki odkszta ce  
przedstawia rysunek 2-28 b. Jak wida , tylko deska rodkowa nie ulega 
odkszta ceniom, wszystkie deski boczne, tzw. mimo rodowe, ulegaj  defor-
macji (paczeniu) na skutek nierównomiernego wysychania drewna. Deski 
przeznaczone na wyroby, od których wymaga si  du ej stabilno ci wy-
miarowej, np. instrumenty muzyczne (a zw aszcza ich p yty rezonanso-
we) czy klepki beczek, przeciera si  w sposób pokazany na rysunku 2-28 c.

Paczenie si  drewna jest zwi zane ze zmian  obj to ci wyst puj c  
przy odparowywaniu wody zwi zanej. Paczeniem okre la si  zniekszta -
cenia (zmian  kszta tów) b d ce nast pstwem ró nych warto ci skurczu 
w kierunkach promieniowym, stycznym i wzd u  w ókien. Drzewo po 
utracie soków zmniejsza swój ci ar i obj to , to jest zsycha si  czyli zbiega si ; 
i na odwrót drzewo suche nasi kn wszy wilgoci  na s ocie p cznieje. Oba te ob-
jawy nazywaj  pracowaniem drzewa, które nigdy nie jest jednostajne z powodu 
niejednolitego z o enia masy drzewnej. Wskutek tego w a nie drzewo po owicz-
ne, deski i dyle podczas wysechania wypaczaj  si , drzewo wyro ni te o w óknach 
zwichrzonych skr ca si  i jedynie drzewo wiartkowe ulega najmniej paczeniu si  
(SKWARCZY SKI 1925, s. 240). 

Wybrane postacie odkszta ce  desek w wyniku zmniejszenia si  wil-
gotno ci przedstawia rysunek 2-29 (na rys. 2-29 a i c pokazano przyk ady 
deformacji d ugich desek, a na rys. 2-29 b – desek szerokich).

Wielko  i rodzaj zniekszta cenia zale  od gatunku drewna, wy-
miarów tarcicy lub elementów, sposobu sk adowania materia u oraz od 
tego, z jakiej cz ci przekroju poprzecznego k ody zosta  on wyrobiony. 

Rys. 2-28. Wybrane sposoby przetarcia: a – przetarcie jednodzielne dwukrot-
ne, b – przetarcie styczne i kierunki odkszta ce , c – przetarcie promieniowe
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Paczenie bywa przyczyn  pojawienia si  p kni  desorpcyjnych. Niebez-
piecze stwo powstania p kni  na czo ach i p aszczyznach pojawia si  
podczas intensywnego suszenia tarcicy. D ugotrwa e, niegwa towne su-
szenie zapewnia równomierne rozmieszczenie wilgotno ci na przekroju 
i wyrównanie wewn trznych napr e  (z przesychania i wzrostowych).

Nag e p kanie drewna

P kanie jest cz ciowym lub ca kowitym rozdzieleniem na cz ci 
materia u pod wp ywem obci enia (napr e  pochodz cych od si  ze-
wn trznych lub napr e  wewn trznych spowodowanych np. zmianami 
wilgotno ci). W przypadku drewna p kanie jest ko cowym stadium lep-
kospr ysto-plastycznego odkszta cenia materia u. Ze wzgl du na z o o-
no  zachodz cych zjawisk dotychczas nie sformu owano ogólnej teorii 
p kania. Istnieje za to kilka teorii mniej lub bardziej trafnie opisuj cych 
ró ne rodzaje p kania w ró nych warunkach eksploatacji (WYRZYKOWSKI 
i IN. 1999). 

P kanie drewna pod wp ywem obci enia, podobnie jak w przypad-
ku innych materia ów, rozpoczyna si  od zarodkowania p kni cia, które 
nast pnie si  rozprzestrzenia (propaguje). P kni cie jest zarodkowane 
w miejscu karbu (naci cia, s ku lub innej nieci g o ci struktury), a jego 
rozprzestrzenianie przebiega zwykle w dwóch stadiach: (1) podkrytycz-
ny wzrost p kni cia – p kni cie rozprzestrzenia si  wzgl dnie wolno, 
jego propagacja wymaga zwi kszenia obci enia, (2) krytyczny wzrost 
p kni cia narastaj cy z pr dko ci  zbli on  do pr dko ci d wi ku w p -
kaj cym materiale – propagacja nie wymaga wzrostu obci enia; stadium 
to ko czy proces p kania. 

 

Rys. 2-29. Przyk ady wad kszta tu desek powsta ych na 
skutek desorpcji wody: a – wygi cie, b – podwini cie brze-
gów, c – zwichrowanie
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Je eli w stadium podkrytycznym p kania nast pi relaksacja napr e  
(np. spowodowana odkszta ceniem plastycznym), p kni cie mo e sta  
si  stabilne i mo e nie przej  ze stadium podkrytycznego w krytycz-
ne. Mechanizm hamowania zjawiska propagacji p kni cia przez w ók-
na w najprostszym przypadku obci enia jednoosiowym rozci ganiem98 
w drewnie przedstawia rysunek 2-30. Jak wida , podczas p kania drew-
na w kierunku poprzecznym do w ókien wyst puje korzystne zjawisko 
hamowania propagacji p kni cia przez w ókna.

Proces p kania post puje w nast puj cy sposób: powi kszaj ca si  
szczelina napotyka na swojej drodze w ókna drzewne i nast puje za-
hamowanie rozprzestrzeniania si  p kni cia na skutek zwi kszenia si  
powierzchni czo a szczeliny (spada warto  napr e ). Dalsze rozwar-
stwianie materia u jest mo liwe dopiero po zerwaniu w ókna lub wysu-
ni ciu si  jednego z jego ko ców z osnowy ligninowej na skutek zerwania 
hemicelulozowych  mostków (rys. 2-6 na s. 29).

Niektóre cechy anatomiczne, jak np. zro ni te zdrowe s ki czy skr co-
ne w ókna, zmniejszaj  podatno  drewna na p kanie, zwi kszaj c jego 
warto  techniczn  w niektórych zastosowaniach.

98  Taki stan obci e  wyst puje w warstwie rozci ganej podczas zginania.

Rys. 2-30. Mechanizm hamowania propagacji p kni cia w drewnie
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2.2.13. Wymagania wobec tarcicy do budowy maszyn

Tarcica o okre lonym przeznaczeniu musi odznacza  si  pewnymi 
niepowtarzalnymi cechami99. 

Tarcica iglasta. Przyk adem tarcicy specjalnej mo e by  tarcica okr to-
wa, przeznaczona do budowy i napraw morskich jednostek p ywaj cych. 
Ze wzgl du na przeznaczenie tarcica okr towa dzieli si  na cztery grupy: 
(1) tarcica na poszycie burt, (2) tarcica na poszycie pok adów, (3) tarcica 
na gi te i klejone elementy konstrukcyjne, (4) tarcica na wyposa enie (MI-
LEWSKI 1970). Wymiary i wymagania jako ciowe dla poszczególnych grup 
s  bardzo zró nicowane, dotycz  one wymiarów, kierunków przetarcia 
oraz jako ci. Przyk adowo, wed ug PN-D-94012:1976 tarcica okr towa 
iglasta powinna mie  co najmniej trzy s oje na 1 cm, praktycznie prosty 
przebieg w ókien, powinna by  pozbawiona wad anatomicznych z wyj t-
kiem niewielkich dopuszczalnych s ków i p kni .

Tarcica lotnicza sosnowa nieobrzynana u ywana na konstrukcyjne 
elementy lotnicze wed ug BN-67/7111-15 powinna mie  co najmniej czte-
ry s oje na 1 cm. Cz  u ytkow  sosnowych bali lotniczych stanowi  tyl-
ko biel, wymagania jako ciowe dotyczy y zatem g ównie cz ci bielastej 
drewna , dopuszczano jednak niewielki udzia  twardzieli .

Tarcica wagonowa (sosnowa oraz jod owo- wierkowa) jest przezna-
czona do budowy i naprawy wagonów kolejowych. Wyst puje w wielu 
sortymentach. Oceny jako ci dokonuje si  na podstawie ogl dzin lepszej 
p aszczyzny i boków. Dopuszcza si  wyst powanie do czterech wad ana-
tomicznych na ocenianej najlepszej p aszczy nie deski.

Pó fabrykaty tarte przeznaczone do wyrobu drewnianych cz ci ma-
szyn rolniczych by y produkowane g ównie z drewna sosnowego , wa-
runkowo dopuszczano równie  elementy jod owe i wierkowe (MILEWSKI 
1970). Tarcica, podobnie jak poprzednie, wyst powa a w wielu sortymen-
tach wymiarowych, a pod wzgl dem jako ci dzieli a si  na trzy klasy. 
Klas  1, o najwy szych wymaganiach jako ciowych, stosowano na ele-
menty ruchomych zespo ów maszyn rolniczych (obrotowe, wstrz sowe 
itp.). Do tej klasy zaliczano materia  ostrokraw dziowy, bezrdzeniowy, 

99  Taka tarcica podlega normalizacji. Wymagania normalizacyjne dla tarcicy sto-
sowanej w budowie maszyn s  zawarte w szeregu norm (w zdecydowanej wi kszo-
ci ju  nieaktualnych – wycofanych bez zast pienia); przyk adami mog  by : BN-

-66/7116-02, BN-67/7111-15, BN-76/7111-15, PN-D-94006:1977, PN-D-94007:1952, 
PN-D-94010:1960, PN-D-94012:1976, PN-D-97005-11:1983, PN-L-19000:1952, PN-L-
-19001:1952, PN-L-19002:1952.
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o skr cie w ókien do 2 cm/m, zupe nie zdrowy z nieznacznymi smuga-
mi i plamami sinizny, prawie bezs czny (na p aszczyznach dopuszczalne 
dwa s ki na 1 metr bie cy o rednicy do 1/3 szeroko ci, ale nie wi k-
sze ni  20 mm) i praktycznie bez p kni  (dopuszczalne powierzchow-
ne, zanikaj ce przy obróbce). Klasa 2 by a przeznaczona na nieruchome 
elementy konstrukcyjne maszyn, natomiast klasa 3 – na pó fabrykaty ele-
mentów wype niaj cych lub os aniaj cych.

Tarcica li ciasta. Li ciaste pó fabrykaty przeznaczone do budowy 
maszyn rolniczych by y g ównie elementami wykonawczymi lub no-
nymi. Wytwarzano je najcz ciej z drewna bukowego  lub d bowego , 

rzadziej z jesionowego , brzozowego  i grabowego . Przy ustalaniu wy-
maga  jako ciowych kierowano si  przede wszystkim przeznaczeniem 
elementów, warunkami pracy i zwi zanymi z tym wymaganiami wy-
trzyma o ciowymi. Pó fabrykaty li ciaste dzielono na cztery klasy. Kla-
sa 1 to pó fabrykaty przeznaczone na elementy gi te – drewno zupe nie 
zdrowe, o praktycznie prostym przebiegu w ókien (dopuszczalny skr t 
do 2 cm/m), bezs czne (w streÞ e gi cia zdrowe s ki do 3 mm rednicy 
i do 6 mm poza stref ), bez p kni , z dopuszczaln  fa szyw  twardzie-
l . Klasa 2 by a przeznaczona na cz ci maszyn podlegaj ce obci eniom 
dynamicznym. Drewno w tej klasie musia o by  zupe nie zdrowe, a skr t 
w ókien nie powinien przekracza  4 cm/m; dopuszczalne by y s ki i drob-
ne p kni cia. Klasa 3 by a przeznaczona na elementy obci one statycz-
nie, natomiast klasa 4 – na elementy nara one na cieranie. Odr bnym 
wymaganiom podlega o drewno li ciaste przeznaczone na szarpacze 
maszyn do sprz tu zbo a. Drewno bukowe  przeznaczone na te elemen-
ty musia o by  parzone, a czo a tarcicy zabezpieczone paraÞ n  przed 
wysychaniem.

Wymagania dotycz ce tarcicy szkutniczej li ciastej zebrano w normie 
PN-D-94007:1952. Produkowano j  przede wszystkim z drewna d bo-
wego , rzadziej z wi zów oraz jesionu . Tarcic  dzielono wed ug przezna-
czenia na: st pki, podst pki, dziobnice tylne (stewy rufowe), poszycie 
burtowe, pok adniki, wzd u niki i wr gi. Wymiary, stopie  obróbki i wy-
magania jako ciowe zale a y od przeznaczenia. Wymagania jako cio-
we wobec tarcicy szkutniczej by y bardzo du e, ust powa y jedynie 
wymaganiom stawianym przed tarcic  lotnicz  iglast . Ciekawostk  
jest fakt, e w niektórych zastosowaniach szkutniczych krzywizna by a 
traktowana jako wada dyskwaliÞ kuj ca, a w pewnych by a bardzo 
po dana.
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2.2.14. Podsumowanie niepowtarzalnych w a ciwo ci drewna

Drewno jest rodzajem spienionego kompozytu w óknistego. Jego po-
szczególne w a ciwo ci s  wypadkow  odpowiednich w a ciwo ci jego 
sk adników strukturalnych oraz wynikaj  z ich udzia ów i rozmieszcze-
nia w obj to ci. Stosunkowo dobre w a ciwo ci drewna (wytrzyma o , 
podatno  na obróbk , dost pno ) przyczyniaj  si  do du ej uniwersal-
no ci jego zastosowania. W zwi zku z tym w drewnie mo na wyró ni  a  
kilkadziesi t istotnych w a ciwo ci konstrukcyjnych, a wi kszo  z nich 
posiada trzy sk adowe zale ne od kierunków anatomicznych. Charakte-
rystyczny jest du y rozrzut warto ci w a ciwo ci. We wspó czesnym za-
stosowaniu drewna w budowie maszyn, w odró nieniu od zastosowania 
w przesz o ci, decyduj ce znaczenie maj  jego cechy subiektywne (este-
tyka, dost pno , jako ), a nieco mniejsze – cechy obiektywne (w a ci-
wo ci Þ zyczne , w tym wytrzyma o ciowe).

W porównaniu z innymi materia ami in ynierskimi najbardziej cha-
rakterystycznymi cechami drewna s :

anizotropia w a ciwo ci wytrzyma o ciowych ,
zmienno  w a ciwo ci, nawet w obr bie gatunku; skutkuje to tym, 
e poszczególne partie drewna ró ni  si  w a ciwo ciami (niezmien-

no  w a ciwo ci ma znaczenie np. w budowie p yt rezonansowych 
instrumentów muzycznych – drewno musi pochodzi  z jednej k o-
dy – oraz np. w doborze kolorystycznym poszycia jachtu),
dwie powy sze cechy warunkuj  konieczno  stosowania du ych 
warto ci wspó czynników bezpiecze stwa  w kszta towaniu wy-
trzyma o ci wyrobu, ale jednocze nie sprawiaj , e projektant mo e 
elastycznie dobiera  warto ci poszczególnych w a ciwo ci.

Wa ny dla w a ciwo ci drewna jest sposób jego pozyskiwania i ob-
róbki (szczególnie suszenia, ale tak e np. kierunki przetarcia). Drewno 
bowiem to jeden z najbardziej kapry nych surowców. Umiej tnie traktowany 
oddaje nieocenione us ugi, lecz nie znosi nieudolno ci i ignorancji (Franciszek 
Krzysik, jeden z twórców nauki o drewnie, za PUDLISEM 2005, s. 43). 

Drewno jest materia em atwo obrabialnym, jego kszta towanie nie 
wymaga stosowania zaawansowanych narz dzi. Jako produkt naturalny 
jest atwe w utylizacji i nie stwarza zagro enia dla rodowiska tak jak 
np. tworzywa sztuczne. Drewniane cinki i trociny mo na wykorzysta  
do wytwarzania kompozytów drzewno-tworzywowych, do produkcji 
ekologicznego biopaliwa lub jako pod o e w uprawach ro lin. Wybrane 
wyj tkowe cechy drewna zebrano w tabeli 23.
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Tabela 23

Cechy drewna istotne z punktu widzenia jego zastosowania w budowie maszyn

Grupa cech Opis

Parametry 
konstrukcyjne 
i technologiczne

Zalety  Du a wytrzyma o  w a ciwa wzd u  w ókien
 Stosunkowo ma a energoch onno  produkcji
 Ma e przewodnictwo cieplne
 W a ciwo ci akustyczne (rezonansowe i d wi koch onne)
 atwo  transportu
 atwo  obróbki, niewielkie wymagania wobec narz dzi 
(cechy szczególnie istotne w przesz o ci oraz wspó cze nie na 
etapie budowania np. modeli odlewniczych)

 Uniwersalno  zastosowania
 Przydatno  do wykonywania prototypów

Wady  Niestabilno  wymiarowa (higroskopijno  i zwi zane z tym 
p cznienie, kurczenie si  i p kanie)

 Ograniczona trwa o
 Anizotropia  i rozrzut w a ciwo ci wytrzyma o ciowych
 Du a liczba czynników mog cych niekorzystnie zmieni  pa-
rametry mechaniczne (np. miejsce drzewa w drzewostanie, 
czas cinki, proces suszenia)

Subiektywne 
cechy jako ciowe 
(estetyka, jako , 
przyjazno )

Zalety  Odczucie ciep a, spokoju i harmonii, przyjemno  
dotyku oraz zapachu

 Niepowtarzalno  i wyj tkowo  barwy i rysunku
 Ponadczasowo  (ma a wra liwo  na trendy mody)

Wady  Konieczno  konserwacji

Dost pno  Zalety  Konkurencyjno  cenowa w porównaniu z innymi materia-
ami

 Du a ró norodno  gatunków ró ni cych si  w a ciwo ciami

Wady  Nieporz dek terminologiczny w nazewnictwie gatunków 
tropikalnych

Cechy ekologicz-
ne i spo eczne

Zalety  Odnawialno
 Stosowanie drewna w po czeniu z gospodark  le n  ko-
rzystnie wp ywa na bilans CO2 w atmosferze

 Nieuci liwo  dla rodowiska, mo liwo  powtórnego wy-
korzystania (np. w energetyce)

 Planowa i przemy lana gospodarka le na zwi ksza area  la-
sów i korzystnie wp ywa na krajobraz

Wady  Konieczno  stosowania pow ok, klejów i innych substancji, 
które mog  by  nieoboj tne dla zdrowia

 Niekorzystne oddzia ywanie soków, py ów na organizm 
cz owieka
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2.3. Krótko o maszynie

Bezwzgl dnie logiczn  w czynie jest tylko maszyna  
(Aleksander wi tochowski, 1849-1938)100

Maszyn  jest ka dy obiekt materialny zaadaptowany lub przetworzony 
przez cz owieka, s u cy zaspokajaniu jego potrzeb w drodze przekszta -
cania energii lub informacji. Pierwsze maszyny budowano z nieprzetwo-
rzonych obiektów naturalnych (kamieni, ga zi), kolejne z materia ów 
poddanych obróbce (oszczep, uk). 

ród os owem maszyny jest grecka m khan , który to wyraz Grecy mo-
gli utworzy  od hinduskiego mankana101, gdzie man oznacza prac , a kana 
– prosty drewniany obracaj cy si  wa ek – cz  m ynka modlitewnego. 
W narzeczu doryckim m khan  oznacza co , co ma zdolno , mo liwo . 
Od s owa greckiego utworzono aci skie machina, które przenikn o do 
j zyków europejskich (LIEBFELD 1964). Termin maszyna pocz tkowo nie 
pokrywa  si  ci le z dzisiejszym znaczeniem. WITRUWIUSZ (27-13 p.n.e.) 
w traktacie De architectura do budowy maszyn zalicza  m.in. wznoszenie 
tymczasowych trybun. W staro ytno ci mechanika i budowa maszyn  ra-
zem z budownictwem wchodzi y w sk ad architektury ( ac. architectura), 
która by a poj ciem ogólnym mieszcz cym w sobie ca  antyczn  i re-
dniowieczn  technik . Termin maszyna  w dzisiejszym, w szym znacze-
niu pojawi  si  dopiero w XVI i XVII wieku102.

U ci lenie poj cia maszyna  jest konieczne do sprecyzowaniu tematyki 
podj tej w ksi ce. Najstarsz  znan  deÞ nicj  maszyny przytoczono we 
wst pie do niniejszej ksi ki (deÞ nicja wed ug WITRUWIUSZA 27-13 p.n.e.). 
Jednak to s ownik technologiczny Johana i Jacobssona (1781-1784) dostar-
cza, najprawdopodobniej najstarszej, funkcjonalnej ogólnej deÞ nicji: ma-
szyna jest narz dziem, które cz owiek mo e u y  na swoj  korzy  po to, aby: b d  
to poruszy  wi kszy ci ar w krótszym czasie wzgl dnie mniejsz  si , b d  te  
w okre lonym czasie osi gn  przy u yciu tej samej si y wi cej ni  to zazwyczaj 

100  GRZENIEWSKI (1984).
101  W literaturze spotyka si : m khan  zamiast m khan  (np. THE AMERICAN HERITAGE 

DICTIONARY 2006) oraz maghana zamiast mankana (np. HOAD 1986).
102  Np. DI GIORGIO MARTINI (1484 ±2), AGRICOLA (1555-1557), RAMELLI (1588), ZEISING 

(1607-1614), STRADA (1617-1618), ZONCA (1656).
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jest mo liwe103. Podobnie brzmi c  deÞ nicj  mo na odnale  w S owniku 
j zyka polskiego Samuela Lindego wydanego w latach 1807-1814: maszyn  
jest wszelkie narz dzie s u ce do pomno enia skutków si y iakielkolwiek (LINDE 
1807-1814). Karol Henryk Marks (1818-1883) w 1867 roku zdeÞ niowa  ma-
szyn  nast puj co: maszyna jest mechanizmem, który wprawiony w ruch mo e 
za pomoc  swoich narz dzi wykona  te same operacje które by wykona  robotnik 
za pomoc  podobnych narz dzi (MARKS 1951). W jego deÞ nicji zawarty jest 
sens budowy maszyn – zast powanie pracy cz owieka prac  mechani-
zmów104. Mankamentem wszystkich trzech przytoczonych wy ej deÞ nicji 
jest b dne ko o logiczne (maszyna zdeÞ niowana jest przez narz dzie lub 
przez mechanizm).

Okre lenie maszyny sformu owane przez Franza Reuleaux’go (1829-
-1905) w 1875 roku jest pierwsz  deÞ nicj  maszyny we wspó czesnym 
znaczeniu tego poj cia: maszyna jest to kombinacja cia  sztywnych tak zesta-
wionych, e przy ich pomocy mo na zmusi  mechaniczne si y przyrody do wy-
konywania pracy realizowanej przez ci le okre lone ruchy [poszczególnych 
cz ci maszyny]105 (REULEAUX 1875, s. 38). Krótka i trafna deÞ nicja maszyny 
znajduje si  w poradniku lotniczym z prze omu lat dwudziestych i trzy-
dziestych XX wieku: Machinami nazywamy przyrz dy, które pozwalaj  zasto-
sowa  prac  w sposób najwygodniejszy (BOREJSZA i IN. 1930, s. 20). Wyja nienie 
terminu maszyna to same z deÞ nicj  Reuleaux’go zamieszczono w S ow-
niku j zyka polskiego – maszyn  nazywamy urz dzenie zawieraj ce mechanizm 
lub zespó  wspó dzia aj cych mechanizmów, s u ce do przetwarzania energii 
albo do wykonywania okre lonej pracy (S OWNIK J ZYKA POLSKIEGO PWN 1995).

Bardzo ciekawie precyzuj  terminy zwi zane z maszynami prawnicy. 
S dziowie Trybuna u Rzeszy w swoim orzeczeniu z 17 marca 1879 roku, 
deÞ niuj c termin kolej, napisali: Przedsi biorstwo maj ce na celu powtarzaj c  
si  lokomocj  osób i rzeczy na niezbyt ma ych przestrzeniach po metalowym pod-
o u, które przez swoj  konsystencj , konstrukcj  i g adko  umo liwia transport 

103  Wed ug Johanna i Jacobssona 1781-1784 (za FELDHAUSEM 1958, s. 11-12). 
104  Rozwijaj c my li przedstawicieli ekonomii klasycznej (m.in. Adama Smitha 

i Davida Ricardo), Marks sta  na stanowisku, e ród em warto ci jest tylko i wy-
cznie praca cz owieka. Tylko taka praca tworzy produkty i warto . Wszelkie ma-

szyny s  jedynie wytworem s u cym bogaceniu si  kapitalisty kosztem ubo enia 
robotnika. Podobnie jak angielscy luddy ci z pocz tku XIX wieku, by  przeciwnikiem 
mechanizacji produkcji.

105  T umaczenie M.S. Oryginalny tekst brzmi: Eine Maschine ist eine Verbindung 
wiederstandsfahriger Körper, welche so eingerichtet ist, dass mittelst ihrer mechanische Na-
turkräfte genöthigt werden können, unter bestimmten Bewegungen zu wirken.
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wi kszych ci arów wzgl dnie osi gni cie do  znacznej szybko ci transportu 
i przez t  swoist  cech  w po czeniu z si ami natury s u cymi poza tym do 
wywo ania ruchu (para, elektryczno , si a mi ni zwierz cych i ludzkich, a przy 
odpowiednim pochyleniu toru równie  w asny ci ar pojemników transporto-
wych i ich adunku) zdolne jest przy poruszaniu si  wywo a  do  gwa towne 
(w pewnych okoliczno ciach tylko cz ciowo u yteczne albo nawet niszcz ce y-
cie ludzkie lub szkodz ce ludzkiemu yciu) dzia anie (FELDHAUS 1958, s. 12).

Niewiele mniej zagmatwane s , zamieszczone w polskim ustawodaw-
stwie, prawnicze deÞ nicje maszyny, zgodne z prawem wspólnotowym 
UE (z tzw. dyrektywami maszynowymi): obowi zuj ca do niedawna Dyrek-
tywa nr 98/37/WE106 oraz aktualna – nr 2006/42/WE107. W obydwu pod-
kre lono, e maszyna musi zawiera  ruchome elementy zasilane energi  
oraz jest przeznaczona do celowego zastosowania.

We wspó czesnym szerokim okre leniu maszyna mie ci si  wiele funk-
cjonuj cych w j zyku poj  (mechanizm, narz dzie, elektronarz dzie, 
przyrz d, agregat, aparat, automat, instrument, robot, obrabiarka); inne 
si  z maszyn  zaz biaj  znaczeniowo, np. urz dzenie, instalacja, osprz t, 

106  Fragment Dyrektywy 98/37/WE deÞ niuj cy maszyn  brzmi: Ilekro  w rozporz -
dzeniu jest mowa o [...] maszynie – nale y przez to rozumie : (a) zespó  sprz onych cz ci 
lub elementów sk adowych, z których przynajmniej jeden jest ruchomy, wraz z odpowiednimi 
elementami uruchamiaj cymi, obwodami sterowania, zasilania, po czonych wspólnie w celu 
okre lonego zastosowania, w szczególno ci do przetwarzania, obróbki, przemieszczania lub 
pakowania materia ów, (b) zespó  maszyn, które w celu osi gni cia wspólnego efektu ko co-
wego zosta y zestawione i s  sterowane w taki sposób, aby dzia a y jako zintegrowana ca o , 
(c) wymienne wyposa enie modyÞ kuj ce funkcje maszyny, które jest wprowadzane do obrotu 
z przeznaczeniem do zamontowania przez operatora do maszyny lub szeregu ró nych maszyn 
albo do ci gnika, o ile wyposa enie to nie stanowi cz ci zamiennej lub narz dzia (ROZPORZ -
DZENIE MINISTRA GOSPODARKI... 2003).

107  DeÞ nicja maszyny w Dyrektywie 2006/42/WE: maszyna to: (1) zespó  wyposa-
ony lub przeznaczony do wyposa enia w mechanizm nap dowy inny ni  bezpo rednio wy-

korzystuj cy si  mi ni ludzkich lub zwierz cych, sk adaj cy si  ze sprz onych cz ci lub 
elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, po czonych w ca o  maj c  kon-
kretne zastosowanie, (2) zespó  okre lony w tiret pierwsze, jedynie z pomini ciem elementów 
przeznaczonych do jego pod czenia w miejscu pracy lub do pod czenia do róde  energii 
i nap du, (3) zespó  okre lony w tiret pierwsze i drugie, gotowy do zainstalowania i zdolny 
do funkcjonowania w danym stanie jedynie w przypadku, gdy jest zamontowany na rodkach 
transportu lub zainstalowany w jakim  budynku lub na konstrukcji, (4) zespo y maszyn okre-
lone w tiret pierwsze, drugie i trzecie lub maszyny nieuko czone okre lone w lit. g), które 

w celu osi gni cia okre lonego efektu ko cowego zosta y zestawione i s  sterowane w taki 
sposób, e dzia aj  jako zintegrowana ca o , (5) zespó  sprz onych cz ci lub elementów, 
z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, po czonych w ca o , przeznaczony do pod-
noszenia adunków, a którego jedynym ród em mocy jest bezpo rednie wykorzystanie si y 
ludzkich mi ni (DYREKTYWA 2006/42/WE 2006).
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sprz t, oprzyrz dowanie, aparatura. Maszyny w literaturze technicznej s  
podzielone na cztery klasy108:

maszyny nap dowe  (przetworniki i silniki) zamieniaj ce ró ne posta-
cie energii na prac  mechaniczn  (silnik spalinowy, kabestan),
maszyny transportowe  (np. statki, pojazdy, d wignice, samoloty), 
maszyny produkcyjne  zmieniaj ce kszta t materia ów lub przedmio-
tów (np. obrabiarki, kruszarki, spawarki),
maszyny energetyczne  zmieniaj ce warto ci parametrów stanu mate-
rii (np. pompy, spr arki, piece, instrumenty muzyczne)109.

Budowa maszyn  jest dziedzin  szybko rozwijaj c  si , nawet ogólna 
klasyÞ kacja nie mo e by  cis a – pewne maszyny mog  pe ni  funkcje 
„po rednie” – mog  by  np. jednocze nie maszyn  transportow  i ma-

szyn  robocz  (vide m yn Solskiego na rys. 3-13, s. 141).

Podsumowuj c, mo na stwierdzi , e maszyna  to uk ad material-

ny (system) po czonych w logiczn  ca o  elementów, zorganizowany 

w celu przemiany informacji i/lub przemiany energii, osadzony w oto-

czeniu. Elementy maszyny s  zespolone zwi zkami (relacjami sprz e  

i przekszta ce ) dwojakiego rodzaju: zwi zkami zewn trznymi mi dzy 

zewn trznymi wielko ciami wej ciowymi i wyj ciowymi oraz zwi zka-

mi wewn trznymi samych elementów systemu (relacjami przekszta ce  

i sprz e  wewn trznych) i otoczone granic  systemu. Maszyna  posiada 

struktur , funkcj , parametry oraz otoczenie; mo e znajdowa  si  w ró -

nych stanach; jest zbiorem sko czonej liczby elementów tworz cych pod-

zbiory (uk ady) o zidentyÞ kowanych w asno ciach i w a ciwo ciach, 

które pozwalaj  wyodr bni  si  z innych zbiorów ze wzgl du na pe nio-

n  funkcj  (np. uk ad ch odzenia, sterowania, nap du, smarowania) lub 

ze wzgl du na budow  (np. podwozie, wysi gnik, naczepa, rama) (BRA-

NOWSKI 2007). 

W narzeczu starodoryckim110 okre lenie mechené ( ) (z które-

go utworzono s owo m khan ) oznacza o rodek pomocniczy. Zgodnie ze 

znaczeniem swojego ród os owu maszyny u atwiaj  (lub umo liwiaj ) 

zaspokajanie ludzkich potrzeb, wzmacniaj c i/lub zast puj c narz dy 

108  W niektórych opracowaniach maszyny nap dowe  i maszyny energetyczne  
traktowane s  cznie (np. LEKSYKON NAUKOWO-TECHNICZNY... 1989).

109  Oprócz wymienionych czterech grup mo na jeszcze wyró ni  dwie inne: ma-
szyny elektroniczne (cyfrowe)  przekszta caj ce informacj  oraz maszyny biologiczne . 
Maszyny transportowe, maszyny produkcyjne  i maszyny energetyczne  bywaj  okre lane 

cznie, jako tzw. maszyny robocze .
110  Dorowie – szczep starogrecki zamieszka y g ównie na Pó wyspie Peloponeskim.
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cz owieka. Realizacja tego celu odbywa si  trzema sposobami: (1) przez 
przekszta canie materia ów (zmiana struktury, stanu i kszta tu; cze-
nie i dzielenie przedmiotów), (2) przez przemieszczanie (osób, przed-
miotów i materia ów), (3) przez przekszta canie i selekcj  informacji 
(i podawanie ich w dogodnej dla cz owieka formie).

W wietle przytoczonych deÞ nicji maszyna, zdaniem autora, to ka dy 
nieo ywiony obiekt materialny przekszta cony lub zaadaptowany przez 
cz owieka do wiadomego przekszta cania energii i/lub informacji. 

Termin maszyna mo e by  rozumiane w sko, w znaczeniu „maszyna 
robocza lub silnik” (np. obrabiarka, m ynek do kawy lub wiatrak), lub 
bardzo szeroko – jako „ka de urz dzenie s u ce do celowego prze-
kszta cania energii i/lub informacji”. Maszyna w niniejszej ksi ce jest 
traktowana w takim w a nie szerokim kontek cie. Maszyn  jest wa cy 
647 000 t zbiornikowiec turbinowy Knock Nevis oraz mikromaszyny stoso-
wane w medycynie, o wadze u amka grama (np. spr ysty stent zapew-
niaj cy dro no  t tnicy)111. Maszynami mo na nawet nazwa  do  proste 
narz dzia, jak m otek, wkr tak czy topór. S u  one przekszta caniu ener-
gii i zaliczaj  si  do grupy maszyn, które do swojego dzia ania potrzebuj  
aktywnego udzia u cz owieka – wymagaj  manipulacji. Do zbioru ma-
szyn mo na zaliczy  równie  pewne rodzaje mebli wyposa onych w me-
chanizmy przekszta caj ce energi  (fotele bujane, ó ka z nap dami itp.), 
instrumenty muzyczne (przekszta caj ce energi  mechaniczn  w energi  
fal d wi kowych) oraz sprz t sportowy (kije hokejowe, wios a itp.).

111  Najmniejszymi maszynami na wiecie s  b d ce w stadium koncepcyjnym 
tzw. maszyny molekularne o rozmiarach rz du 10-5 m (vide np. KAY i IN. 2007; online: 
www.esm.psu.edu/huang/wiki/chem.pdf).





3.
MASZYNY Z DREWNA

3.1. wit maszyn – maszyny proste

Wszak pocz tek zdaje si  by  wi cej ni  po ow  ca o ci i dzi ki niemu wyja nia si  
wiele z tego, co jest przedmiotem bada   
(Arystoteles, 384-322 p.n.e.)112

Rozdzia  trzeci jest przegl dem dziejów maszyn zbudowanych ze zna-
cz cym udzia em drewna. Rozpoczynaj  go maszyny proste, kluczowe 
dla powstania wszystkich innych mechanizmów, w dalszej cz ci nast -
puje opis wybranych rodzajów maszyn (okr tów, pojazdów, samolotów, 
d wignic, silników, obrabiarek, maszyn stosowanych w przemy le che-
micznym i instrumentów muzycznych). Kolejno  nie jest przypadkowa, 
wybrano maszyny zbudowane z udzia em drewna nale ce do ka dej 
z czterech klas. Po pewnego rodzaju wst pie, którym jest opis maszyn 
prostych, przedstawiono: (1) maszyny transportowe  (okr ty, drewniane 
pojazdy ko owe, d wignice oraz machiny lataj ce ci sze od powietrza), 
(2) wybrane silniki i ich zastosowania (ko a wodne , ko a deptakowe  i wia-
traki), (3) wybrane maszyny produkcyjne  (obrabiarki i maszyny portowe), 
(4) wybrane maszyny energetyczne  – na przyk adzie mechanicznej aparatu-
ry chemicznej i instrumentów muzycznych.

Maszyny proste  to pewnego rodzaju idealizacje rzeczywistych me-
chanizmów wprowadzone w celu wyja nienia zasad ich dzia ania. Ist-
niej  dwa podstawowe rodzaje maszyn prostych: obrotowe (d wignia) 
oraz przesuwne (równia pochy a), a tak e ich rozwini cia (np. ko owrót, 

112  ARYSTOTELES (1996).
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klin itp.). Umo liwiaj  one lub u atwiaj  wykonanie pracy przez zmian  
warto ci i kierunków dzia ania si . Wszystkie bardziej z o one urz dze-
nia typu maszynowego wykorzystuj  zasady maszyn prostych. Maszyny 
proste  z drewna – obrotowe (kij s u cy za d wigni  jedno- lub dwura-
mienn ) oraz przesuwne (klin wbity w szczelin  i nap cznia y pod wp y-
wem dzia ania wody, s u cy do od upywania krzemiennych ska ) – by y 
stosowane przez naszych przodków od niepami tnych czasów. cz c 
podstawowe maszyny proste, 6000 lat temu w Europie budowano pierw-
sze kr gi kamienne (z tzw. menhirów) i grobowce w formie kamiennych 
skrzy  lub dolmenów, u o onych z g azów i przysypanych ziemi . 5500 
lat temu zbudowano pierwsze pojazdy (vide s. 133 i dalsze), 4700 lat temu 
wzniesiono najstarsz  piramid 113, a w III wieku p.n.e. w krajach helle-
nistycznych skonstruowano m.in. wielokr ek linowy i pomp  t okow .

Wzorem do zastosowania machin prostych by a przyroda, pisze o tym 
WITRUWIUSZ (27-13 p.n.e.): Mistrzem, który nauczy  budowy wszelkich me-
chanizmów, by a przyroda; dokona a tego, ucz c nas, przez obrót wiata, zasad 
[mechaniki]114.

Najstarsz  maszyn  o nieco wi kszym stopniu z o ono ci od maszyn 
prostych (sk ada si  z wi cej ni  jednej cz ci, a jej zasada dzia ania jest 
wynikiem nie tylko obserwacji natury, lecz tak e syntetycznego my le-
nia) jest, licz cy sobie wed ug ALLELY’EGO i IN. (1992) co najmniej 30 000 lat 
(a by  mo e nawet ponad 37 000 lat), uk autorstwa cz owieka rozumnego. 

uk , z punktu widzenia metodologii maszyn, jest rodzajem silnika, po-
niewa  przekszta ca jedn  posta  energii mechanicznej w inn . W okre-
sie paleolitycznym zmagazynowana w drewnianej p askiej spr ynie 
(w drzewcu uku) energia potencjalna zamieniana na energi  kinetyczn  
strza y wydatnie przyspieszy a rozwój techniki. Znaczne zmniejszenie ilo-
ci czasu po wi canego na polowania umo liwi o powstanie pierwszych 

dzie  sztuki (malowid a naskalne, pierwsze rze by) oraz wielkiej liczby 
nowych rodzajów narz dzi zwi kszaj cych mo liwo ci wytwórcze, ale 
tak e tworz cych zupe nie nowe potrzeby inspiruj ce do kolejnych wyna-
lazków. Mo na uzna , e wynalezienie maszyny s u cej do gromadzenia 

113  Za najstarsz  piramid  uznaje si  grobowiec króla D esera w Sakkarze (XXVII 
wiek p.n.e.), który powsta  przez rozbudowanie mastaby (archaicznego typu 
grobowca).

114  T umaczenie M.S. Oryginalny tekst brzmi: Omnis autem est machinatio rerum 
natura procreata ac praeceptrice et magistra mundi versatione instituta (WITRUWIUSZ 27-13 
p.n.e., Liber X, Capitulum 1). Witruwiusz, pisz c o „obrocie wiata”, mia  na my li 
ruch cia  niebieskich, precyzuje to w dalszej cz ci rozdzia u 1 ksi gi X.
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i przekszta cania energii spr ysto ci modrzewiowego lub cisowego  
drzewca w energi  kinetyczn  trzcinowej lub wierzbowej strza y by o naj-
bardziej znacz cym wynalazkiem w historii techniki. Wobec powy szego 
mo na stwierdzi , e uk zapocz tkowa  gwa towny rozwój maszyn. 

Konstrukcj  uku rozwin li Egipcjanie, którzy doskonalili umiej tno-
ci jego budowy od co najmniej 7500 roku p.n.e. Na pocz tku kszta to-

wania si  pa stwowo ci egipskiej (okres przeddynastyczny – 3500-3100 
rok p.n.e.) by y u ywane uki proste, najcz ciej akacjowe (Acacia spp. 
Mill.). W pó niejszym okresie, za czasów pierwszych dynastii (3100-2686 
rok p.n.e.), pojawi y si  uki o podwójnej krzywi nie – pierwowzory u-
ków reß eksyjnych  (JANKOWSKI 2005). Najstarszymi znaleziskami europej-
skich uków s  pozosta o ci: (1) mezolitycznego uku wi zowego sprzed 
8000-9000 lat, znalezione w bagnie pod Holmegaard w Danii, (2) niewy-
ko czonego cisowego  uku sprzed 5300 lat, znalezione przy cz owieku 
lodu w Alpach115, (3) uku sprzed 4800 lat znalezione na du skiej wyspie 
Sjealand oraz (4) uku d bowego  sprzed 3500-4000 lat znalezione równie  
w Danii na torfowisku ko o Viborga.

Istniej  dwie historyczne odmiany konstrukcyjne uków (rys. 3-1): 
starsz  form  jest uk prosty , m odsz  – uk reß eksyjny , którego konstrukcja 
pochodzi z I wieku p.n.e. i jest odpowiedzi  na potrzeb  miotania strza  
z ko skiego grzbietu ( uk reß eksyjny  jest o wiele krótszy). 

115  Cz owiek Lodu (Ötzi) – przydomek nadany cz owiekowi, którego zmumiÞ kowane 
szcz tki znaleziono zamro one w alpejskim lodowcu. Przydomek pochodzi od nazwy 
doliny Ötz w po udniowym Tyrolu. Ötzi mia  plecak, torb  z kory brzozowej, ko czan 
ze strza ami, nó  z krzemienia, siekier  na drzewcu cisowym  i cisowy d ugi uk .

Rys. 3-1. Podstawowe typy uków: a – uk prosty , najstarsza forma 
uku, b – uk reß eksyjny  z ci ciw , c – uk reß eksyjny  bez ci ciwy
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uki  proste by y wykonywane zazwyczaj z jednego kawa ka drew-
na, uki reß eksyjne by y klejonymi ukami kompozytowymi (skóra, ko ci, 
kilka rodzajów drewna). Dowody materialne i przekazy ikonograÞ czne 
wiadcz  o tym, e na terenach Europy królowa  uk drewniany. Cho  

jego kszta ty bywa y rozmaite, to typowy uk europejski by  wykonany 
z jednego kawa ka drewna (JANKOWSKI 2005). ywotno  uków prostych 
jest mniejsza od ywotno ci uków reß eksyjnych . Jest to zwi zane z wy-
st powaniem znacznych si  rozci gaj cych i ciskaj cych spowodowa-
nych du ymi rozmiarami uku (d ugo ci  i przekrojem).

Na ziemiach etnicznie polskich import azjatyckich uków kompo-
zytowych stanowi  konkurencj  dla miejscowych rzemie lników wy-
rabiaj cych uki cisowe , wi zowe  i jesionowe . Obydwa rodzaje uków 
konkurowa y ze sob , na wschód od Wis y cz ciej u ywano reß eksyj-
nych uków  kompozytowych, na zachód – prostych uków drewnianych 
(JANKOWSKI 2005).

uk reß eksyjny 

W Azji ograniczony dost p do drewna o odpowiednich w a ciwo ciach 
oraz koczowniczy tryb ycia i zwi zane z tym masowe wykorzystanie 
koni wymusi y nieco inny kierunek rozwoju. uki  azjatyckie by y wyko-
nywane z rogów zwierz cych, pasków drewna oraz ci gien. Róg nadaje 
si  do przenoszenia si  ciskaj cych, natomiast ci gna – rozci gaj cych, 
obie warstwy by y separowane od siebie warstw  drewna. Jak wspo-
mniano, azjatycki uk kompozytowy  by  krótki, mia  te  o wiele wi ksz  
sprawno  od uku d ugiego (stosunek energii w o onej do otrzymanej), 
sprzyja o temu przeciwne wygi cie ko cówek ramion, tzw. reß eks. Jak 
podaje JANKOWSKI (2005), do tego rodzaju uku nale y rekord d ugo ci 
strza u, który wynosi 600 m. Warstw  rdzeniow  reß eksyjnych uków  
kompozytowych stanowi o twarde drewno ró nych gatunków drzew 
lub bambus . Ramiona w ukach tureckich zwykle wykonywano z drew-
na klonowego , czasami dereniowego  lub cisowego , w chi skich z bam-
busa  lub morwy , w korea skich – z bambusa , a w hinduskich z drewna 
mango (KARPOWICZ 2000). Drewno by o wybierane bardzo starannie; je e-
li stosowano bambus 116, to zewn trzna strona odygi by a zwrócona do 
warstwy rogowej. Cz  centralna reß eksyjnego uku kompozytowego  
(majdan) by a czona z dwoma ramionami. Wszystkie klejone czenia 

116  uki  bambusowe by y wykonane z jednego kawa ka bambusa , a drewniany 
majdan by  przyklejony po rodku.
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elementów drewnianego rdzenia wycinano na jaskó czy ogon o d ugo ci 
oko o 7-10 cm.

uki  reß eksyjne mia y ró n  d ugo : tureckie by y krótsze (typowy 
uk bojowy mia  oko o 100-112 cm pomi dzy zaczepami), perskie i hindu-

skie – troch  d u sze, chi skie i tatarskie mog y mie  nawet ponad 180 cm 
d ugo ci. D ugo  zmienia a si  w zale no ci od przeznaczenia.

Sezonowanie drewna na uk kompozytowy  trwa o oko o roku, dopa-
sowywanie, klejenie i suszenie – kolejnych kilka miesi cy. Paski rogowe 
o grubo ci 3-6 mm przyklejano do drewnianego rdzenia od strony brzu -
ca budowanego uku (cz  ciskana po za o eniu ci ciwy). Powierzchnie 
drewna i rogu zadrapywano po stronie klejonej specjalnym przyrz dem 
z z bkami, pokrywano klejem i owijano sznurem w celu doci ni cia 
rogu i drewna, stosuj c oprzyrz dowanie pozwalaj ce na uzyskanie bar-
dzo du ej si y. U ywano prawie wy cznie rogu bawo a (bawó  wodny, 
carabao), wyj tkowo w niektórych tureckich ukach wykorzystywano 
rogi d ugorogiego byd a, a w Azji centralnej – dzikich kóz. W najlepszych 
chi skich ukach u ywano bardzo drogiego, pó przezroczystego, bia ego 
rogu. Rogi bawole nie maj  bocznego skr cenia, wyst puj cego w rogach 
byd a, co u atwia prac  rzemie lnika. Róg bydl cy gotowano, podgrze-
wano i w celu nadania odpowiedniego kszta tu ciskano w specjalnych 
drewnianych prasach. Opcjonalnie zamiast cz ci rogowej w jednym ka-
wa ku przyklejano kilka w skich pasm.

Grzbiet uku pokrywano ca kowicie ci gnami. Stosowano najcz ciej 
ci gna bydl ce pochodz ce z nóg lub grzbietu. ci gno suszono, nast p-

nie t uczono i rozdzielano na w ókna. Wi zki w ókien moczono w kle-
ju i nak adano na grzbiet uku. Dwie-trzy warstwy ci gien (suszono po 
ka dej warstwie) dawa y po wysuszeniu warstw  grubo ci oko o 3-6 mm.

Po przyklejeniu wszystkich cz ci uki suszono od kilku miesi cy do 
nawet roku (Turcja). Z powodu kurczenia si  ci gien i kleju podczas 
wysychania (a w przypadku uku tureckiego – stopniowego przeciw-
wyginania) ko ce ramion dotyka y si  lub nawet krzy owa y. Wygi cie 
desorpcyjne powodowa o, e pó niejsze napinanie uku i zak adanie ci -
ciwy by o do  d ug  i skomplikowan  czynno ci .

Klej sporz dzano ze ci gien zwierz cych, p cherzy rybich lub skóry 
z rybiego podniebienia, czasem (gorszej jako ci) ze skór zwierz cych. Masa 
kleju w wyko czonym uku niemal dorównywa a masie ci gien. Kleje 
zwierz ce atwo poch ania y wilgo , powoduj c, e uki traci y spr ysto  
przy du ej wilgotno ci powietrza i dlatego musia y by  przechowywane 
bez dost pu wilgoci, trzymano je przy ogniu i cz sto suszono na s o cu.
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Ko cowe kszta towanie uku kompozytowego  polega o na stopnio-
wym zginaniu (czasem po czonym z ogrzewaniem) z równoczesnym 
minimalnym spi owywaniem rogowej warstwy w celu równomiernego 
wygi cia ramion. Ramiona doprowadzano do odpowiedniej krzywizny 
poprzez wielokrotne ogrzewanie i och adzanie (to ostatnie odbywa o si  
w specjalnych wygi tych drewnianych formach).

uk  prosty 

Drewno o dobrych w a ciwo ciach spr ystych (zdolne do maga-
zynowania du ej energii spr ystej) by o w Europie stosunkowo atwo 
dost pne. Prawdopodobnie dlatego rozwój uku europejskiego polega  
raczej na jak najlepszym wykorzystaniu w a ciwo ci tego materia u ni  
na poszukiwaniu innych rozwi za . uk  drewniany musia  by  d ugi, by 
nie zosta a przekroczona wytrzyma o  mechaniczna materia u (by nie 
nast pi o z amanie).

Najbardziej znanym przyk adem uku prostego  jest s ynny d ugi uk  
angielski (tzw. longbow ), który wyewoluowa  z uku walijskiego w VII-XII 
wieku. Bardzo dobrze zachowane egzemplarze d ugich uków angielskich 
znaleziono w 1983 roku we wraku Mary Rose , statku Henryka VIII zato-
pionym w 1545 roku117. Longbow  by  ukiem o najwi kszej celno ci – krót-
kie uki s  z zasady niestabilne podczas strza u. Stabilno  uku d ugiego 
by a osi gni ta kosztem mniejszej pr dko ci pocz tkowej strza y. Mniej-
sza pr dko  jest cz ciowo kompensowana przez du  mas  pocisku.

Typowy longbow  mia  d ugo  1,8-2,0 m i zasi g skuteczny dochodz -
cy do 350 m. Si a naci gu tego typu uku nierzadko dochodzi a do 500 N 
(zazwyczaj 300-450 N). Strzelanie z angielskiego d ugiego uku, z uwagi 
na jego du  si  naci gu, wymaga o d ugotrwa ego treningu. Dla po-
równania mo na poda , e si a naci gu typowego historycznego uku 
reß eksyjnego wynosi a 100-250 (350) N. Zasi g skuteczny wszystkich 
historycznych rodzajów uków zawiera  si  w przedziale od 100 do 300 
(350) m. Si a naci gu wspó czesnych reß eksyjnych uków  sportowych, 
wed ug MATERIA ÓW SZKOLENIOWYCH PZ ... (2002), wynosi 68-114 N, nato-
miast uków my liwskich – 182-250 N. Typowe d ugo ci wspó czesnych 
uków mieszcz  si  w zakresie 1,52-1,78 m.

117  Jeden z uków wydobytych z Mary Rose mia  ponad 150 (!) s ojów na cal 
(25,4 mm). By y tak g ste, e nie mo na ich by o policzy  nieuzbrojonym okiem. Cis , 
z którego wykonano uk, mia  oko o 600 lat i rednic  mniej wi cej 20 cm (JANKOWSKI 
2005).
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W Europie najch tniej u ywanym materia em do wyrobu uków pro-
stych by o drewno cisu  europejskiego (Taxus baccata L.)118 oraz wi zu gór-
skiego  (wi zu szorstkiego), czyli brzostu (Ulmus glabra Huds.), a tak e 
wi zu szypu kowego  (limaka) (Ulmus laevis Pall.), rzadziej jesionu  wy-
nios ego (Fraxinus excelsior L.); wyrabiano je równie  z innych gatunków 
o odpowiednio twardym i spr ystym drewnie (HARDY 1992). 

W Ameryce Pó nocnej stosowano g ównie drewno hikory  (Carya ovata 
K. Koch), ó tnicy (Maclura pomifera C.K. Schneid.) oraz grochodrzewu  
(Robinia pseudacacia L.) i klonu  cukrowego (Acer saccharum Marshall). Gro-
chodrzew  i klon by y u ywane jedynie jako sk adnik uków kompozy-
towych w formie naklejanych cienkich pasków (HAMILTON 1982, HAMM 
1991). Klon  obecnie jest stosowany w konstrukcjach uków sportowych 
jako warstwa oddzielaj ca laminaty.

Najbardziej poszukiwanym materia em na europejskie uki by o 
drewno cisu  rosn cego na po udniu Europy. Z powodu braku surowca119 
Anglicy na ka dy d ugi uk  z importowanego z po udnia kontynentu cisu  
wykonywali kilka uków z jesionu , wi zu , jarz biny  i leszczyny  (HARDY 
1992, ALLELY i IN. 1992). Zachowa y si  zapiski o eksporcie drewna ciso-
wego  z Polski do Anglii. Szczególnie cenione by y drzewa 40-60-letnie. 
Pewn  ciekawostk  jest fakt, e cis  jest ro lin  truj c , jego opary i py  
drzewny zawieraj  silnie truj cy alkaloid – taksyn  (uznan  za jedn  
z najbardziej truj cych substancji wiata). Truj ce w a ciwo ci cisu  by y 
znane ju  w staro ytno ci – grecki lekarz Anazarby w I wieku i rzymski 
Galenusz w II wieku przestrzegali przed mordercz  trucizn , a Galowie 
u ywali go do zatruwania ostrzy strza . Drewno cisu  w redniowieczu 
by o materia em deÞ cytowym na skutek du ego zapotrzebowania na nie 
i utrudnionego rozmna ania si  drzewa. W 1423 roku król W adys aw Ja-
gie o obj  cisin   prawn  ochron : Je liby kto wszed szy w las, drzewa które 
znajduj  si  by  wielkiej ceny, jako jest cis  albo im podobne, podr ba , tedy mo e 
by  przez pana albo dziedzica pojman, a na r kojemstwo120 tym, którzy o  pro-
si  b d , ma by  da  [zapis w Statucie wareckim – prawie ustanowionym 
przez W adys awa Jagie  28 pa dziernika 1423 roku w Warce].

118  ac. taxus – uk.
119  Cis  trudno si  rozmna a, co jest spowodowane: ma  podatno ci  kwiatów na 

zapylanie wskutek dwupienno ci drzewa, cz sto d u szym ni  jeden rok przelegi-
waniem nasion do skie kowania, powolnym wzrostem lub zamieraniem siewek oraz 
ich wra liwo ci  na du e nas onecznienie i wilgotno .

120  Zobowi zanie r kojemcy, e obwiniony stawi si  na s d we wskazanym 
terminie.
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Podstawowe gatunki i rodzaje drewna stosowane na europejskie d u-
gie uki  wymieniono i krótko scharakteryzowano w tabeli 24.

Tabela 24

Charakterystyka wa niejszych rodzajów i gatunków drewna wykorzystywa-
nych w ucznictwie tradycyjnym (JANKOWSKI 2005, CAMELOT 2008)

Drewno Charakterystyka

Cis  
(Taxus baccata 
i Taxus cuspi-
data)

Tradycyjny redniowieczny materia  oraz wspó czesny na repliki angiel-
skich longbow . Najlepsze drewno na uki, stosunkowo lekkie i elastyczne. 
Mimo e atwe w obróbce, wiele drobnych s ków sprawia, e wykonanie 
uku wymaga sporych umiej tno ci.

D by  
(Quercus spp.)

Bardzo rzadko wykorzystywane jako materia  na uki. Drewno jest bar-
dzo twarde i ci kie w obróbce. G ównym jednak powodem, dla którego 
nie wytwarzano uków d bowych, by o znaczenie kulturowe tych drzew. 
W czasach staro ytnych d by  by y uwa ane za drzewa wi te. S  jednak 
dowody archeologiczne na to, e takich uków u ywali przodkowie wi-
kingów zamieszkuj cy tereny dzisiejszej Danii. uk  d bowy mia  mie  
w a ciwo ci magiczne, z broni takiej mo na by o zabi  nie tylko wrogów, 
lecz tak e demony. 

Hikora  
(Carya ovata)

Drewno pochodzenia pó nocnoameryka skiego, plastyczne i trwa e. 
Uznawane za jedno z najbardziej wytrzyma ych gatunków na wiecie. 
Nazwa hickory pochodzi z j zyka Indian i oznacza Drzewo- uk. 

Jesion  
wynios y 
(Fraxinus 
excelsior)

Tradycyjny redniowieczny materia  na uki, bardzo twardy, elastycz-
ny i spr ysty. Wyra ne s oje sprzyjaj  wyborowi odpowiedniego pnia, 
a ich czytelno  u atwia obróbk . uk  jesionowy  ma tendencj  do „uk a-
dania si  za ci ciw ” (czyli po jej zgi ciu pozostaje wygi ty).

Klon  cukrowy
(Acer sacchari-
num)

Drewno bardzo trwa e i spr yste, bardzo odporne na pe zanie i twarde. 
Do wyrobu uków longbow  by o masowo u ywane przez Walijczyków, 
którzy cenili je na równi z wi zem. Nadaje si  do wyrobu cienkich li-
stewek naklejanych na grzbiety uków wykonanych z innych gatunków 
drewna. Wspó cze nie stosuje si  jako rodkow  warstw  oddzielaj c  
laminaty z w ókna szklanego.

Grochodrzew 
(Robinia pseu-
dacacia)

Gatunek o najbardziej plastycznym i bardzo twardym drewnie (tward-
szym ni  jesion  i d b ). Takie zestawienie cech powoduje, e uki aka-
cjowe s  odporne na z amania. Robinia zosta a sprowadzona na stary 
kontynent w XVII wieku. W a ciwo ci tego drzewa znali jednak Indianie 
Ameryki Pó nocnej. Tam wykorzystuje si  robini  do produkcji tradycyj-
nych uków my liwskich. Na grzbiet uku o w skich ramionach wyko-
nanego z robinii nakleja si  pasek wykonany z innego gatunku drewna. 
Podobnie jak jesion , uk ada si  za ci ciw .

Wi z  
(Ulmus glabra)

Drewno najbardziej, poza cisowym , popularne w redniowieczu. 
Niezwykle wytrzyma e z powodu bardzo w óknistej struktury.
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Wi zy   (górski i szypu kowy) niewiele ust puj  w a ciwo ciami kon-
strukcyjnymi cisowi , s  bardzo wytrzyma e i spr yste. Wyrabiano z nich 
wszystkie rodzaje uków, pocz wszy od p askiego, a sko czywszy na an-
gielskim d ugim uku . Jesion wynios y  by  materia em zast pczym w pro-
dukcji uków. Jego wad , oprócz mniejszej spr ysto ci i sk onno ci do 
deformacji plastycznej, by o nieco trudniejsze wykonanie uku.

Wi kszo  uków, w tym wymienione d ugie uki , starano si  wyko-
na  tak, aby od strony grzbietowej znajdowa a si  bielasta cz  drew-
na, natomiast od strony brzu ca twardziel, nie by o to jednak regu . 
Przekrój drzewca uku cz sto by  pó okr g y lub zmienny: z pó okr -
g ego w majdanie do p askiego na ramionach. Deska przeznaczona na 
uk musia a spe nia  pewne rygorystyczne warunki: mie  równoleg e 

i proste s oje, nie mie  s ków, mie  jak najwi cej s oi na 1 cm (co naj-
mniej siedem), warstwy drewna pó nego  powinny by  jak najcie sze. 
Jej minimalne wymiary to: szeroko  60 mm, grubo  45 mm i d ugo  
2000 mm, jednak im wi ksze by y te wymiary, tym atwiej by o wytraso-
wa  odpowiedni kszta t uku, omijaj c wady anatomiczne drewna. uk  
by  wycinany, a nast pnie szlifowany. Do konserwacji uków stosowano 
oleje ro linne. Ko cowym etapem wytwarzania by o proÞ lowanie uku 
polegaj ce na nadawaniu mu odpowiedniego kszta tu na specjalnym 
wzorniku.

Drewniana spr yna p aska z uku tradycyjnego w nowoczesnych 
ukach bloczkowych zosta a zast piona uk adem bloczków, ramion 

i kompozytowych spr yn spiralnych, z tradycyjnego uku pozosta a tyl-
ko ci ciwa i strza a wyrzucana energi  skumulowan  si  ludzkich r k 
w spr anym materiale.

Mo na uzna , e uk zapocz tkowa  ca  seri  kolejnych maszyn. 
O maszynach i ich pochodzeniu cytowany wcze niej WITRUWIUSZ (27-13 
p.n.e.) pisze w dalszej cz ci swojego traktatu: A wi c [nasi przodkowie] 
zacz li czerpa  wzory z natury, na laduj c j . W ten sposób u atwiali sobie ycie 
przez zastosowanie machin i instrumentów za pomoc  ich obrotów, a gdy zauwa-
yli, e co  nadaje si  do u ytku, starali si  to stopniowo ulepsza  przez badanie 

zasad dzia ania i sztuk 121.

121  T umaczenie M.S. Oryginalny tekst brzmi: Cum ergo maiores haec ita esse anima-
dvertissent, e rerum natura sumpserunt exempla et ea imitantes inducti rebus divinis commo-
das vitae perfecerunt explicationes. Itaque comparaverunt, ut essent expeditiora, alia machinis 
et earum versationibus, nonnulla organis, et ita quae animadverterunt ad usum utilia esse 
studiis artium institutis, gradatim augenda doctrinis curaverunt (De architectura, Liber X, 
Capitulum 1). 
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3.2. Maszyny transportowe 

aden wiatr nie sprzyja temu, kto nie ma wyznaczonego portu  
(Michel de Montaigne, 1533-1592)122

3.2.1. Okr ty – najwi ksze w dziejach wiata maszyny z drewna

Jedn  z najstarszych dziedzin techniki jest sztuka budowania okr tów. 
Historia p ywania za pomoc  wykonanych samodzielnie lub zaadap-
towanych do tego celu rodków technicznych jest najprawdopodobniej 
równie stara, jak historia ludzko ci. Ju  cz owiek pierwotny p ywa  po 
rzekach i jeziorach, wykorzystuj c pnie drzew. Najpierw by y one nie-
obrobione, pó niej zacz to je wydr a  i zaokr gla  na ko cach b d  te  
wi za  po kilka razem. Z wydr onego pnia powsta a ód  (tego typu 
odzie d ubanki u ytkuje si  jeszcze do dzisiaj w wielu cz ciach wiata), 

a ze zwi zanych pni – tratwa. Pierwsze odzie i tratwy poruszano i ste-
rowano nimi, odpychaj c si  najpierw dr giem od dna, pó niej wios em, 
jeszcze pó niej – rozpinaj c nad nim p acht  agla. Przez tysi ce lat, a  do 
XIX wieku, nap dem coraz wi kszych odzi i statków by y wios a i agiel. 

Pierwsze odzie pe nomorskie zbudowano co najmniej 40 000 lat temu, 
pos u y y one do kolonizacji Australii123. Jak podaje SUWA A (2006), naj-
starszym zachowanym zabytkiem szkutniczym s  pozosta o ci drew-
nianego wios a, licz cego sobie oko o 10 000 lat. Wiek resztek d ubanki 
znalezionej w Szkocji okre la si  na 8000 lat. D ubanka odkryta w Wi le 
liczy sobie 6000-7000 lat.

Konstrukcja odzi i statków zale a a od dost pno ci materia ów, 
przeznaczenia jednostki, wiedzy i zdolno ci budowniczych, a tak e od 
warunków, jakie stawia  wodny ywio . We wszystkich rejonach wia-
ta pierwsze odzie morskie oraz oceaniczne budowano z materia ów do-
st pnych lokalnie. Je li by o dost pne, to wybierano drewno, a je li nie, 
to wykorzystywano np. trzcin . ód   trzcinowa  by a stosunkowo atwa 
do wykonania, bowiem – w przeciwie stwie do drewna – trzcina nie wy-
maga obróbki skrawaniem, odygi trzcinowe mo na by o atwo czy  

122  MONTAIGNE (1996).
123  Najstarsze szcz tki ludzkie znalezione w Australii w osadach jeziora Mungo 

w 1974 roku, tzw. Mungo Man (znane równie  jako Lake Mungo 3), pocz tkowo dato-
wane na 53 000 lat, maj  oko o 40 000 (NEW AGE FOR MUNGO MAN... 2003).



1193.2. Maszyny transportowe

i formowa  w wymagane kszta ty. Jej niekorzystn  cech  by o jednak 
nasi kanie wod , dlatego w trakcie u ytkowania odzi istnia a potrze-
ba jej cz stego wyci gania i suszenia. Trzcinowe odzie i tratwy u y-
wane s  jeszcze dzisiaj we wschodniej Afryce, w rejonie Zatoki Perskiej 
i w Ameryce Po udniowej. Na rysunku 3-2 przedstawiono rekonstrukcj  
po udniowoameryka skiej odzi trzcinowej o wyporno ci 22 t wykonan  
w ramach The Lake Titicaca Reed Boat Project. 

Pierwsze historyczne wzmianki o statkach (pomijaj c biblijn  Ark  
Noego) pochodz  z Egiptu (ok. 3500 lat p.n.e.). Z modeli, jakie zachowa y 
si  w grobowcach, oraz z rysunków i p askorze b mo na wywnioskowa , 
e pierwotnym budulcem statków egipskich by  papirus, który dopie-

ro w czasach pó niejszych zast piono niewielkimi kawa kami drewna, 
a pó niej importowanym wielkogabarytowym drewnem (SOBCZAK 1948).

Konstrukcje skorupowe, poszycie stykowe – statki egipskie

Poniewa  Egipt by  niemal bezle ny, kad uby statków drewnianych 
budowano z krótkich kawa ków drewna cedrowego  (Cedrus spp.) lub 
akacjowego  (Acacia Mill.). Dziób i rufa by y silnie zakrzywione do góry 
i wznosi y si  wysoko nad wod , a wypuk e dno statku podobne by o do 
y ki. Cedrowe deski poszycia obrabiano kamiennymi toporami i czo-

no na styk za pomoc  ko ków osadzonych w otworach wywierconych 
w w skich p aszczyznach desek – po czenie wzmacniano linami z w ók-
na palmowego, które po nasi kni ciu wod  ci ga y deski. W pó niej-
szym okresie, mimo e do budowy statków sprowadzano odpowiednie 

Rys. 3-2. Rekonstrukcja po udniowoameryka skiej odzi 
trzcinowej (THE LAKE TITICACA... 2002)
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wielkogabarytowe drewno z zagranicy, a wielko  okr tów znacznie 
wzros a, sposób budowy pozosta  niemal niezmieniony. eby uzyska  
odpowiedni  wytrzyma o  w kierunku wzd u nym i zapobiec opada-
niu mocno wygi tych ko ców, Egipcjanie stosowali grub  lin  ci gn c  
si  gór  od dziobu do rufy przez rodek statku lub usztywniali okr t sze-
roko rozstawionymi odci gami masztu. 

W XV wieku p.n.e. wytrzyma o  i dzielno  morska statków zosta y 
zwi kszone po wzmocnieniu kad uba poprzecznymi belkami (pok adnika-
mi), na których umieszczano pok ad. G ówny nap d stanowili wio larze, 
jednak podczas pomy lnego wiatru rozwijano agiel pomi dzy dwoma 
rejami – górn  i doln . Maszt  budowano w formie s upa utwierdzonego 
odci gami. Kad uby statków egipskich wzmacniano ci gnami (nierzadko 
oplatano ca y kad ub sznurow  sieci ). Rufa cz sto by a zako czona rze -
b  kwiatu lotosu. Typowy okr t egipski z tamtego okresu przedstawia 
rysunek 3-3. 

Na takich statkach z rozkazu królowej Hatszepsut oko o 1480 roku 
p.n.e. wyp yn a wyprawa pi ciu aglowców do tajemniczego Puntu, 
prawdopodobnie dzisiejszej Somalii, sk d przywioz a z oto, ko  s onio-
w , mirr  i inne cenne towary. Egipcjanie z krajem tym mieli stosunki 
handlowe ju  za czasów faraona Sahure. Statki przedosta y si  z Nilu na 

Rys. 3-3. Statek egipski (grobowiec w Sheikh Abd el-Qurna, 1422-1411 rok 
p.n.e.)
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Morze Czerwone kana em, który rozpocz to kopa  ju  w XX wieku p.n.e. 
(kana  ten zosta  zniszczony w 767 roku n.e. za czasów w adzy kalifów). 
Na statkach, które jeszcze nie mia y st pki i nadal zachowa y lin  nadpo-
k adow , ale mia y ju  ebra i pok ad, Egipcjanie eglowali nawet do In-
dii. Relief z XV wieku p.n.e. przedstawiaj cy wypraw  do Puntu zawiera 
rysunki okr tów o d ugo ci 22 m i szeroko ci 5 m wyposa one w kilkana-
cie wiose . Z przodu znajdowa  si  kapitan sonduj cy g boko , a z ty u 

sternik steruj cy za pomoc  dwóch du ych wiose .
Wydaje si , e nap d wios owy odgrywa  w staro ytnej egludze 

wi ksz  rol  ni  prymitywne agle, poniewa  bardzo wcze nie pojawi y 
si  okr ty poruszane za pomoc  wiose  umieszczonych w dwóch, a nawet 
trzech rz dach jeden nad drugim. W ko cu VI wieku p.n.e. trirema (trój-
rz dowiec), czyli okr t poruszany przez trzy rz dy wio larzy (gr. , 
ac. triremis), sta a si  podstawow  greck  jednostk  bojow . Z czasem 

okr ty wios owe okaza y si  zupe nie nieprzydatne – ich miejsce zaj y 
aglowce, wymagaj ce mniejszej za ogi i mog ce zabra  wi cej adunku.

Oko o VII wieku p.n.e. konstrukcja okr tów zmieni a si . Zmiany kon-
strukcyjne zapocz tkowali najprawdopodobniej Fenicjanie. Na najwi k-
szych staro ytnych statkach zacz to instalowa  do 15 wiose  na ka dej 
burcie – pojawi y si  okr ty wielorz dowe. Rysunek 3-4 przedstawia 
asyryjski okr t o konstrukcji zbli onej do okr tów egipskich, z dwoma 
rz dami wio larzy na ka dej burcie. Jak wida , zrezygnowano z masztu, 
a okr t wyposa ono w taran i pomost bojowy.

Rys. 3-4. Asyryjski okr t wojenny z VII wieku p.n.e.
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W kolejnych wiekach Grecy udoskonalili i zwi kszyli wymiary fe-
nickich okr tów wios owych, nie wprowadzaj c jednak istotnych zmian 
konstrukcyjnych. Pocz tkowo Grecy budowali ma e okr ty jednorz do-
we z masztem sk adanym, na którym rozpinano agiel tylko w razie wia-
tru od rufy. Na prze omie VI i V wieku p.n.e. rozwin  si  w Grecji typ 
okr tu wios owego o trzech rz dach wiose  – s ynna triera ate ska. Jej 
konstrukcja i proces budowy ró ni y si  zasadniczo od redniowiecznych 
galer weneckich. Grecy budowali najpierw burty, tworz c skorup , któ-
r  pó niej wzmacniali ebrami. Jako materia  konstrukcyjny preferowali 
gatunki iglaste  (pocz tkowo sosn  i jod , pó niej równie  modrzew , któ-
ry razem z klonem stosowano do budowy wewn trznych cz ci okr tu). 
Najwi ksze ate skie triery mia y do 40 m d ugo ci i do 6 m szeroko ci, 
wysoko  kad uba wynosi a oko o 3 m, z czego mniej wi cej po owa by a 
zanurzona. Po bokach okr tu znajdowa y si  trzy rz dy otworów na wio-
s a, przypuszczalnie czterometrowej d ugo ci. W górnym rz dzie triery 
znajdowa o si  31 wiose , a w dwóch dolnych po 27, ca kowita liczba wio-
larzy wynosi a 170 osób124 (SOBCZAK 1948). Rekonstrukcj  ate skiej triery 

przedstawiono na rysunku 3-5.

124  S ynna rzymska Quinquerema (pi ciorz dowiec) z IV wieku p.n.e. by a w a-
ciwie trirem  (trójrz dowcem), przy dwóch górnych rz dach wiose  sadzano po 

dwóch wio larzy. Liczba wio larzy Quinqueremy wynosi a: 58 w górnym rz dzie, 
58 w rodkowym i 34 w najni szym – razem 300 osób.

Rys. 3-5. Model ate skiej triery
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Ze wzgl du na ciasnot  i ograniczon  liczb  wio larzy niemo liwe 
by o stosowanie kilku zmian przy wios ach, dlatego te  zasi g p ywania 
triery i jej szybko  nie mog y by  du e. Z przekazów historycznych wia-
domo, e maksymalna szybko  trier wynosi a kilkana cie kilometrów na 
godzin  i to na wzgl dnie krótkich odcinkach. Historyk grecki Tukidydes 
(ok. 465-ok. 398 p.n.e.) podaje, e jedna z trier ate skich przeby a odle-
g o  równ  268 km w ci gu doby, co dawa oby bardzo dobr  redni  
pr dko  3,1 m/s (11,1 km/h). Inny historyk grecki – Ksenofont (430-ok. 
355 p.n.e.) – pisze o trierze, która przez d u szy czas p yn a z szybko ci  
4 m/s (ponad 14 km/h). Najprawdopodobniej by  to jednak jednorazowy 
wyczyn.

Moc cz owieka  da si  okre li  jako 1/10 konia mechanicznego (SKWAR-
CZY SKI 1925, HARRISON 1939). Mo na wi c przyj , e 170 wio larzy 
triery mog o wygenerowa  ci g  moc rz du 12,5 kW. Je li si  za o y, 
e sprawno  nap du (sprawno  wios owania) wynosi oko o 80%, to 

mo na przyj , e do nap du galery by a u ytkowana moc mniej wi cej 
10 kW. Opór stawiany kad ubowi przez o rodek wodny (tzw. opór hy-
drodynamiczny wzd u ny – dzia aj cy równolegle do osi symetrii statku 
i przeciwdzia aj cy ruchowi do przodu) mo na z du ym przybli eniem 
okre li  prost  metod  E.E. Papmiela (metoda ta jest efektem empirycz-
nym bada  modeli kad ubów w basenie do wiadczalnym). Znaj c red-
ni  pr dko  maksymaln  mo liw  do utrzymania przez d u szy czas 
(v = 14 km/h, czyli ok. 4 m/s) oraz odpowiadaj c  tej pr dko ci moc na-
p du (P = 10 kW), warto  oporu cp mo na odczyta  z wykresu Papmiela:

=
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m
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Odczytana wielko  oporu pomija wp yw o rodka powietrznego i nosi 
nazw  oporu holowania. Obejmuje opory: falowy, tarcia, ci nienia oraz 
opory dodatkowe. Odnosi si  to do wody spokojnej (brak falowania). 
Po dokonaniu prostych przekszta ce  znanych zale no ci mi dzy moc , 
pr dko ci  i energi  kinetyczn  mo na wyprowadzi  zale no  na sza-
cunkow  pr dko  w funkcji mocy dla triery (moc w kilowatach):
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p
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Powy sz  zale no  przedstawiono graÞ cznie na rysunku 3-6. Analizuj c 
wykres, mo na stwierdzi , e stosunkowo niewielka moc, oko o 3,5 kW, 
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mo liwa do wytworzenia przez 1/3 wio larzy, zapewnia a redni  pr d-
ko  triery oko o 2,7 m/s (nieca e 5 w z ów).

Gdyby nie trudno ci w aprowizacji licznej za ogi, triera mog aby do  
sprawnie pokonywa  du e odleg o ci dzi ki wio larzom wios uj cym na 
trzy zmiany. W praktyce okr t tego typu musia  co dwa – trzy dni zawija  
do portu celem uzupe nienia zapasów wody i aprowizacji. Galery p ywa-
y g ównie przy brzegu.

eglarze na staro ytnych statkach u ywali jako steru pionowo usta-
wionych wiose  b d  drewnianej p etwy sterowej, umieszczanych od 
strony prawej burty (zwanej sterburt ). Dopiero w redniowieczu, oko o 
XIII wieku, ster zosta  przeniesiony z prawej burty na ty  okr tu i umiesz-
czony w osi symetrii kad uba.

Konstrukcje skorupowo-szkieletowe, poszycie zak adkowe 
– okr ty europejskie

W Europie we wczesnym redniowieczu nie sporz dzano planów ani 
projektów statków. Ostateczna forma ka dego redniowiecznego eu-
ropejskiego statku w przypadku ka dego konstruktora by a inna. Nie 
zachowa y si  adne kompletne szcz tki wczesnych okr tów, dlatego 
dzi  mo na odtworzy  jedynie hipotetyczny wygl d okr tu morskiego 
z tamtego okresu, poza ikonograÞ  i piecz ciami nie istnieje bardziej 
rozbudowany opis tych jednostek. Przy braku cis ych projektów i przy 
pewnej dowolno ci trzymano si  jednak wypraktykowanych ogólnych 
zasad budowy okr tu, np. stosowano proporcje wymiarowe kad uba 

Rys. 3-6. Zale no  pomi dzy moc  nap du a pr dko ci  triery
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w formie 3:2:1 (3 – d ugo  kad uba, 2 – d ugo  st pki, 1 – szeroko  
kad uba).

Okr ty wczesno redniowieczne, podobnie jak du e wspó czesne 
jednostki oceaniczne, by y konstrukcjami skorupowo-szkieletowymi. 
Szkielet tworzy y: st pka, nadst pka, wr gi125, poprzeczne belki usztyw-
niaj ce, dziobnica i tylnica, natomiast poszycie by o zbudowane w for-
mie skorupowej z d ugich desek126 uk adanych na zak adk  (tzw. poszycie 
zak adkowe lub klinkierowe). Budow  zwykle rozpoczynano od u o enia 
st pki, do której przymocowywano dziobnic  (stew  dziobow ) i tylnic  
(stew  rufow ). Nast pnie uk adano poszycie burt z d ugich desek (kle-
pek). Pierwsz  klepk  na st pce umieszczano w rowku wykonanym w jej 
górnej cz ci, jedn  lub dwie kolejne klepki uk adano na styk, reszt  na 
zak adk . Jako uszczelnienie stosowano mech, we n  owcz  lub ko skie 
w osie. Budowan  jednostk  poszywano nieco ponad wysoko  kon-
strukcyjnej linii wodnej i dopiero na tym etapie dokonywano pierwsze-
go poprzecznego usztywnienia kad uba, polegaj cego na zamocowaniu 
bardzo charakterystycznych dla tego okresu elementów – poprzecznych 
belek usztywniaj cych (zazwyczaj czterech – sze ciu). Ko ce tych belek 
wystawa y ponad zewn trzn  cz  poszycia, ci gaj c je ku rodkowi (na 
bokach znajdowa y si  nieociosane ga zie s u ce zakotwiczeniu belek 
o klepki poszycia). Po uko czeniu poszycia burt konstrukcj  uzupe nia-
no o dodatkowe elementy usztywniaj ce – denniki, wr gi oraz nadst p-
k , w której znajdowa o si  gniazdo masztu. Wr gi by y mocowane do 
poszycia ko kami. Funkcj  pok adników (elementów podtrzymuj cych 
pok ad) pe ni y belki uk adane wzd u  osi okr tu. Na pok adnikach uk a-
dano poprzeczne klepki pok adu, które mog y by  wyjmowane, dzi ki 
czemu uzyskiwano atwy dost p do adowni.

S owianie budowali statki zbli one do statków skandynawskich, by y 
one jednak od nich krótsze i bardziej p askie ró ni y si  te  kszta tem 
dziobu i rufy. Nie by y wprawdzie tak atwe w manewrowaniu jak odzie 
wikingów, by y za to stabilniejsze i bezpieczniejsze na wzburzonym mo-
rzu (TARAS i TRZCI SKI 2008). Wed ug reliefu z drzwi katedry gnie nie -
skiej z XII wieku na dziobnicy i tylnicy statków znajdowa y si  zdobienia 
w kszta cie g ów w y lub smoków. Maszt  by  przymocowany do rod-
kowej wr gi za pomoc  specjalnego drewnianego z cza (rys. 3-7), a agle 

125  Wr ga – ebro sosnowe  lub d bowe w statku wodnym, zwykle z krzywej ga zi lub 
wi kszego konaru ukowato wyrobione (GLOGER 1900-1903, t. IV, s. 467).

126  Tzw. planek – klepek kad uba i pok adu o d ugo ci równej d ugo ci statku.
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sporz dzano wy cznie z p ótna. Za ster s u y o szerokie wios o, a ko-
twic  tworzy  przewiercony kamie , osadzony niekiedy w drewnianej 
ramie. Du e handlowe odzie s owia skie, zwane korabami, by y szersze 
i mia y wi ksze zanurzenie od vindaskipów (od nazwy Wenedowie), czy-
li s owia skich okr tów. Inne, mniejsze jednostki (dziesi tki, dwudziestki) 
by y u ywane na wodach przybrze nych i rzekach.

Kazimierz l ski w opracowaniu HISTORIA POMORZA (1969) rozró -
ni  trzy typy drewnianych odzi s owia skich stosowanych na Ba tyku 
w okresie od IX do XIII wieku. Do pierwszej kategorii zaliczy  odzie wo-
jenne (naves loagane), szybkie i smuk e, odznaczaj ce si  p ytszym zanu-
rzeniem. By y one mniejsze ni  odzie wikingów, lecz wed ug kronikarza 
du skiego Saxo Grammaticusa z XI wieku mog y zabra  na pok ad 44 
m czyzn i jednego konia. G ównym ich nap dem by y wios a. Nie uda o 
si  dotychczas odnale  odzi, o których mówi  podania, a które by yby 
wielko ci  porównywalne z langskipami wikingów. Niewiele ró ni y si  
od nich odzie drugiej grupy, s u ce do celów transportowych i handlo-
wych. By y nieco szersze, mia y g bsze zanurzenie, a oprócz wiose  mia-
y maszt i agiel. Trzeci typ stanowi y rozmaite czó na rybackie, zarówno 

d ubanki z jednego pnia, jak i wyposa one w kil.

Rys. 3-7. Rekonstrukcja okr tu s owia skiego (IX wiek)
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Po czenie konstrukcji szkieletowej i poszycia stykowego

W krajach basenu Morza ródziemnego opracowano inn  koncepcj  
budowy statków – budow  szkieletow , odmienn  od skorupowej, jak  
stosowano w Europie Pó nocnej. Weneckie galery mia y poszycie stykowe 
(karawelowe, zwane równie  klepkowyn – rys. 3-8), co w po czeniu z lek-
k  budow  szkieletow  dawa o dobre w a ciwo ci hydrodynamiczne. 

Dwie g ówne cechy konstrukcyjne (poszycie stykowe i konstrukcj  
szkieletow ) po raz pierwszy po czyli i wykorzystali mieszka cy We-
necji i Genui, jednak najs ynniejsze okr ty o konstrukcji szkieletowej to 
XV-wieczne hiszpa skie i portugalskie karawele. Podstawowymi ele-
mentami szkieletu karaweli by y: st pka (kil) – g ówna belka konstrukcyj-
na jednostki, dwie stewy (dziobowa i rufowa), stanowi ce przed u enie 
st pki, oraz wr gi, odchodz ce od st pki na boki i do góry. Pewna liczba 
wr gów, po czona w górnej cz ci pod u nymi belkami, by a czona 
w pocz tkowym etapie budowy w zamkni t  trwa  ram . W kolejnych 
etapach budowy w razie potrzeby szkielet by  jeszcze uzupe niany do-
datkowymi wr gami i dennikami. 

Poszycie karawelowe , umocowane na szkielecie przenosz cym obci -
enia eksploatacyjne, by o zespolone za pomoc  wpustów zabezpieczo-

nych ko kami (rys. 3-9).

Rys. 3-8. Porównanie poszycia zak adkowego stosowanego w Europie Pó -
nocnej z poszyciem karawelowym stosowanym w krajach basenu Morza 

ródziemnego
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Poniewa  idealne dopasowanie klepek by o niemo liwe (ze wzgl du 
na kszta t kad uba, a zw aszcza zmiany szeroko ci klepek pod wp ywem 
wody), styk klepek musia  by  uszczelniany ró nymi metodami, a pe n  
szczelno  poszycie osi ga o dopiero po nasi kni ciu wod . Pozorna pro-
stota poszycia stykowego w rzeczywisto ci wymaga a ogromnego do-
wiadczenia w projektowaniu uk adu klepek, doborze drewna i samym 

poszywaniu kad uba. Drewno musia o by  bardzo d ugo sezonowane, 
ale nie mog o by  nadmiernie wysuszone. W najbardziej rozwini tej po-
staci poszycie stykowe sk ada o si  ze stosunkowo w skich klepek maho-
niowych, tekowych lub d bowych, dopasowanych kszta tem i krzywizn  
do kszta tu kad uba, uszczelnionych za pomoc  szczeliwa bawe nianego 
lub konopnego. Sam proces uszczelniania by  bardzo pracoch onny i wy-
maga  bardzo wysokich kwaliÞ kacji, poniewa  pracuj ce w warunkach 
zmiennej wilgotno ci klepki przy zbyt mocnym ubiciu szczeliwa mog y 
pop ka  lub nawet zniszczy  wr gi, natomiast zbyt s abo ubite szczeliwo 
nie spe nia o swojej roli.

W luksusowych jachtach XIX i pierwszej po owy XX wieku poszycie 
stykowe by o dzi ki u yciu najlepszej jako ci materia ów i bardzo pra-
coch onnemu wyko czeniu niezwykle efektowne i dosy  trwa e. W po-
równaniu z poszyciem zak adkowym mia o du o lepsze w a ciwo ci 
hydrodynamiczne, ale by o niezbyt wytrzyma e mechanicznie i wyma-
ga o starannej i pracoch onnej konserwacji. Obecnie poszycie stykowe 

Rys. 3-9. Konstrukcja poszycia karawelowego
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w klasycznej postaci jest praktycznie niestosowane, nawet w replikach 
historycznych jednostek, i jest zast powane przez odmiany poszycia za-
k adkowego lub wr cz imitowane przez atrapy klepek z ob ogów.

redniowiecze przynios o coraz wi ksz  przewag  agla jako nap du 
statków. Wraz z rozwojem nap du aglowego w Europie nast pi  przy-
spieszony rozwój szkutnictwa stymulowany odkryciami geograÞ cznymi. 
Pojawienie si  karaweli, jednopok adowego, dwu- lub trójmasztowego 
aglowca o wysokich nadbudówkach dziobowej i rufowej, pozwoli o 

zdobywa  morza i oceany. Wzrasta a wyporno  okr tów. Obok wojen-
nych pojawia o si  coraz wi cej aglowych statków handlowych. W XV 
wieku wyporno  najwi kszych okr tów przekroczy a 300 t. Era du ych 

aglowców rozpocz a si  w XVI wieku, w czasach merkantylizmu, od 
wielomasztowych i wielopok adowych galeonów (tab. 25). 

Od zbudowania pierwszych konstrukcji odzi problemem by o ich 
odpowiednie uszczelnienie i zabezpieczenie drewna przed niekorzyst-
nym wp ywem wody. Prehistorycznym sposobem zabezpieczenia odzi 
by o suszenie, a nast pnie zw glanie zewn trznej powierzchni poszycia 
(STIEBER 1922). Od czasów staro ytnych stosowano olej lniany lub tran do 
impregnacji drewna. Jednym z najstarszych s u cych temu celowi rod-
ków by a równie  smo a drzewna127 lub mieszanina smo y i dziegciu128, 
u ywana równie  do uszczelniania poszycia. Barwa jej by a w zasadzie 
czarna, jednak mog a by  szara – zale nie od stopnia rozcie czenia t usz-
czem zwierz cym. 

W czasach rzymskich stosowano ju  podwójne poszycie w ten spo-
sób, e pokrywano szkielet okr tu oszalowaniem zewn trznym i we-
wn trznym, wype niaj c szczeliny mi dzy deskami kalafoni  lub sier ci  
zwierz c  nasycon  smo . Tych samych materia ów u ywano przy 
uszczelnianiu poszycia wewn trznego. Dna statków zacz to pokrywa  
w tym czasie cienkimi p ytami z o owiu lub cyny. Stosowano równie  

127  Smo a otrzymywana przy rozk adowej destylacji drewna iglastego i li ciastego 
(równie  kory i karpiny) (LEKSYKON NAUKOWO-TECHNICZNY... 1989).

128  Dziegie  – rodzaj smo y drzewnej (tzw. prasmo y lub smo y niskotemperaturo-
wej) otrzymywanej z kory brzozowej przez wytlewanie (czyli rozk adow  destylacj ) 
zwykle w temperaturze oko o 500-600°C. Ciecz ciemnobrunatna o ci arze w a ci-
wym 1,05-1,18 kg/dm³, mieszanina zwi zków fenolowych (kreozot), w glowoda-
nów i terpenów. Stosowano go jako smar do piast kó , rodek impregnuj cy liny 
i skóry, klej do mocowania grotów strza , ma , do której w pastkach (pu apkach) 
przykleja y si  ptaki, a tak e jako uniwersalny klej i uszczelniacz (BRZEZI SKI i IN. 1990, 
AMBROSIEWICZ 2002).
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malowanie dna wapnem, które w tym wypadku mia o barw  niebiesko-
bia . Karaki Vasco da Gamy (1469-1524), São Gabriel i São Rafael, zapro-
jektowa  i zbudowa  w 1497 roku inny znany podró nik – Bartolomeu 
Dias (1450-1500). Wed ug zapisków uszczelniono je paku ami z t uszczem 
i niegaszonym wapnem (!), co mia o zapobiec toczeniu drewna przez 

widraki129, gdy : Najzawzi tszym wrogiem materja ów zanurzanych w s o-

129  widrak okr towiec ( ac. Teredo navalis) – ma  morski o wyd u onym, mi kkim 
ciele (o d ugo ci oko o 200 mm i rednicy oko o 8 mm), wyposa ony w muszl ; yje 
na drewnianych palach, s upach, kad ubach odzi i statków, dr c skomplikowane 

Tabela 25

Rozwój konstrukcji wa niejszych typów drewnianych okr tów europejskich

Nazwa Okres Opis

Galera VI w. p.n.e.–
-V w. n.e.

Grecka i rzymska, wios owa i aglowo-wios owa, konstruk-
cja stykowa (najpierw budowano poszycie, pó niej szkielet).

Korab (V) IX-XIII w. S owia ski, konstrukcja zak adkowa (opis na s. 124-126).

Galera do XV w. Wenecka (najpierw budowano szkielet, pó niej poszycie).

Langskip VI/VII-XI w. Norma ski, poszycie zak adkowe, stosunek d ugo ci do sze-
roko ci – 7:1, d ugo  do 45 m (tzw. drakkar).

Koga/ Holk XI/XII-
-XIV/XV w.

Pó nocnoeuropejski jednomasztowy p askodenny aglo-
wiec. Poszycie zak adkowe  z desek ciosanych (do linii wod-
nej – stykowe). W kodze elbl skiej po raz pierwszy w historii 
tych statków – ster zawiasowy (1350), z kogi wyewoluowa  
holk (do 300 t wyporno ci). Dwie szko y budowy: hanze-
atycka i gda sko-elbl ska.

Karawela XV-XVII w. Zachodnioeuropejski jednopok adowy, dwu- lub trójmasz-
towy aglowiec o wysokich nadbudówkach na dziobie i ru-
Þ e, poszycie stykowe, o aglowanie tylko aci skie (sko ne) 
– pó niej mieszane (rejowe i aci skie).

Karraka XV-XVI w. ródziemnomorski trzy-, rzadziej czteromasztowy aglo-
wiec. Pierwsze europejskie statki oceaniczne. Oko o 800 t 
wyporno ci. Z karraki rozwin  si  galeon.

Galeon XVI-XVII w. ródziemnomorski trzy-, rzadziej czteromasztowy aglo-
wiec. W porównaniu z karrak  – smuklejsze kszta ty kad u-
ba; 600-700 t wyporno ci.

Fregata XVIII w. aglowa i parowo- aglowa, 3-4 maszty, 1000-2000 t.

Kliper XIX w. aglowy, 3-4 maszty i o aglowanie dodatkowe, 1000 t, smu-
k e i w skie kad uby, 50 m d ugo ci i 10 m szeroko ci.
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nej wodzie jest owad „Teredo navalis ”. Owad ten rozmna a si  z przestraszaj -
c  szybko ci  i przedziurawia najzupe niej dna statków (STIEBER 1922, s. 133). 
Od wewn trz styki klepek zabezpieczano listwami, na zewn trz – o owia-
n  blach , a dna i burty statków pokrywano mieszanin  smo y (najpraw-
dopodobniej dziegciu), oju i tranu130. elazne gwo dzie i o owiana blacha 
pod wp ywem wody morskiej ulega y zjawisku korozji elektrolitycznej, 
która niszczy a zarówno drewniany kad ub, jak i jego metalowe cz ci. 
Poza tym obicie metalowe znacznie obci a o drewniany okr t, zmniej-
szaj c jego adowno  (SOBCZAK 1948).

A  do ko ca XVIII wieku do  nieskutecznie walczono ze widrakami 
i innymi gatunkami ß ory morskiej powoduj cymi biokorozj  klepek po-
szycia dna i burt poni ej linii wodnej. Przez pewien czas u ywano, podob-
nie jak w staro ytnym Rzymie, blachy o owianej, pó niej zacz to stosowa  
pasy blachy miedzianej. Blacha miedziana faktycznie chroni a przed pa-
so ytami, ale w b yskawicznym tempie korodowa y elazne ruby i nity. 
Trzeba je wi c by o zast pi  miedzianymi. Miedziana blacha zmniejszy-
a obrastanie dna wodorostami, tym samym wzros a rednia pr dko  

okr tów. Dodatkowym zabezpieczeniem przed wodnymi paso ytami, 
wodorostami i muszlami by a rdza pochodz ca ze stalowych gwo dzi, 
którymi przybijano poszycie do szkieletu (poszycie karawelowe, diago-
nalne). Gwo dzie mia y specjalne, bardzo szerokie ebki, uodpornione od-
powiednimi zabiegami na zbyt szybk  korozj . Wbijano je w poszycie co 
kilka centymetrów. Rdza, która je powoli pokrywa a, rozszerza a si  na 
ca  powierzchni  drewnianego kad uba.

Protoplasta angielskich liniowców, galeon Ark Royal zbudowany 
w 1587 roku, mia  kad ub impregnowany mieszanin  oleju, tranu, ywi-
cy i terpentyny. Zbudowany nieco wcze niej (1571) polski galeon Smok 
(znany te  jako galeona Zygmunta Augusta) mia  spoiny klepek burtowych 
i pok adowych udychtowane w óknem z konopi, a ca o  smo owano na 
gor co i zu yto do tego celu 36 beczek smo y.

chodniki; potraÞ  trawi  celuloz ; atwo si  rozmna a; powodowa  znaczne szkody 
w drewnianych okr tach ( WIDRAKI... 2008).

130  O zastosowaniu tranu, wapna, powierzchniowym zw glaniu, pokrywaniu dna 
statków p ytami miedzianymi i nabijaniu gwo dziami pisze Stieber w 1922 roku jako 
o sposobach przestarza ych. Zaleca nasycanie drewna terem metod  Rüpinga: Niena-
sycone buczyny wytrzymuj  w s onych wodach lat trzy, so niny lat siedm, d biny lat dwana-
cie, nasycone lat 30, 15, 20. [...] d ugi czas, bo do roku 1905 nasycano drewna wie e wy cz-

nie siarczanem miedzi. Dopiero gdy wynaleziono sposób nasycania oszcz dno ciowego „Rüpig 
Rüdger” okaza o si  e ter jest stosunkowo rodkiem najlepszym (STIEBER 1922, s. 134-135).
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Uszczelnianie paku ami spoin w drewnianym kad ubie, a pó niej za-
lanie ich smo  by o procesem skomplikowanym. Najpierw przygoto-
wywano paku y lub targan. Na dawnym aglowcu robi o si  je z nitek 
mozolnie wyci ganych ze starych, zu ytych lin konopnych lub mani-
lowych. By a to stara, tradycyjna kara w marynarce wojennej: skazany 
na uwi zienie marynarz musia  wysup a  funt paku  dziennie. By o to 
równie  zaj cie dla wielu starych, niedo nych ludzi w wytwórniach 
lin na l dzie. Przy uszczelnianiu pracowa o zawsze dwóch ludzi. Jeden 
przyk ada  do spoiny tzw. uszczelniak, rodzaj szerokiego d uta, a drugi 
w odpowiednim momencie uderza  w nie ci kim, d bowym  m otem, 
zwanym ubijakiem, i wbija  paku y w szew.

W po owie XIX wieku ca a europejska ß ota wojenna i handlowa, li-
cz ca ponad 40 000 jednostek, by a uzale niona od dost pno ci drewna 
sosnowego  do wyrobu masztów i d biny na kad uby. Na jeden okr t li-
niowy131, którego ywotno  szacowano na 15-20 lat, trzeba by o przezna-
czy  oko o 11 300 m3 drewna najwy szej klasy. W tym czasie znacz ca 
cz  pot gi armady el bieta skiej opiera a si  na surowcu drzewnym 
pochodz cym z etnicznych ziem polskich. Rosja, rozbudowuj ca swoj  
ß ot , si gn a po drewno z Puszczy Bia owieskiej. Ukazem cara Miko aja 
I z 1838 roku nakazano wyr ba  tam i sp awi  do Kronsztadu 2135 d -
bów, 215 sosen masztowych oraz 700 sosen na poszycie tratw d bowych. 
Tyle drzew wymaga y tylko dwa okr ty liniowe (!). Najlepsze drzewo-

stany d bowe , sosnowe  i jesionowe  znajduj ce si  w pobli u sp awnych 

rzek nazywano gajami okr towymi (PUDLIS 2005). Intensywny wyr b su-

rowca drzewnego trwa  do lat osiemdziesi tych XIX wieku.

Era aglowców zako czy a si  w latach sze dziesi tych XIX wieku 

z chwil  wprowadzenia okr tów z nap dem parowym. Zmiana rodzaju 

nap du zbieg a si  w czasie ze zmierzchem zastosowania drewna w bu-

dowie okr tów. Francuski pancernik La Gloire (zwodowany w 1859 roku, 

wyporno  5630 t) by  pierwszym opancerzonym stalowymi p ytami 

okr tem, natomiast brytyjski HMS Warrior (zwodowany w 1860 roku, wy-

porno  9200 t) – pierwszym wielkim okr tem o ca kowicie metalowym 

131  Najsilniejsze okr ty, zdolne do walki w szyku liniowym (szyk najodpowied-
niejszy w walce artyleryjskiej), nazywano okr tami linii (ang. ship of the line), sk d 
powsta a nazwa okr t liniowy lub liniowiec. By y to drewniane okr ty aglowe o wy-
porno ci do 2500 t. Pierwsze okr ty liniowe pojawi y si  w II po owie XVII wieku, 
kiedy to g ównym sposobem walki morskiej przesta  by  aborda , a sta  si  pojedy-
nek artyleryjski.
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kad ubie. Pierwsze parostatki, szczególnie niewielkie rzeczne, budowano 
a  do pocz tku XX wieku z drewna.

Wyj tkowo niezwyk e zastosowanie drewna planowali Anglicy 
w 1943 roku. W ramach Project Habakkuk  autorstwa Geoffreya Pyke’a 
opracowano plan budowy lotniskowca o d ugo ci 610 m, szeroko ci 91 m 
i wysoko ci 61 m. Jego planowana wyporno  to 2 000 000 t (!). Monstru-
alnych rozmiarów statek mia  by  wykonany z tworzywa konstrukcyj-
nego o nazwie pykrete wynalezionego przez Maxa Perutza. Pykrete  (lub 
picolite) sk ada  si  w 86% z lodu i w 14% z trocin (lub pulpy drzewnej 
– czyli spil nionych par  w ókien drzewnych). Materia  mia  wytrzyma-
o  na ciskanie oko o 25 MPa132. Burty lotniskowca, o grubo ci 12 m, 

planowano ch odzi  spr arkowym systemem ch odniczym, zewn trzne 
i wewn trzne cz ci burt mia y by  dodatkowo izolowane gum  i p yta-
mi z tworzyw sztucznych. Przyst piono do bada  modelowych na jedno-
stce wykonanej z bloków lodu umieszczonych w drewnianej ramie, gdzie 
burty i pok ad by y pokryte warstw  izolacji termicznej. Zwodowany na 
kanadyjskim jeziorze Patricia w stanie Alberta model mia  d ugo  18 m 
i szeroko  9 m. Z uwagi na trudno ci technologiczne (g ównie z ch odze-
niem, podatno ci  na wykruszenia, du  mas  w asn  i zwi zan  z tym 
niewielk  manewrowo ci ), które pojawi yby si  w zwi kszonej skali na 
obiekcie o wyporno ci 2 000 000 t, du e przewidywane koszty oraz sprze-
ciw premiera Churchilla zaniechano kontynuacji projektu (COLLINS 2002).

Najwi kszym na wiecie wspó czesnym okr tem o drewnianej struk-
turze jest Al-Hashemi-II  (Kuwejt) – ma 83,7 m d ugo ci i 18,5 m szeroko ci. 
Statku tego jednak nigdy nie odwa ono si  zwodowa , jest u ytkowany 
na brzegu, jako muzeum i restauracja.

3.2.2. Pojazdy

Pierwszym pojazdem l dowym w historii ludzko ci by y sanie. Ten 
rodzaj drewnianej maszyny transportowej by  wykorzystywany zarów-
no zim , jak i latem do przemieszczania ci arów (latem zmniejszano 
tarcie, lej c pod p ozy wod ). Bezpo rednim przodkiem pojazdu ko o-
wego najprawdopodobniej by y w a nie udoskonalone sanie, tzw. tragi 

132  Dla porównania: wytrzyma o  drewna na ciskanie mie ci si  w do  szero-
kich granicach. W zale no ci od gatunku wynosi: wzd u  w ókien – 16-88 MPa (ga-
tunki li ciaste) i 23-34 MPa (gatunki iglaste), a w poprzek w ókien – 4,3-6,3 MPa.
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na szpuli133 (rys. 3-10 a, b), które mog y powsta  w wyniku usprawnienia 
metody transportu ci kich adunków stosowanej przy budowie obiek-
tów megalitycznych, polegaj cej na podk adaniu okr glaków pod p ozy 
(rys. 3-10 a). Ze wzgl du na du  przydatno  takiego rozwi zania by o 
ono stopniowo udoskonalane, co doprowadzi o do zbudowania wozu 
dwu- i czteroko owego z obrotowymi osiami (rys. 3-10 d).

Zastosowanie ko a w transporcie jest osi gni ciem ca kowicie orygi-
nalnym – natura nie stosuje ko a do poruszania si . Autorem koncepcji 

133  Wehiku y sk adaj ce si  z trag (traga – platforma sa , na której spoczywa adu-
nek), zaopatrzone w dwa gniazda na ka d  o  (od spodu). Traga ka d  par  gniazd 
wspó pracuje z jedn  szpul . Szpula to pewnego rodzaju o  tworz ca ca o  z ko ami 
i przypominaj ca nieco zestaw ko owy stosowany w kolejnictwie. Dzi ki wspomnia-
nym gniazdom szpula nie wyje d a a spod trag (opis na podstawie MOSZY SKIEGO 
1967).

Rys. 3-10. Pierwsze pojazdy: a – pojazd o obrotowej osi, b – tragi na szpuli, 
c – jeden z piktogramów wozu z wazy BR III z Bronocic, d – rekonstrukcja 
wozu i zaprz gu przedstawionego na piktogramie, e – waza BR III z Bronocic 
(lata 3491-3060 p.n.e.), f – jarzmo przyro ne (a, b – SYDOR 2007, c, e – na podsta-
wie INSTYTUTU ARCHEOLOGII... 2007, d – na podstawie MILISAUSKASA i KRUKA 1991)
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transportu ko owego najprawdopodobniej nie by  jeden neolityczny wy-
nalazca, a proces twórczy przebiega  w sposób ewolucyjny. Do niedawna 
przyjmowano, e ko o zosta o wynalezione oko o 5000 lat temu na Bliskim 
Wschodzie (Mezopotamia)134, jednak znaleziska archeologiczne z po owy 
lat siedemdziesi tych XX wieku wskazuj , e mog o to nast pi  kilka-
set lat wcze niej (w pierwszej po owie IV tysi clecia p.n.e.) w Europie 

rodkowej (!). Mog  o tym wiadczy  nast puj ce europejskie znalezi-

ska archeologiczne: (1) rysunki wozów wyryte na naczyniu ceramicznym 

oznaczonym BR III z Bronocic w województwie wi tokrzyskim (lata 

3491-3060 p.n.e.), (2) ornament na naczyniu ceramicznym symbolizuj -

cy przypuszczalnie wóz czteroko owy (Ostrowiec wi tokrzyski – druga 

po owa IV tysi clecia p.n.e.), (3) dwa naczynia – modele wozu z okolic 

Budapesztu (schy ek IV tysi clecia p.n.e.), (4) ryt na kamieniu grobowym 

przedstawiaj cy pojazd dwuko owy ci gni ty przez par  wo ów z okolic 

pó nocnej Hesji (Niemcy) (prze om IV i III tysi clecia p.n.e.), (5) do  licz-

ne fragmenty wozów pochodz cych z pierwszych wieków III tysi clecia 

p.n.e. – g ównie ko a i osie, które ugrz z y w bagnach i zachowa y si  

dzi ki braku dost pu tlenu (SYDOR 2007).

Na podstawie wyników datowania izotopem w gla C14 przeprowa-

dzonego dla stanowiska, na którym znaleziono waz  BR III z Brono-

cic (rys. 3-10 e), mo na by o po rednio okre li  wiek naczynia na lata 

3491-3060 p.n.e. (KRUK i MILISAUSKAS 1999). Górna cz  wazy jest obwie-

dziona ornamentem sk adaj cym si  z kilkunastu piktogramów. Jednym 

z nich jest, powtórzony najprawdopodobniej pi ciokrotnie, rysunek 

wozu czteroko owego (zachowa y si  dwa kompletne zarysy i znaczna 

cz  trzeciego). Drugim, atwym do odczytania, komponentem orna-

mentu jest drzewo. Pozosta e s  trudne do wyt umaczenia. Nawi zuj c 

jednak do ró nych prób interpretacji przedstawie , mo na je uwa a  za 

rysunki pól z drogami (uk ady domostw w osadzie?) i wyobra e  rzeki 

(wody?). Narracj  ornamentu mo na zatem t umaczy  jako, czterokrotnie 

powtórzon  na obwodzie naczynia, nast puj c  sekwencj  znacze : las 

(drzewo) – wóz – pola (domy?) – drogi – rzeka (woda?) (KRUK i MILISAU-

SKAS 1985, 1991, 1999).

134  Najwcze niejszym znaleziskiem jest kredowy model ko a wozu odkryty w 1974 
roku na stanowisku Jebel Aruda nad rodkowym Eufratem w Syrii przez ekspedy-
cj  holendersk . Przedmiot ten datowano trzykrotnie metod  C14, uzyskuj c wyniki:  
3340-3105 p.n.e., 3340-3040 p.n.e. oraz 3335-2890 p.n.e.
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Najwa niejszym sk adnikiem ornamentu z Bronocic s  jednak rysunki 
wozu. Przedstawiono tam pojazd czteroko owy – z ram  w rzucie z góry, 
a ko ami w rzucie bocznym. Na pode cie wozu – pomi dzy osiami – znaj-
duje si  rysunek ko a o nieznanej symbolice (czy by mechanizm skr tu 
przedniej osi, a mo e ko o zapasowe?). Wóz jest wyposa ony w dyszel 
z rozdwojeniem (na jednym rysunku z potrójnym zako czeniem), sta-
nowi cym zapewne ilustracj  v-kszta tnej formy jarzma przyro nego 
(rys. 3-10 f). Mo e to wiadczy  o zaprz ganiu jednego lub pary zwierz t. 
W ród szcz tków kostnych znalezionych w Bronocicach znajduj  si  po-
ro a wo ów z charakterystycznymi ladami zu ycia, powsta ymi przy-
puszczalnie od wi zade  uprz y, pochodz  one jednak z pó niejszego 
okresu rozwoju osiedla (KRUK i MILISAUSKAS 1999). 

Datowanie wzgl dne naczynia z Bronocic zosta o zweryÞ kowane ab-
solutnym oznaczeniem wieku wykonanym w Laboratorium Radiow gla 
w Groningen w Danii. Pos u y y do tego ko ci zwierz ce znalezione wraz 
z opisywanym zabytkiem, datowane na lata 3635-3370 p.n.e., co odpo-
wiada oczekiwaniom wynikaj cym z relatywnego oznaczenia wieku 
naczynia oraz absolutnej chronologii faz rozwoju osiedla. Bezwzgl dne 
datowanie zabytku ma du e znaczenie – jest przes ank  do uznania go za 
najstarszy dowód u ywania ko a (KRUK i MILISAUSKAS 1999).

Rozwój o yskowania

Tarcie zewn trzne, czyli wyst powanie oporu podczas wzgl dnego 
przemieszczania si  dwóch stykaj cych si  cia 135, jest zjawiskiem po-
wszechnym, wp ywaj cym bezpo rednio na sprawno , trwa o  i nieza-
wodno  maszyn i urz dze . Nierzadko eliminacja lub istotne zmniejsze-
nie tarcia umo liwia skonstruowanie nowatorskiego urz dzenia. 

Milowym krokiem w rozwoju techniki by o zast pienie tarcia posuwi-
stego tarciem tocznym – skonstruowanie o yska. Niew tpliwie najstar-
szym materia em stosowanym na o yska lizgowe jest drewno. lizgowe 
o yska drewniane by y wykonywane z twardego drewna (np. grabu  lub 

d bu ). Dla zwi kszenia sprawno ci smarowano je najcz ciej dziegciem 
(vide przypis 128 na s. 129). Jako rodek do smarowania osi kó  w wo-
zach dziegie  by  niezast piony a  do chwili upowszechnienia si  sma-
rów otrzymywanych z ropy naftowej. Z dziegciem jako smarem wi e 

135  W odró nieniu od tarcia wewn trznego, spowodowanego: w p ynie – lepko-
ci  przemieszczaj cych si  wzgl dem siebie cz steczek, w ciele sta ym – jego w a ci-

wo ciami t umi cymi.
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si  pewne, bardzo znane, porzekad o: kto smaruje, ten jedzie; pocz tkowo 
mia o ono odniesienie jedynie komunikacyjne, zupe nie ju  dzisiaj zapo-
mniane... (AMBROSIEWICZ 2002). Do smarowania stosowano tak e smo  
drzewn 136. Smarowano te  t uszczem pochodzenia zwierz cego (p atami 
s oniny lub polewano roztopionym ojem) (KOZAKIEWICZ i MATEJAK 2005 b) 
oraz wod  lub u ywano... owocnika grzyba (wed ug informacji ustnej 
prof. Mieczys awa Matejaka).

Wraz z rozwojem techniki w konstrukcji o ysk drewnianych stosowa-
no nowe materia y – metalowe klamry spinaj ce, metalowe czopy. Stara-
no si  w ten sposób wyeliminowa  najwi ksz  wad  drewna – niewielk  
wytrzyma o  w kierunkach stycznym i promieniowym w porównaniu 
z wytrzyma o c  w kierunku równoleg ym do w ókien. Wykonywanie 
podzespo ów o ysk za pomoc  skrawania powoduje przecinanie w ó-
kien i w efekcie znaczne os abienie konstrukcji. Kolejn  niekorzystn  ce-
ch  drewna jest sk onno  do zmian obj to ci wraz ze zmian  wilgotno ci. 
Zmiana wymiarów przyczynia si  do powstawania p kni  oraz zmian 
kszta tu. Wysychaj ca panewka o yska drewnianego mo e zaciska  si  
na czopie lub zupe nie pop ka  (KOZAKIEWICZ i MATEJAK 2005 b). Twarde 
drewno o yskowe  jest na ogó  do  kruche, podci te podczas obróbki 
w ókna, nara one na zmiany wilgotno ci, mog  stosunkowo atwo p -
ka , szczególnie przy d ugocyklowych obci eniach dynamicznych pro-
mieniowym biciem wa u. 

Rozwój pojazdów

Na terenach dzisiejszego Iraku ju  oko o 3500 roku p.n.e. u ywano 
pojazdów o obrotowej osi z pe nymi drewnianymi ko ami (rys. 3-11 a). 
Znaleziska archeologiczne wskazuj , e oko o 2000 roku p.n.e. na ca ym 
Bliskim Wschodzie pos ugiwano si  na do  szerok  skal  budowanymi 
z drewna pojazdami ko owymi. Od 2000 roku p.n.e. wozy o obrotowej 
osi zast piono pojazdami o ko ach osadzonych niezale nie w o yskach 
lizgowych. Kolejnym etapem by o wprowadzenie kó  szprychowych 

o zdecydowanie wi kszej wytrzyma o ci mechanicznej w stosunku do 
wagi. Mia o to bezpo redni zwi zek z udomowieniem konia i skonstru-
owaniem rydwanów (rys. 3-11 b).

W staro ytno ci dominowa y pojazdy dwuko owe, w ostatnich stu-
leciach p.n.e. skonstruowano mechanizm skr tu przedniej osi (tzw. 

136  Do smarowania osi s u y ma nica ze smo  i z kijkiem do mieszania tej e (KOLBERG 1885).
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kierownik137 – rys. 3-11 c, d), co umo liwi o wytwarzanie efektywnych 
konstrukcji czteroko owych. W pocz tkowym okresie wytwarzania po-
jazdów czteroko owych ze skr tn  osi  nie ustrze ono si  pewnych wad, 
w pierwszych konstrukcjach tego typu bardzo cz sto ko a przednie ocie-
ra y o pud o pojazdu.

Na ziemiach etnicznie polskich pojazdy budowano ju  w X wieku, 
wiadczy o tym relacja Ibrahima Ibn Jakuba, ydowskiego kupca, który 

odby  podró  do krajów s owia skich w latach 965-966.

Królowie ich podró uj  wozami wielkimi, [...] wzniesionymi na czterech 
ko ach. W czterech rogach ich [tj. tych wozów] s  ustawione cztery mocne 

137  Kierownik – ruchoma poprzeczna cz  drewnianego wozu, w nim s  osadzo-
ne k onice. Kierownik jest umocowany ruchomo do poprzecznego progu pod u nej 
awki za pomoc  pionowego sworznia skr tu. (Cz ci wozu zwyczajnego s : k onice 

(cztery kije czy deszczu ki nad ko ami w kwadrat spojone), kierownik, dyszel (u parokonnego 
wozu), rozwora (deska z otworem do sworznia i tylnikiem), lu nie (co si  drabiny przesykuje), 
i u ko a: o , ryfa ( elazna), lon (zatyczka do ko a), piasta, dzwono, sprycha; drabie (drabiny) 
ustawione s  po nad k onicami [...]. Wozy takie u ywane i w samej Warszawie (lubo bez drabi) 
(KOLBERG 1885).

Rys. 3-11. Ewolucja pojazdów (rekonstrukcje): a – wóz z jedn  obrotow  osi  
o ko ach pe nych, Europa rodkowa, 3000 rok p.n.e., b – rydwan z ko ami 
szprychowymi, Egipt, 1300 rok p.n.e., c – wóz czteroko owy ze skr tn  osi , 
Niemcy, 600 rok p.n.e. (Württembergisches Landesmuseum w Stuttgarcie), 
d – wóz czteroko owy resorowany, Francja, VI-V wiek p.n.e. (Museum für 
Antike Schiffahrtd w Mainz)
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belki, z których zwisa na mocnych a cuchach kolebka wy cielona broka-
tem, tak e siedz cy w niej nie trz sie si  podczas wstrz sów wozu. Przy-
gotowuj  te [wozy z kolebkami] równie  dla chorych i rannych [...]138.

Najstarsze historyczne polskie ród a ikonograÞ czne przedstawiaj -
ce polskie pojazdy ko owe – wozy paradne przystosowane do zaprz -
gu wielokonnego – pochodz  z po owy XII wieku. Jednym z nich jest 
p ytka z Drzwi P ockich139 przedstawiaj ca proroka Eliasza na parad-
nym czteroko owym wozie o prostej, krótkiej skrzyni ozdobionej fryzem 
z geometrycznym motywem kratownicy (rys. 3-12 a). Wóz Eliasza  jest 
wyposa ony w zaprz g parzysty w uprz y tzw. nowo ytnej, szorowej 
(vide przypis 185 na s. 233) z postronkami przymocowanymi do orczy-
cy (vide przypis 146 na s. 146). Skrzynia jest po o ona bezpo rednio na 
osiach, bez amortyzacji oraz bez mechanizmu skr tu przedniej osi.

Podobna scena z prorokiem Eliaszem jest przedstawiona na kielichu 
z ko cio a Kanoników Regularnych w Trzemesznie z drugiej po owy XII 

138  Relacja Ibrahima Ibn Jakuba (vel Ibrahima Ibn Yaquba al-Tartushiego) w prze-
k adzie Al. Bekriego w: MONUMENTA POLONIAE HISTORICA (1960).

139  Drzwi P ockie zosta y ufundowane w 1154 roku przez biskupa Aleksandra 
z Malone. S  jednym z arcydzie  odlewnictwa roma skiego w Polsce. Dziel  si  na 
48 kwater ukazuj cych sceny ze Starego i Nowego Testamentu, alegorie i portrety 
fundatorów. Niestety, drzwi w katedrze p ockiej to jedynie kopia z 1981 roku. Ory-
gina  znajduje si  od XIV wieku w Soborze M dro ci Bo ej w Nowogrodzie Wielkim 
w Rosji (DYLEWSKI 2004).

Rys. 3-12. Rozwój pojazdów w Polsce: a – najstarsze przedstawienie wozu, 
Drzwi P ockie  (1154), b – bójka stelmachów, Kodeks Baltazara Behema (1505) 
(BUCHER 1889, tab. 11)
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wieku. Kolejnym przyk adem jest miniatura z tzw. Kodeksu ostrowskiego, 
przechowywanego w Kanadzie (Legenda o wi tej Jadwidze l skiej – 1353), 
na której przedstawiony jest wóz czteroko owy z szorowym zaprz giem 
parzystym, o konstrukcji nieresorowanej ramowej, równie  bez mechani-
zmu skr tu. Znaczny rozwój techniki budowy pojazdów nast pi  w Pol-
sce w wiekach XV i XVI ( URAWSKA 1982). W tym okresie istnia o wiele 
konkuruj cych ze sob  manufaktur. W krakowskim Kodeksie Baltazara 
Behema z 1505 roku (BEHEM 1505), przechowywanym w Bibliotece Jagiel-
lo skiej, znajduje si  miniatura przedstawiaj ca potyczk  na maczugi 
dwóch stelmachów140 (rys. 3-12 b).

Oprócz zada  transportowych pojazdy drewniane mog y pe ni  
funkcje specjalne. Przyk adem tego typu pojazdu jest przewo ny m yn 
zbo owy przedstawiony na rysunku 3-13. M yn  by  przeznaczony do za-
stosowania w wojsku ([...] którzy do wiadczyli, jaka jest niewygoda, gdy si  
traÞ  obóz lokowa  daleko od m ynów, na takowe kosztu a owa  nie b d , które 
by na wozie jednym osadzone, m k  mlec mog y na dwa kamienie tak sposobnie 
jako wodne [...], SOLSKI 1690). Autor tak opisuje rysunek: Sporz dzenie tedy 
wozowego m yna b dzie takowe, jakie pokazuj  2 Þ gury: jedna reprezentuj ca 
stoj ce wa y kó , wysoko  cewów141 i kamieni grubo , druga dyjametry [ red-
nice] albo roz o ysto  wa ów, kó  cewów i kamieni [...] (SOLSKI 1690, Ksi ga II, 
Zabawa II).

Rysunek 3-13 jest interesuj cy z jeszcze jednego powodu: otó  Solski 
przedstawi  swój m yn wozowy w rzutach prostok tnych, które wesz y do 
powszechnego u ycia znacznie pó niej i s  stosowane w zapisie konstruk-
cji do dzi . Innym istotnym elementem szkicu jest podzia ka rysunkowa, 
która u atwia szybk  orientacj  co do wymiarów poszczególnych cz ci. 
M yn  by  nap dzany przez dwa konie, poruszaj ce za pomoc  kieratu 
wa  MH z osadzonym na nim ko em z batym B. Ruch ko a B by  przeka-
zywany na cewy C, z nich przez wa  FG na ko a D, które z kolei przekazy-
wa y ruch obrotowy na cewy E nap dzaj ce kamienie m y skie K.

Innego rodzaju pojazdem specjalnym by  wózek mierniczy (rys. 3-14), 
którego zasada u ytkowania polega na zliczaniu obrotów ko a L o zna-
nym obwodzie (5 okci  2,98 m). Zasadnicze elementy wózka mierniczego 

140  Stelmach – rzemie lnik co spód [podwozie] pojazdu robi (LINDE 1807-1814, t. 5, 
s. 397).

141  Cewy (sze ciornia, cywie, cewia) – ko o k towej przek adni z batej zbudowa-
ne z dwóch pier cieni z otworami (tzw. ryfek), w których by y umieszczone palce 
(cewki).
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to szybiste [tu: zaokr glone], osadzone na wale ko o L, palec R o d ugo ci 
dwóch cali (~ 50 mm), palec C o d ugo ci 3-4 cali (~74-99 mm) oraz pr t 
zamocowany w punktach BD. 

W instrukcji u ytkowania wózka SOLSKI (1683) napisa : Niech i  poda 
okazyia przemierzá  g iáki d ugi, álbo drog  od terminu do terminu opi ánym 
Wózkiem Mierniczym. Tedy ieden cz owiek niech i  nágotuje do ráchowania 
g o ów, które pr yná drewniána R D B, podnie iona od pálcá R y pu zczona ná 
pálec C, mu i wydawá . A ten powinien mie  grochu ziarn z pi  et w kie zeni, 
y woreczek álbo pude ko ná ich odk adánie po ka dym g osie pr zynki d iesi tym 

Rys. 3-13. M yn  zbo owy  przewo ny (SOLSKI 1690, Ksi ga II, Zabawa II)
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[...] (SOLSKI 1683, Rozdzia  I, Zabawa VII). W dalszej cz ci opisu wózka 
podane s  przestrogi dla ko odzieja, szczególnie dotycz ce koniecznej 
precyzji wykonania ko a o odpowiedniej rednicy, tak aby uzyska  do-
k adny obwód wynosz cy 5 okci.

Prze om XVII i XVIII wieku to okres wielu znacz cych innowacji kon-
strukcji wozów konnych zako czony powstaniem pierwszych pojaz-
dów silnikowych. W tym okresie w Europie u ywano oko o 60 typów 
ró nych wozów konnych (osobowych, osobowo-towarowych, towaro-
wych, paradnych, specjalnych). Wiele nowych rozwi za  wprowadzo-
no w pojazdach osobowych, pojawi o si  o wietlenie, hamulce, zadbano 
o amortyzacj . Oko o roku 1770 zastosowano we Francji znacz c  inno-
wacj  – system resorów Dalema (tzw. á la Dalem). Polega  on na zawie-
szeniu pud a karety na czterech pionowych, wielowarstwowych resorach 
piórowych wykonanych ze stali lub drewna w formie wyci gni tej lite-
ry S, pochylonej ku pud u karety (rys. 3-15 a). 

Uzupe nieniem systemu á la Dalem, chocia  nie zawsze, by y dwie d u-
gie, poziome spr yny p askie umieszczone pod pud em, umocowane 
za pomoc  skórzanych pasów zszywanych z kilku warstw skóry. Inny 
konstruktor francuski, Polignac, zastosowa  wielowarstwowe drewnia-
ne resory piórowe w kszta cie litery C (rys. 3-15 b). W roku 1804 An-
glik Obadiah Elliott skonstruowa  resory eliptyczne (rys. 3-15 c), które 

Rys. 3-14. Wózek mierniczy  z instrukcj  wykonania (SOLSKI 1683, Roz-
dzia  I, Zabawa VII)
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pocz tkowo mia y pióra drewniane, podobne do wspó cze nie stoso-
wanych w meblarstwie p askich spr yn sklejkowych, pó niej stalowe. 
W 1808 roku jego rodak Windus po czy  system resorów C-kszta tnych 
z resorami eliptycznymi w kombinacj  zawieszenia na o miu resorach. 
Inny Anglik, John Collinge, skonstruowa  w 1787 roku nowe o yskowa-
nie wyposa one w smarownic  olejow  (zwan  osi  Collinge’a). Ten wy-
nalazek poprawi  sprawno  o yskowania oraz u atwi  utrzymywanie 
czysto ci ( URAWSKA 1982).

Dwuko owe, drewniane pojazdy, w których siedz cy na siedzeniu je -
dziec odpycha  si  nogami od ziemi, pojawi y si  pod koniec XVIII wieku 
w Pary u (rys. 3-16 a), a ich konstruktorem by  Comte de Sivrac. Uzna-
wany za wynalazc  roweru jest jednak Karl Friedrich Christian Ludwig 
Freiherr Drais von Sauerbronn (1785-1851), znany jako Karl Drais, jego 
innowacj  by o obrotowe osadzenie przedniego ko a, co umo liwi o skr -
canie bez konieczno ci zsiadania z pojazdu (rys. 3-16 b).

Rys. 3-15. Amortyzacja pojazdów resorami piórowymi: a – system S-kszta tnych 
pionowych drewnianych resorów Dalema (ok. 1770) (fot. P. Pohl), b – system 
C-kszta tnych pionowych drewnianych resorów Polignaca (ok. 1790), c – sys-
tem poziomych metalowych resorów Elliotta (1804)

Rys. 3-16. Drewniane pojazdy dwuko owe: a – protoplasta roweru (Comte de 
Sivrac, 1790), b – pierwszy rower (Karl Drais, 1817)
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Pierwsze samobie ne pojazdy, nap dzane silnikami parowymi (rys. 
3-17 a), by y wykonane z drewna, podobnie jak siedzisko i inne elementy 
pierwszego samochodu z silnikiem benzynowym (rys. 3-17 b). 

Jeszcze w po owie XX wieku w przemy le motoryzacyjnym powszech-
nie wykorzystywano ró ne gatunki drewna. Pierwszy polski samochód 
CWS T1  (1923) mia  nadwozie cz ciowo drewniane (wykonane ze sklej-
ki ). Pierwszy powojenny polski autobus „Star 50 ” (1951) mia  poszycie 
wewn trzne wykonane z p yt pil niowych i sklejki . Pierwsze egzempla-
rze „Syren” (model 100 z 1957 roku) mia y nadwozie o konstrukcji drew-
nianej pokryte tworzywem skóropodobnym.

Jak podaje GNOI SKI (1952), na ka dy kilogram masy w asnej czte-
roko owej furmanki (o drewnianej skrzyni adunkowej i drewnianych 
ko ach) przypada o blisko 3,5 kg adowno ci. Dla porównania – typo-
wa naczepa kontenerowa wspó czesnego ci gnika siod owego wa y 
5800 kg i ma adowno  24 900 kg, czyli stosunek jej adowno ci do 
masy w asnej wynosi 4,3 kg/kg. adowno  wzgl dna takiej naczepy 
jest wi ksza tylko o 23% od adowno ci wzgl dnej drewnianej wiejskiej 
furmanki. Mo na by o si  spodziewa  wi kszej ró nicy, tym bardziej, 
e naczepa kontenerowa jest pozbawiona wa cej kilkaset kilogramów 

plandeki ze stela em, a w oszacowaniu pomini to mas  samego konte-
nera. SKWARCZY SKI (1925) podaje, e na utwardzonej drodze w terenie 
pagórkowatym (wznios do 5%) dwa konie s  w stanie transportowa  
adunek 2000 kg przez 8 godzin, a przy wzniosie do 2,5% – 3500 kg 

(v ~= 1,1 m/s).
Wykonanie podwozia tradycyjnego drewnianego wozu czteroko owe-

go, tzw. furmanki, najcz ciej wymaga o zaanga owania rzemie lników 

Rys. 3-17. Pojazdy silnikowe: a – ci gnik Cugnota (1771), b – samochód Benza 
(1885)
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dwóch profesji: ko odzieja/stelmacha142 i kowala. Koordynatorem zespo-
u by  stelmach, którego zadaniem by o zbudowanie podwozia. W typo-

wym podwoziu najbardziej pracoch onnym zaj ciem by o wykonanie kó . 
Drewniane ko o wozu sk ada si  z sze ciu zasadniczych cz ci: szprych, 
wie ca, piasty drewnianej, tulei metalowej wewn trz piasty oraz dwóch 
obr czy na piast  i jednej na wieniec. Do wyrobu ka dej cz ci ko a u y-
wano odpowiedniego drewna. Obr cz ko a tworzy o najcz ciej sze , 
ewentualnie osiem, d bowych dzwon (vide przypis 52, s. 59). W zale -
no ci od posiadanego materia u wie ce kó  wykonywano jako ca kowi-
cie gi te lub sk adane. Szprychy  by y równie  niemal wy cznie d bowe 
(strugane na kobylicy za pomoc  o ników). Ich wymiary i kszta t kontro-
lowano za pomoc  szablonu. Podczas wykonywania szprych dbano o to, 
aby w miar  mo liwo ci nie przecina  w ókien, na szprychy wybierano 
zatem drewno prostow ókniste  i obrabiano je upaniem. Takie podej-
cie zapewnia o szprychom wytrzyma o  wi ksz  o 15-20% od szprych 

z podci tymi w óknami (GNOI SKI 1952). Piast  wykonywano z drewna 
brzozowego , d bowego  lub jesionowego . Wewn trzna cz  piasty, tzw. 
buksa, pe ni a rol  panewki o yska lizgowego, która wspó pracowa a 
z czopem wykonanym z br zu lub stopów elaza. Piasta  by a wzmoc-
niona czterema metalowymi opaskami: oba zw aj ce si  ko ce piasty – 
dwiema ryfkami 143, rodkowa za , grubsza jej cz , z obu stron gniazd do 
osadzenia szprych – dwiema w szymi, tzw. tradynkami. Piast  wykony-
wano z jednego okr glaka o rednicy 220-250 mm, ociosanego wst pnie 
na kszta t bary kowaty z naddatkami na rednicy rz du 8-10 mm. Cz sto 
w celu przyspieszenia wyschni cia wiercono otwór osiowy do osadzenia 
metalowej tulei (panewki) przed obróbk  wyka czaj c  toczeniem, w ta-
kim wypadku w otworze piasty umieszczano specjalny sworze  centru-
j cy. Piasta by a obrabiana wyka czaj co na tokarce, na obu jej ko cach 
wykonywano wg bienia dla obr czy ci gaj cych, w rodku trasowano 
dwie linie wyznaczaj ce linie przysz ych otworów na szprychy. Otwory 
wykonywano na d utownicy lub r cznie na stole do d utowania gniazd. 
Aby zabezpieczy  piast  przed p kaniem w trakcie suszenia, jej po-
wierzchnie czo owe smarowano olejem lnianym lub pokrywano klejem 
kostnym lub skórnym wymieszanym z kred . Wysuszon  piast  odda-

142  Ko odziej (vel kole nik) i stelmach (przyp. 140 na s. 140) – synonimiczne okre lenia 
rzemie lników wykonuj cych pojazdy ko owe (LINDE 1807-1814).

143  Ryfka (ryttel, ryffa, rykla, rytla) – metalowa obr cz wzmacniaj ca drewniane ele-
menty urz dze  transmisyjnych (D UGOK CKI i IN. 2004), vide przypis 219 na s. 262.
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wano do ku ni do okucia, gdzie osadzano pier cienie na gor co, które 
stygn c zaciska y si  na pia cie.

Przód i ty  wozu by y czone grubym dr giem (rozwor ) umo liwia-
j cym regulacj  d ugo ci pojazdu. Podczas budowy podwozia ko odziej 
wspó pracowa  z kowalem wykonuj cym metalowe cz ci konstrukcji 
(okucia: kó , dyszla144, orczyka145 i tzw. sztelwagi146 – s u cej do zaczepiania 
dwóch orczyków przy pracy parokonnej). Forma konstrukcyjna nadwo-
zia zale a a od przeznaczenia wozu, który móg  mie  odkryt  skrzyni  
adunkow  (np. bryczka, furmanka, brek, ekwipa , faeton), móg  by  za-

budowany pud em do przewozu pasa erów (np. bro ek, dyli ans, kare-
ta147) lub mie  wyposa enie specjalistyczne (m yn zbo owy, drabiny do 
przewozu siana lub s omy itp.).

3.2.3. D wignice

D wignice s  wa ne w historii techniki, poniewa  to za ich pomoc  
wzniesiono niemal wszystkie monumentalne budowle historyczne. Pod-
stawowego elementu d wignicy, kr ka linowego, u ywano ju  w VIII 
wieku p.n.e. w Asyrii (OR OWSKI 1989). Kr ek linowy  ma form  walca, na 
którego obwodzie jest wykonany rowek zapobiegaj cy zsuwaniu si  liny. 
Jego podstawowym zadaniem jest zmiana trasy (kierunku przebiegu) ci -
gna linowego. Istniej  dwa typy kr ków: sta y (blok nieruchomy – rys. 
3-18 a) i przesuwny (blok ruchomy – rys. 3-18 b). 

Kr ek sta y  jest przytwierdzony do sta ego pod o a. Przez kr ek 
przeplata si  ci gno, które z za o enia nie lizga si , lecz wprawia go 
w ruch obrotowy. Kr ek sta y umo liwia tylko zmian  kierunku si y, 
bez zmiany jej warto ci. Kr ki linowe zestawione w odpowiedni uk ad 
(zwany wielokr kiem lub tali  (w eglarstwie) – rys. 3-18 c) po czony 

144  Dyszel – dr g o d ugo ci oko o 3,5 m, jego grubszy koniec, o przekroju czwo-
rok ta, tkwi  we wpu cie dyszlowym i by  zabezpieczony przed wysuni ciem za 
pomoc  tzw. przetyczki dyszla. Przedni koniec ma okucie i uchwyty do mocowania 
uprz y.

145  Orczyk – zamocowany przegubowo dr ek do po czenia uprz y zwierz cia.
146  Sztelwaga (sztylwaga, waga, orczyca) – nieruchoma okuta belka z zaczepami 

w przedniej cz ci wozu, przyczepiano do niej orczyk.
147  Kareta (karoca, landara) by a powszechnie u ywana przez polsk  arystokracj  

w XVII i XVIII wieku. Jej pud o by o zawieszane na rzemiennych pasach lub umiesz-
czone na dwóch pod u nych, spr ystych belkach. Na prze omie XVIII i XIX wieku 
– resorowane z u yciem drewnianych resorów piórowych.
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lin  b d  linami zapewnia odpowiednie prze o enie si  przy podnosze-
niu adunków. Wynalazek wielokr ka przypisuje si  greckiemu uczo-
nemu i in ynierowi Archimedesowi z Syrakuz (ok. 287-ok. 212 p.n.e.), 
autorowi s ynnego powiedzenia: Dajcie mi punkt oparcia, a porusz  Ziemi . 
Mia  on, wed ug tradycji, przeprowadzi  w 260 roku p.n.e. wodowanie 
najwi kszego okr tu swojej epoki, Syrakuzji (o d ugo ci 150 m), za po-
moc  skomplikowanych uk adów wielokr ków. Wielokr ek ma za-
stosowanie wsz dzie tam, gdzie trzeba podnie  du e ci ary z u yciem 
niewielkich si , mo na wyró ni  trzy jego typy: zwyk y (rys. 3-18 d), po-
t gowy (rys. 3-18 e) i ró nicowy (rys. 3-18 f).

Wykorzystuj c wielokr ki, Grecy skonstruowali pierwsze d wignice 
nap dzane r cznymi ko owrotami. D wignice te sk ada y si  zazwyczaj 
z kilku drewnianych d u yc ustawionych sko nie i po czonych u góry. 
Nap dzano je kabestanem, czyli ko owrotem poziomym, albo ko em 
deptakowym obracanym przez chodz cych w jego wn trzu ludzi. Tego 
rodzaju d wigi by y stosowane w niemal niezmienionej postaci od cza-
sów staro ytnych a  do epoki odrodzenia, kiedy wprowadzono, oprócz 
przek adni linowych, równie  przek adnie z bate. Zgodnie ze ród ami 

Rys. 3-18. Elementy d wignicy: a – kr ek sta y, b – kr ek przesuwny, c – 
zasada dzia ania wielokr ka, d – wielokr ek zwyk y, e – wielokr ek pot -
gowy, f – wielokr ek ró nicowy
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pisanymi, w III wieku ko owrót spe ni  prawdopodobnie po raz pierw-
szy funkcje d wigu osobowego. Wzmianka pochodzi od ira skiego en-
cyklopedysty z XIII wieku, który pisa  o remoncie jednego z wysokich 
mostów: [...] wi kszo  robotników musiano opuszcza  ko owrotami za pomoc  
wyci gów, w koszach i sieciach. W staro ytno ci stosowano równie  windy 
dla uzyskiwania efektów teatralnych (Deus ex machina). W 80 roku n.e. 
cesarz Tytus zako czy  budow  amÞ teatru Flawiuszów (Koloseum); by  
on wyposa ony w szereg wind i d wigów, za pomoc  których wci gano 
na aren  ludzi i dzikie zwierz ta. Opisy d wignic stosowanych w I wie-
ku n.e. znajduj  si  w traktacie Witruwiusza De architectura (WITRUWIUSZ 
ok. 27-13 p.n.e., rozdzia  10.2, wersy 1-10) oraz w pismach Herona z Alek-
sandrii (Mechanica 3.2-5). 

O znaczeniu mechanizacji w I wieku p.n.e. pisze Witruwiusz:

Nie jest dopuszczalne zwlekanie, gdy konieczno  zmusza do wykonania 
w okre lonym czasie [...] podj tego zadania. Potrzebna jest du a rozwaga 
i obmy lanie gdy  nic nie da si  wykona  bez znajomo ci machin i rozleg ej 
wiedzy oraz du ej pomys owo ci [...]148.

Stawianie budowli z wielotonowych bloków kamiennych wymaga o 
zastosowania urawi. Antyczny uraw wed ug rekonstrukcji POORTVLIETA 
(2004) przedstawia rysunek 3-19. uraw  jest wyposa ony we wci gark  
linow  umo liwiaj c  podnoszenie ci aru oraz obrotow  podstaw  za-
kotwiczon  w gruncie.

W urawiach stosowano dwa ród a nap du: kabestany oraz ko a 
deptakowe . W przypadku kabestanów prze o enia linowe umo liwia y 
ud wig 750 kg na osob , ko a deptakowe  za , z uwagi na swoj  rednic , 
nawet do 3000 kg na osob . Je eli zastosowano ko o deptakowe , musia-
o ono by  wyposa one w hamulec. Antyczne i redniowieczne hamulce 

klockowe lub u ywane powszechnie z batki z zapadk  by y zawodne 
i powodowa y wypadki. Na rysunku 3-20 a przedstawiono rekonstrukcj  
rzymskiego urawia o wysoko ci 10,4 m i ud wigu – w wersji z ko em 
deptakowym z dwuosobow  obsad  – oko o 6000 kg.

148  T umaczenie M.S. Oryginalny tekst brzmi: Nec solum id vitium in aediÞ ciis, sed 
etiam in muneribus, [...]. In his vero opus est prudentia diligens et igenii doctissimi cogitata, 
quod nihil eorum perÞ citur sine machinatione studiorumque vario ac sollerti vi gore (WITRU-
WIUSZ 27-13 p.n.e., Liber X, Praefatio).
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Rys. 3-19. Antyczny uraw (na podstawie POORTVLIETA 2004)

Rys. 3-20. urawie: a – rekonstrukcja rzymskiego urawia typu Polyspastos 
(Bonn, Niemcy), b – uraw do budowy Wie y Babel (BIBLIA MACIEJOWSKIEGO 
1250, fol. 3 r)
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W dalszej cz ci, opisuj c ko a deptakowe , przedstawiono dwie 
d wignice – wci gark  budowlan  oraz d wig portowy (vide rys. 3-74 
na s. 230) oraz zastosowanie ko a deptakowego do nap du d wignicy. 
O d wignicach WITRUWIUSZ (27-13 p.n.e.) nadmienia:

Trzeci rodzaj [maszyn s u y] do windowania [i] zwany jest przez Greków 
 [barulkon]. [...] Ten trzeci rodzaj maszyn umo liwia bezpiecz-

ne podnoszenie ci arów przez uk ad st onych drewnianych belek. [...] 
D wigi wykazuj  wielkie i wspania e zalety w u yciu, je li pos ugiwa  si  
nimi umiej tnie149.

urawie redniowieczne by y zbli one konstrukcyjnie do stosowa-
nych w antycznym Rzymie i Grecji. Podobnie jak we wcze niejszych 
przypadkach, ich ostateczn  posta  konstrukcyjn  dostosowywano do 
indywidualnych potrzeb. Zachowa o si  bardzo niewiele opisów i rysun-
ków d wignic redniowiecznych. Prawdopodobnie takie dokumentacje 
w ogóle nie powstawa y – by y to czasy, kiedy nawet wielkie katedry 
budowano bez sporz dzania dokumentacji. Jednak pewne informacje 
zachowa y si . Wiele rysunków zawartych w tekstach ówczesnych ko-
deksów, biblii i modlitewników przedstawia drewniane maszyny i urz -
dzenia budowlane (w tym d wignice). Jest niemal pewne, e dawni 
kopi ci i rysownicy, tzw. iluminatorzy, czerpali wzory ze wspó czesnych 
im budów, a wydarzenia biblijne umieszczali w aktualnej scenerii. lady 
po urz dzeniach d wignicowych zachowa y si  na poddaszach katedr 
i innych budowli. Przyk ad redniowiecznego urawia budowlanego na-
p dzanego ko em deptakowym przedstawia rysunek 3-21.

W XV wieku skonstruowano uraw nowego typu – po jego wysi gni-
ku (ramieniu) przesuwa  si , wraz z ci arem, specjalny wózek. W cza-
sach odrodzenia zacz to nap dza  d wigi kieratami konnymi lub ko ami 
wodnymi. D wignice by y szeroko stosowane w budownictwie oraz gór-
nictwie, ale nie tylko; niemal ka dy wiatrak by  wyposa ony w urz dze-
nie wspomagaj ce za adunek zbo a w workach (vide rys. 3-55, s. 206; rys. 
3-56, s. 207; rys. 3-59, s. 210 oraz rys. 3-61, s. 214), urz dzenia typu d wi-

149  T umaczenie M.S. Oryginalny tekst brzmi: [...] tertium tractorium, id autem Gra-
eci  vocitant [...]. Tractorium vero, cum onera machinis pertrahuntur, ut ad alti-
tudinem sublata conlocentur. [...] Tractoria autem maiores et magniÞ centia plenas habet ad 
utilitatem opportunitates et in agendo cum prudentia summas virtutes (WITRUWIUSZ 27-13 
p.n.e., Liber X, Capitulum 1).
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gnicowego stosowano równie  do wspomagania za adunku d u yc do 
pilarki ramowej (rys. 3-94, s. 258).

Kilkadziesi t ró nego rodzaju urz dze  d wignicowych znajduje si  
w Architekcie polskim Stanis awa Solskiego (pe ny tytu : przypis 8, s. 12). Au-
tor rozpoczyna opis d wignic, wyk adaj c teori  na przyk adzie maszyn 
prostych (d wigni), i przechodzi kolejno do bardziej skomplikowanych 
urz dze . Pierwsz  jest wci garka budowlana – walec prosty z dr gami. 
We wst pie do opisu maszyny Solski pisa : Znaczna tego przemys u jest 
potrzeba, aby ko a mniejsze bli sze by y ci aru, który do góry ci gniemy, gdy  
im ko a wi kszy maj  obwód, tym ramiona d u sze mie  musz , zaczym s absze 
i niebezpieczniejsze do zniesienia ci arów (SOLSKI 1690, Ksi ga I, Zabawa I). 
Wci garka  pokazana jest na rysunku 3-22.

W mechanizmach d wignic wykorzystywano rozmaite uk ady wielo-
kr ków. W XVII wieku by y ju  znane wszystkie wspó cze nie u ywane 
ich typy. Na rysunku 3-23 zamieszczono wielokr ki stosowane przez Sta-
nis awa Solskiego w opisach konstrukcji kilkunastu typów wci garek bu-
dowlanych. Kr ki budowano z twardego drewna (najprawdopodobniej 

Rys. 3-21. uraw  nap dzany ko em deptakowym podczas budowy 
ko cio a w Trzebnicy (z obrazkowej legendy o w. Jadwidze l skiej 
z 1451 roku, WI LICKI 1996)



152 3. Maszyny z drewna

z grabu  lub g ogu , ewentualnie z cisu , jaworu  i d bu ); o yskowano je 
lizgowo, stosuj c dost pne smary (smo  drzewn , t uszcz zwierz cy) 

na „ elaznych” czopach.
SpecyÞ cznym urz dzeniem do transportu bliskiego jest przeno nik 

kube kowy przedstawiony przez SOLSKIEGO (1690, Ksi ga I, Zabawa I, Na-
uka 53). Podobny jak ni ej opisany by  u ywany przy fortyÞ kacji Gda ska 
w XVII wieku. Niemal ca e urz dzenie, poza okuciami, by o zbudowane 
z drewna (rys. 3-24). Nap d przeno nika zapewnia  kierat ko ski. O 75 
lat pó niejszy od podr cznika Solskiego podr cznik Józefa Rogali skie-
go (1765-1770) ma t  nad pierwszym przewag , e j zyk opisu jest a-
twiejszy do zrozumienia. Rogali ski pos uguje si  polsk  terminologi  
techniczn  zbli on  do wspó czesnej. Przedstawiaj c zagadnienie czysto 
konstrukcyjne, stosuje opis ci g y, nie dziel c go na poszczególne cz ci. 
Korzystaj c ze sposobno ci, e w podr czniku zatytu owanym: Do wiad-
czenia skutków rzeczy pod zmys y podpadaj cych [...] Rogali ski zamie ci  
opis transportowego wyci gu linowego wed ug Solskiego, pos u ono si  
tymi obja nieniami.

Do tych sposobów s usznie przyda  nale y ów sposób wygodny do nawo-
enia [tj. przewo enia] ziemi na sypanie wa ów naoko o twierdz, k dy 

wybranie rowu R (w obrazku 5 [... – rys. 3-24]) nie dostarcza do  ziemi 
na wa  W oko o miasta, które zmocni  chcemy. Wtenczas pospolicie z wiel-
kim nak adem i mnóstwem ludzi przychodzi wa  sypa  takami [taczkami] 
albo wozami, zw aszcza gdy jest odleg e miejsce HE, z którego ma si  bra  

Rys. 3-22. Wci garka  budowlana – wa ek prosty 
z dr gami (SOLSKI 1690)
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ziemia. Co wszystko mo e si  jednak wykona  z znaczn  ochron  pieni dzy 
i z ma  liczb  ludzi, sporz dziwszy dwa kr gi LK grube na walcach MH, 
HG mocnych i mi szych osadzone, lin  jednostajn  S opasana, grub  na 
4 [100 mm] albo 5 calów [125 mm], od której wisie  maj  wiaderka drew-
niane V, we dwa lub trzy okcie od siebie odleg e [ok. 1,2-1,7 m]. 

Dla kr gu L z jego walcem MN stawia si  zr b, czyli wi zanie [utwier-
dzenie] z drzewa za wa em, dla kr gu za  K stawia si  przy tym miejscu, 
sk d maj  bra  ziemi . Na walcu HG jest osadzone ko o F palczaste, czyli 

Rys. 3-23. Uk ady wielokr ków (SOLSKI 1690)
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z bate, które im b dzie wi ksze, tym bardziej lekko ci przyczyni koniom 
obracaj cym walec CB z kó kiem szczeblistym B. Dyszle CD dwa lub czte-
ry na walcu CB im d u sze b d  tym ujm  wi cej ci aru koniom. Lina S 
opasuj ca kr gi LK ma by  zszyta. Za  dla jej wci gania kr g L z swoim 
walcem MN ma by  pomykalny, tak na dole przy M, jako na górze przy N, 
co atwo si  sprawi gdy sztuki wierzchnie i górne, w których osi walca MN 
obraca  si  maj , b d  osadzone mi dzy dwoma drzewami na dole i na gó-
rze, eby miedzy niemi te sztuki, w których si  osi MN utrzymuj , mog y 
si  klinami odbija  i tak lin  wyci gn . Na koniec dla ulgi kr gom obra-
caj cym lin  obci on  wiaderkami, maj  by  porozstawiane tu i ówdzie 
po parze s upów RR trzymaj ce na sworzniach elaznych, mocnych kr -
gi T drewniane, otoczone mogilasto, wolno si  obracaj ce tak, eby sznu-
ry z wiadrami wolno miedzy sworzniami p askog owatemi przechodzi y, 
a lina gruba po kr gach T ci gn  si  mog a.

Czego wszystkiego w przygodzie tak u ywa  mo na. Wyci gn wszy naj-
pierwej jak najlepiej lin  i wiadra do niej przystosowawszy, par  koni albo 
cztery zaprz c w dyszle stoj ce u walca CB, aby kó ko szczebliste B obraca-
o ko em F, za którym obraca  si  b dzie i kr g K, a ten lin  S. Tymczasem 

na miejsce H ludzie dowo  ziemi  takami z pobli a, drudzy za  nasypuj  

Rys. 3-24. Urz dzenie linowe do transportu bliskiego (SOLSKI 1690)
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coraz insze nadchodz ce wiadra, które gdy przyjd  na miejsce W, maj  by  
wywracane od jednego cz eka, ziemi  za  wysypan  rozk adaj  drudzy na 
wale. Wi zanie do tego wszystkiego (które si  w obrazku nie pokazuje, lecz 
ka dy najpro ciejszy cie la wed ug przemys u swego zrobi  go mo e) takie 
ma by , aby si  atwo da o rozbiera  i na insze miejsce wed ug potrzeby 
ustawi . Z tego opisania ka dy uzna, e ten sam sposób s u y  mo e do 
pr dkiego dostarczania wody na ugaszenie po arów ognia, gdy si  kr g K 
postawi przy studnie lub rzece, a drugi blisko pogorzeliska, eby z wiadra 
zamiast ziemi la  wod  (NOWAK 1961).

W przypadku du ych rozpi to ci lin no nych Solski przewidzia  od-
powiednie wsporniki; s  one narysowane w górnej cz ci rysunku 3-24 
i oznaczone literami N, R oraz T. W opisie autor podaje:

Na koniec: dla folgi kr gom [L i K] obracaj cym lin  oci on  w borka-
mi [wiaderkami] maj  by  postawione tu [i] ówdzie po parze s upów R, 
trzymaj ce na sworzniach elaznych mocnych kó ka T drewniane, otoczone 
mogilasto, wolno [swobodnie] si  obracaj ce, tak eby sznury z w borka-
mi wolno mi dzy sworzniami p askog owatymi przechodzi y, a lina gruba 
po kó kach si  ci gn a (SOLSKI 1690).

3.3. Machiny lataj ce zbudowane z udzia em drewna

Nasza wiedza ma pocz tek w tym, co czujemy 
(Leonardo da Vinci, 1452-1519)150

3.3.1. Pocz tki lotnictwa

Istniej  dwa rodzaje maszyn lataj cych – aerodyny (skrzyd owce, mi-
g owce, szybowce i samoloty) oraz aerostaty (balony, sterowce i statody-
ny). W najstarszych aparatach lataj cych ich wszystkie g ówne uk ady 
by y zbudowane z udzia em dost pnego i najlepiej do tego celu si  na-
daj cego materia u – drewna. W aerodynach wyró nia si  cztery uk ady: 
(1) kad uby i podwozia, (2) p aty no ne, (3) usterzenie i sterowanie, (4) na-
p dy. Drewniane by y: (1ad) uk ady kratowe, skorupowe, golenie, wózki 

150  PELADAN 1907 (cytowana my l z Codex Trivulzianus, ok. 1487-1490).
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i inne, (2) poszycie i uk ady kratowe, (3) stateczniki i stery, (4) mig a. 
G ówne podzespo y aerostatów to: (1) szkielety i gondole, (2) stery i sta-
bilizatory, (3) nap dy, (4) pow oki gazu no nego. W aerostatach z drewna 
wykonywano: (1) konstrukcje podpieraj ce pow ok  gazow , konstruk-
cje gondol osobowych i silnikowych, mocowanie nap dów, sterów itp., 
(2) poszycie p atów, (3) mig a i elementy urz dze  ci gu, (4) uk ady 
upuszczania gazu.

W mitologiach wszystkich kultur wiata znajduj  si  wzmianki o pró-
bach latania. Jednym z pierwszych odwa nych eksperymentatorów by  
Abbas Ibn Firnas151, który w 852 roku przed kalifem al-Rahmanem II 
próbowa  lotu z minaretu Mezquita w hiszpa skiej Kordobie. Wyko-
rzysta  do tego celu spadochron w asnej konstrukcji, a w wyniku skoku 
odniós  lekkie obra enia (FIRST FLIGHTS 1964). W 875 roku 65-letni Abbas 
podj  kolejn  prób , tym razem pilotowanego lotu z u yciem drewnia-
no-p óciennej lotni. Lot ze wzgórza Jabal al-’arus w okolicach Kordoby, 
obserwowany przez wielu ludzi, zako czy  si  nieudanym l dowaniem 
i zranieniem pleców. Ibn Firnas nie próbowa  wi cej lata , zmar  12 lat 
pó niej, w wieku 77 lat (FIRST FLIGHTS 1964).

Wed ug WHITE’A (1978) benedyktyn brat Olivier152 z klasztoru Malmes-
bury153 móg  wiedzie  o lotniczych próbach Abbasa Ibn Firnasa. W roku 
1060, by  mo e zainspirowany jego wyczynami, podj  nieudan  prób  
lotu na lotni w asnej konstrukcji z wie y ko cielnej. Zmar  na skutek od-
niesionych obra e .

Ju  w 1267 roku angielski Þ lozof Roger Bacon (ok. 1214-1292) przewi-
dzia  wynalezienie mikroskopu, teleskopu, okularów, statków parowych 
oraz maszyn lataj cych pilotowanych przez cz owieka:

Mog  by  zbudowane okr ty poruszaj ce si  bez wio larzy, mog ce e-
glowa  zarówno po rzekach, jak i po morzu, prowadzone przez jednego 
cz owieka z wi ksz  pr dko ci  ni  gdyby by y pe ne wio larzy. Podobnie 
mo na skonstruowa  wozy je d ce bez u ycia zwierz t poci gowych, na-
p dzane niewiarygodn  energi , tak jak podobno je dzi y uzbrojone w kosy 

151  Abbas Ibn Firnas vel Abbas Qasim Ibn Firnas lub w zlatynizowanej wersji: Ar-
men Firman (810-887) – arabski wynalazca, muzyk i poeta; twórca metronomu.

152  Olivier (?–1060), Elmer lub Eselmer wed ug ró nych róde  – mnich, mechanik, 
astronom i astrolog, zafascynowany greck  mitologi , szczególnie mitem o Dedalu 
i Ikarze (SEWERYN 1961, WILTSHIRE NOTES... 1896, Vol. 1, 1893-1895, s. 123).

153  Miasto w po udniowej Anglii, oko o 150 km na zachód od Londynu, obecnie 
zamieszka e przez blisko 5000 mieszka ców.
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rydwany staro ytnych. Mog  by  zbudowane maszyny lataj ce, ta-

kie e cz owiek siedz cy wewn trz maszyny b dzie ni  kierowa  

za pomoc  pomys owego mechanizmu i lecia  przez powietrze jak 

ptak [wyró nienie M.S.]. Ponadto mo na sporz dzi  przyrz dy, które 
cho  same niewielkie, wystarcz , aby podnie  lub przyt oczy  najwi k-
sze ci ary [...] Mog  te  by  skonstruowane przyrz dy (podobne do tych, 
które wykonano na rozkaz Aleksandra Wielkiego), s u ce do chodzenia po 
wodzie lub do nurkowania154.

Idea latania absorbowa a równie  Leonarda da Vinci, który oko o roku 
1485 sporz dzi  plany aparatów lataj cych, lecz najprawdopodobniej nie 
próbowa  ich skuteczno ci w praktyce. Pozostawione przez niego notatki 
i szkice rozwi za  konstrukcyjnych, b d ce owocem licznych rozwa a  
teoretycznych nad mo liwo ciami lotu cz owieka w maszynie nap dza-
nej si  mi ni, do dzi  budz  podziw dla geniuszu ich autora. Da Vinci 
opracowa  teori  spadochronu, bada  mo liwo ci lotu cz owieka z u y-
ciem mig owca ze rub  Archimedesa o rednicy oko o 5 m (rys. 3-25 a), 
ruchomych skrzyde  (rys. 3-25 c, d) oraz aparatu zasad  dzia ania przy-
pominaj cego mig owiec (rys. 3-25 b). 

W listopadzie 2002 roku, 500 lat po wykonaniu szkiców, na zamówie-
nie telewizji BBC wykonano rekonstrukcj  lotni Leonarda. Lotnia , zbudo-
wana z materia ów dost pnych w XV wieku, wa y aby bez pilota oko o 
100 kg. Replika nie by a wiern  kopi , zastosowano w niej wspó czesne 
materia y konstrukcyjne155, znacznie zmniejszaj c jej mas .

Ob udna replika (ang. pious replica), jak nieco z o liwie napisano w news-
letterze z roku 2003156, wa y a zaledwie oko o 23 kg. Wykonano na niej 
udane loty lizgowe ze wzniesienia, najd u szy trwa  18 s. Lotnia  okaza a 
si  do  trudna w pilota u.

Pomys  latania próbowa  urzeczywistni  w 1496 roku inny, wspó cze-
sny da Vinciemu, matematyk Giovanni Dante z Perugii, który wszed szy 
na szczyt Campanelli przelecia  lotem lizgowym oko o 300 m lotni  w a-
snej konstrukcji (SEWERYN 1961).

154  Roger Bacon: Epistola de Secretis Operibus Artis et Naturae (SPRAGUE DE CAMP 
1968, s. 407).

155  Stopy aluminium zamiast drewna oraz tkanin  poliestrow  (tzw. darkon) za-
miast impregnowanego p ótna.

156  The Leonardo da Vinci Society, Issue 22, May/November 2003.
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Fausto Veranzio157 opublikowa  w 1595 roku rysunek spadochronu 
w asnego pomys u. Zdaniem biskupa Johna Willkinsa (1614-1672), sekre-

157  Fausto Veranzio (1551-1617) – Chorwat, Faust Vrancic ( ac. Verantius), w o-
ski biskup, uczony, pisarz, in ynier wojskowy, wynalazca, urodzony w Szybeniku, 
zmar y w Wenecji.

Rys. 3-25. Rysunki maszyn lataj cych (LEONARDO DA VINCI 1483-1499, F. 846 v.): 
a – ornithopter, b – pierwowzór mig owca, c – mig owiec nap dzany si  
mi ni, d – mechaniczne skrzyd a
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tarza Towarzystwa Królewskiego w Londynie, przetestowa  jego dzia a-
nie w praktyce158. Skorzysta  przy tym z w asnego pomys u, podobnego 
do pomys u Leonarda da Vinci, jednak zamiast kszta tu piramidy jego 
spadochron mia  kszta t prostok tny.

Próby skonstruowania maszyn lataj cych podejmowano równie  
w Polsce. Mo na zaryzykowa  stwierdzenie, e tradycje lotnictwa pol-
skiego si gaj  XVI wieku i cz  si  z postaciami Marcina Bielskiego (1495-
-1575), Tytusa Boratyniego (1617-1681), ukasza Piotrowskiego (XVII w.) 
i Kazimierza Siemienowicza (ok. 1600-1651). Marcin Bielski w dziele Spra-
wa Rycerska wed ug post pku y zachowania starego obyczaju Rzymskiego, Grec-
kiego, Macedo skiego... (1569) przytacza najstarszy w literaturze polskiej 
opis rakiety. Tytus Liwiusz Boratyni w roku 1647 lub 1648 przedstawi  
królowi W adys awowi IV traktat pt.: Latanie nie jest niemo liwe, tak jak 
to dotychczas s dzono (Il volare non e impossibile come Þ n ora e stato creduto) 
i najprawdopodobniej zbudowa  pierwszy w wiecie model silnikowego 
aparatu lataj cego ci szego od powietrza. Skrzyd owiec  (ornitopter) zo-
sta  nazwany Lataj cym Smokiem, mia  d ugo  1-1,5 m i by  zaopatrzony 
w ruchome skrzyd o nap dzane mechanizmem spr ynowym. W roku 
1646 ukasz Piotrowski, profesor Akademii Krakowskiej (dzisiejszego 
Uniwersytetu Jagiello skiego), zbudowa  lotni , za pomoc  której bez-
skutecznie usi owa  wznie  si  w powietrze. W roku 1650 w Amster-
damie ukaza a si  ksi ka Artis Magnae Artilleriae Pars Prima (Wielkiej 
Sztuki Artylerii Cz  Pierwsza) autorstwa Kazimierza Siemienowicza, 
zawodowego oÞ cera artylerii. Dzie o zawiera du o wiadomo ci o broni 
rakietowej; jest tam praktyczny opis rakiet do walki w polu, obl niczych 
i sygnalizacyjnych. Co ciekawe, Siemienowicz opisuje te  rakiety wielo-
stopniowe i pociski ze stabilizatorami aerodynamicznymi. Praca Siemie-
nowicza zosta a ju  w 1651 roku wydana w j zyku francuskim, w 1776 
roku we Frankfurcie po niemiecku, a jeszcze 80 lat po pierwszym wyda-
niu niewiele widocznie straci a na aktualno ci, skoro w 1729 roku ukaza a 
si  w Londynie jej angielskoj zyczna reedycja.

Dzie o Siemienowicza obejmowa o dwie cz ci, jednak druga cz , 
zapewne na skutek przedwczesnej mierci autora, nie zosta a wydana, 
a r kopis zagin . Zachowana cz  pierwsza sk ada si  z pi ciu ksi g: 
(1) O przyrz dzie do obliczania kalibrów dzia  i o jednostkach miar u ywanych 

158  Taka informacja znajduje si  w traktacie Mathematical Magic of the Wonders that 
may be Performed by Mechanical Geometry (Matematyczna magia cudów, które mog  po-
wsta  za pomoc  mechaniki wykre lnej), wydanym w Londynie w 1648 roku.
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w ró nych czasach i w ró nych krajach, (2) O materia ach i metodach wyrobu 
prochu strzelniczego, (3) O produkcji rakiet, (4) O produkcji amunicji artyleryj-
skiej oraz (5) O pirotechnice. Najwi kszym osi gni ciem autora jest ksi ga 
trzecia. Siemienowicz wyprzedza w niej sw  epok  o 300 lat, omawiaj c 
i przedstawiaj c na rysunkach rakiety ze stabilizatorami typu delta, ra-
kiety wielostopniowe oraz baterie rakiet159.

Siemienowicz nie by  jedynym Polakiem zajmuj cym si  nap dami 
rakietowymi. Na prze omie XVI i XVII wieku Walenty Zebisz (Sebisch) 
(1577-1657) z Raduszkowic na l sku, architekt, wynalazca, astronom i pi-
rotechnik, podejmowa  problematyk  budowy rakiet i ich zastosowania. 
W roku 1743 Wojciech Bystrzonowski (1699-1770) opublikowa  traktat In-
formacya matematyczna160, gdzie w rozdziale Informacya artyleryjna poda  
dok adny opis konstrukcji rakiet. Wprawdzie ca a Informacya... by a tyl-
ko kompilacj  innych, zagranicznych dzie , jednak zawiera a wiele war-
to ciowej i w przyst pny sposób przedstawionej wiedzy (NOWAK 1961). 
W latach 1818-1823 Józef Bem eksperymentowa  z rakietami w Arsenale 
Warszawskim, a swoje wnioski opisa  w traktacie Uwagi o rakietach zapa-
laj cych (1819)161. Jego badania zaowocowa y powo aniem w wojsku pol-
skim pierwszej pó baterii rakietników konnych (1823) i pieszych (1824). 

Pierwszych, historycznie udokumentowanych lotów dokonano balo-
nami. Bracia MontgolÞ er, zainspirowani traktatem o powietrzu Josepha 

159  Kazimierz Siemienowicz mia  godnych siebie poprzedników w dziedzinie pi-
rotechniki. W czasie obl enia Pskowa dowódca koronnej artylerii Jan Ostromecki 
skonstruowa  bezprecedensowe urz dzenie w formie metalowej skrzyni wype nio-
nej materia em wybuchowym umieszczonej w skrzyni drewnianej. Pos ano je jako 
rzekomy podarunek od hetmana Zamoyskiego dla kniazia Szujskiego dowodz ce-
go za og  twierdzy. Pisze o tym Benedykt Chmielowski w encyklopedii Nowe Ateny 
(1745-1746) w rozdziale O magii czyli czarnoksi stwie: Pod Pleszkowem za Hetmana Za-
moyskiego, z industryi i inwencji Ostrzemeckiego Genera a Artylleryi machina wymy lona 
takowa, e w skrzyni elaznej by o pistoletów nabitych prochem strzelbnym, z cienkiemi rura-
mi umy lnie zrobionych, tak akkomodowanych, e jednego z odwiedzionym kurkiem dotkn w-
szy, wszytkie mog y da  ognia i porozrywa  si , cum periculo tykaj cych i blisko zostaj cych; 
w o ona by a do drzewianej skrzyni, sznurek wewn trz szed  do cyngla owego pistoletu z od-
wiedzionym kurkiem, do drzewianej skrzyni drugim ko cem przywi zany, aby tak skrzyni  
drzewian , czyli otwieraj c, czyli elazn  z niej wyci gaj c; cyngla ruszono z daniem fatal-
nego ognia. Ta machina tak sporz dzona dosta a si  Szuyskiemu, Wodzowi Moskiewskiemu; 
rozumiej c, e wielkie w niej skarby, gdy chciwie otwierano, wiekiem szarpniono za sznur ów 
i cyngiel, ognia da y pistolety rozerwawszy si , kilku zabi y, drugich przestraszy y. 

160  Pe ny tytu : Informacya matematyczna; rozumie ciekawego Polaka; wiat ca y, Niebo, 
y Ziemi , y co na nich iest. W trudnych Kwestyach y Praktyce jemu  u atwiaj ca.

161  Francuskoj zyczny tytu  orygina u: Notes sur le fusees incendiares.
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Priestleya, wykonali szereg eksperymentów z papierowymi torebkami. 
Zach ceni sukcesami, postanowili dokona  publicznej próby wzniesienia 
si  bezza ogowego balonu na ogrzane powietrze na rynku w Annonay. 
5 czerwca 1783 roku balon w ci gu 10 min osi gn  wysoko  oko o 500 m. 
Wydarzenie to opisa a Gazeta Warszawska z 8 wrze nia 1783 roku: 

Mamy wie y wynalazek, który Zwierzchno  tutejsza os dzi a za rzecz 
przyzwoit  poda  do wiadomo ci publicznej zapobiegaj c pró nym stra-
chom, które by nowo  rzeczy sprawi  mog a mi dzy pospólstwem. Ra-
chuj c ró nic  ci ko ci pomi dzy powietrzem nazwanym „pal cym si ” 

i powietrzem naszej atmosfery, docieczono tego, e wielka jaka kula z lek-

kiej materyi, nape niona tym powietrzem „spalaj cym si ” powinna sama 

przez si  podnie  w niebo i póty coraz wy ej lecie , póki te oba powietrza 

nie b d  z sob  w równej wadze co by  nie mo e, chyba w wielkiej wysoko-

ci. Pierwsze tego do wiadczenie uczynione by o w Langwedocji w powie-

cie Vivarais w mie cie Annoniakau od samych wynalazców Panów Mont-

golÞ er. Bania z p ótna i papieru zrobiona, maj ca 150 stóp obwodu i tym 

powietrzem „spalaj cym si ” nape niona, podnios a si  sama przez si  do 

znacznej wysoko ci, której zrachowa  nie mo na by o.

Pierwszymi lotnikami by y baran, kogut i kaczka, które bracia Mont-
golÞ er umie cili w klatce, w o yli do gondoli i wypu cili w powietrze. 
Start odby  si  w Wersalu w obecno ci króla 19 wrze nia 1783 roku. 
Zwierz ta wyl dowa y pomy lnie. To wydarzenie równie  opisa a Gaze-

ta Warszawska: 

Przesz ego pi tku czyniono prób  w Wersalu bani wynalezionej od panów 

MontgolÞ er w przytomno ci Królestwa Ichmo ciów, ca ego dworu i wielu 

tysi cy spektatorów. Przez 10 minut nape nia  Pan MontgolÞ er t  nies y-

chan  bani  pal cym powietrzem. Podnios a si  ona wprzód letka w gór , 

co zaraz powszechne u wszystkich podziwienie sprawi o. Zatrzyma a si  

potem oko o siedmiu minut na powietrzu i na 200 s ni [354 m] wznios a 

w gór . Zachodni wiatr przyniós  j , i  horyzontalny bieg wzi a i nazad 

po tym si  spuszcza a przez 27 prawie sekund. Na ostatek spad a na ziemi  

o pó  godziny drogi od tego miejsca, na którym si  wznosi a. W tej bani 

znaleziono dziur . Przywi zany do niej by  kosz, w który wsadzony by  

skop, kur i kaczka, które y y wszystkie i zgo a nie zdzicza y. Po tej próbie 

Pan MontgolÞ er by  Królestwu Ichmo ciom prezentowany i naj askawiej 

od nich przyj ty.
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Pierwszy lot balonowy w Warszawie mia  miejsce w 1789 roku – z tej 
okazji król Stanis aw August poleci  wybi  pami tkowy medal. Pierw-
szym polskim lotnikiem by  Jan Potocki, który wzniós  si  w powietrze 
w 1790 roku. Loty balonowe sta y si  ulubionym sportem wy szych 
warstw spo ecze stwa, a ich popularno  trwa a niezmiennie przez ca y 
XIX wiek.

Kiedy zdawa o si , e przysz o  latania nale y do baloniarstwa, eks-
perymenty brytyjskiego in yniera Sir George’a Cayleya (1773-1857) po-
nownie zwróci y uwag  na skrzyd a. Po wykonaniu prób z latawcami 
wykaza  on, e jest mo liwo  wytworzenia odpowiedniej si y no nej do 
wzniesienia si  cz owieka. Forma konstrukcyjna wspó czesnych samolo-
tów przypomina form  modelu jego szybowca z 1804 roku (rys. 3-26). 

Po latach do wiadcze , w roku 1853 Cayley zbudowa  pe nowymiaro-
wy szybowiec (na podstawie koncepcji przedstawionej na rys. 3-27 b), na 
którym przelecia  kilkana cie metrów, wystartowawszy ze wzniesienia. 
Replika monoplanu Cayleya zosta a z sukcesem oblatana w 1985 roku.

Wczesne koncepcje maszyn lataj cych ci szych od powietrza przed-
stawia rysunek 3-27. Na rysunku 3-27 a przedstawiono, w widoku z góry, 
maszyn  lataj c  Emanuela Swedenborga (1688-1772). Maszyna  ta, na-
p dzana si  mi ni siedz cego w jej centralnej cz ci pilota, by a zbu-
dowana z drewna pokrytego impregnowanym p ótnem i w zasadzie 
by a jednym wielkim wypuk ym skrzyd em. Si a wznosz ca by a do-
starczana dwoma mniejszymi skrzyd ami, poruszaj cymi si  w pozio-
mie. By y one pomy lane tak, e ich ruch w gór  spotyka  si  z o wiele 
mniejszym oporem aerodynamicznym ni  ruch w dó , dostarczaj cy si y 
wznosz cej. 

Swedenborg zdawa  sobie spraw , e przy ówczesnym stanie techni-
ki maszyna nie ma szans na lot, i zaznaczy  w opisie, e jest to jedynie 

Rys. 3-26. Model szybowca (George Cayley, 
1804)
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projekt koncepcyjny, do realizacji w przysz o ci. Publikuj c anonimowo 
swój projekt maszyny do p ywania w powietrzu162, napisa : 

[...] atwiej rozmawia  o takiej maszynie, ni  wprowadzi  j  w ycie, po-
niewa  wymaga ona wi kszej si y i mniejszej wagi, ni  ma ludzkie cia o. 
Mechanika mog aby by  mo e zasugerowa  jaki  sposób, na przyk ad siln  
spr yn  spiraln . Je eli we miemy te obserwacje pod uwag , by  mo e 
za jaki  czas komu  uda si  lepiej zu ytkowa  nasz szkic i dzi ki zmianom 
i dodatkom spowodowa  to, co my mo emy tylko zasugerowa . Istniej  
przecie  w przyrodzie wystarczaj ce dowody na to, e takie loty mog  mie  
miejsce bez ryzyka, chocia  pierwsze próby mog  by  okupione zap at  za 
zyskane do wiadczenie w postaci z amanej r ki albo nogi.

162  Szw. Machine att ß yga i wädret.

Rys. 3-27. Koncepcje pierwszych drewnianych szybowców: a – lotnia (Ema-
nuel Swedenborg, 1714), b – monoplan (George Cayley, 1848), c – lotnia (Fran-
cis H. Wenham, 1866)
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Marzenie o lataniu odbija si  w naszych ludowych opowie ciach. 
W ród polskich górali kr y po dzi  dzie  legenda o tajemniczym mni-
chu, kamedule, bracie Cyprianie z Czerwonego Klasztoru w Pieninach163, 
który na skonstruowanych przez siebie skrzyd ach mia  odby  udany 
lot lizgowy ze szczytu Trzech Koron do turni nad Morskim Okiem, 
zwanej odt d na jego cze  Mnichem. Pono  w adze ko cielne na wie  
o tym zabroni y dalszych prób latania i na rozkaz biskupa lotnia zosta a 
spalona.

Wed ug innej ludowej, niepotwierdzonej opowie ci udanego lotu do-
kona  pewien ch op z okolic ywca, który skonstruowa  skrzyd a z za-
impregnowanych prze cierade  rozpi tych na drewnianym szkielecie 
umocowanym do ramion oraz nóg i skoczy  ze szczytu wiatraka. Pod-
czas pierwszej udanej próby przelecia  kilkadziesi t metrów i wyl do-
wa  szcz liwie. Druga próba by a ca kowicie nieudana i zako czy a si  
upadkiem i z amaniem nogi.

Poeta Seweryn Goszczy ski w swym Dzienniku podró y do Tatrów wy-
danym w 1822 roku pisze o pewnym góralu z Gliczarowa, Wojciechu Ku-
achu zwanym Wawrzy czakiem (1810-1894). Wed ug Goszczy skiego 

zbudowa  on drewniane skrzyd a do latania, na których nie uda o mu si  
jednak wzlecie . Niezra ony niepowodzeniem z samodzielnym oderwa-
niem si  od ziemi postanowi  spróbowa  lotu lizgowego. Skonstruowa  
w tym celu lotni , któr  wypróbowa , wykonuj c kilkumetrowe loty li-
zgowe z dachu w asnej chaty. Niezadowolony z ich d ugo ci, postano-
wi  poszybowa  ze stromego urwiska. Niestety, jego lotnia okaza a si  
niestabilna i niesterowna w powietrzu. Wawrzy czak run  ze znacz-
nej wysoko ci, ami c sobie obie nogi. Nie podj  ju  wi cej prób latania 
(GOSZCZY SKI 1822).

Pierwszym Polakiem, któremu uda o si  wykona  loty lizgowe na 
lotni w asnej konstrukcji, by  ch op z Powi la D browskiego Jan Wn k 
(1828-1869)164. W latach 1866-1869 wykona  on cztery lub wi cej lotów 

163  Czerwony Klasztor (s ow. ervený Kláštor) – miejscowo  nad Dunajcem w pó -
nocnej S owacji.

164  Jan Wn k by  synem ch opa pa szczy nianego. Urodzi  si  w 1828 roku we wsi 
Kaczówka. By  analfabet . Jedn  z jego licznych pasji by o rze biarstwo, któremu 
oddawa  si  od dzieci stwa. W wieku kilkunastu lat terminowa  u jednego z lokal-
nych cie li, gdzie wyuczy  si  zawodu. Wn k nie ograniczy  si  jedynie do budowy 
dachów. By  bardzo wszechstronnym rzemie lnikiem. W wolnych chwilach majster-
kowa  i ulepsza  narz dzia rolnicze, zajmowa  si  rze biarstwem (rze bi  w drewnie 
i w kamieniu). Wyst powa  te  jako aktor w wiejskich misteriach.
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z wie y ko cio a w Odporyszowie. Loty Jana Wn ka mia y miejsce blisko 
20 lat przed lotami Otto Lilienthala uznawanego powszechnie za pionie-
ra szybownictwa. Niestety, w przeciwie stwie do Lilienthala, Wn k nie 
upowszechni  swojego wynalazku. Zas ugi Jana Wn ka dla szybownic-
twa odkry  i przypomnia  profesor Tadeusz Seweryn, d ugoletni dyrektor 
krakowskiego Muzeum EtnograÞ cznego (w Muzeum mo na zobaczy  
model lotni Wn ka).

Wn k ju  od wczesnego dzieci stwa interesowa  si  budow  ptasich 
skrzyde  i zachowaniem ptaków podczas lotu. Zanim przyst pi  do budo-
wy lotni, min o kilka lat uwa nych obserwacji i rozwa a  nad jej mo li-
w  form  konstrukcyjn . W przeciwie stwie do Lilienthala i Ta skiego, 
którzy – zanim zacz li lata  – zapoznali si  z ca  dost pn  literatur  do-
tycz ca problematyki awiacji, Wn k, analfabeta i samouk, móg  liczy  tyl-
ko na swoj  pomys owo , znajomo  rzemios a oraz wiedz  o naturze, 
opart  na obserwacji lotu ptaków. Do przedsi wzi cia zabra  si  bardzo 
metodycznie. W pierwszej kolejno ci skonstruowa  model i dok adnie 
wypróbowa  jego zachowanie w locie. W trakcie prób wprowadza  sze-
reg poprawek. Do budowy zastosowa  drewno jesionowe , które pos u y-
o do wykonania szkieletu. Poszycie by o wykonane z impregnowanego 

cienkiego p ótna. Szkielet konstrukcyjny lotni oraz wszystkie po czenia, 
linki i d wignie, zrobione z w ókien lnianych, impregnowa  pokostem 
lnianym. Za pomoc  lotni, po przymocowaniu strzemion do tu owia, bar-
ków i nóg, móg  Wn k ze wzgórza lub wie y ko cielnej przelecie  pewien 
odcinek niesterowanym lotem lizgowym. Pierwsze krótkie, kilkusetme-
trowe loty odby  Wn k ze wzgórza w Odporyszowie, b d cego niegdy  
wa em obronnym. Próby wypad y dobrze – pierwszy polski szybowiec 
by  gotowy do lotu latem 1866 roku. Wn k postanowi  wykona  lot 
z nieistniej cej ju  drewnianej wie y dzwonnicy ko cio a w Odporyszo-
wie, która wraz ze wzgórzem, na którym sta a, wznosi a si  95 m ponad 
okoliczne doliny. Po uzyskaniu zgody proboszcza165 Wn k odby  swój 
pierwszy lot w czerwcu 1866 roku w czasie odpustu w odporyszowskim 
ko ciele, na który ci gn y t umy ludzi z ca ej okolicy.

Za pomoc  zaimprowizowanej windy wci gni to lotni  Wn ka na 
szczyt wie y. On sam wszed  tam po licznych kr tych schodach, a potem 

165  Ksi dz Stanis aw Morgenstern, pó niejszy pose  do sejmu galicyjskiego. Zle-
ci  on Wn kowi odbudow  spalonego dachu ko cielnego. Poniewa  Wn k wykona  
t  prac  bardzo solidnie i szybko, zyska  sympati  proboszcza, który od tego czasu 
wspiera  jego próby latania.
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po drabinach na specjalny pomost. Za nim wszed  jego pomocnik Micha  
Sowi ski. W asy cie Sowi skiego Wn k odczepi  lotni  od liny i ustawi  
na pomo cie. Pomocnik przypi  Wn kowi skrzyd a, zaciskaj c mocno 
paski na piersiach, r kach i nogach. Wn k zeskoczy  z pomostu, na oczach 
t umu poszybowa  w powietrzu i znikn  za pobliskim wzgórzem, gdzie 
szcz liwie wyl dowa . Ten jego pierwszy przelot mia  d ugo  oko o 
2 km. Setki ludzi pop dzi y na miejsce l dowania pierwszego szybowni-
ka i zgotowa y mu gor c  owacj .

S awa o tym wydarzeniu dotar a do Krakowa, gdzie nieznany autor 
umie ci  o locie ch opa Wn ka wzmiank  w jednym z kalendarzy. W la-
tach 1866-1869 Wn k dokona  kilku lotów na swej lotni z okazji wi t, 
odpustów i jarmarków. Pierwszy polski lotnik, podobnie jak Otto Lilien-
thal, zmar  na skutek wypadku, który si  wydarzy  podczas lotu. W 1869 
roku podczas nieudanego l dowania dozna  ci kich obra e , na skutek 
których zmar  10 lipca 1869 roku w wieku 41 lat. O Wn ku niemal ca ko-
wicie zapomniano. Rekonstrukcj  lotów Jana Wn ka przedstawia rysu-
nek 3-28 a.

W latach 1890-1900 ogromne zas ugi dla rozwoju lotnictwa po o y-
li Niemiec Otto Lilienthal (1848-1896) i Amerykanin Octave Chanute 
(1832-1910)166. Obaj niezale nie od siebie wykonywali loty lizgowe na 
drewnianych szybowcach w asnej konstrukcji. Otto Lilienthal (nazywany 
ojcem szybownictwa, poniewa  jego analizy teoretyczne oraz pó niejsze 
badania praktyczne by y ród em wiedzy i inspiracji dla wielu na ladow-

166  Octave Chanute jest wspó autorem ksi ki Maszyny lataj ce: konstrukcja i obs u-
ga (ang. Flying machines: construction and operation); wydanej po jego mierci (JACKMAN 
i IN. 1912).

Rys. 3-28. Pierwsze aparaty lataj ce: a – rekonstrukcja lotów Jana Wn ka (mo-
del przechowywany w krakowskim Muzeum EtnograÞ cznym), b – zdj cie 
Otto Lilienthala
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ców) napisa  i wyda  w 1889 roku monograÞ  Lot ptaka jako podstawa sztuki 
latania (niem. Der Vogelß ug als Grundlage der Fliegerkunst). Lilienthal wy-
kona  oko o 2000 udanych lotów o d ugo ci si gaj cej do 500 m, niestety, 
zgin  9 lipca 1896 roku podczas próby lotu na dwup atowym szybow-
cu zaopatrzonym w ster g boko ci. Jest autorem 23 patentów, z których 
cztery dotyczy y maszyny lataj cej167 (rys. 3-28 b). Octave Chanute – in y-
nier z wykszta cenia – wykona  znacznie mniej lotów, jednak zbudowa-
ny przez niego szybowiec dwup atowy mia  uk ad sterowania, którego 
zasad  dzia ania wykorzystuje si  do dzisiaj. 

Najbardziej znanym polskim konstruktorem i szybownikiem by  
Czes aw Ta ski (1862-1942), powszechnie uznawany za ojca polskiego 
szybownictwa. Od 1893 roku zajmowa  si  budow  udanych modeli la-
taj cych o nap dzie gumowym. Pod wp ywem wiadomo ci o próbach 
z szybowcem Ottona Lilienthala w 1895 roku zbudowa  w asny szybo-
wiec nazywany Lotni  , który pó niej wielokrotnie udoskonala  (rys. 3-29).

Biegn c pod wiatr z Lotni  w wersji trzeciej (rys. 3-29 b), dokonywa  
krótkich skoków, aczkolwiek informacja, e wykona  30-metrowy lot, 
który mia  by  pierwszym w historii szybownictwa wzlotem z terenu 
p askiego, jest poddawana w w tpliwo  z uwagi na ograniczenia wyni-
kaj ce z konstrukcji lotni (GLASS 2004). Lotnia  zosta a pó niej przekazana 
do Muzeum Przemys u i Techniki w Warszawie, gdzie uleg a zniszczeniu 
podczas obrony Warszawy we wrze niu 1939 roku.

167  Deutsches Reichspatent Nr. 77916 (77) Flugapparat, 3.09.1893/10.11.1894; British 
Patent N° 2519 Flying machines, 1894; United States Patent N° 544816 Flying machine, 
1.02.1894/20.08.1895; Deutsches Reichspatent Nr. 84417 (77) Flugapparat, 29.05.1895.

Rys. 3-29. Lotnie Czes awa Ta skiego: a – pierwsza wersja, 1895 (KONIECZNY 
1984), b – trzecia wersja, 1896 (GLASS 1984)
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3.3.2. Loty silnikowe

W latach pi dziesi tych XIX wieku wielu teoretyków lotnictwa do-
sz o do wniosku, e aby efektywnie kierowa  statkiem powietrznym na-
le y go wyposa y  w silnik. W tym okresie dysponowano dwoma typami 
silników: elektrycznym oraz parowym, i tylko ten ostatni nadawa  si  do 
zamontowania w samolocie. Ówczesny silnik parowy mia  za sob  po-
nad 100 lat rozwoju i by  ju  konstrukcj  dojrza . W roku 1842 pierw-
szy projekt samolotu nap dzanego tego typu silnikiem opracowa  Anglik 
William Samuel Henson (1812-1888). Swój samolot konstruktor planowa  
wyposa y  w silnik o mocy 25-30 KM (ok. 20 kW), co, jak zreszt  sam 
pó niej przyzna , by o moc  zbyt ma  dla p atowca o masie 1360 kg, roz-
pi to ci skrzyde  45 m i powierzchni no nej 140 m2. Silnik  mia  nap dza  
dwa sze cio opatowe przeciwbie ne mig a (KOCENT-ZIELI SKI 2008, GRAY 
2008). Koncepcj  samolotu Hensona o nazwie Henson aerial steam carriage 
przedstawiono na rysunku 3-30 a. Konstrukcj  kad uba i skrzyde  wyko-
nano w formie drewnianej kratownicy st onej ci gnami, poszycie by o 
wykonane z impregnowanego p ótna. P ócienne poszycie prostok tnych 
skrzyde  by o rozpostarte na drewnianych wyproÞ lowanych ebrach, 
które nadawa y skrzyd om odpowiedni wypuk y proÞ l aerodynamiczny, 
ebra by y po czone drewnianymi dr kami. Po czenia drewnianych 

elementów wykonano z u yciem drucianych opasek, druty cz ce ele-
menty by y równie  przeci gni te wewn trz drewnianych dr ków -
cz cych ebra. Konstrukcja by a zbli ona do szybowca Cayleya (rys. 3-26, 
s. 162). Konstruktor wraz z trzema wspólnikami za o y  Þ rm , która mia-
a zarabia  na przewozach pasa erskich (rys. 3-30 b). 

Rys. 3-30. Projekt samolotu parowego Wiliama Hensona (1842): a – szkic 
z opisu patentowego (patent nr 9478 z 1843 roku), b – rysunek z folderu re-
klamowego
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W latach 1844-1847 przeprowadzono szereg prób polowych z modelem 
w skali 1:7,5 o rozpi to ci skrzyde  6 m, wyposa onym w jednocylindrow  
maszyn  parow . Niestety, bez sukcesów. Z uwagi na niepowodzenia prób 
z modelem pe nowymiarowy prototyp nie zosta  nigdy skonstruowany.

William Samuel Henson w o y  w swój projekt mnóstwo energii 
i nada  mu spory medialny rozg os. Mimo braku realizacji jego idea sta a 
si  inspiracj  do dzia ania innych wynalazców oraz podstaw  szerokiej 
dyskusji po wi conej przysz o ci nap du lotniczego. Dyskusja ta i roz-
wa ania teoretyczne by y zapewne powodem tego, e lata pó niejsze ob-
Þ towa y w liczne modele samolotów z nap dem parowym.

Po wyje dzie Hensona w roku 1848 do Ameryki podobne prace z mo-
delem o rozpi to ci skrzyde  3,04 m, d ugo ci 1,67 m i powierzchni no nej 
1,3 m2 kontynuowa  jego najbli szy wspó pracownik John Stringfellow 
(1799-1883). Model ten – wa cy wraz z silnikiem parowym i paliwem 
oko o 3,9 kg – wykona  po kilku poprawkach wiele udanych lotów. Nap -
dza y go dwa mig a o rednicy 0,4 m (rys. 3-31 a). W 1867 roku Stringfel-
low zbudowa  nowy model trójp ata o masie 5,4 kg, powierzchni no nej 
2,6 m2, z maszyn  parow  o mocy 0,33 KM (0,24 kW), który demonstro-
wa  w Crystal Palace. W rok pó niej zbudowa  silnik – tym razem z po-
dwójnym rozpr aniem – o mocy 1 KM (0,74 kW), za który otrzyma  

Rys. 3-31. Modele samolotów parowych: a – samolot parowy (John 
Stringfellow, 1848), b – automatyczny ster (Alphonse Pénaud, 1871), 
c – samolot Aerial Steamer (Thomas Moy, 1875)
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nagrod  od Królewskiego Zwi zku Awiacyjnego w Londynie. Znajduje 
si  on dzi  w zbiorach Smithsonian Institution.

W 1875 roku udany model samolotu zbudowa  i oblata  Thomas Moy. 
Maszyna  parowa w nim zastosowana mia a wspó czynnik  mocy 45,6 kg/
kW (ok. 3 KM (2,2 kW) przy masie 98 kg – rys. 3-31 c).

W ko cu lat siedemdziesi tych XIX wieku najl ejsze silniki parowe 
uzyska y masy jednostkowe rz du 25,6 kg/kW. Pierwsz , nieudan , pró-
b  wzlotu pe nowymiarowym samolotem wyposa onym w silnik parowy 
podj  w 1874 roku francuski oÞ cer marynarki Felix Rivallon de la Croix 
du Temple (1823-1890). Próby z modelami samolotów parowych przepro-
wadza  w USA od roku 1893 Samuel Pierpont Langley (1834-1906), sto-
suj c w nich silniki o mocy do 1,5 KM (1,1 kW). Z jego modeli zas uguje 
na uwag  aerodrome No. 5, oblatany 9 maja 1896 roku. Mia  on rozpi to  
skrzyde  4,1 m, mas  14 kg i silnik parowy o mocy 1 KM (0,74 kW). Mo-
del ten przelecia  w drugiej próbie zupe nie poprawnie odleg o  1 km, 
utrzymuj c wysoko  30 m. Nast pny, podobny model nazwany aerodro-
me No. 6, z mocniejszym silnikiem, zosta  oblatany 28 listopada 1896 roku 
i przelecia  1200 m w czasie 1 min i 45 s. Ostatnim modelem tego typu by  
oblatany 8 kwietnia 1903 roku egzemplarz z maszyn  parow  o wspó -
czynniku mocy  4 kg/kW.

Próbami lotów podj tymi w latach siedemdziesi tych XIX wieku inte-
resowa  si  Clément Ader (1841-1926), autor pierwszego powa nego suk-
cesu w dziedzinie lotów silnikowych samolotami pe nowymiarowymi. 
W samolocie éole w asnej konstrukcji, zbudowanym w latach 1882-1889, 
wyposa onym w jedno cztero opatowe mig o, pocz tkowo zastosowa  
dwucylindrow  maszyn  parow  o mocy 20 KM (14,7 kW). Éole przed-
stawia rysunek 3-32. Poniewa  pierwsze próby w 1889 roku zako czy y 
si  niepowodzeniem, Ader przyst pi  do modernizacji samolotu. Zamon-
towa  mocniejszy silnik o mocy jednostkowej 690 W/kg (30 KM, tj. ok. 
22 kW) oraz dokona  kilku innych modyÞ kacji konstrukcji.

Samolot  Adera, mimo korzystnego stosunku wagi ca kowitej samo-
lotu do mocy silnika (tylko 2,2 kg/kW), dokona  zaledwie dwu krótkich 
lotów-skoków: w pa dzierniku 1890 roku i we wrze niu 1891. W trakcie 
pierwszej próby Ader oderwa  si  od ziemi i wykona  niski lot na odleg o  
oko o 50 m168; druga próba, pomimo kot a zmienionego na wydajniejszy, 
zako czy a si  niepowodzeniem – samolot zosta  powa nie uszkodzony. 
Poniewa  wyczyn z 1890 roku po dzi  dzie  budzi liczne kontrowersje, 

168  Podobne osi gni cia mia  Amerykanin Samuel P. Langley, przeprowadzaj cy 
swoje próby w 1903 roku nad rzek  Potomac. Jego model w skali 1:4 wykonywa  
ponad 300-metrowe loty. Konstruktor jednak nie zdecydowa  si  na loty samolotem 
pe nowymiarowym.
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warto wyja ni , e lot Adera odby  si  na tak niewielkiej wysoko ci, e 
by  niezauwa alny nawet dla naocznych wiadków, a o jego zaistnieniu 
wiadczy  jedynie zanik ladów kó  samolotu na mokrej trawie. W latach 

trzydziestych XX wieku pilot i konstruktor Glenn Curtiss odtworzy  z ist-
niej cej dokumentacji samolot éole Adera, wyposa y  go jednak w l ejszy 
i mocniejszy silnik benzynowy i dzi ki temu z powodzeniem go oblata .

Kolejnym samolotem skonstruowanym przez Adera by  Avion III, tym 
razem wyposa ony w dwie maszyny parowe i dwa mig a. Silniki przy 
masie 23 kg ka dy osi ga y moc 22-23 KM (16,1-16,9 kW), co przek ada o 
si  na stosunek masy samolotu do mocy silnika wynosz cy 7,4 kg/kW 
– wska nik d ugo nie osi gni ty w samolotach z silnikami spalinowymi 
(masa ca kowita samolotu wynosi a 400 kg). Samolot  ten wykona  tak-
e krótki lot-skok zako czony uszkodzeniem. Do niepowodzenia próby 

przyczyni y si  – podobnie jak w poprzednim przypadku – nieprawid o-
wy pilota , konstrukcja samego p atowca uniemo liwiaj ca mu lot stero-
wany oraz niew a ciwe warunki startu.

W historii prób lotniczych znacz ce miejsce zaj y tak e prace Hirama 
Maxima (1840-1916). By  on z wykszta cenia in ynierem elektrykiem, ale 
pieni dze na eksperymenty lotnicze, którymi interesowa  si  od dawna, 
da o mu wynalezienie karabinu maszynowego. W roku 1894 zbudowa  
on wielki samolot (czterop at, pó niej dwup at) o powierzchni no nej 

Rys. 3-32. Samolot  éole Clémenta Adera z 1890 roku: a – rysunek, b – rekon-
strukcja
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540/140 m2, o masie oko o 4 t (rys. 3-33). Do samolotu tego wbudowa  
dwa silniki parowe w asnej konstrukcji o mocy 2 × 180 KM (2 × 81 kW) 
przy 375-400 obr/min. Wst pne próby samolotu potwierdzi y mo liwo  
lotu, jednak trudny do opanowania system sterowania (jeden z silników 
nap dza  ko a podwozia umieszczone na torze) przyczyni  si  do uszko-
dzenia tej bardzo obiecuj cej konstrukcji. Samolot Maxima nigdy nie 
wzniós  si  w powietrze (KOCENT-ZIELI SKI 2008).

Problem braku odpowiedniego silnika by  najwi ksz  przeszkod  dla 
pionierów lotnictwa. Jeden z nich, J. Hoffman, pisa  w pami tniku: 

[...] Stan em przed pytaniem wyboru silnika. Przemys  samochodowy 
nie móg  mi dostarczy  w roku 1901 silnika [benzynowego], który by by 
l ejszy od 15 kg/KM, a w tym czasie potrzebny by  mi silnik nie wi kszy 
ni  po owa tego. Przy czym liczy em si  z moc  30 KM, a silniki Bouchet 
najl ejsze u ywane w do wiadczeniach sterowcowych dawa y moc 3 KM! 

Tym sposobem, po przemy leniu wróci em znów do silnika parowego [...] 
(Hoffman’s Flying Machines 1901).

Równolegle z eksperymentami lotniczymi posuwa y si  rozwa ania 
naukowe. Stefan Drzewiecki (1844-1938) by  pierwszym naukowcem, 
który nie tylko stwierdzi , lecz tak e uzasadni  teoretycznie, e mo liwy 
jest lot maszyny ci szej od powietrza, p atowca poruszaj cego si  z od-
powiedni  pr dko ci , o p aszczyznach no nych tworz cych z kierun-
kiem ruchu pewien k t natarcia. W roku 1887, w Petersburgu, napisa  
i wyda  swoj  pierwsz  prac  z dziedziny lotnictwa pt. Aeroplany w przy-

rodzie: do wiadczenie nowej teorii lotu, która nie spotka a si  ze szczególnym 

Rys. 3-33. Samolot  Hirama Maxima (1894)
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uznaniem rosyjskiego rodowiska naukowego. W roku 1892 opublikowa  
w Pary u po francusku kolejn  prac , tak jak poprzednia b d c  efek-
tem eksperymentów i obserwacji natury: Ptaki jako ywe aeroplany (franc. 
Les oiseaux considérés comme des aeroplanes animés), w której powtórzy  
i pog bi  matematyczne podstawy pogl dów wyra onych w pracy po-
przedniej, omówi  problematyk  oporu powietrza i doboru optymalnego 
k ta nachylenia skrzyde . Jedno z ostatnich wi kszych dzie  naukowych 
Drzewieckiego (Lotnictwo dnia jutrzejszego – franc. L’aviation de demain) jest 
uwa ane za podstaw  wspó czesnej aerodynamiki. W 1891 roku Drze-
wiecki pisa  o samolocie:

[...] b dzie on sk ada  si  z p achty no nej, z lekka pochy ej, podobnej do 

rozpostartych skrzyde  ci kiego ptaka szybuj cego; b dzie ona osadzona 

na ramie, opatrzonej ko ami, co pozwoli jej naby  szybko , niezb dn  do 

wzlotu, tocz c si  po ziemi; odpowiednio lekki silnik b dzie porusza  ru-

by nap dne, które b d  si  obraca y z odpowiedni  szybko ci , potrzebn  

do unoszenia i utrzymywania przyrz du w powietrzu; zmiany po o enia 

rodka ci ko ci b d  s u y y do wykonywania rozmaitych ewolucji przy-

rz du lotniczego (JANUSZEWSKI 1998, s. 147).

Najprawdopodobniej pierwsze udane loty silnikowe wykona  Nie-
miec Gustav Albin Whitehead (1874-1927). W 1900 roku osiad  on w USA 
w miejscowo ci Bridgeport169 w stanie Connecticut, gdzie opracowa  
samolot o bionicznym kszta cie skrzyde , zainspirowanym skrzyd ami 
ptaków i nietoperzy. Swoj  konstrukcj  z bambusa , drewna, jedwabiu 
i stalowych linek (rys. 3-37 a) wyposa y  w silnik spalinowy na gaz ace-
tylen o mocy oko o 20 KM (14 kW), nap dzaj cy dwa przeciwbie ne mi-
g a. Rozpi to  skrzyde  wynosi a oko o 11 m. Dodatkowy silnik o mocy 
oko o 10 KM (7 kW) nap dza  podwozie samolotu w celu zwi kszenia 
pr dko ci startowej, dzi ki czemu nie trzeba by o czeka  na korzystny 
wiatr i niepotrzebna by a dodatkowa katapulta. Whitehead nazwa  swoj  
konstrukcj  Numer 21.

14 sierpnia 1901 roku w Bridgeport wykona  na Numerze 21 dwa 
800-metrowe loty na wysoko ci si gaj cej 15 m, „tam” i „z powrotem”. 

Konstrukcja ta, tak jak i poprzednie maszyny Whiteheada, nie dawa-

a mo liwo ci sterowania lotem, dlatego lot powrotny odby  si  po 

169  Najwi ksze miasto stanu Connecticut, po o one w pó nocno-wschodniej cz ci 
USA, nad Atlantykiem.
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odwróceniu samolotu na ziemi. Najprawdopodobniej by  to pierwszy 
w wiecie lot samolotem nap dzanym silnikiem. Sukces ten zosta  opi-
sany w prasie – w Bridgeport Herald (w wydaniu z 18.08.1901), New York 
Herald (19.08.1901) i Boston Transcript (19.08.1901). Artyku  w Bridgeport 
Herald by  ilustrowany samym rysunkiem, nie zawiera  fotograÞ i. Lot 
ten poprzedzi  lot braci Wright w Kitty Hawk o ponad dwa lata. Pó niej 
Whitehead opracowa  maszyn  Numer 22, która ró ni a si  od Numeru 21 
mocniejszym, 40-konnym silnikiem na naft . Prawdopodobnie przelecia  
ni  nad 10-kilometrow  cie nin  Long Island w styczniu 1902 roku. 

Sukcesom Whiteheada w dziedzinie awiacji nie towarzyszy y sukcesy 
marketingowe; budowane przez siebie silniki sprzedawa  z minimalnym 
zyskiem i nigdy nie uda o mu si  rozwin  przedsi biorstwa na wi ksz  
skal . wiadkowie twierdz , i  Whitehead by  odwiedzany przez bra-
ci Wright, którzy negocjowali z nim kupno jego silnika i wymieniali si  
z nim do wiadczeniami w zakresie budowy aparatów lataj cych. Oko-
o roku 1911 Whitehead zaj  si  konstrukcjami mig owców; osi gn  

w tej dziedzinie niewielkie sukcesy. Nie zachowa y si  adne fotograÞ e 
dokumentuj ce loty Whiteheada, a artyku y prasowe opisuj ce jego osi -
gni cia zawieraj  liczne niewiarygodne szczegó y. Kilka lat pó niej USA 
wypowiedzia y wojn  Niemcom. Niemieckie pochodzenie Whiteheada 
nie pomog o mu w przyznaniu prymatu w dziedzinie lotów silnikowych, 
dlatego m.in. Smithsonian Institution w Waszyngtonie zaprzecza, aby 
jakikolwiek lot silnikowy odby  si  przed rokiem 1903, a dania White-
heada uznania jego lotu za pionierski zosta y oÞ cjalnie odrzucone; jego 
prace zaliczono do kategorii lotów bezsilnikowych (szybowcowych), nie-
mniej jednak lokalne prawodawstwo stanu Connecticut zaakceptowa o 
roszczenia lotnika.

Amerykanie, bracia Orville i Wilbur Wright, s  powszechnie uzna-
wani za konstruktorów i oblatywaczy pierwszego udanego samolotu. 
Drog  do za o onego przez siebie celu zaczynali od szybowców wzoro-
wanych na konstrukcjach Chanute’a. Ich drewniany szybowiec, po doko-
naniu wielu modyÞ kacji b d cych wynikiem licznych prób, mia  dobre 
w a ciwo ci lotne (osi gni to odleg o  620 m i czas lotu 20 s). W latach 
1902-1903 bracia wyposa yli go w silnik benzynowy o mocy 16 KM, na-
p dzaj cy dwa drewniane mig a pchaj ce. Pilot w pozycji le cej mia  
mo liwo  manewrowania sterami g boko ci i kierunku umieszczonymi 
z przodu oraz mechanizmem zwichrzania ko cówek skrzyde . Do wy-
konania konstrukcji no nej pos u y o drewno wierka sitkajskiego (Picea 
sitchensis (Bong.) Carrière).
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Pierwsze powa ne sukcesy braci Wright mia y miejsce w 1903 roku. 
17 grudnia na wzgórzu w miejscowo ci Kitty Hawk w Karolinie Pó noc-
nej Wilbur Wright wykona  kilka udanych lotów o d ugo ciach od 36 do 
284 m i czasie trwania od 12 do 59 s. Dziesi  miesi cy pó niej bracia od-
notowali kolejny sukces, wykonuj c pierwszy lot po obwodzie zamkni -
tym, a nast pnie odbywaj c lot z pasa erem. Pi tego pa dziernika 1905 
roku samolot braci Wright utrzyma  si  w powietrzu ponad 38 min, prze-
latuj c odleg o  39 km. Dalsze prace prowadzono g ównie w Europie, 
dok d zreszt  przeniós  si  Orville Wright. 

Medialny sukces pierwszych lotów zainspirowa  wielu na ladowców. 
Wybitnym twórc  teorii lotnictwa by  Polak, wspomniany wcze niej Ste-
fan Drzewiecki, który z powodzeniem zastosowa  swoj  teori  budowy 
ruby z 1892 roku do budowy mig a lotniczego. Swoje prace na temat 

teorii mig a opublikowa  w 1909 roku pod tytu em mig a powietrz-
ne. Teoria ogólna nap dów mig owych (franc. Les hélices aériennes. Théorie 
générale des propulseur hélicoidaux). Prekursorska teoria nap dów mig o-
wych Drzewieckiego zosta a nagrodzona przez francusk  Akademi  Na-
uki w 1920 roku. mig a wed ug jego projektów stosowa  pó niej Louis 
Blériot (1872-1936), który jako pierwszy przelecia  nad kana em La Man-
che ( mig o przedstawiono na rys. 3-38; zosta o ono u yte w samolocie 
blériot IX pokazanym na rys. 3-37 h).

Tak e wspomniany ju  Czes aw Ta ski w latach 1905-1907 zaintereso-
wa  si  mig owcami. Po udanych próbach z modelami, w 1907 roku roz-
pocz  budow  prototypu mig owca (nazwanego rubowcem), o dwóch 
przeciwbie nych dwu opatowych wirnikach nap dzanych si  mi ni 
za pomoc  korby (rys. 3-34 a). Nieudane próby z 1908 roku wykaza y 
jednak, e si a mi ni jest niewystarczaj ca do startu. W 1909 Ta ski za-
montowa  na swoim mig owcu dwucylindrowy silnik spalinowy anzani 
o mocy 2,5 KM (1,8 kW). Z powodu braku ch odzenia i ma ej mocy silnik 
przegrzewa  si , a uniesienie cz owieka wci  nie by o mo liwe. mig o-
wiec ten nie mia  ponadto systemu umo liwiaj cego sterowanie. Po nie-
powodzeniach Ta ski zaprzesta  prób ze mig owcem, który w 1934 roku 
zosta  przekazany do zbiorów Muzeum Przemys u i Rolnictwa w War-
szawie. Zosta  zniszczony przez Niemców we wrze niu 1939 roku.

W 1909 roku Ta ski zaprojektowa  te  jednop atowy samolot o nazwie 
tka (rys. 3-34 b), nap dzany trzycylindrowym w oskim silnikiem anzani 

o mocy 25 KM (18,4 kW). tka  mia a elastyczne skr tne ko cówki p a-
tów i usterzenia poziomego, pe ni ce rol  powierzchni sterowych; p aty 
skrzyde  by y zamocowane obrotowo na d wigarach celem sterowania 
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k tem natarcia. Skrzyd a mia y konstrukcj  bioniczn  na laduj c  skrzy-
d a wa ek. Samolot  zosta  uko czony w 1911 roku, lecz podczas prób 
oblotu na Polu Mokotowskim nie oderwa  si  od ziemi z powodu zbyt 
du ej masy i s abego silnika.

Rozpocz te przez braci Wright loty samolotowe by y inspiracj  dla 
wielu nowych konstrukcji samolotów o coraz wi kszych mo liwo ciach:

w 1909 roku Louis Blériot przelecia  nad kana em La Manche,
w 1910 roku Geo Chavez przelecia  nad Alpami i ustanowi  rekord 
wysoko ci 2587 m,
w 1913 roku Roland Garros przelecia  nad Morzem ródziemnym, 
pokonuj c odleg o  760 km,
w 1913 roku Piotr Niestierow wykona  pierwsz  p tl , a Francuz 
Adolphe Pegoud – beczk , korkoci g i lizg,
w 1914 roku Jan Nagórski wykona  pierwsze loty w obszarach 
arktycznych. 

Na wie  o sukcesach braci Wright Francuz Louis Blériot podejmowa  
próby latania ju  w 1905 roku, niestety, by y to próby nieudane. Dopiero 
po dwóch latach eksperymentów z ró nymi konstrukcjami, w 1907 roku, 
odby  swój pierwszy udany lot samolotem blériot V. Ambitny francuski 
wynalazca i pionier lotnictwa w ci gu kilku lat skonstruowa  wiele ty-
pów samolotów o ró nych uk adach konstrukcyjnych (samolot blériot V 
mia  uk ad kaczki, a blériot IX – rys. 3-37 h – by  jednop atem w uk adzie 
klasycznym z otwart  kabin  pilota). Najbardziej jednak znan  konstruk-
cj  jest blériot XI, przedstawiony na rysunku 3-35. Tym samolotem 25 lip-
ca 1909 roku dokonano pierwszego przelotu nad kana em La Manche 
w maszynie ci szej od powietrza.

Blériot, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez redakcj  brytyjskiej 
gazety Daily Mail – fundatora nagrody w wysoko ci 25 000 franków za 
przelot nad kana em – wystartowa  o wschodzie s o ca z Les Barraques 

Rys. 3-34. Konstrukcje lotnicze Czes awa Ta skiego: a – rubowiec (1908), 
b – samolot tka (1911) (GLASS 1984)
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Rys. 3-35. Samolot  blériot XI „La Manche” (PLANS 3-VUES 2007)
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niedaleko Calais. Po 37 min lotu pilotowany przez niego samolot wyl -
dowa  po drugiej stronie kana u, w Dover, pokonawszy odleg o  35 km. 
Wyczynu tego dokona  na najs ynniejszym swoim samolocie o nazwie 
blériot XI, zbudowanym we wspó pracy z innym francuskim pionierem 
lotnictwa Raymondem Saulnierem. Samolot  by  nap dzany trzycylindro-
wym silnikiem anzani o mocy 25 KM (18,4 kW), konstrukcji w oskiego 
in yniera Alessandro Anzaniego. Silnik  ten pozwala  na uzyskanie mak-
symalnej pr dko ci oko o 70 km/h i pu apu do 150 m nad ziemi . 

Dla upami tnienia wyczynu Louisa Blériota nazwa miejscowo ci Les 
Barraques zosta a pó niej zmieniona na Blériot Plage.

Samolot  blériot XI mia  konstrukcj  górnop atu z otwart  kabin  pi-
lota. Elementy strukturalne skrzyde  i kad uba wykonano w postaci je-
sionowej  kratownicy ze starannie wyselekcjonowanego drewna bez wad, 
poszycie wykonano z impregnowanego p ótna. Sama maszyna nie by a 
zbyt okaza a: rozpi to  skrzyde  wynosi a 8,54 m, d ugo  7,62 m, po-
wierzchnia no na oko o 14 m2, wysoko  za  2,65 m. Masa w asna samo-
lotu wynosi a 220 kg, a dopuszczalna masa ca kowita 320 kg (KOZAKIEWICZ 
i MATEJAK 2007 b). Konstruktorem migie  u ywanych przez Blériota by  
wymieniony wcze niej Stefan Drzewiecki. mig o  tego samego typu jak 
u yte w samolocie blériot XI przedstawiono na rysunku 3-38 a na s. 181.

Stefan Drzewiecki równie  projektowa  i wykonywa  samoloty. Jego 
prekursorski samolot, zaprojektowany w uk adzie kaczki (franc. canard, 
rys. 3-36 b), mia  konstrukcj  niemal ca kowicie drewnian . Kratow-
nicowy kad ub i skrzyd a by y kryte impregnowanym p ótnem. Stery 
równie  by y drewniane, kryte p ótnem. Za og  samolotu Drzewieckie-
go stanowili pilot i nawigator. Samolot  by  weryÞ kacj  autorskiej hi-
potezy konstruktora o samostateczno ci uk adu kaczki. Nowo ci  by  
równie  fakt, e model samolotu zosta  przebadany w tunelu aerodyna-
micznym Gustave’a Eiffela. Realizacj  projektu zaj a si  paryska Þ rma 

Rys. 3-36. Samoloty Drzewieckiego: a – Drzewiecki, b – Canard na wystawie 
w Pary u w 1912 roku (GLASS 1984)
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P. Ratmanoff. Budow  samolotu uko czono jesieni  1912 roku, a goto-
wy p atowiec wystawiono w pa dzierniku tego samego roku na Mi -
dzynarodowym Salonie Lotniczym w Pary u. Samolot by  wyposa ony 
w rz dowy silnik t okowy labor o mocy 70 KM (51,5 kW), skrzyd a mia y 
rozpi to  9 m, samolot mia  d ugo  8 m, a wysoko  2,8 m i wa y  oko o 
500 kg. Dopuszczalna masa ca kowita wynosi a 700-750 kg, a pr dko  
maksymalna 105 km/h (GLASS 1977, 1984).

Canard mia  bardzo dobr  stateczno  pod u n , a umieszczenie zbior-
ników z paliwem i olejem w pobli u rodka ci ko ci nie powodowa o 
zmian wywa enia podczas lotu. Sterowanie pod u ne odbywa o si  przez 
sterowanie silnikiem. Zwi kszenie mocy dawa o wznoszenie si  samolotu, 
a zmniejszenie – opadanie lotem lizgowym. Sterowanie w p aszczy nie 
poprzecznej (kierunkiem) odbywa o si  za pomoc  dwóch niezale nych 
d wigni nap dzanych przez d wignie obs ugiwane nogami. Pozwala o 
to u ywa  elementów do sterowania poprzecznego jako hamulca aero-
dynamicznego. Podwozie  samolotu by o skonstruowane w ten sposób, 
e amortyzatory olejowo-powietrzne pozwala y podczas l dowania na 

stopniowe podnoszenie kó  do góry i dociskanie p óz do ziemi, co zna-
cz co skraca o dobieg. Próby samolotu odby y si  w Chartres wiosn  1913 
roku. Drzewiecki mia  wówczas 68 lat. Piloci raczej niech tnie latali tym 
samolotem z powodu nietypowego uk adu sterowania. Po awarii wa u 
nap dowego zarzucono próby. Pod koniec tego samego roku Drzewiecki 
opracowa  ulepszon  odmian  swego samolotu, jednak e wybuch wojny 
w 1914 roku przeszkodzi  w zako czeniu budowy (GLASS 1977, 1984). 

W pierwszych latach lotnictwa eksperymentowano z wieloma uk ada-
mi konstrukcyjnymi samolotów, metod  prób i b dów dopracowywa-
no uk ady skrzyde , umiejscowienie uk adów nap dowego i sterowania 
samolotem w powietrzu. Pierwsze uk ady konstrukcyjne samolotów 
przedstawiono na rysunku 3-37.

Pierwsze mig a lotnicze by y wykonywane z twardych gatunków 
drzew li ciastych (BOREJSZA i IN. 1930): mahoniowców  (np. cztero opato-
we prod. Bennet & Co, typ FE 8, ok. 1915), jesionu  wynios ego, orzesz-
nika  lub rzadziej z brzozy bia ej  (np. prod. Westmore & Co, typ J1, ok. 
1919), d bów (np. prod. Paragon, typ JN4C, ok. 1918 – rys. 3-38 b), buku 
zwyczajnego , klonu  jaworowego, klonu  polnego, czere ni ptasiej , wi zu 
pospolitego .

Preferowane by o drewno mahoniowców , wybierano takie, które by o 
stabilne wymiarowo, prostow ókniste i o korzystnym stosunku wytrzy-
ma o ci do masy. mig a mia y wzmocnione blach , tkanin  lub skór  
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Rys. 3-37. Uk ady konstrukcyjne pierwszych samolotów (lata 1901-1909)
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kraw dzie natarcia oraz okute gniazdo do mocowania na wale silnika 
(rys. 3-38). Wszystkie modele, poza najwcze niejszymi, by y laminowa-
ne w celu zabezpieczenia przed wp ywami atmosferycznymi. Produ-
kowano je z kilku sklejonych warstw drewna o grubo ci 3/4 cala ka da 
(ok. 19 mm). Na rysunku 3-39 wida  kilkana cie sklejonych ze sob  de-
sek, z których r cznie s  zdejmowane kolejne warstwy. G boko  skra-
wania jest zaznaczona prostopad o ciennymi przyklejonymi markerami. 
Obróbki wyka czaj cej dokonywano za pomoc  pilników oraz papieru 
ciernego, nast pnie okuwano mig o (kraw dzie natarcia oraz gniazdo), 

wywa ano i pokrywano kilkunastoma warstwami lakierów. W latach 
1915-1918 produkcj  migie  zmechanizowano.

Pierwsze samoloty by y klejone klejami pochodzenia naturalnego: 
skórnym, kostnym, rybnym, kazeinowym (tzw. serowym), ro linnym 
(guma arabska) oraz w óknikowym (wyrabianym z krwi zwierz cej). Do-
piero w ko cu lat trzydziestych wprowadzono kleje syntetyczne. mig a 
by y klejone wodoodpornymi klejami skórnymi i kostnymi lub klejem 
kazeinowym. Klejono na gor co, rozrobiony klej podgrzewano w a ni 
wodnej do 70°C, podgrzewano tak e klejone elementy (do 30-40°C), a po 
sklejeniu trzymano je oko o 12 godzin pod pras . Klejów kazeinowych 
i w óknikowych u ywano na zimno.

Rys. 3-38. Drewniane mig a lotnicze: a – „lewe” z nieustalonego drewna 
Blériota, typ helice normale wed ug teorii Stefana Drzewieckiego, rednica 234 
mm (ok. 1912), b – „prawe” d bowe Jenny’ego Curtissa, typ paragon JN4C, 
rednica 251 mm (ok. 1918)
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3.3.3. Zmierzch drewnianych samolotów

Zasadniczo rozwój konstrukcji samolotowych zmierza  ku zast pieniu 
drewnianych elementów strukturalnych innymi materia ami, zw aszcza 
stopami metali lekkich. Przyjmuj c za kryterium podzia u materia  stoso-
wany na samoloty budowane w ostatnim stuleciu, mo na wyró ni  na-
st puj ce lotnicze uk ady konstrukcyjne (chronologicznie):

samoloty drewniane (konstrukcja klejona i skr cana):
drewniana rama, p ócienne poszycie,
drewniana rama, drewniane poszycie,

samoloty drewniano-metalowe (poszycie kad uba i skrzyde  drew-
niane, rama w formie kratownicy metalowej),
konstrukcje mieszane (np. rama metalowa, poszycie kad uba meta-
lowe, a skrzyde  drewniane lub na odwrót),
samoloty metalowe (konstrukcja skorupowa, nitowana),
samoloty kompozytowe (podstawowymi materia ami s : ywica, 
w ókna szklane, w glowe, aramidowe i przek adki).

Drewno wielokrotnie powraca o w roli tworzywa do budowy samolo-
tów. G ównymi przyczynami tych powrotów by y niedost pno  innych 

Rys. 3-39. Proces produkcji mig a (przed 1915 rokiem) (WOODENPROPELLER 2007)
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materia ów (np. w czasie II wojny wiatowej) oraz wzgl dy ekonomicz-
ne (lata powojenne). W latach czterdziestych XX wieku deÞ cytowe stopy 
aluminium bardzo cz sto zast powano drewnem. Opracowano przy tej 
okazji szereg nowych technologii produkcji kszta tek sklejkowych  oraz 
kleje syntetyczne do drewna, które wypar y kleje naturalne.

Na prze omie lat trzydziestych i czterdziestych Rosjanie zacz li w kon-
strukcjach lotniczych stosowa  sklejk  brzozow  ; sklejali na gor co trzy 
b d  cztery warstwy fornirów w kszta tk  sklejkow   i z dwóch uzyskanych 
w ten sposób skorup tworzyli kad uby do takich samolotów, jak my liwski 
awoczkin aGG-3 (1941-1944), a pó niej awoczkin a-5 i a-7 (rys. 3-40). 

Samolot  aGG-3 mia  stalowe o e silnika i kratownic  z zamontowanym 
uzbrojeniem oraz poszycie z uszlachetnionej sklejki  wykonanej w techno-
logii delta-driewiesina (ros. - ) (z u yciem ywicy fenolowej 
lub krezolowo formaldehydowej laminowanej lakierem bakelitowym). Sa-
moloty a-5 i a-7 mia y kad uby wykonane z u yciem drewna – ich cz ci 
przednie by y spawane z rur stalowych i kryte blach , natomiast w cz -
ciach tylnych wr gi i pod u nice by y kryte sklejk . aGG-3, a-5 i a-7 

mia y skrzyd a wolnono ne, dwud wigarowe, kryte sklejk . Statecznik 
pionowy i stateczniki poziome równie  by y poszywane sklejk .

Z wykorzystaniem sklejki  powstawa y równie  my liwce JAK-3 
i MiG-3, wyró niaj ce si  aerodynamicznym kszta tem kad uba. 

Sklejk  delta-driewiesina otrzymywano z forniru brzozowego  skrawa-
nego obwodowo o grubo ci arkusza 0,35-0,55 mm. Warstwy fornirów 
poprzek adane tzw. Þ lmem bakelitowym (bibu k  papierosow  nasyco-
n  bakelitem) prasowano w temperaturze 140-150°C pod ci nieniem 
10,8-11,8 MPa. Czas prasowania wynosi  5 min na 1 mm grubo ci. G sto  
otrzymanego produktu wynosi a 1,25-1,40 g/cm3, wilgotno  3-8%, wy-
trzyma o  mechaniczna sklejki  uszlachetnionej wzrasta a 2,4-3,0-krotnie 
w stosunku do sklejki  bez dodatku bakelitu (parametry za KSI KIEWICZEM 

 

Rys. 3-40. Samoloty awoczkin: a – aGG-3, b – a-5
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1954). W warunkach wojennych stosowano do produkcji sklejki  równie  
produkty zast pcze. Zamiast drewna brzozowego , które atwo wch ania 

ywic , a tym samym po uszlachetnieniu jest zabezpieczone wystarcza-
j co dobrze przed wp ywem wilgoci, stosowano na warstwy wewn trz-
ne np. drewno sosnowe . Poszycie samolotu (zw aszcza p atów skrzyde ) 
wykonane ze le zaimpregnowanej sklejki  mia o sk onno  do deformo-
wania si , zw aszcza pod wp ywem deszczu. Kiedy z uwagi na proble-
my wojenne gwa townie pogorszy a si  jako  samolotów, piloci aGG-3 
nadali mu przezwisko   , czyli lakiero-
wana pewna trumna.

Podobne problemy dotyczy y szybkiego i zwrotnego my liwca JAK-3. 
W latach 1943-1944, z powodu fatalnej jako ci stosowanych klejów kaze-
inowych, w czasie deszczu albo w warunkach zwi kszonej wilgotno ci 
rozpada  si  on w powietrzu.

Z powodu deÞ cytu stopów aluminium we wrze niu 1942 roku prze-
projektowano ty  samolotu iljuszyn I -2. Zmodernizowany model otrzy-
ma  oznaczenie I -2M, w nowej wersji wiele elementów, szczególnie 
w tylnej cz ci kad uba, do ko ca 1944 roku wykonywano z drewna. 
Kontrastowa o to z opancerzonym przodem maszyny. 

Drewniane samoloty produkowali tak e Japo czycy. W 1943 roku Ce-
sarstwo Japonii, b d ce w tym czasie od sze ciu lat w stanie wojny170, 
stan o przed problemem braku surowców w przemy le lotniczym, do-
tyczy o to szczególnie stopów aluminium. Arsena  Lotniczy Armii L -
dowej (jap. Dai-Ichi Rikugun Kokusho) w Tachikawa otrzyma  polecenie 
przeprowadzenia bada  nad mo liwo ciami wykorzystania do produkcji 
samolotów materia ów ogólnie dost pnych, mog cych zast pi  surowce 
deÞ cytowe. W wyniku tych prac stwierdzono, e bez wi kszych negatyw-
nych konsekwencji mo na zast pi  wiele elementów konstrukcyjnych sa-
molotów drewnem. Do przeróbki wytypowano, uchodz cy za najlepszy, 
my liwiec Cesarskiej Armii L dowej Nakajima Ki-84 hayate.

Program wprowadzania drewna mia  przebiega  dwuetapowo. 
W pierwszym etapie tylko niektóre metalowe elementy konstrukcyjne 
zast piono drewnianymi; w drugim ca o  konstrukcji no nej mia a by  
wykonana z drewna. Realizacj  pierwszego etapu modernizacji Ki-84 
rozpocz to 8 wrze nia 1943 roku, wytworzono dokumentacj  technicz-
n  i rozpocz to wymagane próby techniczne. Wiosn  1945 roku mniej 

170  W latach 1937-1945 Japonia toczy a konß ikty zbrojne z: Australi , Chinami, Ho-
landi , Indiami, Kanad , Meksykiem, Wielk  Brytani , Now  Zelandi , USA i ZSRR.
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obci one metalowe elementy konstrukcyjne hayate zast piono ich odpo-
wiednikami wykonanymi z drewna. Powsta a w ten sposób stalowo-du-
raluminiowo-drewniana odmiana my liwca, która zosta a oznaczona 
Ki-84-II hayate kai. W nowej odmianie drewno zastosowano do budowy 
statecznika, elementów tylnej cz ci kad uba, ko cówek skrzyde  i popy-
chaczy uk adu sterowania. 

Losy wojny na PacyÞ ku sprawi y, e sytuacja materia owa Japonii 
szybko si  pogorszy a, a zapasy aluminium skurczy y si  gwa townie. 
Wed ug ówczesnych ocen Japo czyków w pa dzierniku 1945 roku mia y 
one ulec ca kowitemu wyczerpaniu, szczególnie e od marca 1945 roku 
wszystkie dost pne si y i rodki, w tym przede wszystkim deÞ cytowe 
aluminium, mia y zosta  skierowane do priorytetowej produkcji samo-
lotów samobójczych. W zwi zku z zaistnia  sytuacj  przyst piono do 
drugiego etapu modernizacji.

Jednym z powa niejszych problemów, przed jakim stan a ekipa 
projektowa, by o tworzywo wybrane do budowy samolotu. Wi kszo  
projektantów nie mia a wcze niej do czynienia z pe nowymiarowymi 
samolotami o konstrukcji no nej drewnianej, dotychczas zajmowa a si  
jedynie budow  nowoczesnych, metalowych p atowców. Tymczasem 
drewno wymaga o nieco odmiennego podej cia do niektórych elemen-
tów konstrukcji. Projektanci mieli dylemat, jak zachowa  standardowe 
wymiary i mas  my liwca? Nie by o to proste, bowiem element drew-
niany o tej samej wytrzyma o ci zm czeniowej jest ci szy od swojego 
odpowiednika z duraluminium. Prosta adaptacja metod obróbki i cze-
nia drewna w konstrukcjach lotniczych, jakimi pos ugiwano si  podczas 
I wojny wiatowej i tu  po niej, mija a si  z celem. Nie tworzono przecie  
powolnego dwup atu, lecz szybk , wytrzyma  maszyn  maj c  walczy  
z nowoczesnymi samolotami wroga. Nale a o poszuka  sposobu na po-

czenie tradycji z nowoczesno ci  bez kompromisów.
Konstrukcja p atowca Ki-106 (rys. 3-41) mia a bazowa  na kszta cie 

standardowego p atowca Ki-84, z tym e nowy samolot powinien by  
ca kowicie wykonany z drewna i stali. W przysz o ci cz ci do monta u 
samolotu mia y by  wytwarzane w wielu ma ych zak adach stolarskich 
zatrudniaj cych niewykwaliÞ kowanych robotników (w tym m odzie  
i kobiety). Zastosowanie konstrukcji drewnianej skutkowa o brakiem 
konieczno ci u ywania w procesie produkcji specjalizowanych narz -
dzi, pozwalaj c na produkcj  cz ci samolotu tak e przez Þ rmy spoza 
bran y lotniczej, np. meblarskie, czy producentów instrumentów mu-
zycznych. Ponadto wszystkie ewentualne modyÞ kacje kad uba mog y 
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by  wykonane z u yciem zwyk ej pi y. Modu owa konstrukcja maszyny 
umo liwia a rozproszenie produkcji i powierzenie jej wielu podwyko-
nawcom produkuj cym podzespo y sk adane w ca o  dopiero w fabryce. 
Ostateczny monta  mia  nast powa  w zak adach lotniczych. Powy sze 
rozwi zanie mia o zminimalizowa  straty ponoszone w wyniku amery-
ka skich nalotów strategicznych. Wyprodukowano tylko trzy prototypy 
Ki-106 (w tym dwa zdolne do lotu). Samolot  okaza  si  ci szy od Ki-84 
o mniej wi cej 280 kg, wa y  2948 kg.

Drewno lite , drewno klejone  oraz sklejka lotnicza  by y powszechnie 
stosowane przy budowie samolotów a  do ko ca lat czterdziestych XX 
wieku. Z polskich samolotów okresu 1918-1939, w których zastosowano 
sklejk , mo na wymieni : samolot my liwski PWS-10, samolot bombo-
wy LWS-6 ubr, samoloty szkolne: PWS-26, PWS-33 wy e , PWS-35 ogar, 
RWD-8, amÞ bi  nikol A-2, szybowce: CWJ, CW-5 bis, WWS-1 salamandra, 
SG-3, czajka oraz motoszybowiec b k. 

Najs ynniejszym drewnianym samolotem II wojny wiatowej by  bry-
tyjski dwusilnikowy, dwumiejscowy samolot wielozadaniowy De Ha-
villand DH.98 mosquito. Do jego budowy u yto sklejki  lotniczej i litego 
drewna. Ze wzgl du na specyÞ czn  konstrukcj  samolot ten nazywany 
by  drewnianym cudem (ang. wooden wonder) lub rzadziej drewnianym 
przera eniem (ang. timber terror), a w ród personelu naziemnego zyska  
miano marzenia termita (ang. termite’s dream) lub komara (ang. mozzie, 
potocznie od mosquito). 

Rys. 3-41. Japo ski my liwiec Nakajima Ki-106  
hayate o konstrukcji drewnianej (1945)
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Niemcy próbowali skopiowa  ide  zastosowania tanich i dost pnych 
materia ów realizowan  w konstrukcji mosquito. Niemiecki Focke-Wulf 
TA-154 (1943-1945), zbudowany w ca o ci z drewna, nie osi gn  sukcesu 
wooden wondera. Poszycie wi kszo ci powierzchni skrzyde  i kad uba TA-
-154 stanowi a sklejka. Pozosta a cz  p atowca (w tym kraw dzie natarcia 
skrzyde ) by a kryta blach  (vide tabela 26, s. 188). W bardzo wielu niemiec-
kich konstrukcjach lotniczych stosowano elementy drewniane, przyk ada-
mi mog  by : (1) eksperymentalny my liwiec przechwytuj cy o nap dzie 
rakietowym Bachem Ba 349 natter (1945) – drewniany kad ub i skrzyd a; 
(2) my liwiec Ta-152 (1944-1945) – z uwagi na problemy zaopatrzeniowe w 
produkcji powszechnie stosowano zamienniki deÞ cytowych materia ów, 
m.in. drewniane usterzenie i klapy; (3) szybowiec my liwski Blohm & Voss 
Bv 40 (1944) – drewniane poszycie kad uba; (4) lekki bombowiec Junkers 
(wersje Ju-88A-15 i Ju-88S-2) – drewniana komora bombowa.

Wa niejsze samoloty z lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku 
budowane z drewna przedstawiono w tabeli 26. Wymieniony tam naj-
wi kszy samolot, jaki kiedykolwiek wzniós  si  w powietrze, H-4 spru-
ce goose  (ang. wierkowa g ), mia  konstrukcj  drewnian , której ponad 
90% masy stanowi o drewno brzozowe , a reszt  wierkowe, klonowe, to-
polowe oraz balsy  (KOZAKIEWICZ i MATEJAK 2005 b). Nie zdecydowano si  
na drewno lite , które jest materia em anizotropowym  i niejednorodnym 
i mo e zawiera  ukryte wady (przez co wymaga wi kszych wspó czynni-
k ów bezpiecze stwa, a wi c elementów konstrukcyjnych o wi kszej ma-
sie, a to zmniejsza osi gi samolotu). Elementy poszycia skrzyde  i kad uba 
wykonano z odpowiednio przygotowanej sklejki  z fornirów o grubo ci 
poni ej 1 mm. Po czenia wykonywano z u yciem kleju bez zastosowa-
nia metalowych czników. H-4 odby  tylko jeden lot (wykonano jeden 
pe nowymiarowy prototyp), nie podj to produkcji seryjnej.

Podstawowymi materia ami drzewnymi stosowanymi w lotnictwie 
w latach 1900-1950 by y tarcica sosnowa, drewno li ciaste klejone  war-
stwowo (lignofol ) oraz tzw. sklejka lotnicza 171. Sklejka lotnicza ró ni a si  od 
zwyk ej wi ksz  jako ci  zastosowanych fornirów (brak wad struktury), 
wi ksz  wytrzyma o ci  oraz wi ksz  dok adno ci  wykonania (najcie -
sza uj ta w normach sklejka ma grubo  0,4 mm(!) i jest sklejona z trzech 
warstw fornirów). W a ciwo ci, wytwarzanie i magazynowanie tarcicy 

171  Sklejka charakteryzuje si  wi ksz  wytrzyma o ci  mechaniczn  od litego 
drewna, z którego jest zrobiona (vide informacje o sklejce na s. 87-89) oraz lepsz  
jednorodno ci  struktury (por. tabela 12, s. 34).
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Tabela 26

Wa niejsze samoloty drewniane z lat trzydziestych i czterdziestych XX wieku

Samolot ,
kraj,

lata produkcji
Uk ad Konstrukcja Uwagi

Focke-Wulf 
Ta-154,
Niemcy,
1943-1945

Dwusil-
nikowy 
górnop at

57% drewna, 30% stali, 13% dura-
luminium. Poszycie cz ci kad uba 
i skrzyde  ze sklejki . Elementy drew-
niane sklejone klejem tego-Þ lm lub 
kaurit. Drewniane trójp atowe mig a.

60-100 egzemplarzy. 
Pr dko  maksymal-
na 635 km/h (wersja 
Ta-154 A-4).
Nocny my liwiec.

Nakajima 
Ki-113,
Japonia,
1945

Jednosil-
nikowy 
dolnop at

Drewniano-stalowa. Statecznik pio-
nowy drewniany, cz ciowo pokryty 
p ótnem, ko cówki skrzyde  drew-
niane.

1 prototyp. 
Pr dko  maksymalna 
620 km/h. 
My liwiec.

Tachikawa 
Ki-106,
Japonia,
1945

Jednosil-
nikowy 
dolnop at

Drewniana ze szkieletem stalowym. 
Drewniane poszycie skrzyde  statecz-
nika pionowego, elementów tylnej 
cz ci kad uba, ko cówek skrzyde  
i popychaczy uk adu sterowania. 
Lotki i stery pokryte p ótnem.

1 prototyp 
i 2 egzemplarze. 
Pr dko  maksymalna 
618-620 km/h.
My liwiec.

RWD-22 ,
Polska,
1939

Dwusil-
nikowy 
dolnop at

Skrzyd a i kad ub w formie kratow-
nicy stalowo-drewnianej krytej dura-
luminium, sklejk  i p ótnem. Usterze-
nie i p ywaki drewniane.

1 prototyp. 
Pr dko  maksymalna 
270-290 km/h.
Wodnosamolot bom-
bowo-rozpoznawczy.

Lublin 
R-XX (LWS-1),
Polska,
1934

Dwusilni-
kowy 
dolnop at

Skrzyd a i kad ub drewniane, kryte 
sklejk . Usterzenie drewniane, ze sta-
tecznikami krytymi sklejk , a sterami 
krytymi p ótnem. mig a pocz tkowo 
cztero opatowe drewniane, pó niej 
metalowe.

1 prototyp. 
Pr dko  maksymalna 
250 km/h.
Wodnosamolot torpe-
dowy i rozpoznawczy.

De Havilland 
mosquito ,
Anglia,
1940

Dwusil-
nikowy, 
dwumiej-
scowy

Z drewna wierkowego , sklejki  ga-
tunków li ciastych  i balsy , pokryty 
p ótnem. D wigary skrzyde , szkie-
let kad uba i obramowania drzwi 
wierkowe. Pokrycie kad uba z balsy  

i sklejki  2 mm. Po czenia klejone, 
wzmacniane metalowymi okuciami. 

Kilkaset sztuk.
Samolot  my liwski, 
my liwsko-bombowy, 
nocny my liwiec, 
bombowiec i samolot 
rozpoznania. 

H-4 
spruce goose 
( wierkowa 
g ),
USA,
1947

O miosil-
nikowa 
ód  

lataj ca

Kad ub i skrzyd a zbudowane ze 
sklejki brzozowej . W konstrukcji 
wykorzystano drewno klonu , topoli , 
balsy  i wierka. 
Najwi kszy drewniany samolot 
wszech czasów.

1 lataj cy prototyp. 
Rozpi to  skrzyde : 
97,54 m, d ugo : 
66,65 m, wys.: 21,18 m.
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do budowy samolotów podlega y normalizacji. Przyk adami mog  by  
archiwalne polskie normy „lotnicze” PN-L-19000:1952, PN-L-19001:1952, 
PN-L-19002:1952, PN-L-19010:1952 lub norma bran owa BN-76/7111-15, 
których przedmiotem by a lotnicza tarcica sosnowa (nieobrzynana i jed-
nostronnie obrzynana, produkowana z drewna sosny  zwyczajnej) oraz 
lotnicza tarcica jesionowa . Normy zawiera y m.in.: nazwy i okre lenia, 
podzia  i oznaczenia, wymiary, klasy jako ci, w a ciwo ci wytrzyma-
o ciowe , wytyczne dotycz ce magazynowania oraz program bada . 

Sklejka lotnicza wykonywana by a równie  z fornirów drzew li ciastych 
(g ównie brzoz owych). Zawsze by a klejona klejem wodoodpornym. 
Po II wojnie wiatowej sklejka lotnicza  wykorzystywana by a do budowy 
szybowców, np. bardzo znanego polskiego szybowca SZD-9 bis bocian. 
Obecnie w lotnictwie w bardzo ma ym zakresie wykorzystuje si  sklejk , 
g ównie na elementy drugorz dne lub do remontu starszych konstrukcji. 
Niewielkie ilo ci sklejki  u ywaj  modelarze.

W latach czterdziestych i pi dziesi tych XX wieku szeroko wykorzy-
stywano drewno lite  oraz drewno prasowane  warstwowo (lignofol ) do 
wyrobu migie . Ze wzgl dów wytrzyma o ciowych drewno prasowane  
warstwowo by o sprasowywane nierównomiernie (bardziej cie nione 
u nasady mig a). Nierównomierne cie nienie uzyskiwano przez za-
stosowanie zmiennej liczby fornirów na d ugo ci opaty mig a podczas 
uk adania paczki fornirów w oprzyrz dowaniu prasy (szablonie mig a). 
Cz sto stosowano równie  ró ne gatunki drewna, ci sze u nasady i l ej-
sze na ko cach opat migie  (PARCZEWSKI i IN. 1969). Przyk ady migie  z lat 
czterdziestych i pi dziesi tych XX wieku przedstawiono na rysunku 3-42.

Drewno w budowie konstrukcji no nych samolotów zosta o niemal 
ca kowicie wyparte w ko cu lat czterdziestych XX wieku przez stopy 
metali lekkich i tworzywa sztuczne, jednak by o ono podstawowym ma-
teria em konstrukcyjnym a  do ko ca lat siedemdziesi tych XX wieku 
w budowie szybowców. W Polsce w tym celu by o stosowane g ównie 
drewno sosnowe , brzozowe  i jesionowe . Do poszywania powierzchni 
skrzyde  czy kad ubów w szybowcach drewnianych najcz ciej u ywano 
sklejki  oraz p ótna (np. drewniany szybowiec kobuz). Materia y drzewne 
stosowano równie  na niektóre elementy szkieletu szybowców. Obecnie 
poszycie szybowców jest budowane g ównie z laminatów szklano-epok-
sydowych, kompozytów w ókien w glowych i aramidowych itp.

Przyk ady wspó czesnego zastosowania drewna i tworzyw drewno-
pochodnych do produkcji migie  lotniczych przedstawiono na rysunku 
4-16 (s. 333).
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3.4. Maszyny nap dowe  z drewna i niektóre ich 
zastosowania

Poprzez przesz o  ocenia si  tera niejszo   
(maksyma rzymska)172

3.4.1. Ko a wodne

Ko a wodne budowano g ównie z drewna d bowego , ale tak e z so-
snowego , modrzewiowego, wierkowego  i jod owego. Najprawdopo-
dobniej najstarsze ko a wodne  mia y wirnik o pionowej osi obrotu, do 
którego woda by a doprowadzana rur  lub korytem o znacznym na-
chyleniu. W literaturze takie rozwi zanie jest okre lane mianem m yna 
greckiego (czasem równie  tureckiego lub bu garskiego – rys. 3-43). Ten 

172  T umaczenie M.S. W oryginale: Ex praeteritis praesentia aestimantur.

Rys. 3-42. Przyk ady migie  z lat czterdziestych i pi dziesi tych XX wieku: 
a – dwu opatowe mig o z lignofolu (prod. ERCO, typ Compreg 3D40-111), 
b – zbli enie mig a trój opatowego z lignofolu (prod. ERCO), c – mig o ze 
sklejki  bukowej (prod. Sensenich, typ 74FK49), d – widok z boku rodkowej 
cz ci mig a klejonego (prod. ROBY, typ R100-217-74T), e – sposób mocowa-
nia opat mig a w metalowych tulejach (prod. ERCO)
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sposób wykorzystania energii wodnej nie wymaga wprawdzie zastoso-
wania przek adni, wymaga jednak du ej pr dko ci zasilaj cej wody oraz 
jest mniej sprawny od klasycznych kó  wodnych  o poziomej osi obrotu. 
Ko a wodne o pionowej osi obrotu s  spotykane w literaturze technicznej 
do XVII wieku, po tym okresie niemal zupe nie ust puj  miejsca ko om 
o poziomej osi obrotu.

Filon z Bizancjum (ok. 280-ok. 220 p.n.e.) jest autorem najstarszej 
wzmianki o zastosowaniu ko a wodnego (SUWA A 2006). Fundamental-
ne dzie o Filona Mechanike syntaxis, sk adaj ce si  z dziewi ciu rozdzia-
ów, przetrwa o do naszych czasów jedynie we fragmentach. Natomiast 

najstarszy zachowany techniczny opis konstrukcji silnika wodnego po-
chodzi z I wieku p.n.e. i jest autorstwa Witruwiusza – architekta cesarza 
Oktawiana Augusta (por. przypis 2 na s. 10). Opisany przez niego m yn 
z ko em wodnym o osi poziomej jest wyposa ony w przek adni  z bat , 
nap dzaj c  kamie  m y ski. W opisie silnika wodnego i jego zastosowa-
nia autor podaje:

1. Ko a o konstrukcji opisanej poni ej s  równie  budowane nad rzeka-
mi. Na obwodzie ko a rozmieszczone s  opatki, na które napiera pr d 
wody i wraz ze swoim ruchem wprawia w ruch ko o; przez wod  odby-
wa si  ca a praca, bez adnego udzia u cz owieka. 

Rys. 3-43. Warianty konstrukcji m yna greckiego (rekonstrukcja): a – z opat-
kami prostymi, b – z opatkami wkl s ymi
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2. M yny wodne dzia aj  na tej samej zasadzie. Wszystko w nich jest 
takie same, oprócz ko a z batego, które jest zamocowane na drugim 
ko cu wa u i umieszczone pionowo. To ko o obraca si  w tej samej 
p aszczy nie, co ko o wodne . Z tym [opisywanym] du ym ko em 
wspó pracuje mniejsze, równie  z bate, ale usytuowane poziomo. 
Przez z by ko a z batego na osi ko a wodnego nap dzane jest poziome 
ko o nap dzaj ce kamienie m y skie. Rynna zsypowa, zawieszona nad 
urz dzeniem, zasila m yn ziarnem i m ka jest wytwarzana przez ruch 
obrotowy173 (WITRUWIUSZ 27-13 p.n.e., Liber X, Capitulum V).

Mechanizm m yna wed ug opisu Witruwiusza przedstawiono na ry-
sunku 3-44 b.

Najbardziej imponuj ce i jednocze nie najbardziej znane rzymskie 
zastosowanie kó  wodnych  mia o jednak miejsce kilka wieków pó niej 
w Barbegal w pobli u Arles, w dzisiejszej po udniowej Francji. Od IV 
wieku n.e. funkcjonowa  tam imponuj cy zespó  m ynów zbo owych 
wykorzystuj cy 16 nasi biernych kó  wodnych  (rys. 3-44 a). Wydajno  
tego kompleksu jest szacowana na oko o 28 t m ki na dob  (OR OWSKI 
1989). M yn  wyposa ony w nasi bierne ko o wodne  jest zwykle nazywa-
ny w literaturze wiatowej m ynem rzymskim lub m ynem Witruwiusza. 

Z punktu widzenia sposobu doprowadzania wody zasilaj cej ko a 
wodne  o poziomej osi obrotu s  klasyÞ kowane jako: podsi bierne, ród-
si bierne oraz nasi bierne. 

Ko a podsi bierne (rys. 3-45 a) by y budowane przy bardzo ma ych ró -
nicach poziomów (poni ej 1 m) i rednich przep ywach rz du 0,1-5 m3/s. 
Przetwarza y one 20-35% energii kinetycznej przep ywaj cej wody. Ko a 
tego typu by y zazwyczaj wi ksze i mia y rednic  do 3 m, na obwodzie 
by y wyposa one w opatki, na które napiera  nurt p yn cej wody. O  
obracanego w ten sposób ko a znajdowa a si  powy ej poziomu rynny 
doprowadzaj cej wod , a ko o obraca o si  w kierunku przeciwnym do 
przep ywu wody. Im wy sze jest ko o wodne, tym wi ksz  ma spraw-
no , jednak i ono ma swoje ograniczenia: 

Kó  skrzynczastych wysokich niech si  strzeg  m ynarze, bo chocia  takowe 
s  mocniejsze do me cia s ab  wod , wszak e te niewygody z sob  przyno-
sz . Pierwsz , e groble wysokiej potrzebuj  albo gotow  w niebezpiecze -
stwo zerwania wysok  wod  wprawuj . Drug , e nierych y obrót wa u 

173  T umaczenie M.S. Oryginalny tekst zamieszczono na s. 347.
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Rys. 3-44. Rzymskie m yny wodne: a – hipotetyczny wygl d zespo u m ynów 
zbo owych w Barbegal (IV wiek n.e.), b – rekonstrukcja mechanizmu m yna 
na podstawie opisu WITRUWIUSZA (27-13 p.n.e.)
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czyni , gdy  wa  pi okciowego [5 okci  2,98 m] ko a skrzynczastego 

2 razy si  pó niej obróci ni  wa  ko a pó trzecia okciowego, jako 2 razy jest 

wi ksze od niego. Zaczym ma o obrotów kamienia wydaj  i mlewo czyni  

niespore (SOLSKI 1690, Ksi ga I, Zabawa II, Nauka 1).

Kó  ródsi biernych (rys. 3-45 b, w wariancie 1 i 2) u ywano przy 
wi kszych spadach (2,5-8 m), lecz przy ma ej ilo ci wody (0,1-0,9 m3/s). 
Wykorzystywa y one oko o 50-60% jej energii. Obrót ko a powodowa a 
energia potencjalna znajduj cej si  w korytkach wody. 

Najstarszymi konstrukcyjnie s  najprawdopodobniej ko a nasi bierne, 
w których obrót by  powodowany energi  kinetyczn  i potencjaln  wody 
spadaj cej z po o onej powy ej rynny doprowadzaj cej wod  do kory-
tek umieszczonych na obwodzie ko a. W ten sposób ruch obrotowy ko a 
odbywa  si  zgodnie z kierunkiem p yn cej rzeki. Ko a nasi bierne by y 
u ywane przy znacznych ró nicach poziomów (3-12 m) i przy dop ywie 
wody 0,1-0,8 m3/s; mog y uzyska  sprawno  rz du 60-80%.

Mechanizm nap dowy typowego m yna wodnego sk ada  si  z ko a 
wodnego, które przekazywa o nap d na wa . Mia  on rednic  500 mm 
lub wi ksz  i by  o yskowany lizgowo w o yskach drewnianych 
smarowanych t uszczem zwierz cym. Na przeciwleg ym ko cu wa u, 
wewn trz budynku, znajdowa o si  ko o przek adni g ównej (tzw. ko o 
palczaste), nieco mniejsze od ko a wodnego. Jego osadzone na obwodzie 
z by lub tzw. palce zaz bia y si  z palcami (pa eczkami) cewów, wprowa-
dzaj c je w ruch. Pier cienie cewów by y osadzone na pionowej drewnia-
nej (rzadziej metalowej) osi, zwanej wrzecionem, prostopad ej do wa u 
g ównego. Dolny koniec wrzeciona opiera  si  na panewce umieszczonej 
na poziomej belce, górny koniec wrzeciona by  zamocowany w paprzycy. 
Paprzyca to eliwna sztabka trójramienna przenosz ca nap d na arna, 

Rys. 3-45. Rodzaje kó  wodnych : a – podsi bierne (walne), b – ródsi bierne 
(w dwóch wariantach: 1 – o wi kszej sprawno ci, 2 – o mniejszej sprawno ci), 
c – nasi bierne (korzeczne)
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zamocowana w wy obieniach (gniazdach) znajduj cych si  w oku gór-
nego, ruchomego kamienia m y skiego (bieguna).

Zygmunt Gloger w Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej pisze:

Dawni Niemcy wzi li z w oskiego mulino wyraz swój mulin, a Polacy zro-
bili z tego m yn. Kiedy si  to sta o, nikt latami tego dzi  nie okre li [...] Gdy 
zacz to w Polsce spisywa  dokumenta, m yny nie nale a y ju  do osobli-
wo ci, bo np. w r. 1149 Pakos aw darowuje nie m yn ze wsi , ale wie  z 
m ynem w Dobrzy: „Pachoslaus villam dedit et molendinum in Dobra”. 

Boles aw Wstydliwy przywilejem z r. 1258 pozwoli  stawia  m yny po obu 

stronach rz. Nidy (GLOGER 1900-1903, t. III, s. 221). 

Jak pisze SUWA A (2006), w Polsce pierwsze ko o wodne  zbudowano 
w 1145 roku w czycy do nap du m yna, a w XVI wieku by o ich oko o 
3000. Urz dzenia te, stosowane g ównie do nap du m ynów zbo owych, 
rozpowszechni y si  na ziemiach polskich w drugiej po owie XI wieku 
(na l sku). Wydajno  typowego redniowiecznego m yna wodnego 
wynosi a oko o 4 kg m ki na godzin . Najwa niejsze podczas eksploata-
cji m yna by o zapewnienie sta ego i równomiernego dop ywu wody na 
ko a m y skie. Wykorzystywano do tego celu miejsca z natury korzystne 
dla lokalizacji urz dze  m y skich i dodatkowo sztucznie regulowano 
przep yw wody, spi trzaj c j , tworz c sztuczne zbiorniki wyposa one 
w system luz. M ynarze byli na ogó  wysokiej klasy specjalistami, potra-
Þ cymi regulowa  nurt wodny oraz budowa  i obs ugiwa  zespó  arna 
oraz ich skomplikowany zespó  nap du. M ynarz by  powszechnie uwa-

any za fachowca w dziedzinie budowy maszyn [Kto chce dla potrzeb go-

spodarskich mie  s uszny w domu m ynnik na me cie s odów i kasz rozmaitych 
[...] niech go da w ten sposób zrobi  m ynarzowi [...] (SOLSKI 1690, Ksi ga I, 
Zabawa II). Cytowany ju  GLOGER (1900-1903) podaje: [...] zawód m ynarski 

mia  u ludu polskiego wi ksze, ni  inne rzemios a, powa anie. O randze za-
wodu mog  wiadczy  ludowe porzekad a, które oddaj  szacunek, ale 
w których te  przejawia si  zazdro  wobec m ynarzy b d cych najcz -
ciej cz onkami elity Þ nansowej wsi: 

O! Nie ma jak to m ynarzom, bo na s o ce nie wychodz ,  

Tylko sobie siedz  w ch odzie, karz  robi  na si  wodzie

lub

Taki sobie m ynarz dobry, jak i wojewoda, 

Wojewodzie robi  ludzie a m ynarzowi woda (KOCHANOWSKI 2005).
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Wielki M yn  wybudowany w XIV wieku w Gda sku by  w czasach 
pó nego redniowiecza najwi kszym zak adem przemys owym w Euro-
pie (rys. 3-46). 

Wielki M yn  pocz tkowo by  wyposa ony w 12, pó niej za  w 18 wiel-
kich kó  nap dzanych wod  z kana u Raduni. Ko a by y rozmieszczone 
po obu stronach budynku w dwóch rz dach po dziewi . M yn by  zlo-
kalizowany na niewielkiej wyspie otoczonej ramionami kana u dop ywo-
wego, mie ci  si  w budynku o wymiarach 4 × 26 m i o wysoko ci 26 m. 
Budynek i kana  doprowadzaj cy wod  istniej  do dzi . Aby osi gn  
wymagany dla tak du ej liczby kó  spadek wody, wykopano kana  o d u-
go ci 13 km doprowadzaj cy wod  z rzeki Raduni spod Pruszcza. Po-
chylenie kana u by o mniejsze od pochylenia rzeki, dlatego przy m ynie 
uzyskano ró nic  poziomów oko o 5 m, co z kolei pozwala o osi gn  
imponuj c  jak na czasy sprzed rewolucji przemys owej czn  moc na 
wszystkich ko ach rz du 103 kW (WI LICKI 1996).

Specjaln  odmian  ko a wodnego podsi biernego wykorzystywano 
w m ynach p ywaj cych; ko o wodne  by o zainstalowane na jednej odzi 
lub mi dzy dwiema po czonymi ze sob  i zakotwiczonymi odziami, 
a w ruch wprawia  je pr d wodny w rzece. Przyk ad takiego rozwi zania 
przedstawia rysunek 3-47.

Rys. 3-46. Wielki M yn  w Gda sku, rycina Aegidiusa Dickmanna z 1617 roku
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Drewniane ko a wodne  nap dza y najró niejsze urz dzenia w zak a-
dach przetwórczych (np. m yny zbo owe i prochowe, folusze174, pi y, 
m oty itp.). Pod koniec redniowiecza ko a wodne  sta y si  najwa niej-
szym ród em mocy mechanicznej, osi gaj c rednie moce rz du 3-6 kW. 
Jak podaje s ynna angielska kronika DOMESDAY BOOK (1086), w Anglii w XI 
wieku funkcjonowa y a  5624 m yny wodne. Drewniane silniki wodne 
przyczyni y si  w znacznej mierze do uprzemys owienia Europy. Na ry-
sunku 3-48 przedstawiono ko o wodne  nap dzaj ce miechy wed ug Sa-
lomona de Causa.

Na rysunku 3-49 przedstawiono folusz wed ug Pseudo-Juanelo Tur-
riano z 1595 ±10 roku. W instrukcji budowy maszyny napisano:

A to jest rynna, która doprowadza wod  do ko a, B to ko o, C to opatki, o  
ko a to D. Dwie krzywki E.E s  zamontowane na niej [na osi], podrzucaj  
one bijaki F.F na dole. Pod bijakiem jest r czka, która umo liwia zacze-
pienie krzywki. Musi by  zachowana ostro no , eby m oty nie uderza y 
w st p , równie  nie mog  uderza  za mocno, bo zniszcz  sukno. M oty 
powinny zostawia  wolne miejsce na 4 palce od ciany i na szeroko  d oni 
od podstawy, kiedy foluj . G to jest ciana, H to podstawa, a bijaki uderzaj  
na wprost w cian . Na sukno z góry nap ywa bie ca woda z kierunku K 
[brak na rysunku]. L to sukno. Ko ki utrzymuj  st p  [chodzi prawdo-

174  Folusz (pil niarka) – redniowieczna maszyna u ywana do produkcji sukna. 
Tkaniny przeznaczone na sukno wytwarzano w formie grubej we ny, tzw. we ny 
zgrzebnej, a nast pnie poddawano folowaniu (spil nianiu). Folowanie, zwi kszaj ce 
zwarto  tkaniny, polega o na umieszczeniu jej w foluszu, czyli urz dzeniu nap -
dzanym najcz ciej wod , gdzie st pory uderza y w sukno le ce w st pie (wydr -
onej k odzie). Po folowaniu skurczone o 1/4 sukno naci gano na ramy i suszono na 

s o cu. S owo pochodzi od holenderskiego vollen (folowa ).

Rys. 3-47. M yn  p ywaj cy wed ug AGRICOLI (1555-1557)
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podobnie o zastrza y]. Swoj  ram  maj  tak e bijaki, które zawieszone 
s  jak serca dzwonów, zabezpieczone s  ko kami M.N. R to statyw st py. 
M oty O.P maj  by  zrobione z d bu  ostrolistnego [Quercus ilex L.]. Resz-
ta z jakiego  dobrego drewna175.

Sporo informacji o technologii folowania, a przy okazji równie  o za-
sadach budowy kó  wodnych , zawiera trzytomowy podr cznik R kodzie o 
fabryki sukiennej, która w Krakowie 1786, dla wielu po ytków i zatrudnienia 
ubogich prac  jest ustanowione, autorstwa Wac awa Sierakowskiego (1740-
-1806). Warto zacytowa  dwa fragmenty:

O folowaniu

Trwa o   sukien nad wszystkie inne materyje, które si  nie foluj , okazuje 
doskona o  oraz i konieczn  potrzeb  tej folusza machiny.

175  T umaczenie M.S. Oryginalny tekst zamieszczono na s. 349.

Rys. 3-48. Ko o  wodne  zastosowane do nap du miechów (DE CAUS 1615)



1993.4. Maszyny nap dowe z drewna i niektóre ich zastosowania

Najdok adniej w warsztacie sukno robione, gdy si  z warsztatu zdejmie, 
byd  musi brudne, wietkie [w t e] i grube. Ani si  obejdzie bez dziurek, 
szpar, chocia  przez dobr  czelad  robione i ad  dobrze dobijane. Po folo-
waniu jak zaraz jest ja niejsze, mocniejsze, pi kniejsze i mi ksze i bardzie 
zbite, chocia  sk adaj ce je nici po ow  swej istoty [grubo ci] straci y. Za-
iste zawsze by magister [majster] byd  przy folowaniu powinien.

O machinie folusza

Folusze ró ne byd  mog , obracane wo mi, ko mi, os ami – lecz te bardzo 
drogie, wiatrem – ten niestateczny. Ale e wody koniecznie trzeba do folowa-
nia, zaraz w takich foluszach trzeba stawia  pompy, których utrzymanie dro-
go kosztuje. Dla tych wi c niewygód najlepsze s  folusze obracane wod . 
Powinien wtedy folusz byd  stawiany albo na rzece, albo na potoku, ale 
lepiej na potoku, bo nie jest tak podleg y wylewom wody, które nie do-
puszczaj  folowa . To  i  atwiej wod  z potoka folusznik w ada  sobie 
mo e, pod ug upodobania i potrzeby, a zatym nie tak s  sukna wydane na 
zdziurawienie, mu em zatrzepanie, zalanie etc., jak bywa na rzekach. 
W foluszach stawianych na rzekach woda najcz ciej spodem obraca ko o, bo 
spadku nie ma. Z potoku za  woda zawsze spada z wierzchu. Zaczym lepiej 
jest folusz stawia  na potokach, bo ma i poruszenie równe i z góry spadaj c  

Rys. 3-49. Ko o  wodne  zastosowane do nap du folusza wed ug Pseudo-Ju-
anelo Turriano (1595 ±10) (NORDON 1986)
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wod , która jest t sza. Ale najlepiej jest zgadza  si  z okoliczno ciami, jak 
mo na tak stawia . Zawsze na takiej wodzie stawia  go nale y, aby równo 
w zimie, jak w lecie robi a, bo si  na takiej i sukna lepiej przewracaj  i roz-
grzewaj . Wod  m tn  nigdy sukna dobrze nie wymyje, wody twarde, któ-
re nie rozpuszczaj  myd a, nie dobrze i foluj  – lepsze nierównie mi kkie. 
W machinie folusza do  jedno ko o, które obracane wod , r czkami 
st py wynosi. 
W foluszu te trzy robi  si  rzeczy: to jest 1° sukna si  foluj , 2° t uszcz 
z nich wyprowadza si , 3° p ucz  si  na czysto [tom III, rozdzia  O folo-
waniu] (NOWAK 1961, s. 205).

Dalszy rozwój silników wodnych jest ju  ci le zwi zany z rozwojem 
turbin wodnych. Podstaw  ich rozwoju by y prace teoretyczne Daniela 
Bernoulliego (1700-1782) i Leonharda Eulera (1707-1783) – wynalazcy 
aparatu kierowniczego, oraz do wiadczenia Johanna Andreasa Segnera 
(1704-1777) (m ynek Segnera z 1750 roku) i Claude’a Bourdina – auto-

ra nazwy turbina (1824). Pierwsz  turbin , która znalaz a zastosowanie 

w przemy le, by a turbina z promieniowym przep ywem wody Benoîta 

Fourneyrona (1827), kolejn  – z przep ywem osiowym Louisa Dominiqu-

e’a Girarda (1828), zainstalowana po raz pierwszy w Dawspudzie w Pol-

sce. Popularno  turbin ros a powoli, jednak ju  w latach dwudziestych 

XX wieku wypar y one prawie wszystkie ko a wodne .

3.4.2. Wiatraki

Wiatr jest powszechnym zjawiskiem i atwo dost pnym ród em ener-

gii, by  wykorzystywany przez ludzi do celów technicznych tysi ce lat 

przed pojawieniem si  maszyn parowych, pocz tkowo tylko do eglu-

gi, pó niej równie  do zapewnienia dmuchu dymarkom176 oraz do na-

p du ró nego rodzaju urz dze  (pomp, m ynów, obrabiarek itp.). Obok 

energii p yn cej wody by  g ównym motorem rozwoju przemys owego 

w dawnych wiekach. Silniki wiatrowe znalaz y zastosowanie w nap dzie 

urz dze , które nie musz  pracowa  w trybie ci g ym i mog  oczeki-

wa  na wiatr o odpowiedniej pr dko ci. Wiatraki nadaj  si  wi c bardzo 

dobrze do przepompowywania wody nawadniaj cej pola, do mielenia 

176  Dymarki (piece do wytopu rudy) na ziemiach polskich by y lokalizowane 
w miejscach ods oni tych, otwór doprowadzaj cy powietrze wyposa ano w wiatro a-
py ukierunkowuj ce i zwi kszaj ce pr dko  strugi powietrza s u cego do nadmuchu.
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zbó , ale ju  mniej do nap du urz dze  ku niczych (miechów, m otów). 
Najstarsza wzmianka o u yciu wiatraków (do pompowania wody) po-
chodzi z oko o 400 roku p.n.e. z Indii. W Chinach oraz krajach basenu 
Morza ródziemnego wiatraki pojawi y si  na pocz tku naszej ery lub 
nieco wcze niej. 

Wiatraki wraz z nap dzanymi przez nie urz dzeniami s  obok okr -
tów najwi kszymi maszynami, jakie kiedykolwiek zbudowano z drewna. 
Istniej  dwa g ówne ich typy: 

o osi wirnika prostopad ej do kierunku przep ywu wiatru (o osi 
pionowej – wiatraki karuzelowe, rys. 3-50, o osi poziomej – wiatraki 
b bnowe, rys. 3-51 a),
o osi wirnika równoleg ej do kierunku przep ywu wiatru, tzw. wia-
traki mig owe (o osi poziomej – rys. 3-51 b).

Wiatraki b bnowe oraz wiatraki mig owe w odró nieniu od wiatra-
ków karuzelowych wymagaj  nastawiania na kierunek wiatru.

W rejonach, w których wyst puj  d ugotrwa e wiatry wiej ce z jedne-
go kierunku, znalaz y zastosowanie wiatraki karuzelowe. Wirnik takiego 
wiatraka ma wa  pionowy o osi równoleg ej do opatek, co umo liwia za-
stosowanie bardzo prostego uk adu przeniesienia nap du na arna. ar-
na s  zlokalizowane w ni szej kondygnacji. O  obrotu wirnika wiatraka 
jest jednocze nie osi  obrotu aren. 

Podczas pracy wiatraka karuzelowego opatki le ce z jednej strony 
wa u najcz ciej zakrywa si  os on  przeciwwiatrow  (rys. 3-50 a). Zmniej-
sza ona powierzchni  czynn  agli (a zarazem sprawno ), co skutkuje 

Rys. 3-50. Perskie wiatraki karuzelowe: a – zasada dzia ania (widok z góry), 
b – ruiny w Khorasanie (Iran) (SCPES 2007)
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konieczno ci  budowy o wiele wi kszego wiatraka, aby uzyska  moc 
porównywaln  do tej, jak  ma wiatrak mig owy. Szacunkowa moc wia-
traka przedstawionego na rysunku 3-50 wynosi a oko o 400 W na jeden 
wirnik (przy wietrze o pr dko ci 6-12 m/s). Wiatraki mig owe oraz wia-
traki b bnowe (rzadziej stosowane) budowano na obszarach, gdzie cz -
sto zmienia si  kierunek wiatru. Poziomy wirnik tych typów wiatraków 
by  zaopatrzony w poka nych rozmiarów skrzyd a (wiatrak mig owy) 
lub w b ben z opatkami (wiatrak b bnowy) osadzony zwykle w drew-
nianym korpusie, który mo na by o obraca  dooko a jego osi, nastawiaj c 
w kierunku wiatru.

Si a nap dowa pierwszych silników wiatrowych by a wykorzystywa-
na g ównie do przepompowywania wody i mielenia zbo a, ale nie tylko. 
W pismach Herona z Aleksandrii (ok. 10-70 n.e.), greckiego wynalazcy, 
zachowa a si  wzmianka o wiatraku nap dzaj cym organy wodne. Tzw. 
organy Herona mog  by  jednak autorskim „dodatkiem” redniowieczne-
go mnicha kopisty do oryginalnego tekstu. Rekonstrukcj  dwóch warian-
tów instrumentu przedstawia rysunek 3-51.

Struktura konstrukcyjna arabskich wiatraków w ci gu 2000 lat od ich 
powstania nie ulega a wi kszym zmianom. Na rysunku 3-52 przedsta-
wiono wiatrak tego typu s u cy do nap du m yna zbo owego.

Rys. 3-51. Nap dzane wiatrem organy Herona, rekonstrukcja idei z I wie-
ku n.e.: a – wariant z wiatrakiem b bnowym, b – wariant z wiatrakiem 
mig owym
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W VII wieku n.e. urz dzenia o poziomej osi obrotu nap dzane ener-
gi  wiatru by y powszechnie wykorzystywane do przepompowywania 
wody w Persji. Zachowane przekazy pisemne sugeruj  istnienie takiego 
typu wiatraków, w których górna cz , nap dzana wiatrem, wystawa a 
ponad lustro wody, a poruszane jej si  opaty wprawia y w ruch masy 
wody. Za panowania kalifa Umara Ibn al-Chattaba (ok. 581-644) kon-
struktorem tego rodzaju wiatraków wed ug OR OWSKIEGO (1989) móg  by  
Abu Lulua.

Wiatraki b bnowe (rys. 3-53) nie znalaz y szerszego zastosowania. 
Wymaga y one nastawiania na kierunek wiatru oraz stosowania wypro-
Þ lowanych opatek lub przys ony. Rysunek 3-53 przedstawia wiatrak 
b bnowy nap dzaj cy m yn zbo owy (DI GIORGIO MARTINI 1484 ±2)177. Me-
chanizm nap dowy m yna sk ada  si  z dwóch przek adni redukcyjnych 
i jednej multiplikuj cej, ich czne prze o enie wynosi o oko o 4,5 (na 4,5 
obrotu wirnika wiatraka przypada  jeden obrót aren). Bardzo interesu-
j ce jest o yskowanie toczne górnej cz ci (tzw. czapki) wiatraka za po-

177  W och Francesco di Giorgio Martini (1439-ok. 1501), malarz, architekt i mecha-
nik. Autor dzie a Trattato di architettura, ingegneria e arte militare (Traktat o architekturze 
cywilnej i wojskowej).

Rys. 3-52. M yn  zbo owy  w Mushki Chah (Iran), stan z oko o 1900 roku (LAN-
DOR 1902)
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moc  rolek. Takie rozwi zanie umo liwia atwe nastawianie wirnika w 
kierunku wiatru i by o wykorzystywane przez kolejne 500 lat w opisywa-
nych dalej wiatrakach (holendrach  i paltrakach).

Bardzo wiele opisów konstrukcji wiatraków karuzelowych mo na 
znale  w monumentalnym dziele z 1910 roku Ruhmesblätter der Tech-
nik (Chlubne karty techniki) niemieckiego historyka techniki Franza Marii 
Feldhausa (1874-1957). Niektóre z nich przedstawiono na rysunku 3-54.

We wszystkich pokazanych rozwi zaniach próbowano wyelimino-
wa  konieczno  przys aniania cz ci wiatraka, stosuj c skrzyd a sta-
wiaj ce wiatrowi mo liwie du y opór z jednego kierunku, a op ywowe 
z drugiego (rys. 3-54 b, f, g, h). Szczególnie pomys owe jest rozwi zanie 
b, polegaj ce na zastosowaniu dzielonych skrzyde  rozk adaj cych si  

Rys. 3-53. Wiatrak  b bnowy nap dzaj cy m yn zbo owy wed ug Fran-
cesco di Giorgio Martiniego (DI GIORGIO MARTINI 1484 ±2)
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Rys. 3-54. Wiatraki karuzelowe: a – z 1567 roku, b-h – z 1617 roku (FELDHAUS 
1910)
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samoczynnie pod wp ywem wiatru z jednej strony, a sk adaj cych pod 
wp ywem wiatru z drugiej.

Prawdopodobnie wiatrak europejski powsta  w XII wieku na podsta-
wie nieprecyzyjnych wiadomo ci o wiatrakach azjatyckich od powracaj -
cych uczestników pierwszych wypraw krzy owych.

Na rysunku 3-55 a zamieszczono jedno z najstarszych przedstawie  
wiatraka europejskiego (z 1430 roku). Jak wspomniano, rodowód tego 
wiatraka jest wcze niejszy. Pierwsza wzmianka o tego typu maszynie 
w Europie pochodzi z Francji z 1105 roku. W ko cu XII wieku u ywano 
wiatraków w Normandii (ok. 1180 roku) i w Anglii (ok. 1185 roku). W XIII 
wieku zacz y si  szerzej rozpowszechnia  (np. Kolonia – 1222 rok, Siena 

Rys. 3-55. Wiatrak  ko lak: a – wed ug rysunku z 1430 roku (FELDHAUS 1910), 
b – pozosta o ci w Czarnotkach (woj. wielkopolskie), c – rama, d – kozio , 
e – przek adnia g ówna
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– 1237 rok, Pomorze Gda skie – 1271 rok), a w XIV wieku stosowano je 
ju  niemal na ca ym obszarze Europy (OR OWSKI 1989). Najstarszym kon-
strukcyjnie wiatrakiem europejskim jest ko lak, jego nazwa wywodzi si  
od koz a o podstawie krzy owej (rys. 3-55 d), na której obraca a si  drew-
niana rama (rys. 3-55 c).

Wiatraki mig owe wymaga y obracania migie  w kierunku wiatru, 
dlatego ca y wiatrak (rys. 3-56 b) lub tylko jego górna cz  (rys. 3-56 a) 
by y zamocowane obrotowo (RAMELLI 1588)178.

Nieco odmienne by y wiatraki stosowane wówczas w krajach ród-
ziemnomorskich (Grecja, po udniowa Francja, W ochy, Hiszpania), gdzie 
wia y regularne wiatry o przewidywalnym, cyklicznie zmiennym kie-

178  Agostino Ramelli (1531-1600) – w oski in ynier; autor ksi ki Le diverse et arti-
Þ ciose macchine del capitano Agostino Ramelli [...] (1588), opisuj cej ówczesne maszyny, 
w tym skonstruowane przez Ramellego. Uznaje si  go za autora koncepcji silnika 
Wankla.

 Rys. 3-56. Wiatraki Agostino Ramellego (RAMELLI 1588): a – z obracan  górn  
cz ci  (protoplasta tzw. holendra ), b – obracany na tzw. ko le (ko lak)
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runku; wiatraki te zachowa y si  na ogó  w do  dobrym stanie po dzi  
dzie , np. na Cykladach. Ich skrzyd a by y zazwyczaj wyposa one w 
p ócienne agle, rozpinane na drewnianych ramach (rys. 3-57 a) lub mi-
g ach (rys. 3-57 b). Wiatrak  przedstawiony na rysunku 3-57 b pochodzi 
z hiszpa skiego regionu La Mancha, z którego wywodzi  si  Miguel de 
Cervantes, autor powie ci Don Kichot z Manczy (hiszp. Don Quijote de la 
Mancha), w której wiatraki odgrywa y do  istotn  rol .

Z 1344 roku pochodzi pierwsza udokumentowana wiadomo  o u y-
ciu w Holandii wiatraka do wypompowywania wody przy osuszaniu 
terenów zalanych przez morze. Od XV wieku u ywano tam masowo wia-
traków do tego celu, zw aszcza w okr gu Zaan, gdzie liczba wiatraków 
czynnych przy osuszaniu depresji dosz a pod koniec XVII wieku do oko-
o 700, a na pocz tku XIX wieku – gdy zacz to zast powa  je maszynami 

parowymi – nawet do 900. Tam te  zacz to ich u ywa  do innych zada . 
W 1589 roku cie la z Delft, Cornelius Dircksz Muys, zastosowa  wiatrak 
do nap du bagrownicy (pog biarki) (OR OWSKI 1989), a Cornelis Corneli-
szoon (ok. 1550-ok. 1600 lub 1607) u y  go z dobrym skutkiem do nap du 
pilarki ramowej (po roku 1594) oraz pras w wyt aczarni oleju (1597). 

Rys. 3-57. Wie yczkowe wiatraki ródziemnomorskie (stan obecny): a – z „ a-
glowym” mig em, grecka wyspa Mykonos, b – w hiszpa skim Campo de 
Criptana (region La Mancha)
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Wiatraki w Polsce

Autor cytowanego wcze niej pierwszego polskoj zycznego podr cz-
nika z zakresu mechaniki i budowy maszyn Stanis aw Solski preferuje 
ko a wodne  oraz kieraty jako pewniejsze do nap du ró nego rodzaju 
urz dze  (d wignic, pomp, m ynów, obrabiarek). Wiatraki s  dla niego 
rezerwowym ród em energii; o m ynach wietrznych, jak je nazywa, pisze: 
Takie m yny s  potrzebne na miejscach, gdzie o wod  trudno i byd a sk po, a wia-
try cz ste panuj  (SOLSKI 1690).

Wiatraki budowane na ziemiach polskich mo na podzieli  na trzy 
typy: ko laki, holendry  oraz paltraki (rys. 3-58).

Pierwsza wzmianka o pojawieniu si  wiatraków na ziemiach etnicznie 
polskich pochodzi z drugiej po owy XIII wieku (SZYMA SKI 2007). Jest ona 
zawarta w zezwoleniu na budow  m ynów poruszanych powietrzem, 
pochodz cym z 1271 roku, a wydanym norbertanom z klasztoru w Bia-
ym Buku (ko o Trzebiatowa) przez ksi cia Wies awa II z Rugii (ok. 1240-

1302). Zapis ksi t pomorskich na rzecz cysterek w Szczecinie z 1289 
roku wyra nie informuje o istnieniu wiatraka. Kolejne wzmianki infor-
muj  o wiatrakach w Kobylinie (1303) i Wschowie (1325). W XIV i XV 
stuleciu budowle te by y ju  powszechnie znane na ziemiach pó nocnej, 
pó nocno-zachodniej i rodkowej Polski (OR OWSKI 1985). W XVIII wie-
ku na terenie Rzeczypospolitej pracowa o ju  oko o 20 000 wiatraków. 
Cz sto wyst powa y one w du ych skupiskach, np. na terenie wschod-
niego Mazowsza. Pozosta e do naszych czasów konstrukcje pochodz  
jednak g ównie z XIX i pocz tków XX wieku (KOZAKIEWICZ 2007). Wiatraki 

Rys. 3-58. Typy wiatraków budowanych na ziemiach polskich
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w zale no ci od przeznaczenia dzieli y si  na m czniaki, owsiaki, kaszaki 
i rutowniki, w niektórych z nich t oczono te  olej, a inne s u y y do prze-
pompowywania wody (wiatrakiem mo na: wod  z rowów goni  na wy sze 
miejsca – SOLSKI 1690). Dopiero w XIX wieku pojawi y si  wiatraki wielo-
funkcyjne, np. z wyprowadzeniem nap du do pod czenia zewn trznej 
m ockarni (JAGODZI SKI 1959).

Ko lak 

Podobnie jak w pozosta ej cz ci Europy, równie  w Polsce konstruk-
cyjnie najstarszym typem wiatraka jest wiatrak koz owy, czyli ko lak (prze-
krój ko laka pokazany jest na rys. 3-59). Takie wiatraki pojawi y si  na 
ziemiach polskich w pierwszej po owie XIV wieku na Kujawach i w Wiel-
kopolsce, natomiast rozpowszechnienie ich stosowania przypada na wiek 
XV. Ko laki dotrwa y bez wi kszych zmian konstrukcyjnych do XX wieku 
i stanowi y najliczniejsz  grup  wiatraków w Polsce. By y  urz dzeniami 

Rys. 3-59. Wiatrak  typu ko lak
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niemal ca kowicie drewnianymi, osadzonymi na fundamencie sk adaj -
cym si  z nieruchomej podstawy, ich wysoko  razem z fundamentem 
dochodzi a do 35 m (zazwyczaj nie przekracza a jednak 25 m). Na ich bu-
dow  zu ywano oko o 80 m³ drewna. Ca o  by a zwie czona dwuspa-
dowym dachem obitym gontem. Typowy ko lak by  budowany na planie 
czworoboku i mia  cznie trzy kondygnacje – dolna by a zaj ta przez 
konstrukcj  koz a, dwie wy sze by y przeznaczone do produkcji m ki. 
Dwie obracane górne kondygnacje by y wykonane w formie konstrukcji 
szkieletowej (s upowo-ramowej), ze cianami obitymi deskami. Zwykle 
sosnowe  deskowanie cian wiatraka nie si ga o do samej ziemi (ze wzgl -
du na koszt i ci ar) i ods ania o widoczny z daleka charakterystyczny 
kozio , wsparty na fundamencie z odpowiednio u o onych podciosanych 
g azów polodowcowych. Kozio  wiatraka koz owego da  zapewne pocz tek 
bajkom o chatce na kurzej apce (OR OWSKI 1985), które prawdopodobnie 
mia y zniech ci  dzieci od zbli ania si  do wiatraków (ich skrzyd a by y 
przyczyn  wielu wypadków miertelnych). M ynarze na ogó  nale eli do 
grupy ludzi maj tnych i wp ywowych, stawianych w hierarchii na równi 
z wójtem czy plebanem.

Koronn  cz ci  ko laka jest jego podstawa (kozio ), którego centraln  
cz ci  jest pionowy s up (sztembr) – o  obrotu ca ej konstrukcji wraz ze 
wszystkimi znajduj cymi si  wewn trz mechanizmami. Sztembr, o wyso-
ko ci do 5 m (zazwyczaj ok. 3 m) i rednicy do 1,8 m (zwykle ok. 0,6-1,2 m), 
najcz ciej by  podparty czterema zastrza ami z bali sosnowych o prze-
kroju zbli onym do kwadratu (o wymiarach ok. 0,5 × 0,5 m), a jego dolne 
zako czenie utwierdzano w dwóch krzy uj cych si  legarach. Na gór-
nym ko cu sztembra znajdowa o si  wzd u ne drewniane o ysko lizgo-
we, które tworzy a górna p aszczyzna sztembra oraz masywna (1,5 × 0,5 
× 0,5 m) belka no na, tzw. m cznica. Ci ar górnej, obracanej cz ci wia-
traka by  przenoszony na m cznic  za pomoc  tzw. m cznych rygli – po-
przecznych belek po o onych na m cznicy. Drewno na elementy no ne 
pochodzi o z pni 120-150-letnich d bów (takie drewno jest trwalsze, po-
niewa  ma stosunkowo du y udzia  twardzieli  i jednocze nie wiek jego 
najstarszych warstw jest na tyle m ody, e prawdopodobie stwo, i  s  
one spróchnia e, jest niewielkie).

Wiatrak  koz owy by  obracany na d bowym  czopie po to, aby jego mi-
g o wyposa one w cztery skrzyd a mog o przyj  odpowiednie po o e-
nie w stosunku do wiatru. Do obracania wiatraka s u y  dr g drewniany 
o d ugo ci 8-9 m (tzw. ogon lub dyszel) wystaj cy z tylnej ciany (prze-
ciwleg ej do ciany wietrznej ze mig em). Dyszel by  przytwierdzony 
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jednym ko cem do belek izbicowych wewn trz wiatraka, a drugim 
oparty na odpowiedniej podpórce. Na jego zewn trznym ko cu móg  si  
znajdowa  ko owrót lub zaczep liny do ko owrotu stacjonarnego, który 
mo na by o przenosi  po obwodzie i osadza  w kilku wcze niej przy-
gotowanych stanowiskach. Kiedy dyszel zbli a  si  do ko owrotu stacjo-
narnego, przerywano nastawianie, odwijano lin  i przek adano ko owrót. 
Nieco odmiennym rozwi zaniem by o zastosowanie ko owrotu prze-
mieszczaj cego si  razem z wiatrakiem (rys. 3-60). Ko owrót na dyszlu 
zakotwiczano za pomoc  liny z rozmieszczonymi na okr gu osadzonymi 
w ziemi s upkami. Zamiast ko owrotu do obrócenia korpusu wiatraka 
mo na by o u y  koni. 

Ogólny opis techniczny ko laka zosta  zamieszczony w Architekcie pol-
skim: Wiatraki maj  cz ci przedniejszych siedm: 1. stolec, na którym si  ca y 
m yn obraca; 2. dyszel, którym si  obraca do wiatru; 3. skrzyd a; 4. wa  w g owie 
trzymaj cy skrzyd a; 5. ko o paleczne w tym e wale do góry stoj ce; 6. zastawk  

Rys. 3-60. Ko owrót do nastawiania wiatraka (m yn w Ede w Holandii; zbu-
dowany na prze omie XVI i XVII wieku, stan obecny)
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tamuj c  obrót skrzyde  i kamienia; cewy na górnim wrzecionie obracaj ce ka-
mie ; 8. wrzeciono spodnie, które d wiga kamie . [...] Skrzyd a na wale 4 bywaj  
d ugie okci 10 albo 8 [6,0 lub 4,8 m]. Na tym e wale jest osadzone ko o paleczne, 
które ma dyjametru [ rednicy] okci 5 bez wierci [2,8 m]. Liczy palców 96, ob-
raca cewy w cewek 8 i tak kamie  obraca razów 12 gdy skrzyd a raz (SOLSKI 1690, 
Ksi ga I, Zabawa II, Cz  5). 

SpecyÞ czn  odmian  ko laków, spotykan  jedynie w pó noc-
no-wschodniej cz ci naszego kraju, w okolicach Sokó ki ko o Bia egosto-
ku, s  tzw. wiatraki sokólskie. Cech  charakterystyczn  typowego wiatraka 
sokólskiego jest kamienny fundament w kszta cie ci tego sto ka, pod-
wy szaj cy ca  konstrukcj . Sto ek ten, zwany kopcem, wykonywa-
ny by  z polnych kamieni i cementowo-wapiennej zaprawy, w jego osi 
osadzano s up, na którym wspiera a si  dwukondygnacyjna, drewniana 
konstrukcja wiatraka. Zamocowanie migie  wy ej zwi ksza o spraw-
no  nap du.

Holender

Tu  Belgowie, Hollandowie referendi, ziemi  i l dem mocni, i porz dni nie 
tylko r k  i si , ale te  machinami, aproszami179 i ogniem, inwencjami nad 
innych waleczniejsi (CHMIELOWSKI 1745-1746)180.

Drugi rodzaj wiatraka wyst puj cego w Polsce to tzw. holender  (wia-
trak holenderski lub wiatrak wie yczkowy – rys. 3-61). Wymy lony we W o-
szech, a dopracowany, jak wskazuje jego nazwa, w Niderlandach pojawi  
si  w Polsce w drugiej po owie XVIII wieku i zyska  popularno  w za-
chodniej i pó nocnej jej cz ci, jednak nawet tam nie wypar  tradycyjnych 
ko laków. Holender by  zazwyczaj murowany z ceg y i kamieni, rzadziej 
wykonywany z drewna. Jego masywny, nieruchomy korpus (zwykle bu-
dowany na planie ko a lub wieloboku foremnego) by  zwie czony ob-
rotow  wie yczk  w kszta cie sto ka lub kopu y. Obracaj c wie yczk , 
mo na by o ustawia  opaty mig a do wiatru. 

Powstanie pierwszych wiatraków wie yczkowych z ruchom  cz ci  
dachow  datuje si  na koniec XIV wieku. Ostateczn  form  nada  im 
w XVII wieku Jan Adriaanszoon Leeghwater (1575-1650).

Holendry sta y si  najpopularniejszymi typami wiatraków w wi kszo-
ci krajów europejskich.

179  Aprosz – podkop lub rów umo liwiaj cy zbli enie si  do obleganej twierdzy.
180  W rozdziale: Siejba deukaliona i pyrry, alias narodów walecznych... Lokacja krótka.
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Paltrak 

Trzeci rodzaj m yna wietrznego wyst puj cy w Polsce – paltrak – we-
d ug FINSTERBUSCHA i TIELEGO (1987) zosta  skonstruowany na pocz tku 
XVII wieku w Holandii (paltraki doskonale nadawa y si  do przecie-
rania drewna i dlatego znalaz y szerokie zastosowanie równie  w tar-
tacznictwie). Ten typ wiatraka czy w sobie cechy konstrukcyjne dwu 

Rys. 3-61. Wiatrak  typu holender 
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poprzednich typów – ma cz  nieruchom  i obrotow . Paltrak , podobnie 
jak ko lak, jest obracany w ca o ci wraz z maszynami podczas nastawiania 
na kierunek wiatru, jednak w odró nieniu od ko laka mechanizm obrotu 
w paltraku jest solidniejszy. Górna obracaj ca si  cz  ma wi cej urz -
dze  i wi ksz  mas ; jest obracana przez przetaczanie na eliwnych rol-
kach po ko owym torze osadzonym na fundamencie. Mechanizm obrotu 
jest p aski. Paltrak, podobnie jak ko lak, ma dyszel, zwykle nap dzany 
drewnianym ko owrotem, na który nawija si  lin  umocowan  do ko ca 
dyszla.

Paltraki mia y na ogó  trzy kondygnacje; uk ad wn trza zapo yczany 
by  albo z ko laków, albo z holendrów . Przekrój wn trza paltraka przedsta-
wiono na rysunku 3-62 (oznaczono tylko elementy odró niaj ce ten typ 
wiatraka od ko laków i holendrów ).

Obs uga i eksploatacja wiatraka

Obs uga i eksploatacja wiatraka nap dzaj cego m yn zbo owy by a 
do  uci liwa. Klasyczne mig o wiatraka mia o sporo wad, m.in. 
ma  sprawno  ogóln , niewielki zakres wykorzystywanych pr dko ci 

Rys. 3-62. Wiatrak  typu paltrak
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wiatru, trudno ci w regulacji pr dko ci obrotowej. Niewielka sprawno  
powodowa a konieczno  budowy wielkopowierzchniowych i przez to 
ci kich skrzyde  zamocowanych na grubym i ci kim wale. Taki uk ad 
o du ej bezw adno ci uniemo liwia  efektywne wykorzystanie wiatru 
o niewielkich pr dko ciach oraz utrudnia  regulacj  hamulcem. Zarów-
no same skrzyd a, jak i cz  ruchoma wiatraka musia y by  ustawiane 
r cznie wielokrotnie w ci gu dnia w zale no ci od zmieniaj cego si  kie-
runku wiatru. Zapewnia o to sta e zaj cie samemu m ynarzowi oraz ca ej 
jego rodzinie. Powierzchni  czynn  mig a wiatraka regulowano, doda-
j c lub ujmuj c pewn  liczb  drewnianych opatek do/z ka dego z czte-
rech ramion. Nie by  to jedyny system sterowania: regulacja pr dko ci 
wiatraka odbywa a si  te  za pomoc  zwijanych agli montowanych na 
ko cach skrzyde  lub przez umiej tne operowanie hamulcem. Regulacja 
pr dko ci obrotowej za pomoc  hamulca bywa a do  niebezpieczna – 
ciep o powsta e wskutek tarcia mog o wznieci  po ar. Z kolei nag e po-
rywy wiatru mog y roztrzaska  skrzyd a, powoduj c znaczne szkody. 
Zdarza o si , e gdy hamulec zawiód , a m ynarz akurat znajdowa  si  
na ramieniu skrzyd a i dokonywa  regulacji, nag y podmuch wyrzuca  go 
w powietrze! Po sko czonej pracy zabezpiecza o si  m yn przed uszko-
dzeniami podczas ewentualnej nocnej burzy i wichury przez ci gni cie 
wszystkich opatek i zablokowanie mig a w sta ej pozycji. Dzisiejszym 
odpowiednikiem redniowiecznej technologii jest sterowany komputero-
wo system parkowania migie  w pozycj  chor giewki. Przed 1772 rokiem 
przy wiatraku musia  kto  stale dozorowa . Konstrukcja migie  przez 
wiele lat by a zreszt  najs absz  cz ci  budowli. By y one nara one na 
zniszczenia, a cz sta wymiana uszkodzonych cz ci stawa a si  g ównym 
zaj ciem pracuj cego w a ciciela, st d te  pierwsze udoskonalenia kon-
strukcyjne zmierza y ku poprawie mo liwo ci regulacyjnych migie , ich 
sprawno ci i wytrzyma o ci. W roku 1772 problem ten rozwi za  Szkot 
Andrew Meikle (1719-1811), zast puj c drewniane opatki (lub agle) li-
stewkami, które samoczynnie si  otwiera y i zamyka y (tzw. spring sails), 
podobnie jak aluzje, zmieniaj c swoj  czynn  powierzchni  (rys. 3-63 b). 
Kiedy silny podmuch wiatru uderza w skrzyd a, pokonuje opór spr yn i listwy 
si  uchylaj , dzi ki czemu wiatr swobodnie przep ywa mi dzy nimi i pr dko  
obrotów maleje. Gdy wiatr s abnie, spr yny pokonuj  nacisk wiatru i listwy si  
zamykaj , wskutek czego wiatr napiera na wi ksz  powierzchni  i skrzyd a poru-
szaj  si  z niezmienion  pr dko ci  (WATTS 2006).

Udoskonalenia wprowadzone przez Meikle’a nie ograniczy y si  
jedynie do pó automatycznej regulacji pr dko ci obrotowej mig a 
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spr ynowymi aglami – opracowa  on równie  sposób automatycznego 
pozycjonowania migie  wzgl dem kierunku wiatru. Na czapce wiatra-
ka umie ci  mniejsze mig o nap dzaj ce mechanizm jej obrotu (po prze-
ciwleg ej stronie w stosunku do du ych skrzyde ). Pomocniczy wiatrak 
nastawczy, pe ni c rol  steru kierunku, za pomoc  przek adni z batych 
wykonanych z drewna ustawia  automatycznie du e mig a w stosunku 
do kierunku wiatru (rys. 3-63 a). 

Rys. 3-63. XIX-wieczne usprawnienia wiatraków: a – wiatrak nastawczy, 
b – spring sails, c – szkic silnika nastawczego – widok z góry (BARANOWICZ 2008)
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Obracanie czapki wiatraka mog o by  realizowane r cznie: (1) za po-
rednictwem korby i zestawu przek adni lub (2) za po rednictwem dyszla 

si gaj cego od czapki do pod o a – by y to typowe rozwi zania stosowa-
ne we wcze niejszych konstrukcjach. W rozwi zaniach nowszych, po 
udoskonaleniach Meikle’a, czapka mog a si  te  obraca  samoczynnie 
za pomoc  dodatkowego wiatraka nastawczego (rys. 3-63 c). G ównym 
elementem uk adu nastawiania czapki wiatraka by a z batka, umieszczo-
na na obwodzie g owicy, koncentrycznie z bie ni  o yska (rys. 3-64 a). 
Czapka obraca a si  na eliwnych rolkach osadzonych w koszyku (rys. 
3-64 b), przetaczaj cych si  po eliwnym pier cieniu umocowanym na 
nieruchomej cz ci wiatraka. 

Do pocz tku XVIII wieku wszystkie silniki wiatrowe budowano je-
dynie na podstawie do wiadczenia i intuicji rzemie lniczej. Sytuacj  t  
zmieni a wydana w 1738 roku przez Daniela Bernoulliego (1700-1782), 
twórc  kinetycznej teorii gazów, monograÞ a Hydrodynamique. Na jej pod-
stawie Anglik John Smeaton (1724-1792) dokona  licznych udoskonale  
konstrukcji migie  wiatraków. Istotny skok technologiczny w budo-
wie wiatraków zwi zany z rozwojem techniki nast pi  jednak dopiero 
w pierwszej po owie XX wieku. Przez os oni cie tylnej strony skrzyde  
odpowiednio za amanymi p aszczyznami i przez zastosowanie zmienne-
go, regulowanego automatycznie k ta ustawienia eber osi gni to dwu-, 
a nawet trzykrotny wzrost mocy.

Rys. 3-64. o yskowanie  korpusu wiatraka: a – fragment o yska tocznego, 
b – zdemontowane wa ki w koszykach
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Budowa i dzia anie uk adu nap dowego typowego wiatraka 
na przyk adzie ko laka

D ugo  ka dego z czterech skrzyde  typowego wiatraka wynosi a 
5 m, zatem rednica ko a zakre lanego przez skrzyd a to 10 m, a jego po-
wierzchnia – blisko 80 m2. Szacowana moc maksymalna, przy za o onej 
optymalnej pr dko ci wiatru 6 m/s, wynosi oko o 4 kW. Przy takiej mocy 
ko lak by  w stanie w ci gu 120-150 wietrznych dni w roku zemle  60-90 t 
ziarna.

G ównym urz dzeniem technologicznym wiatraka by y arna zbudo-
wane z dwóch wspó pracuj cych kamieni: górnego – obrotowego – tzw. 
bieguna i dolnego – nieruchomego – le aka, zamkni tych w obudowie 
zwanej ub . Kamienie mia y rowki na p aszczyznach roboczych. Odle-
g o  mi dzy kamieniami mo na by o regulowa  w zale no ci od danej 
grubo ci przemia u.

Przywo one do wiatraka zbo e wci gano na linie w workach na dru-
gie pi tro przez klap  w pod odze balkonu i wsypywano do zbiornika 
(poruszanego za pomoc  trz sacza), z którego dostawa o si  pomi dzy 
kamienie. Pod wp ywem si y od rodkowej, wywo anej ruchem obroto-
wym bieguna wzgl dem nieruchomego le aka, zbo e przesuwa o si  ku 
zewn trznym cz ciom kamieni. Przy przerobie zbo a na razówk  lub 
rut  dokonywano jednorazowego przemia u. Przy lepszych gatunkach 

m ki mlewo po przej ciu przez kamienie kierowano na przesiewacz, 
w którym oddzielano m k  o potrzebnych w a ciwo ciach, otr by za  
kierowano do oddzielnego zbiornika. Sita przesiewacza by y wprawiane 
w ruch za pomoc  przek adni pasowej. O  sita by a nachylona pod k -
tem 5° do poziomu, dzi ki czemu mlewo przesypywa o si  swobodnie. 
W zale no ci od wymaga  stawianych przez odbiorc  proces ten móg  
by  powtarzany wielokrotnie. Gotowy produkt spada  przez r kaw zsy-
powy na sita umieszczone na pierwszym pi trze, sk d przesypywano go 
do worków i na linie opuszczano do oczekuj cego wozu.

mig o 

mig o  wiatraka sk ada si  z dwóch tzw. mig przechodz cych przez 
g ow  wa u skrzyd owego. Istniej  dwie odmiany konstrukcyjne osadzania 
mig: (1) ka da miga sk ada si  z dwóch tzw. szpic zamocowanych zak ad-

kowo w miejscu przechodzenia przez g ow  wa u skrzyd owego lub (2) ka -
da miga sk ada si  z trzech elementów konstrukcyjnych. Pierwszym jest 
krótka belka, tzw. bursztyk (lub bortnica), zamocowana centralnie i stano-
wi ca cz  no n . Do niej s  przymocowane od strony zewn trznej dwie 
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szpice. Na szpicach s  umocowane poprzecznie tzw. miecze przechodz ce 
przez nie niesymetrycznie; do szpic za  s  przymocowane pod zmiennym 
k tem krótkie aty, zwane te  knapkami. cznie z bursztykiem tworz  one 
szkielet no ny usztywniony listwami na kraw dziach wzd u nych, rów-
noleg ych do bursztyku. Zmienny k t przechodzenia mieczy przez bursz-
tyk pozwala uzyska  aerodynamiczny kszta t skrzyd a wiatraka. Dobrze 
ukszta towane migi mog  osi ga  moc nawet 10 kW, a ca e mig o mo e 
wa y  oko o 1 t. mig o jest umocowane na wale skrzyd owym wystaj -
cym z korpusu wiatraka na wysoko ci 10-15 m.

Rami  skrzyd a by o wykonane z wysezonowanej k ody sosnowej lub 
jod owej d ugo ci 6 m lub nieznacznie wi kszej. rednica cie szego ko ca 
ramienia wynosi a oko o 150 mm, natomiast grubszego, w miejscu przy-
sz ego osadzenia w wale, przynajmniej 200 mm. Ramiona skrzyde  mog y 
by  wykonane równie  z krótszych k ód. Przy takim rozwi zaniu para 
przeciwleg ych ramion by a zbudowana z jednej cz ci rodkowej i dwu 
cz ci skrajnych po czonych klamrami lub rubami st aj cymi. Po -
czenie mog o by  wzmocnione kszta towo za pomoc  klamer (rys. 3-65 a), 
wk adek z twardego drewna (rys. 3-65 b) lub dwustronnych metalowych 
oku  (rys. 3-65 c). Innym sposobem jest po czenie klamrami spinaj cymi 
(rys. 3-69 c, s. 225). 

Rys. 3-65. Sposoby zamocowania ramion mig a wiatraka: a – kszta towe po-
czenie cz ci ramion z u yciem klamer, b – po czenie za pomoc  wk adek 

i rub st aj cych, c – dwustronna metalowa wk adka wzmacniaj ca po cze-
nia kszta towe



2213.4. Maszyny nap dowe z drewna i niektóre ich zastosowania

Stosowanie metalowych oku  (rys. 3-65 c) ma swoje uzasadnienie. 
RY Y SKI (2002) zauwa y , e dwa drewniane pale po czone klockami maj  
no no  [na zginanie] dwa razy wi ksz  ni  dwa bale po o one na sobie swobod-
nie. Przyk ad zginanego zestawu dwóch belek przedstawia rysunek 3-66. 
Ich wytrzyma o  na zginanie opisuje znana zale no :

Mg/Wx  kg

gdzie: 
Mg – moment gn cy,
Wx – wska nik wytrzyma o ci przekroju na zginanie,
kg – dopuszczalne napr enia zginaj ce.

Wska nik wytrzyma o ci przekroju na zginanie Wx dla przekroju pro-
stok tnego wyra a si  zale no ci : Wx = (H2 B)/6, ten sam wska nik dla 
zestawu dwóch niepo czonych konstrukcyjnie belek wynosi 2Wx, a dla 
po czonych klockami belek: 
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Rys. 3-66. Po czone konstrukcyjnie belki (górna narysowana jako 
transparentna)
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Wiatraki ze skrzyd ami o zmiennym k cie ustawienia eber znacznie 
lepiej wykorzystuj  wiatr ni  skrzyd a o sta ym k cie ustawienia. Celem 
uzyskania wi kszej sprawno ci poszczególne otwory w ramieniu, w któ-
rym osadzano ebra, by y wykonywane uko nie. K ty zamocowania 
poszczególnych eber zale a y od odleg o ci ebra od osi obrotu. Przy-
k adowe warto ci dla wiatraka o rednicy mig a 10 m podano w tabeli 27.

Nieco inne warto ci zawiera instrukcja budowy rosyjskiego wiatraka 
typu WIME (tab. 28, rys. 3-67).

Tabela 27

K ty ustawienia opatek w skrzyd ach wiatraka o rednicy mig a 10 m (BARA-
NOWICZ 2008)

Nr kolejny ebra
Odleg o  ebra 

od osi obrotu [m]
K t zaklinowania

Grubo  ramienia 
[mm]

1 1,25 25°00’ 175

2 2,0 20°54’ 169

3 2,50 18°27’ 165

4 3,0 16°26’ 161

5 3,50 14°40’ 159

6 4,0 13°28’ 155

7 4,50 12°15’ 151

8 5,0 11°24’ 147

Tabela 28

K ty ustawienia opatek w skrzyd ach rosyjskiego wiatraka WIME (BARANOWICZ 
2008)

rednica 
wirnika [m]

Odst p mi dzy 
opatkami 

[mm]

K ty umocowania eber [°]

numer ebra, licz c od wa u

l 2 3 4 5 6 7 8 9

8 430 43 35 28 22 17 13 11 10 –

10 480 43 36 29 23 18 15 12 11 10

12 580 43 36 30 24 18 15 12 11 10
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Do prawid owego wiercenia otworów w ramionach u ywano wzor-
ników z zaznaczonymi warto ciami w a ciwych k tów. Po wywierceniu 
otwory powi kszano do potrzebnych wymiarów d utem.

Ka de ebro skrzyd owe by o zbudowane zazwyczaj z dwóch cz ci 
o grubo ci 18 mm wykonanych z desek sosnowych lub jod owych (rys. 
3-68). Obie te cz ci osadzano w otworze w ramieniu skrzyd owym, cz  
(1) z jednej strony ramienia, a cz  (2) z drugiej, i czono jesionowymi  
lub d bowymi  ko kami (3) o rednicy 12 mm rozmieszczonymi w odle-
g o ciach oko o 112 mm. Czo a zamocowanych w ten sposób eber -
czono zaokr glonymi listwami (4) (mog y by  one wzmocnione blach ). 
Podobnie czono poszczególne ebra z drugiej strony ramienia listw  
(5). Do tak wykonanego szkieletu skrzyd a odpowiednimi gwo dziami 
przybijano poszycie sta e skrzyd a, wykonane z deszczu ek sosnowych 
lub jod owych o grubo ci 7 mm. Poszycie zdejmowane, umieszczane 
w skrajnych cz ciach skrzyd a, by o wykonane z powi zanych ze sob  
deszczu ek, które wsuwano mi dzy poszczególne ebra i odpowiednio 

Rys. 3-67. Zmienne k ty opatek poprawiaj ce sprawno  wiatraka (na pod-
stawie BARANOWICZA 2008)
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zabezpieczano przed wysuni ciem. Podczas budowy skrzyde  zwracano 
uwag  na mo liwie jednakowe wykonanie, tak aby uzyska  ich jednako-
wy ci ar, a przez to dobre wywa enie ca ego ko a wiatrowego. Ci ar 
pojedynczego skrzyd a wynosi  oko o 115 kg.

Wa  g ówny (wa  skrzyd owy) wiatraka

Wa  g ówny wiatraka, tzw. wa  skrzyd owy, przedstawiony na rysunku 
3-69, wykonywano z lekkiego drewna (sosny  lub jod y ). W przypadku 
wiatraka o rednicy mig a 10 m wa  mia  zazwyczaj rednic  500 mm. 
Móg  by  wykonany z pojedynczej k ody lub te  z o ony z czterech cie -
szych k ód ci le do siebie dopasowanych i ci gni tych stalowymi ob-
r czami nak adanymi na gor co (rys. 3-69 a, c). Wa  wykonany z jednej 
k ody by  zwykle cie szy od wa u sk adanego, a eby nie os abia  go 
otworami do osadzenia skrzyde , mocowano je parami z u yciem klamer 
(rys. 3-69 c). Drewniany wa  skrzyd owy wraz z okuciami móg  wa y  
nawet do 1,5 t. Jego grubsza cz  wystawa a poza cian  przedni 181. Wa  
by  w dwóch miejscach podparty o yskami: od strony mig a stosowano 
o yskowanie na rolkach (opartych na oczepie182), natomiast od strony ko a 

palczastego znajdowa o si  oporowe o ysko lizgowe (które tworzy  sta-
lowy czop wa u i drewniana panewka, tzw. wolniczka183). O  wa u by a 
zwykle nachylona do poziomu pod k tem 10-15°. Na wale skrzyd owym 

181  ciana przednia (tzw. ciana wietrzna) – ciana, na której mocowano mig o wia-
traka (przeciwleg a ciana, ze schodami i wej ciem, to ciana tylna).

182  Oczep – pozioma belka wi ca ko ce s upów drewnianej ciany wietrznej.
183  Wolniczka – krótka belka z twardego drewna (np. grabowego ), odpornego na 

cieranie.

Rys. 3-68. ebro skrzyd a wiatraka osadzone w ramieniu (opis w tek cie) 
(na podstawie BARANOWICZA 2008)
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by y osadzone ko a przekazuj ce nap d na arna oraz wci gark . W wale 
znajdowa y si  prostok tne otwory przelotowe do mocowania skrzyde  
oraz obrobione „na kwadrat” miejsce osadzenia du ego ko a palczastego 
o z bach wykonanych najcz ciej z twardego drewna grabu . Du e ko o 
palczaste przekazywa o nap d na urz dzenia m ynarskie.

Przek adnia g ówna

Wiatr, jako si a nap dowa, napieraj c na skrzyd a, wprowadza  w ruch 
drewniany g ówny wa  nap dowy, na którym by o osadzone ko o pal-
czaste. Kamienie m y skie by y nap dzane przez k tow , przyspiesza-
j c  przek adni  g ówn , któr  stanowi  uk ad: ko o palczaste – cewy. Jej 
szczegó y konstrukcyjne mog y si  ró ni  w zale no ci od regionu.

Rys. 3-69. Wa  skrzyd owy wiatraka: a – o yskowanie wa u sk adanego 
z czterech k ód, b – sposób mocowania skrzyde  z u yciem klamer spinaj -
cych, c – konstrukcja wa u z otworami na skrzyd a
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Przyk adowa budowa przek adni g ównej (rys. 3-70) mog a wygl da  
nast puj co: obr cz ko a palczastego o rednicy 1,5 m i grubo ci 0,18 m 
zbudowana by a z 16 wycinków ko a wykonanych z sosnowych desek. 
Wycinki by y zestawione w dwa o miocz ciowe pier cienie o grubo-
ci 90 mm ka dy. Osiem wycinków w ka dym pier cieniu by o wzgl -

dem siebie tak ustawione, e ich ko ce wypada y w rodkach wycinków 
drugiego pier cienia. Po czenia by y wykonane z udzia em d bowych 
ko ków pasowanych na wcisk i zabezpieczonych przed wysuni ciem 
zawleczkami. Obr cz ko a by a wyposa ona w ramiona, umo liwiaj ce 
osadzenie jej na wale skrzyd owym. Ko o  czynne (palczaste) (rys. 3-71 a) 
mia o zwykle oko o 70-90 z bów wykonanych z twardego drewna gra-
bu  (rys. 3-71 b), przenosz cych nap d na ko o bierne (cewy – rys. 3-71 c) 
o 6-20 z bach. Kamienie m y skie obraca y si  zatem kilkakrotnie szyb-
ciej od mig a wiatraka.

Rys. 3-70. Rozwi zania przek adni g ównej: a – przek adnia k towa, b – prze-
k adnia prosta, c – sposób mocowania z bów (widok od ty u), d – drewniane 
z by (drewno jab oni , wi ni  lub grabu ), e – przek adnia pasowa na pas p aski, 
f – cewy z mo liwo ci  zaz biania przemiennie z dwoma ko ami
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Palce, osadzone w pia cie ko a palczastego, by y zazwyczaj wysuni te 
z niej na d ugo  równ  1,5 swojej grubo ci, a przed ca kowitym wysu-
ni ciem z otworów piasty zabezpieczone by y klinami. Wykonane w ten 
sposób ko o osadzone na wale skrzyd owym zazwyczaj by o zaopatrzone 
w podpórki (rys. 3-71 a).

Ma e ko o bierne przek adni (cewy) sk ada o si  z dwóch drewnianych 
pier cieni po czonych drewnianymi ko kami (cewkami) o odst pach 
pomi dzy nimi oraz d ugo ci zapewniaj cymi mo liwo  wspó pracy 
z z bami ko a palczastego. Podobnie jak w przypadku ko a palczastego, 
ka dy z dwóch pier cieni cew by  zrobiony z dwu drewnianych tarcz ze-
stawionych ka da z dwu po ówek po czonych ze sob  klejem kostnym, 
ko kami, a czasem równie  z u yciem metalowych oku . 

Metalowa o  cew – socha – wprawia a w ruch obrotowy kamie  m y -
ski. Ko o  palczaste by o wyposa one w hamulec klockowy – tzw. bicycho 
(rys. 3-72 a, d), które dzia a o na zasadzie docisku i umo liwia o kon-
trol  pr dko ci obrotowej. Do automatycznej regulacji pr dko ci obroto-
wej wa u stosowano regulatory od rodkowe (rys. 3-72 b, c), kojarzone 
powszechnie z regulatorami silników parowych.

Wszystkie zachowane wiatraki mo na uzna  za symbole 700-letniej 
tradycji polskiego m ynarstwa. Niestety, ich stan obecny jest w wi k-
szo ci krytyczny. Pozbawiane w a cicieli czy te  opiekunów prawnych 

Rys. 3-71. Ko a przek adni g ównej: a – ko o palczaste, b – palce ko a, c – cewy, 
d – cewka
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niszczej , odchodz  w zapomnienie. Wiatraki nie s u y y tylko i wy cz-
nie do mielenia zbo a. Po zainstalowaniu odpowiednich urz dze  za 
ich pomoc  rozdrabniano tak e ró ne inne surowce (cukier, gorczyc , 
kakao). Ich si a nap dowa by a u ywana do przepompowywania wody 
(odwadniania terenu), a sporadycznie w tartakach i papierniach. 

Wspó czesne kompozytowe ko a z bate o korpusie polimerowym 
z osadzonymi w nim metalowymi z bami s  wzorowane na ko ach drew-
nianych. Ko a kompozytowe, w porównaniu z metalowymi, charaktery-
zuj  si : cichobie no ci , lekko ci , odporno ci  na zu ycie i uderzenia, 
poniewa  spr ysto  korpusu zmniejsza naciski powierzchniowe.

3.4.3. Ko a deptakowe i kieraty

Staro ytne i redniowieczne maszyny technologiczne (m yny, d wigi, 
pompy itp.) by y poruszane si  wiatru (wiatraki b bnowe, karuzelowe, 

Rys. 3-72. Regulacja pr dko ci obrotowej: a – zasada dzia ania hamulca kloc-
kowego, b – regulator od rodkowy (m yn w Ede w Holandii zbudowany 
w 1595 roku, regulator pochodzi z pó niejszego okresu), c – zasada dzia ania 
regulatora, d – hamulec klockowy wa u skrzyd owego (m yn Lacey Green, 
Buckinghamshire w Anglii, zbudowany oko o 1650 roku)
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mig owe), wody (ko a i turbiny wodne) lub mi ni ludzi i zwierz t. Sil-
niki ywe, czyli poruszane si  mi ni ko a deptakowe  i kieraty, popularne 
w staro ytno ci i we wczesnym redniowieczu, u schy ku redniowiecza 
straci y nieco na popularno ci. U ywano ich g ównie jako urz dze  po-
mocniczych w pracy dorywczej, poniewa  nie pozwala y na osi gni cie 
i utrzymanie w dostatecznie d ugim czasie odpowiedniej mocy nap du. 
W czasach o wiecenia urz dzenia tego typu by y ju  uwa ane za przesta-
rza e; wiadczy o tym uwaga Stanis awa Solskiego: 

Na pewnym miejscu zawiód  znacznie jeden [m ynarz] pana wyci gn w-
szy go na stawianie m yna, o którym twierdzi , e w nim zdo a w me ciu 
para ludzi w kole [deptakowym] chodz cych. A  gdy m yn postawi  i ka-
mienie osadzi , a mlewo ni usz o, m ynarz zosta  w k opocie, a pan nabawi  
si  konfuzyji. Wiedzie  tedy trzeba, e chodzenie w kole przyda  si  mo e 
do ci gnienia wody, nie do m ynów, gdy  nie zdo a obracaniu kamienia 
miel cego (SOLSKI 1690, Ksi ga I, Zabawa II, Nauka 20).

A o m ynach nap dzanych kieratem, czyli o m ynach, w których wo y 
na kole chodz , ten sam autor pisze: 

M yna takiego nie widzia em nigdy, nawet jego abrysu miedzy abrysami 
ró nych m ynów. Mam go za podejrzany za jego wczesno  [tu: przesta-
rza o ]. Poniewa  gdyby sposobniejszy by  nad insze, niepochybnie by go 
po innych miejscach u ywano i indzienijerowie, którzy najmniejsze wyna-
lazki dowcipu ludzkiego drukuj , jego by nie opu cili, przynajmniej abrysu 
(SOLSKI 1690, Ksi ga I, Zabawa II, Nauka 18).

O pomocniczej jedynie roli urz dze  kieratowych w XVII wieku mo e 
wiadczy  informacja, e na dziedzi cu zamkowym zamku ksi cego 

w Sulechowie, maj c na uwadze zabezpieczenie si  przed ewentualn  
kl sk  g odu gro cego w przypadku d ugotrwa ego obl enia, zbudo-
wano rezerwowy m yn zbo owy nap dzany ko skim kieratem.

Ko a deptakowe by y stosowane nawet jeszcze w XIX wieku. Tego 
typu urz dzenie (rys. 3-73) znajdowa o si  w wi zieniu w Brixton w An-
glii; wi niowie przez 10 min chodzili na kole, a przez kolejne 5 odpoczy-
wali, nast pnie powtarzali cykl. Ko o deptakowe  pocz tkowo s u y o do 
nap du m yna, pó niej by o stosowane jedynie jako forma kary, w po o-
wie XIX wieku zosta o zdemontowane.

Rysunek 3-74 przedstawia zastosowanie ko a deptakowego w d wigach.
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Ko a deptakowe nie zawsze by y nap dzane przez ludzi; przyk ad 
ko a deptakowego nap dzanego przez wo y przedstawia rysunek 3-75.

Rys. 3-73. Ko o deptakowe  w wi zieniu Brixton House of Correction w Londy-
nie (1821) (LONDON GUILDHALL LIBRARY 2008)

Rys. 3-74. Ko a deptakowe do nap du d wigów: a – d wig rzymski – nagrob-
na p askorze ba z Kapui (I wiek p.n.e.), b – redniowieczny portowy uraw 
holenderski (ok. 1500 roku, rys. z 1620 roku)
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Samuel Bogus aw Linde wyja nia, e kierat, pochodz cy od s owa 
niemieckiego Kehrrad, oznacza: wind , któr  co z do u wyci gaj  i wyja nia 
dalej: ko o wielkie poziome z cewami, który lin  wielkie ci ary z g bizny wypro-
wadza. [...] wa  ko em ob o ony iako w m ynach do ci gnienia i ruszenia ci arów. 
[...] w ko o to wchodz  ch opy a depc c wewn trz w iego cewach lub szczeblach, 
obracai  ie (LINDE 1807-1814, t. I, cz. 2, s. 994). Bardziej szczegó owa deÞ ni-
cja s owa kierat znajduje si  w S owniku j zyka polskiego pod redakcj  Jana 
Kar owicza, Adama Kry skiego i W adys awa Nied wiedzkiego, gdzie 
kierat zwi zany jest znaczeniowo z ko em palczastym: poziomo na stoj -
cym wale osadzonym i obracanym zwykle przez konie, niekiedy przez ludzi, s u-

ce do nadawania ruchu jakiej  machinie (np. we m ynach), lub do windowania 
zg bi ci arów (np. w kopalniach), ko owrót konny, winda z wa em pionowym, 
maj cym ramiona dla ludzi lub koni obracaj cych (S OWNIK J ZYKA POLSKIEGO... 
1900, s. 327).

Najstarsze znane wzmianki o kieratach, czyli wykorzystaniu si y zwie-
rz cej do celów innych ni  poci gowe, pochodz  z V wieku p.n.e. W Law-
rionie w Grecji zastosowano m yn poruszany przez os y do rozkruszania 
rudy wydobywanej w miejscowych kopalniach srebra. Pomimo e jest to 
pierwszy przyk ad wykorzystania si y zwierz cia do nap du urz dzenia 
technologicznego, przez kolejne 1500 lat, a  do X wieku, nie potraÞ ono 

Rys. 3-75. Ko o deptakowe  nap dzaj ce m yn zbo owy wed ug Vittorio Zon-
ki (ZONCA 1607)
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w pe ni wykorzysta  si y zwierz t poci gowych z powodów niedosko-
na o ci stosowanego zaprz gu. Okres powszechniejszego wykorzystania 
m ynów kieratowych przypada na III wiek p.n.e. Najcz ciej wykorzysty-
wano kieraty do nap du m ynów klepsydrowych, których cz  górna, 
poruszana za po rednictwem krótkiego poziomego dr ga przez prze-
mieszczaj ce si  po okr gu zwierz , obraca a si  na czopie. Typowy kierat, 
stosowany do XIX wieku w kopalniach, a do XX wieku w rolnictwie, zo-
sta  skonstruowany w redniowieczu – zwierz ta zaprz gano do ko ców 
kilkumetrowych drewnianych d u yc184; dzi ki temu zwierz ta poci go-
we przemieszcza y si  po okr gu o rednicy oko o 7 m i by y znacznie 
sprawniejsze od „ko uj cych” prawie w miejscu zwierz t staro ytnych.

SOLSKI (1690) w Ksi dze I (Zabawa II, Nauka 1) zatytu owanej Prze-
strogi powszechne, a koniecznie potrzebne do u ywania byd a we wszystkich 
m ynach, które konie albo wo y obracaj  zawar  wiele praktycznych rad dla 

u ytkowników kieratów:

1. Byd o obiera  na obracanie ko a jako najs apistsze [oci a e].
2. Do jednego dyszla nigdy nie wi za  pary jednej koni albo wo ów, ale 

pojedynkiem, dlatego e ko  dalszy od wa u wi cej kroków czyni  musi 
ani eli drugi. Na przyk ad: je eli cyrku u konia bli szego, w którym 
chodzi, dyjameter [ rednica] jest okci 12 [~7,1 m], a ko  st pa po 3 
wierci jednym krokiem, musi czyni  kroków 51; ko  za  dalszy, e dy-

jameter tego chodzenia musi by  3 okciami d u szy, uczyni kroków 60 
i pó trzecia [62,5], to jest pó dwanasta [11,5] wi cej.

3. Byd o u dyszlów wi za  jako najkrócej przy samym orczyku i przestrze-
ga , eby bydle chodzi o krzy ow  linij  od dyszla, gdy  im si  bardziej 
zbli a ku wa owi, tym sobie wi cej ci aru przyczynia, dyszel i wa  
wci gaj c.

4. Orczyki na samym ko cu dyszla niech b d  przyprawione dla zak ada-
nia postronków od koni.

5. Jarzmo wo owe niech b dzie do samego dyszla przyprawione.
Najstarsza wzmianka o zastosowaniu ko a kieratowego w Polsce 

pochodzi z 1323 roku ze Wschowy. W XV wieku tego typu drewniane 

silniki by y powszechnie stosowane do nap du pomp oraz urz dze  

d wigowych w górnictwie. Na prze omie XIV i XV wieku górnicze robo-

ty eksploatacyjne i transport podziemny odbywa y si  jeszcze sposobem 

184  W opisach SOLSKIEGO (1690) oraz w oszacowaniach Watta z 1782 roku dotycz -
cych mocy ci g ej konia poci gowego (SHELTON KIRBY 1990) d u yce mia y d ugo  
troch  ponad 3,5 m.
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r cznym. Urobek z szybów wyci gano linami za pomoc  haspli (kabesta-
nów) poruszanych si  mi ni. Oko o roku 1400 w najwi kszej polskiej ko-
palni soli – w Wieliczce – zast piono hasple ko ami deptakowymi. By y to 
ko a drabinowe osadzone na wale linowym, obracane pod ci arem dep-
taczy st paj cych po szczeblach. Nast pnym etapem rozwoju urz dze  
transportowych by  kierat konny, wprowadzony do kopalni w po owie 
XV wieku. Post p techniczny, przejawiaj cy si  mechanizacj , wp yn  na 
zwi kszenie produkcji, a zarazem zysków p yn cych z wielickiej kopalni.

Interesuj ce s  zagadnienia energetyczne nap du deptakowego i kie-
ratowego, a dotycz ce tzw. dzielno ci ród a pracy:

W yciu codziennem zale y nietylko na ilo ci pracy, ale tak e w jakim cza-
sie zosta a dokonana.
Zdolno  zatem silnika (motoru) wzgl dnie jakiegokolwiek ród a pracy 
lub energji do wykonania w tym samym czasie stosunkowo wi kszej ilo ci 
pracy jest dzielno ci  [...] (SKWARCZY SKI 1925, s. 29).

Jak pisze WI LICKI (1996), jednym z podstawowych osi gni  technicz-
nych od okresu redniowiecza do rewolucji przemys owej by o stosowanie 
na szerok  skal , zgodnie z ówczesnym stanem techniki, energii ze róde  
odtwarzalnych, tj. energii wodnej i wiatru, oraz energii silników ywych, 
czyli ludzi i zwierz t. Jak wspomniano wcze niej (s. 123), powo uj c si  na 
HARRISONA (1939), moc ci g a generowana przez jednego cz owieka wynosi 
oko o 1/10 mocy ci g ej konia – czyli oko o 0,1 KM (73,5 W). WI LICKI (1996) 
szacuje moc ci g  cz owieka na 0,10-0,16 KM, podobne warto ci podaje 
KENNETH MAJOR (1985), uzupe niaj c, e moc ci g a le od ywianego wi -
nia lub je ca wynosi oko o 60% mocy cz owieka wolnego. 

Silnikami ywymi, oprócz ludzi i koni, by y tak e wo y, mu y, a cza-
sem os y. Konie s  jednymi z najstarszych zwierz t domowych. W cza-
sach antycznych uprz  konia tworzy y pasy obejmuj ce jego szyj , co 
utrudnia o oddychanie i ogranicza o si  poci gow  zwierz cia. Zna-
cz cym usprawnieniem by o zastosowanie w Europie na prze omie IX 
i X wieku chom ta, opieraj cego si  na opatkach konia. Ko  móg  swo-
bodnie oddycha  i rozwija  znacznie wi ksz  moc w d u szym czasie. 
Chom to, chocia  wykonane g ównie ze skóry, mia o równie  elementy 
drewniane; kleszczyny (czyli obejmy) by y wykonywane z drewna185.

185  Uprz , czyli g ówny element zaprz gu, funkcjonalnie sk ada si  z cz ci: ci -
gn cych, wstrzymuj cych, kieruj cych; istniej  dwa rodzaje uprz y: chom towa 
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Orientacyjne osi gi silników: ywych (ludzie i zwierz ta), wiatrowego 
(klasyczny wiatrak mig owy) i wodnego (klasyczne ko o wodne ) zawie-
ra tabela 29. Liczby w nawiasach dotycz  wyników rekordowych, mo li-
wych do uzyskania w krótkim czasie.

Przyjmuje si , e dla uzyskania z silnika ywego mocy ci g ej w gra-
nicach 0,74 kW (1 KM) potrzeba 570-850 kg ywej wagi186 (wspó czynnik 

i szorowa (tzw. pó szorek); w uprz y chom towej g ówn  cz ci  jest chom to 
(z pasami lub postronkami poci gowymi), w uprz y szorowej – napier nik. W Pol-
sce by y u ywane chom ta: krakowskie (najbardziej rozpowszechnione – kleszczy-
ny drewniane), l skie (przystosowane do pojazdu na wysokich ko ach), podlaskie 
(o ruchomych dolnych cz ciach kleszczyn, stosowane najcz ciej z dug  – kleszczy-
ny i duga drewniane) i angielskie (kleszczyny metalowe) (SZEWCZYK 1973).

186  SKWARCZY SKI (1925) podaje, e do uzyskania 1 KM potrzeba oko o 720 kg ywej 
wagi.

Tabela 29

Orientacyjne osi gi silników

Rodzaj 
silnika

Praca krótkotrwa a
Praca d ugotrwa a

 prostoliniowa poci gowa
obrotowa 

(kierat 
lub ko o 

deptakowe ), 
moc 
[kW]

maksy-
malna 

si a 
[N]

maksy-
malna 

pr dko  
bez ob-
ci enia 

[m/s]

maksy-
malna 
moc 
[kW]

si a
[kG]

pr d-
ko  

z obci -
eniem

[km/h]

moc 
[kW]

liczba 
godzin 

na 
dob

Cz owiek 
(70 kg)

600 20 (36) 0,3 (0,8) 80d 2,5-3d 0,16a 8 0,06d-0,10b

Ko  
(400 kg)

2 400 60 (72) 2,5 530d 5-6c 0,93a 5-6c 0,50d-0,74b

Wó  
(450 kg)

2 800 40 2,7 530d 2,5d 0,48a 6d 0,45d-0,70b

Mu  
(300 kg)

2 000 45 2,0 270d 5-6c 0,55a 7-8c 0,40d-0,50b

Osio  
(150 kg)

1 200 45 1,2 140d 3-4c 0,32a 5-6c 0,15d-0,25b

Wiatrak – – – – – – – 3,7-7,4b

Ko o  
wodne 

– – – – – – – 1,8-11,0b

aKENNETH MAJOR (1985), bWI LICKI (1996), cSIMS i IN. (2003), dLOWET (2004).
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mocy  do wagi [W/kg] wed ug LOWETA (2004) wynosi: dla cz owieka – 
0,86, konia – 1,25, wo u – 1, mu a, os a i wielb da – 1,33, bawo u – 0,95). 
Klasyczna jednostka mocy, brytyjski ko  parowy (BHP), którego warto  
wynosi 98,6% zdeÞ niowanego w Niemczech w XIX stuleciu metrycznego 
konia mechanicznego (KM), zosta  zaproponowany przez Jamesa Watta. 
Watt zmierzy , e przeci tny ko  w pracy ci g ej w kopalni nap dzaj cy 
kierat o promieniu 12 stóp (3,66 m), obci ony si  180 funtów (800,68 N), 
obróci go 144 razy na godzin  (2,4 razy na minut ). Moc takiego konia wy-
nosi 32,572 ft·lbf/min (po zaokr gleniu 33 ft·lbf/min), co zosta o przyj te 
jako 1 BHP. Przedstawianie osi gów swoich maszyn parowych w koniach 
mechanicznych mia o dla producentów cel marketingowy. Pierwsza ma-
szyna Watta (pompa kopalniana) mia a moc 4 BHP, czyli mog a zast pi  
prac  czterech koni.

Analizuj c tabel  29, warto pami ta , e waga konia wynosi 300-600 
kg, wo u – 400-900 kg, mu a – 200-350 kg, os a – 120-200 kg.

O pr dko ci pracy silników ywych Skwarczy ski pisze:

W ka dym rodzaju pracy istnieje pewna pr dko  [...] i czas trwania [...], 
które silnikowi (motorowi) ywemu najwi cej odpowiadaj  i dozwalaj  na 
rozwini cie najwi kszej si y normalnej P (w kilogramach). W tych warun-
kach b dzie oczywi cie tak e i dzielno , czyli skutek pracy silnika najko-
rzystniejszy [...] (SKWARCZY SKI 1925, s. 31).

O dzielno ci pracy ludzi ten sam autor pisze:

Na podstawie do wiadcze  co do przeró niejszych zaj , wykonywa-
nych przez rednio silnych, 65 do 80 kg wa cych robotników w ci gu 
oko o 10 godzin rzeczywistych roboczych [...] dzielno  pracy ludzkiej: 
E = 1/21 HP187. [...] Przerwy z powodu znu enia wynosz  rednio 35% 
istotnego czasu roboczego (SKWARCZY SKI 1925, s. 31).

Tak wi c d ugotrwa a, 10-godzinna nap dowa wydajno  energetycz-
na brutto (wraz z przerwami na odpoczynek) 21 ludzi jest równowa na 
wydajno ci energetycznej jednego konia mechanicznego generowanego 
przez silnik pracuj cy w tym samym czasie bez przerw.

187  HP u Skwarczy skiego oznacza Brytyjskiego Konia Parowego (BHP).
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3.5. Wybrane maszyny robocze z drewna

Ka da wystarczaj co zaawansowana technologia jest nieodró nialna od magii 
(Arthur C. Clarke, ur. 1917)188

3.5.1. Tokarki

Obrabiarki s  rodzajem maszyn przeznaczonych do Þ zykalnej reali-
zacji technologii (zmiany kszta tu, wymiarów i struktury geometrycznej 
powierzchni materia ów). Zajmuj  szczególne miejsce w historii techni-
ki. Od pocz tków cywilizacji ka da nowatorska obrabiarka zwi ksza a 
potencja  produkcyjny i nierzadko przyczynia a si  do powstawania no-
wych mo liwo ci wytwarzania przedmiotów o cechach niemo liwych do 
uzyskania za pomoc  wcze niej stosowanych metod. 

Tokarka  jest rodzajem obrabiarki przeznaczonej do obróbki skrawa-
niem powierzchni obrotowych przedmiotów, jej cech  charakterystycz-
n  jest realizacja tego procesu przez wzd u ny i poprzeczny posuwowy 
ruch narz dzia oraz obrotowy ruch g ówny przedmiotu obrabianego. Za 
pomoc  tokarki mo na obrabia  zewn trzne i wewn trzne powierzch-
nie obrotowe – toczy  i gwintowa  oraz wykonywa  otwory (wierci  lub 
wytacza ). Typowym narz dziem tokarskim jest nó  tokarski, pocz tkowo 
trzymany w r ku, pó niej mocowany w suporcie. Pierwowzorami tokarki 
by y najprawdopodobniej ko o garncarskie oraz urz dzenie do rozpala-
nia ognia z nap dem sznurowym, z którego oko o 6000 lat temu powsta  
rodzaj wiertarki z nap dem smyczkowym (z wiert em krzemiennym) do 
wiercenia otworów w drewnie.

Tradycja przypisuje wynalezienie tokarki Teodorosowi z Samos 
(pierwsza po owa VI wieku p.n.e.), który mia  opracowa  now  technik  
produkcji trzonów kolumn w a nie przez toczenie. Nowa maszyna po-
s u y a do trzeciej przebudowy wi tyni Hery (herajonu) w latach 570-550 
p.n.e. Niestety, nie zachowa  si  jeden z najstarszych traktatów o archi-
tekturze autorstwa Teodorosa, a pierwsza historycznie tokarka znana jest 
jedynie ze wzmianek innych autorów. Najstarsze znane przedstawienie 
tokarki to egipski relief z 300 roku p.n.e. Na rysunku 3-76 przedstawiono 

188  T umaczenie M.S. Najs ynniejsze z trzech praw futurologicznych znanego wy-
nalazcy, Þ lozofa i pisarza w oryginale brzmi nast puj co: Any sufÞ ciently advanced 
technology is indistinguishable from magic (CLARKE 1962).
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tak , nap dzan  sznurem, egipsk  tokark  o pionowej osi obrotu, prze-
znaczon  do wykonywania nóg krzese .

W Chinach, Indiach oraz krajach basenu Morza ródziemnego przez 
ca  staro ytno  i redniowiecze by y stosowane tokarki z ró nego ro-
dzaju nap dem sznurowym. Indyjsk  tokark  z takim nap dem przed-
stawia rysunek 3-77 a, a ulepszon  konstrukcj  rzymsk  – rysunek 3-77 b.

Znaczny post p w konstrukcji tokarek nast pi  w czasach renesansu, 
skonstruowano wtedy du e maszyny tego typu s u ce do obróbki wy-
ka czaj cej dzwonów (wytaczania189 otworów po odlaniu), pó niej rów-
nie  luf armatnich. Wprowadzono nap d pasowy, pojawi y si  obrabiarki 
specjalne, podj to równie  próby zastosowania kó  wodnych . Przyk ad 

189  Wytaczanie – sposób obróbki otworów (uprzednio odlanych, odkutych lub wy-
wierconych) za pomoc  no y, zwanych wytaczakami (tokarki), lub wytaczade  (frezarki).

Rys. 3-76. Najstarsze przedstawienie tokarki, Egipt, 300 rok p.n.e. (NICHOLSON 
i SHAW 2000): a – relief, b – rysunek sporz dzony na podstawie reliefu

Rys. 3-77. Tokarki z nap dem sznurowym (DAUMAS 1980): a – indyjska, 
b – rzymska
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specjalnej tokarki do wytaczania rdzeni odlewniczych dzwonów, wed ug 
Biringucciego (1540), przedstawia rysunek 3-78; zgodnie z ide  toczenia 
ruch g ówny obrotowy wykonuje przedmiot obrabiany, ruch posuwowy 
– narz dzie (drewniany wytaczak trzymany w r ku rzemie lnika, niewi-
doczny na rysunku). Konstrukcja no na opisywanej maszyny by a zro-
biona z drewna, zastosowano w niej nap d r czny (korbowy), bez ko a 
zamachowego, co przy znacznej masie i zwi zanej z tym bezw adno ci 
rdzenia wykonanego z drewna i masy formierskiej by o rozwi zaniem 
spe niaj cym swoj  rol .

Vannoccio Biringuccio (1480-ok. 1539) w instrukcji wykonania rdzenia 
odlewniczego za pomoc  swojej maszyny napisa :

Najpierw we  miar  z tego rysunku, eby wykona  rdze  z d bu  albo in-
nego podobnego suchego [sezonowanego] drewna, tak d ugi i gruby, jak 
wymaga tego praca, któr  masz do zrobienia. Osad  ten rdze  na osi na 
dwóch koz ach dobrze utwierdzonych w pod o u, w taki sposób, eby si  
móg  obraca  g adko, kiedy naci niesz na korb . O  powinna by  na tyle 
d uga, by mo na j  by o pewnie oprze  na czopach, jak równie  taka, eby 
umo liwi a wysuszenie glinianego rdzenia ogniem w sposób niezagra aj -
cy drewnianym koz om. U jednego ko ca wrzeciona uformuj mas  z gliny 
na kszta t piramidy grubej u stopy, a cienkiej u g owy dzwonu; krótsz  od 
wysoko ci, jak  ma mie  dzwon; kraw d  uformuj precyzyjnie, pos uguj c 

Rys. 3-78. Tokarka  do wytaczania rdzeni odlewniczych dzwonów wed ug 
Vannoccio Biringucciego (BIRINGUCCIO 1540)
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si  linia em lub desk . eby by o szybciej i eby rdze  by  l ejszy, dla du-
ych dzwonów wykonaj du y rdzennik z drewna i pokryj go dok adnie gli-

n . Ten element [drewniany rdzennik] nazywa si  szkieletem i wykonuje 
si  go tak, by mia  1/3 grubo ci rdzenia. Wykonawszy to wszystko, pokryj 
ca o  mokrym popio em i wyg ad  do kszta tu, jaki rdze  ma mie 190.

Jak wiadomo, modele odlewnicze i rdzenie dzwonów wykonywano 
g ównie na tokarkach karuzelowych (o pionowej osi obrotu). Zastosowa-
nie poziomej osi obrotu rdzenia dzwonu umo liwia równomierne jego 
wysuszenie nad rozpalonym pod spodem ogniem bez konieczno ci prze-
noszenia rdzenia z mi kkiej masy formierskiej.

Popularn  form  nap du pierwszych tokarek by  nap d spr ynowy. 
Na rysunku 3-79 a przedstawiono XV-wieczn  obrabiark , w której ob-
rabiany przedmiot by  nap dzany przez ci gno nawini te na wrzeciono 
– zamocowane górnym ko cem w elemencie spr ystym, a dolnym – 
w nap dzaj cej maszyn  d wigni no nej. 

190  T umaczenie M.S. W oskie forma, w zale no ci od kontekstu, przet umaczono 
jako rdze  lub rdzennik. Wyra enie questa prima parte la chiamano la roccha przet u-
maczono kontekstowo, jako: Ten element [drewniany rdzennik] nazywa si  szkieletem. 
Oryginalny tekst zamieszczono na s. 348.

 

Rys. 3-79. Tokarki niemieckie (WOODBURY 1963): a – spr ynowa, Mendel 
Housebook (ok. 1436), b – suport (1480)
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Element spr ysty móg  by  wykonany ze spr ystego drewna (jod y , 
cisu , jesionu , wi zu ) lub odkuty z elaza. Tokarz na rysunku trzyma na-
rz dzie oparte o podtrzymk  w r ce, a obrabiany przedmiot wykonuje 
oscylacyjny ruch obrotowy. Na rysunku 3-79 b przedstawiono suport 
tokarki zegarmistrzowskiej do nacinania gwintów, jest to bardzo wa ne 
udoskonalenie zwi kszaj ce dok adno  obróbki.

Rozmaite pomys y tokarek przedstawi  Leonardo da Vinci, ale, jak 
wiadomo, jego pomys owo  tylko nieznacznie przyczyni a si  do roz-
woju techniki – wi kszo  jego notatek pozosta a nieznana a  do XIX wie-
ku. Na rysunku 3-80 a przedstawiono tokark  nap dzan  mechanizmem 
korbowo-wodzikowym wyposa on  w ko o zamachowe, a na rysunku 
3-80 b – gwintownic  wyposa on  w szereg przek adni do nacinania 
gwintów o ró nych skokach.

Jak wspomniano, podczas toczenia obrabiany przedmiot jest wprawia-
ny w ruch obrotowy (ruch g ówny), a narz dzie (nó  tokarski) – w ruch 
posuwowy. W zale no ci od usytuowania obrabianej powierzchni roz-
ró nia si  toczenie zewn trzne (powierzchni zewn trznych) i toczenie 
wewn trzne (otworów) oraz toczenie wzd u ne (narz dzie przesuwa 
si  wzd u  osi przedmiotu obrabianego) i toczenie poprzeczne (przesuw 
narz dzia jest prostopad y do osi przedmiotu). Toczenie wzd u ne ma 
miejsce np. przy obróbce wa ków g adkich i stopniowych, poprzeczne – 
np. przy przecinaniu i obróbce powierzchni czo owych. 

Rys. 3-80. Maszyny Leonarda da Vinci (LEONARDO DA VINCI 1483-1499): a – to-
karka, b – gwintownica
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Dwa warianty nap du, umo liwiaj ce toczenie poprzeczne (rys. 
3-81 a) oraz wzd u ne (rys. 3-81 b), zamie ci  Jacques D. Besson191 w dziele 
Theatrum instrumentorum et machinarum z 1578 roku (BESSON 1578). 
Maszyny, podobnie jak przedstawione na rysunku 3-79 a, s  nap dza-
ne d wigniami no nymi, a narz dzie (wytaczak) jest trzymane w r ku 
i oparte o podtrzymk .

191  Jacques Besson (?1540-1573) – francuski wynalazca, który prawdopodobnie 
oko o roku 1568 wynalaz  tokark  do produkcji rub (vide s. 241). Autor dzie a The-
atrum instrumentorum et machinarum ( ac. teatr instrumentów i maszyn) wydanego 
w 1578 roku, w którym opisa  i przedstawi  na miedziorytach kilkadziesi t orygi-
nalnych oraz ulepszonych przez siebie maszyn. Publikacja Bessona by a pierwsz  
na wiecie wydrukowan  ksi k  techniczn . Od 1999 roku jest dost pna online po 
acinie, poprzedzona wspó czesnym angielskoj zycznym wst pem (www.sil.si.edu).

Rys. 3-81. Dwa warianty nap du spr ynowego tokarek (BESSON 1578): a – do 
toczenia poprzecznego, b – do toczenia wzd u nego
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W nag ówku rysunku 3-81 a znajduje si  napis:

Nowa tokarka geometryczna do redukowania w formy owalne ka dego wal-
ca, sto ka wraz z mo liwo ci  wykonywania ornamentów [w przedmio-
tach] z ka dej materii obrabialnej192.

W nag ówku rysunku 3-81 b napis g osi:

Kolejny typ tokarki wywodz cy si  z poprzedniej, do toczenia, wiercenia 
i ornamentowania np. pucharów i dzbanów z ka dej materii obrabialnej 
elazem193.

Obie tokarki z rysunku 3-81 maj  uk ad spr ynowy, magazynuj cy 
energi  w p askiej spr ynie zamocowanej nad maszyn . Ruch g ówny 
(obrotowy) przedmiotu obrabianego odbywa si  naprzemiennie w lew  
i praw  stron . Nap d w lew  stron  odbywa si  za pomoc  jednostron-
nej d wigni no nej, natomiast w praw  – dzi ki energii zmagazynowanej 
w spr ynie p askiej zamocowanej pod suÞ tem. 

Szczególnie precyzyjnej obróbki wymaga toczenie gwintów. Jacques 
D. Besson dokona  bardzo wa nego udoskonalenia umo liwiaj cego 
precyzyjne nacinanie linii rubowych o danej geometrii. W tokarce 
kopiarce z nap dem grawitacyjnym, przedstawionej na rysunku 3-82 a, 
zsynchronizowa  ruch posuwowy z ruchem g ównym (przedmiot obra-
biany znajduje si  po lewej stronie rysunku). Pionowo zorientowany nó  
jest prowadzony przez rub  znajduj c  si  w rodkowej cz ci rysun-
ku. Uk ad ci arków zapewnia w a ciwy nacisk narz dzia na przedmiot 
obrabiany oraz umo liwia nap d. Maszyna  Bessona wycina a precy-
zyjn , powstaj c  w wielu przej ciach narz dzia, lini  rubow  na po-
wierzchniach walcowych i sto kowych. Drewniane przek adnie rubowe 
by y w tym okresie szeroko wykorzystywane w prasach do winogron, 
dok adna obróbka linii rubowej zwi ksza a sprawno , niezawodno  
oraz ywotno  takiej prasy. W nag ówku rysunku swojej tokarki do 

192  T umaczenie M.S. Oryginalny tekst brzmi: Tornus novus et geometricus, ad redu-
cendum in formam ovalem quemlibet cylindrum, et conum, cum suis ornamentis, ex omni 
materia tornatili (BESSON 1578).

193  T umaczenie M.S. Oryginalny tekst brzmi: Alterum torni genus, ex proximo or-
tum, ad tornandum, excavandum, et ornandum in formam ovi pateras, et urceolos, ex materia 
qualibet ferri patiente (BESSON 1578).
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gwintów (rys. 3-82 a) Besson podkre la ewidentne zalety nowej obrabiar-
ki w zakresie dok adno ci obróbki oraz jej uniwersalno :

Trzeci typ tokarki, nie bez subtelno ci, do rze bienia krok po kroku we-
wn trz spiralnej linii ka dego typu w litych Þ gurach obrotowych, ale tak e 
w wydr onych194.

Jean Errard de Bar-le-Duc w opisie swojej maszyny, przedstawionej 
na rysunku 3-82 b, zachwala  mo liwo  wykonywania gwintu bez mo-
delu (kopii w toczeniu kopiowym), niestety nie poda  szczegó ów. Naj-
prawdopodobniej jest to maszyna przerysowana z podr cznika Bessona. 

194  T umaczenie M.S. Oryginalny tekst brzmi: Tertium torni genus, subtilitate non 
carens, ad insculpendam pedetentim cochleam cuiusuis formae, in ambitum cuiuscunque Þ -
gurae rotundae et solidae, vel etiam ovalis (BESSON 1578).

Rys. 3-82. Tokarki do gwintów: a – kopiarka (BESSON 1578), b – z nap dem 
spr ynowym (ERRARD 1584), c – z ko em zamachowym (Schickhardt 1610 
±25, NEUE FORSCHUNGEN... 2002)
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Pomimo wynalezienia suportu, jeszcze w XVII wieku wycinano gwinty 
narz dziem trzymanym w r ku. S u c  do tego celu maszyn  przedsta-
wiono na rysunku 3-82 c.

Konwisarstwo, czyli wyrób naczy  i przedmiotów cynowych i o owia-
nych, rozwija o si  g ównie w wi kszych miastach. Konwisarze, oprócz 
cynowych naczy  sto owych: talerzy, mis, pó misków, dzbanów, ku-
ß i, kubków, y ek itp., wytwarzali te  lichtarze, ka amarze i odwa niki 
(BURDECKI 1938). Prawdziwym prze omem by o udane zastosowanie na 
prze omie XV i XVI wieku w maszynach u ywanych w konwisarstwie 
ko a zamachowego. Takie ko o dzi ki swojej do  du ej masie zapewnia 
równomierno  ruchu obrotowego. Dodatkowo ko o zamachowe wyeli-
minowa o jeszcze jedn  niedoskona o  wczesnych tokarek, dzi ki zasto-
sowaniu takiego rozwi zania uzyskano ci g y, jednokierunkowy ruch 
obrotowy. Jedn  z pierwszych tokarek tego typu, konstrukcji Josta Am-
mana (?1539-1591), przedstawia rysunek 3-83. 

Tokarka  Josta Ammana s u y a do wykonywania drewnianych mo-
deli odlewniczych, do odciskania kszta tów w formach piaskowych pu-
charów na wino, mog a tak e s u y  do polerowania odlanych naczy . 
Dodatkow  zalet  opisywanej tokarki, w porównaniu z prezentowan  
wcze niej maszyn  Leonarda da Vinci, by o zastosowanie „zewn trzne-
go” ród a nap du – maszyn  nap dza  pomocnik, co umo liwia o sku-
pienie si  tokarza na precyzyjnej obróbce. 

Na rysunku 3-84 przedstawiono tokark  o ruchu jednokierunkowym 
wyposa on  w nap d korbowy wspó pracuj cy z elementem spr ystym 
wspomagaj cym ruch mechanizmu korbowego. Jej konstruktorem by  
Cherubin d’Orleans (1613-1697).

Równomierno  pracy zapewnia o du e ko o zamachowe. Wpraw-
dzie na rysunku nie wida  ród a nap du, ale prawdopodobnie by a nim 
d wignia nap dzana nog . Innowacj  by o zastosowanie zestawu kó  
pasowych o ró nych rednicach, co umo liwia o dobór prze o enia do 
wymaga  obróbkowych. Maszyna  s u y a do obróbki soczewek okularo-
wych oraz stosowanych w aparaturze naukowej. By a wyposa ona w naj-
nowsz  zdobycz o wieceniowej my li technicznej – o yskowanie toczne.

Na rysunku 3-85 przedstawiono tokark  konstrukcji Salomona de Cau-
sa z 1615 roku. Maszyna  by a wyposa ona w masywne nap dowe ko o 
zamachowe b d ce jednocze nie du ym ko em przek adni pasowej. Ko o  
zamachowe nap dza  pomocnik, u ywaj c do tego celu korby. Uk ad na-
p dowy maszyny mia  dwie przek adnie: pierwsz  stanowi a para: korba 
nap dowa – du e ko o, drug  para: du e ko o – ma e ko o przek adni 
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pasowej. Dzi ki takiemu rozwi zaniu ruch obrotowy przedmiotu obra-
bianego móg  si  odbywa  20-30 razy szybciej ni  ruch obrotowy korby. 
Zastosowanie tak du ego prze o enia umo liwia o wspomniane ko o za-
machowe magazynuj ce energi  zdoln  do zrównowa enia nierówno-
miernego jej poboru w trakcie przerywanej obróbki. Opisywana maszyna 
mia a jeszcze jedno pomys owe rozwi zanie konstrukcyjne – si a naci gu 
pasa przek adni pasowej by a wywierana (i jednocze nie regulowana) 
dwoma obci nikami. Obci niki wywiera y nacisk na dwie d wignie 
jednoramienne, które dociska y dwa kr ki zamocowane na wrzecionie 

Rys. 3-83. Tokarka  o ruchu jednokierunkowym wyposa ona 
w ko o zamachowe, Das Ständebuch 1568 (WOODBURY 1963)
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tokarki (oznaczone na drugoplanowym rysunku literami „E” oraz „F”) 
do dwóch ograniczników (oznaczonych „I” oraz „G”).

Tokarka  de Causa s u y a do obróbki kielichów i pucharów, narz -
dziem by o wytaczad o trzymane w r ku przez tokarza. Mo na je by o 
oprze  na regulowanej podtrzymce (widocznej na szkicu na drugim 

Rys. 3-84. Tokarka  z jednokierunkowym nap dem spr yno-
wym wyposa ona w ko o zamachowe i archetyp wrzeciennika, 
1677 (FELDHAUS 1910)
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Rys. 3-85. Tokarka  z ko em zamachowym (DE CAUS 1615)
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planie). Obrabiany przedmiot móg  by  mocowany na dwa sposoby: 
(1) w specjalistycznych k ach (szkic na pierwszym planie) – co umo liwia-
o toczenie poprzeczne lub (2) tak, aby mo liwe by o toczenie wzd u ne 

(obróbka otworu od czo a – szkic na drugim planie). Obrabiark  wypo-
sa ono w regulowany uk ad dwóch koników, oznaczonych literami „D” 

i „C” na szkicu na drugim planie. Rozstaw koników mo na by o zmienia , 

przesuwaj c je po prowadnicach i blokuj c przesuw za pomoc  dwóch 

wbijanych klinów. Obrabiarka by a wykonana z solidnych i masywnych 

drewnianych elementów konstrukcyjnych zapewniaj cych stabilno .

Koniec powszechnego stosowania drewna w konstrukcjach no nych 

tokarek przypada na po ow  XVIII wieku. Jedne z ostatnich drewnianych 

tokarek przedstawia rysunek 3-86.

Masow  produkcj  znormalizowanych cz ci maszyn w linii technolo-

gicznej wyposa onej w obrabiarki realizuj ce kolejne operacje na obrabia-

nych przedmiotach zainicjowa  w pierwszej po owie XVIII wieku Szwed 

Christopher Polhem (1661-1751). Dopiero jednak w drugiej po owie tego 

stulecia powsta y podwaliny nowoczesnego przemys u maszynowego. 

Francuz Jacques de Vaucanson (1709-1782), znany konstruktor automa-

tów, skonstruowa  tokark  k ow  (1751), a brytyjski in ynier mechanik 

John Wilkinson (1728-1808) – precyzyjn  wytaczark  do cylindrów (1775). 

Zmierzch drewnianych obrabiarek nast pi  na prze omie XVIII i XIX wieku. 

W 1797 roku Henry Maudslay (1771-1831) zbudowa  pierwsz  ca kowicie 

Rys. 3-86. Jedne z ostatnich drewnianych tokarek: a – tokarka do gwintów 
(DIDEROT 1740), b – tokarka Þ rmy Killinger (XIX wiek)
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metalow  tokark , a na prze omie lat trzydziestych i czterdziestych XIX 
wieku Anglik Joseph Whitworth (1803-1887) zbudowa  pierwsz  tokark  
do znormalizowanych gwintów w systemie swojego autorstwa (pierwszy 
znormalizowany zarys gwintu, tzw. gwint Whitwortha). W 1845 roku Ame-
rykanin S. Fith wynalaz  tokark  rewolwerow  (OR OWSKI 1989). W 1870 
roku w USA zastosowano tokarki automatyczne, w 1928 – obrabiarki wie-
looperacyjne, a w 1935 roku zbudowano lini  wytwórcz  z o on  z ci gu 
obrabiarek po czonych urz dzeniami transportowymi.

3.5.2. Pilarki

W czasach najdawniejszych drewno przecinano za pomoc  narz dzi 
krzemiennych pozbawionych uchwytów (rys. 3-87 a). Istotnym uspraw-
nieniem by o wynalezienie pi  z br zu sk adaj cych si  z dwóch konstruk-
cyjnie oddzielonych elementów, uchwytu i cz ci roboczej. Najstarsze 
znane przedstawienie pilarza przy pracy pochodzi z p askorze by cien-
nej wykonanej w grobowcu Wezyra Rechmire w Egipcie (rys. 3-87 b).

Zapotrzebowanie na przetarte drewno budowlane, szkutnicze oraz 
do budowy pojazdów i innych urz dze  by o bardzo du e. Przecieranie 
r czne drewna wymaga o olbrzymiego wk adu energii. Tracze zajmuj cy 
si  tym, wyposa eni w niezb dne narz dzia, wykonywali swoj  prac  
z u yciem dwóch koz ów, na których na wysoko ci 2,0-2,5 m nad zie-
mi  umieszczali k od . Jeden z traczy stawa  na k odzie, a drugi pod ni . 
Twarz dolnego pilarza zakrywa o p ótno zabezpieczaj ce jego oczy przed 

Rys. 3-87. Najstarsze pi y (EVOLUTION... 2008): a – krzemienne (8000-4500 
p.n.e.), b – najstarsze przedstawienie pilarza przy pracy, Egipt, 1450 rok p.n.e.
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zaprószeniem spadaj cymi wiórami. By o to bardzo energoch onne za-
j cie, jego mechanizacja w redniowieczu zwi kszy a wydajno  dwu-, 
trzyosobowego zespo u pilarzy ponad trzydziestokrotnie. Najstarszy 
znany szkic urz dzenia do mechanicznego przecierania drewna (pilarki) 
przedstawiono na rysunku 3-88; pochodzi on z poradnika dla budow-
niczych Carnet de dessins napisanego w latach 1235-1245 przez Villarda 
DE HONNECOURTA (ok. 1200-?). Na 33 pergaminowych kartach poradnika, 
o wymiarach 24 × 16 cm, znajduje si  ponad 300 szkiców (m.in. schema-
tycznych rysunków technicznych maszyn) wykonanych piórkiem wraz 
z obja nieniami. Do najciekawszych szkiców technicznych nale : naj-
starsze znane przedstawienie mechanizmu nap dowego zegara (nap d 
grawitacyjny) oraz wspomniana pilarka podpisana: jak zrobi  pi y pi uj ce 
same przez si 195.

Szkic pilarki Villarda de Honnecourta jest kombinacj  rzutu z góry i 
rzutu z boku. Nie zachowano na nim proporcji wymiarowych, nie do -

195  T umaczenie M.S. na podstawie tekstu we wspó czesnym j zyku francuskim. 
Transkrybowany ze szkicu starofrancuski tekst Villarda de Honnecourta: Par chu fait 
om une soore soir par li sole, we wspó czesnej francuszczy nie brzmi: Par ce moyen on 
fait une scie scier par elle seule (BECHMANN 1993, s. 278).

Rys. 3-88. Najstarszy znany szkic pilarki  (DE HONNE-
COURT 1235-1245)
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czono adnych danych geometrycznych ani parametrów technicznych; 
pomini to pewne szczegó y konstrukcyjne. Autor przedstawi  pilark  
w sposób bardzo uproszczony, najprawdopodobniej wychodz c z za o-
enia, e nie ma potrzeby przedstawiania detali oczywistych dla ówcze-

snych rzemie lników, tym bardziej, e mog yby one utrudni  pokazanie w 
sposób przejrzysty samej idei mechanicznego przecierania drewna. 

Wszystkie elementy sk adowe obrabiarki, z wyj tkiem pi y, by y wy-
konane z drewna. Energii nap dowej dostarcza o ko o wodne , na którego 
wale by y osadzone: ko o z bate mechanizmu posuwu196 oraz dwa popy-
chacze zapewniaj ce ruch roboczy (w dó ) pi y przecinaj cej k od . Ruch 
powrotny (w gór ) wywo ywa a spr ysta ga . Ko o  z bate mechani-
zmu posuwu by o umieszczone pod k od . Zespó  trzech prowadnic za-
pewnia  prostoliniowo  posuwu. 

Villard de Honnecourt, sporz dzaj c zapis konstrukcji swojej pilarki, 
nie ustrzeg  si  pewnych b dów. Ju  nawet pobie na analiza kinematycz-
na maszyny pozwala stwierdzi , e opatki ko a wodnego nap dzaj cego 
obrabiark  ustawione s  w sposób powoduj cy jego obracanie w prze-
ciwn  stron  (k oda odsuwa si  od pi y, zamiast si  na ni  nasuwa ), ko o 
z bate mechanizmu posuwu nadaje k odzie nadmiern  pr dko  liniow  
(brak przek adni), a samo narz dzie (pi a) jest pozbawione ramy pi owej 
i nie ma nale ytego prowadzenia.

Przedstawiona na rysunku 3-88 idea powi zania dwóch ruchów (ro-
boczego narz dzia oraz posuwowego obrabianego elementu) zasadniczo 
nie odbiega od idei stosowanej we wspó czesnych pilarkach ramowych. 
Szkic Villarda de Honnecourta by  inspiracj  dla kolejnych twórców tech-
niki, którzy ulepszali ide  zmechanizowanej produkcji tarcicy. 

Wed ug KOPKEGO (1956) najstarsze pewne, potwierdzone ród ami pi-
sanymi, zastosowanie mechanicznej pilarki pochodzi z 1322 roku. W jed-
nej z kronik miejskich jest wzmianka, e maszyna tego typu s u y a do 
przecierania drewna budowlanego z pobliskiego lasu miejskiego w Augs-
burgu. Obrabiarka by a wykonana niemal w ca o ci z drewna (poza pi , 
cz ciami o yskowania oraz okuciami), a jej nap d stanowi o ko o wodne .

Autorem konstrukcji pilarki ramowej z nap dem korbowym (zbli o-
nym do stosowanego wspó cze nie) jest Francesco di Giorgio Martini. 
Jego pilark  z roku 1484 ±2, nap dzan  ko em wodnym, pokazano na 
rysunku 3-89 a. Pilarka  jest przedstawiona w perspektywie (dodatkowo 

196  By  mo e ko o z bate nie s u y o do posuwu, lecz nap dza o cofanie k ody, 
a posuw by  realizowany r cznie (KOZAKIEWICZ i MATEJAK 2006 c).
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Martini zastosowa  cieniowanie, aby uzyska  efekt trójwymiarowo ci); 
w porównaniu z rysunkiem pilarki Villarda de Honnecourta jest to rysu-
nek bardziej kompletny, jednak pewne wa ne szczegó y konstrukcyjne s  
pokazane do  pobie nie.

Ko o  wodne , wykonane jako podsi bierne197, jest nap dzane od stru-
mienia wody poprowadzonego w ni szej, nie pokazanej na rysunku, 
kondygnacji. Wa  ko a wodnego jest o yskowany tylko z jednej stro-
ny. Sposób nap du ramy pi owej jest jasny ju  na pierwszy rzut oka – 
ko o wodne  bezpo rednio (bez przek adni) nap dza korb , do której jest 
przymocowany wodzik przekazuj cy ruch post powo-zwrotny na ram  
pi ow . Nieco trudniejszy w interpretacji jest sposób realizacji posuwu, 
poniewa  na rysunku nie przedstawiono kilku elementów realizuj cego 
go mechanizmu.

Istotn  innowacj  w pilarce ramowej Martiniego jest zastosowanie prze-
rywanego posuwu. Mechanizm posuwu dzia a nast puj co: ruch roboczy 
ramy pi owej (1) w dó  powoduje poci gni cie sztywnego wodzika (2), 

197  Vide opis kó  wodnych  na s. 190 i dalszych.

Rys. 3-89. Pilarki ramowe: a – z nap dem korbowym i posuwem (DI GIORGIO 
MARTINI 1484 ±2), b – z nap dem mimo rodowym (ERRARD 1584)
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który obraca o pewien k t wa ek (3); wa ek (3) przez popychacz (4) powo-
duje obrót ko a z batego (5) w lewo o pewien niewielki k t; zapadka (6) 
uniemo liwia cofni cie si  ko a (5); ko o (5) nap dza niewidoczny na ry-
sunku wa ek, na który nawija si  lina (6) przebiegaj ca pod prowadnica-
mi wózka (7); lina (6) poci ga wózek (7), na którym spoczywa przecinany 
materia . Ruch posuwowy nast puje tylko wtedy, kiedy rama (1) pod a 
w dó , posuw zatrzymuje si  podczas ruchu ramy w gór . 

Ruch post powo-zwrotny ramy pi owej mo e by  równie  realizowa-
ny przez uk ad mimo rodowy. Bardzo interesuj ce, o 100 lat pó niejsze 
rozwi zanie nap du pilarki ramowej przedstawi  Francuz Jean Errard de 
Bar-le-Duc (ok. 1554-1610). Obrabiark  jego konstrukcji, pokazan  na ry-
sunku 3-89 b, wyró nia nap d silnikiem wiatrowym przekazywany przez 
mimo ród. mig o  wiatraka jest zamontowane obrotowo w sposób umo -
liwiaj cy nastawianie go na kierunek wiatru. Niestety, autor nie przewi-
dzia  zastosowania mechanicznego posuwu i musia  on by  realizowany 
r cznie. Niezale nie od Jeana Errarda de Bar-le-Duca na ten sam pomys  
wpad  wspomniany na s. 208 Holender Cornelis Corneliszoon; zmoderni-
zowa  on skonstruowany przez siebie p ywaj cy trak wodny (nap dzany 
ko em wodnym) i po roku 1594 zbudowa  jego wersj  nap dzan  energi  
wiatru. Jego konstrukcja znalaz a wielu pó niejszych na ladowców.

W nag ówku rysunku 3-89 b Jean Errard de Bar-le-Duc napisa :

Nowa maszyna, która pomo e porusza  pi  atwo, kiedy brak jest si y 
ludzkiej i wodnej198.

Koncepcja mechanicznego przecierania drewna interesowa a równie , 
o 13 lat m odszego od Martiniego, Leonarda da Vinci. Jedna z jego pila-
rek, przedstawiona na rysunku 3-90 a, by a wyposa ona w ko o zama-
chowe, które magazynowa o energi  i kompensowa o nierównomierny 
jej pobór przez maszyn .

W pilarkach ramowych ruch roboczy pi y (najcz ciej w dó ) wymaga  
dostarczenia o wiele wi kszej energii ni  ruch ja owy (powrotny w gór ), 
który we wczesnych pilarkach móg  si  odbywa  bez dostarczania energii 
(np. z wykorzystaniem zmagazynowanej energii potencjalnej spr ysto-
ci w elastycznej ga zi – por. rys. 3-88). Z problemu nierównomiernego 

zapotrzebowania na energi  podczas pracy pilarki ramowej zdawa  sobie 

198  T umaczenie M.S. Oryginalny tekst brzmi: Nova machina qua quis solius venti 
auxilio ubi vel operariorum manus vel aquae copia defecerit arbores secare possit.
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spraw  Leonardo da Vinci, który postanowi  zastosowa  ko o zamachowe 
magazynuj ce energi  (rys. 3-90 a). Jednak nie rozwi za  do ko ca ca ej 
kinematyki obrabiarki; nie jest dok adnie jasne, co (lub kto) mia oby by  

ród em nap du, nie ma te  mechanizmu posuwowego. Pilarka  z ko em 
zamachowym pozosta a najprawdopodobniej jedynie w stadium pro-
jektu. O wiele ciekawsza jest pilarka nap dzana ko em wodnym przed-
stawiona na rysunku 3-90 b. Nowo ci  w tej obrabiarce jest ustawienie 
tzw. przechy ki (odchylenia ramy pi owej od pionu) – takie rozwi zanie 
konstrukcyjne umo liwia zastosowanie o wiele mniej skomplikowanego 
mechanizmu realizuj cego posuw ci g y. Ruch posuwowy obrabianego 
materia u zapewniany by  przez nawijaj c  si  na wa  lin , z batka z za-
padk  uniemo liwia a odsuwanie si  k ody od pi y. Obok rysunku pilar-
ki znajduje si  kilka szkiców dodatkowych przedstawiaj cych szczegó y 
konstrukcyjne mechanizmu posuwu oraz mechanizmu nap du ramy.

Autorem bardzo ciekawych rozwi za  sposobu nap du pilarek ra-
mowych jest cytowany wcze niej Jacques Besson. Jego nowatorskie kon-
strukcje tego typu maszyn przedstawia rysunek 3-91.

W pilarce wahad owej (rys. 3-91 a) równomierno  pracy maszyny za-
pewnia o masywne wahad o, które dzi ki swojej du ej masie magazy-
nowa o energi . Po rozko ysaniu wahad a nale a o przesun  k od  za 
pomoc  ko a nap dzanego nog . Przesuw k ody (posuw) móg  by  re-
alizowany w sposób ci g y – wystarczy o jedynie wywiera  nog  nacisk 
na ko o nap dzaj ce mechanizm posuwu. Pe ne rozko ysanie wahad a 

Rys. 3-90. Obrabiarki Leonarda da Vinci (LEONARDO DA VINCI 1483-1499): a – na 
pierwszym planie pilarka, na drugim tokarka – obie maszyny wyposa one 
w ko a zamachowe, b – pilarka ramowa nap dzana ko em wodnym
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powodowa o uzyskanie pe nego skoku ramy pi owej. Zamocowane 
w ramie pi y by y wyposa one w z by dwustronnego skrawania (tzw. 
M-kszta tne), zatem nie by o ruchu ja owego, pi y skrawa y w obu kierun-
kach. Dwukierunkowe skrawanie eliminowa o konieczno  stosowania 
przechy ki lub nieci g ego posuwu. Ruch ramy w gór  oraz w dó  by  
realizowany przez dwie przek adnie rubowe o przeciwnych i du ych 
skokach gwintów (zestawione zgodnie z zasad  tzw. ruby rzymskiej) 
wspó pracuj ce z uk adem krzy owych d wigni zwielokrotniaj cych 
przesuw nakr tek do wymaganego skoku ramy pi owej.

W pilarce ramowej korbowej (przedstawionej na rysunku 3-91 b) kon-
struktor przez umieszczenie ramy pi owej na ko cu d wigni dwuramien-
nej uzyska  ruch pi  po linii krzywej. Maszyna  by a nap dzana przez 
dwóch ludzi obracaj cych ko ami nap dowymi znajduj cymi si  po jej 
obu stronach (na rysunku widoczne tylko jedno). Ruch roboczy pi  (skra-
wanie) odbywa  si  w gór . Wynika o to z ograniczonej wytrzyma o ci na 
wyboczenie d wigni uk adu nap dowego.

Nawet pobie na analiza energetyczna pilarek Bessona prowadzi do 
wniosku, e jeden cz owiek nie jest w stanie ich nap dza . Wymagana 
moc nap du wydajnej mechanicznej pilarki do k ód drewna to minimum 
1,5 kW (STIEBER 1922), co wed ug analiz energetycznych przytoczonych 
na s. 234 (tab. 29) przek ada si  na moc ci g  generowan  przez 15 ludzi. 

Rys. 3-91. Pilarki ramowe (BESSON 1578): a – wahad owa, b – korbowa
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Jednak nale y przyzna , e koncepcje rozwi zania transmisji nap du s  
bardzo interesuj ce.

Agostino Ramelli (1531?-1608?) sporz dza  rysunki dok adniejsze ni  
te wykonywane przez poprzedników (Francesco di Giorgio Martini i Le-
onardo da Vinci), przedstawia y one nawet najdrobniejsze szczegó y kon-
strukcyjne. W swoich maszynach zastosowa  sprawdzone rozwi zania. 
Jego pilarka ramowa mia a nap d korbowy oraz posuw przerywany. 
Jeszcze w 1930 roku w Engadynie w Szwajcarii widziano funkcjonuj c  
pilark  ramow  o konstrukcji drewnianej, niemal identyczn  jak przed-
stawiona na rysunku 3-92 pilarka Ramellego (KOPKE 1956, s. 91).

Rys. 3-92. Pilarka  ramowa  nap dzana ko em wodnym 
(RAMELLI 1588)
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Wymieniony wcze niej Fausto Veranzio jest autorem dzie a z dzie-
dziny budowy maszyn Machinae Novae, które opublikowa  w Wenecji 
w 1615 roku. Veranzio podj  prób  usprawnienia ruchu roboczego ramy 
pi owej polegaj c  na zastosowaniu spr ystego mechanizmu jej ruchu 
powrotnego (rys. 3-93 a). W pilarce jego autorstwa brakuje jednak me-
chanizmu posuwowego oraz uk adu prowadz cego ram  pi ow . Cz  
z jego projektów nigdy nie doczeka a si  realizacji ze wzgl du na b dne 
za o enia. Wydaje si , e do takich nierealnych rozwi za  nale y pilarka 
z mechanizmem wahad owym (rys. 3-93 b).

Pilarki ramowe konstrukcji Jacopo Strady (1507-1588) wyró nia za-
stosowanie uk adów wspomagaj cych za adunek materia u do maszyny 
(rys. 3-94).

Do  zaawansowan  technicznie pilark  do obróbki drewna mo na 
odnale  w Architekcie polskim Stanis awa Solskiego (SOLSKI 1690). Architekt 
polski by  podr cznikiem mechaniki i budowy maszyn przeznaczonym 
dla szerokiego kr gu odbiorców. To monumentalne dzie o potwierdza, 
e w dziedzinie budowy maszyn polska XVII-wieczna literatura tech-

niczna znajdowa a si  w cis ej czo ówce europejskiej. Zachowana cz  
Architekta..., pomy lana jako wst p do obszerniejszej publikacji (dalsze 
cz ci nie zosta y prawdopodobnie w ogóle napisane), obejmuje trzy ksi -
gi zawieraj ce 245 rysunków i traktuje niemal wy cznie o zagadnieniach 

 

Rys. 3-93. Pilarki ramowe konstrukcji Veranzia (1615): a – pionowa ze spr y-
nowym mechanizmem powrotu ramy pi owej, b – pozioma z nap dem wa-
had owym (FELDHAUSE 1910)
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mechaniki i budowy maszyn. Ksi g , czyli Zabaw  I, otwiera wyk ad ele-
mentarnych praw mechaniki, zilustrowany na konkretnych przyk adach 
– d wigni, ruby, ko owrotu itp. Zabawa II po wi cona jest zagadnieniom 
budowy maszyn: m ynów (wodnych, kieratowych, wietrznych, wozo-
wych), pilarek do drewna oraz innych urz dze , w których maj  zasto-
sowanie nap dy mechaniczne. Zamieszczono w niej wiele wzorów do 
oblicze  in ynierskich oraz tablice s u ce m.in. do doboru parametrów 
kó  z batych dla projektowanych maszyn i urz dze . Zabawa III zawie-
ra wiadomo ci z hydromechaniki. W Architekcie... znajduje si  szczegó-
owy opis konstrukcji kilkudziesi ciu maszyn i urz dze . Zamieszczone 

rysunki maj  opisane w tek cie odno niki oznaczone kolejnymi literami 
alfabetu, u atwia to zrozumienie zasad dzia ania urz dze . Wskazówki 
przeznaczone dla budowniczych opisywanych konstrukcji opatrzone s  
wieloma praktycznymi radami maj cymi na celu zmniejszenie prawdo-
podobie stwa pope nienia b dów wykonawczych.

W opisie pi y wodnej trybowej Solski przytacza obliczenia kinematyczne 
nap du, wydajno ci maszyny oraz szczegó owo opisuje ewentualne b -
dy w wykonaniu i sposoby zaradzenia im. B dy s  opisywane na pod-
stawie obserwacji innych dzia aj cych urz dze  tego typu. W Zabawie II: 
O machinach pr dkich, które pr dko ci  przyczyniaj  ci ko ci, jakie s : m yny 
wodne, bydl ce, wietrzne, pi y wodne, ko owroty kuchenne, zegary itp. Solski 
sporo miejsca po wi ci  pilarkom ramowym do przecierania drewna. 

Rys. 3-94. Pilarki ramowe konstrukcji Jacopo Strady (STRADA 
1617-1618)
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Przedstawi  szczegó owo konstrukcj  pilarki nap dzanej ko em wodnym 
oraz pilarki nap dzanej kieratem wykorzystuj cym si  poci gow  zwie-
rz t. Rozró ni  dwie odmiany konstrukcyjne pilarek: prost  i trybow . 
W opisie pilarki nap dzanej wod  wyja nia: prost  zowi , która tyle rzazów 
czyni, ilekro  ko o skrzynczaste woda obróci, [...] trybowa si  zowie, która kiedy 
ko o skrzynczaste woda raz obróci, pi a kilka rzazów uczyni: 2, 3, 4 albo 5. Szcze-
gólnie interesuj  autora pi y trybowe. W celu lepszej prezentacji tego typu 
obrabiarki wyja nia zasad  jej dzia ania, posi kuj c si  sze cioma rysun-
kami fragmentów nap du oraz ramy pi owej, nast pnie przedstawia ry-
sunek zespo u nap dowego wraz z jego szczegó owym opisem (rys. 3-95). 

Rys. 3-95. Pi a  trybowa wodna (SOLSKI 1690)
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Po wyja nieniu zasady dzia ania nap du oraz budowy ramy pi owej 
przedstawia rysunek ca ej maszyny. Na obu rysunkach (nap du oraz ca-
ej maszyny) zachowano jednolite oznaczenia literowe.

Nap d opisywanej przez Solskiego pilarki stanowi o nasi bierne ko o 
wodne  (tzw. skrzynczaste) umieszczone na wspólnym wale B wraz z pal-
czastym ko em z batym C o 60 palcach. Ko o  C przekazywa o nap d na 
cewy E o 12 pa eczkach (przek adnia przyspieszaj ca 4:1). Na rysunku 
nap du pilarki (rys. 3-96) ko o C jest wyposa one w dwa rz dy palców 
(co zwi ksza wytrzyma o ), natomiast na rysunku ca ej maszyny (rys. 
3-95) – w jeden rz d. 

Dzi ki zastosowaniu przek adni wa  nap dowy pilarki ramowej osi -
ga  robocz  pr dko  obrotow  nie mniejsz  ni  80-90 obr/min, wymu-
szaj c szybszy ruch posuwisto-zwrotny ramy trakowej, która mia a te  
bardziej równomierny chód. Przy bezpo rednim nap dzie, bez przek ad-
ni przy pieszaj cej, pr dko  ta nie przekracza a 10 obr/min (KOZAKIE-
WICZ i MATEJAK 2007 c). Cewy E zosta y umieszczone na wspólnym wale 
z ko em szalonym O pe ni cym rol  ko a zamachowego. Korba K (umiesz-
czona na wale B) przekazuje nap d na ram  pi ow . Mechanizm posuwu 
nap dzany ram  pi ow  zosta  przedstawiony na rysunku 3-95. 

Rys. 3-96. Nap dy pi y trybowej (SOLSKI 1690): a – g ówny, b – posuwu



2613.5. Wybrane maszyny robocze z drewna

Interesuj ca jest zasada dzia ania mechanizmu posuwu pi y wodnej, 
o którym SOLSKI (1690) pisze (rys. 3-96): Naddawanie drzewa pod pi  na miej-
scu jednym r n c  tak si  prowadzi. Rama T C h f pi y zst puj cej na dó  opuszcza 
ci arn  T S, ta nadawk  P L rozprostowan  czyni d u sz . Nadawka d ugo ci 
swojej szukaj c miejsca popycha z bów grzebieniowych G H oraz z cewami M. 
Cewy M obracaj  kó ko N z cewami Q. Cewy Q zabieraj  palce wózkowe i nimi 
nadaj  pile drzewo na wózku utwierdzone. Ten jest wszytek sekret pi y wodnej.

Nieco bardziej ogólnie przedstawi  Solski pi  konn  (rys. 3-97). Autor 
w zapisie jej konstrukcji ograniczy  si  do jednego rysunku, uznaj c, e 
sposób wykonania poszczególnych mechanizmów nie wymaga szczegó-
owych opisów. 

W Architekcie polskim Solski zamie ci  szereg informacji eksploatacyj-
nych dotycz cych opisywanych maszyn, i tak na przyk ad o wydajno ci 
pilarki pisa : Na tym miejscu przydawam opis pi y prostej konnej o 1 kole i o jed-
nych cewach korb  pi ow  obracaj cych, która pi a na dzie  1 mo e ze dwojga 
drzewa mi szego199 na wierci 3 jednego okcia [1 i ¾ okcia  1,0 m] zer n  
tarcic 18 i nadto 4 ob a ce200.

Pilarki z nap dem wodnym budowano prawie w ca o ci z drewna, 
metalowe by y pi y, okucia po cze , czopy o ysk oraz korby mechani-
zmów. Zastosowane w nap dach prze o enia powodowa y, e ich wa y 
obraca y si  z pr dko ciami do 200 obr/min, przeci tna wysoko  skoku 
ramy wynosi a 0,5 m, pr dko ci skrawania wynosi y oko o 3,3 m/s, a rama 
pi owa wykonywa a oko o 100 cykli (ruch w gór  i ruch w dó ) na minut . 
Roczna wydajno  pierwszych pilarek wynosi a oko o 500 m3, na pocz t-
ku XX wieku osi gn a 20 000 m3 dla drewna iglastego i 15 000 m3 dla 
drewna li ciastego (STIEBER 1922).

Pocz tkowo budowano pilarki ramowe o pionowym, a pó niej tak e 
o poziomym skoku pi . W 1777 roku Samuel Miller skonstruowa  pierw-
sz  pilark  z pi  obrotow  (tarczow ), natomiast w 1813 roku Tabitha 
Babbitt (1784-1854) zastosowa  wynalazek Millera do przecierania k ód. 
Trzeci rodzaj maszyny tartacznej, pilarka ta mowa, zosta a skonstruowa-
na w 1864 roku.

Odpowiedzi  na potrzeb  przenoszenia pilarek z miejsca na miejsce 
by a budowa obrabiarek niestacjonarnych. W wersjach przewo nych ma-
szyny o konstrukcji drewnianej by y zdecydowanie l ejsze od swoich od-
powiedniczek metalowych, co spowodowa o pewnego rodzaju renesans 

199  Mi szo  – grubo .
200  Ob alec – obrzyn, odpadek powsta y po przetarciu drewna.
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drewna w XIX wieku jako tworzywa konstrukcyjnego pilarek do k ód. Pi-
larka  ta mowa z prze omu XIX i XX wieku Þ rmy Kirchner & Co. Leipzig, 
o konstrukcji drewnianej, zosta a opisana przez KOZAKIEWICZA i MATEJAKA 

Rys. 3-97. Pi a  konna prosta (SOLSKI 1690)
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(2006 b). Konstrukcj  no n  pilarki wykonywa  odbiorca we w asnym 
zakresie, a producent maszyny dostarcza  nap d, mechanizmy posuwu 
i ruchu g ównego oraz rysunek z o eniowy ca o ci wraz z rysunkami wy-
konawczymi drewnianych elementów konstrukcyjnych. Maszyn  sk a-
dano w pobli u miejsca wyr bu, co znakomicie u atwia o jej transport, 
szczególnie w trudnym terenie. Ko a ta mowe mia y rednic  1200 mm, 
szeroko  pi y ta mowej wynosi a 100 mm, a szeroko  ci cia – do oko-
o 750 mm (okre la a maksymaln  grubo  k ody). Wózek podawczy pi-

larki, na którym mocowano obrabian  k od , mia  posuw mechaniczny 
z przy pieszonym powrotem. Nap d by  realizowany przez silnik paro-
wy o mocy oko o 7,5 kW przez przek adni  pasow . Par  wytwarzano 
w lokomobili lub w stacjonarnym kotle. Pilark  tak  przedstawiono na 
rysunku 3-98.

Rys. 3-98. Pilarka  ta mowa Kirchner & Co. Leipzig (XIX/XX wiek) (KO-
ZAKIEWICZ i MATEJAK 2006 b)
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3.5.3. M oty mechaniczne

Najstarsza europejska wzmianka o zastosowaniu mechanicznego m o-
ta nap dzanego drewnianym ko em wodnym, pochodzi z XII wieku. 
Wed ug dwóch wzmianek, z 1135 i z 1175 roku, maszyna tego typu funk-
cjonowa a na terenie dzisiejszej Austrii i s u y a do rozdrabniania rudy.

M oty mechaniczne stosowane w ku nictwie by y wykonywane 
w dwóch odmianach konstrukcyjnych: w m ocie naciskowym (rys. 3-99 a) 
wykorzystywano zasad  d wigni dwuramiennej, której krótsze rami  
by o naciskane za pomoc  krzywki. Rozwi zanie tego typu umo liwia o 
szybkie kucie (do 250 uderze  na minut ). M ot podrzutowy, zbudowany 
na zasadzie d wigni jednoramiennej (rys. 3-99 b), osi ga  zdecydowanie 
mniejsz  liczb  uderze  na minut , ale za to znacznie ci sza mog a by  
tzw. baba m ota. Konstrukcja m ota podrzutowego wysz a, co ciekawe, 
z Polski. W Europie nazywano go w skrócie polakiem, a stosowany by  
niemal na ca ym kontynencie a  do XIX wieku.

Zrekonstruowany m ot opadowy, nap dzany ko em wodnym, mo na 
ogl da  w Gda sku Oliwie. Potok Oliwski od czasów redniowiecznych 

Rys. 3-99. M oty mechaniczne: a – naciskowy, b – opadowy, tzw. polak
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do XX wieku by  wykorzystywany gospodarczo przez ró norakie za-
k ady – m yny, folusze, ku nice itp. Od 1597 roku (lub wcze niej) a  do 
pocz tków XX wieku funkcjonowa a tam ku nia wyposa ona w ko a 
wodne . Obecnie trójbry owy budynek stanowi skansen, a w jego wn -
trzach mie ci si  niewielkie muzeum techniki. Znajduj  si  tam m.in. dwa 
du e ko a wodne 201 (jedno nap dzaj ce miechy, drugie – m ot202) oraz jed-
no mniejsze203 nap dzaj ce no yce do ci cia blachy204.

M ot opadowy z nieistniej cej ju  ku ni wodnej w Drutarni (woj. wi -
tokrzyskie) przedstawia rysunek 3-100.

Wyj tkowe miejsce w polskiej literaturze technicznej zajmuje meta-
lurg praktyk Walenty Rozdzie ski (ok. 1560-ok. 1622). W wierszowanym 
podr czniku, zatytu owanym OfÞ cina ferraria, abo huta y warstat z ku niami 
szlachetnego dzie a elaznego (wydanym w 1612 roku), opisa  XVII-wieczne 
urz dzenia ku nicze, w tym m.in. m oty mechaniczne. Hutniczy poemat 
Rozdzie skiego zosta  odkryty dopiero w latach dwudziestych XX wie-
ku, do tego czasu by  nieznany, nierejestrowany w adnej bibliograÞ i, 
znajdowa  si  tylko w jednym ksi gozbiorze – Kapitu y Gnie nie skiej 

201  Nasi bierne, o rednicy oko o 4 m ka de; maj  na obwodzie po 44 opatki. 
Nap dzaj  d bowe wa y o przekroju kwadratowym (0,7 × 0,7 m) i d ugo ci 8 m.

202  M ot opadowy o skoku 0,4 m i wadze 250 kg.
203  O rednicy 3,1 m, nap dzaj ce drewniany wa  o rednicy 0,5 m i d ugo ci 4,7 m.
204  No yce mimo rodowe pozwalaj  na ci cie rozgrzanego elaza o grubo ci do 

40 mm.

Rys. 3-100. M ot opadowy, eksponat w Muzeum Zag bia Staropolskiego 
w Sielpi Wielkiej
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we wspó oprawnym zespole kilkunastu druków staropolskich z lat 
1583-1628 (JASIUK 2002). Warto zacytowa  fragment:

Trzeba naprzód ku nic  mie  na pewnej wodzie, 
W której skok205 niech wysoki, a nie niski b dzie, 
By ko a nie brodzi y; ma te  by  g boka 
Rzeka ocembrowana z boków i szyroka. 
Huta ma byd  przestronna, dla deszczu przykryta, 
A ze wszystkich stron prawie porz dnie zawarta. 
Wszytko dzi o206 porz dne ma by  i pogródki207 
Pale, tki208, koryta, tram209 i s upy wszytki. 
[...] 
Pód my  te  i do m ota, gdzie elazo kuj . 
Trzeba jako tam kunszty, i to wiedzie  stoj 210, 
[...] 
M ot te  ma by  niema y, kszta tnie urobiony, 
Nie nazbyt te  wysoki, równy z ka dej strony, 
U którego trzeba mie  równ  kszta tn  ban 211,  
Tak i by ni  móg  zaw dy g adko kowa  szyn 212. 
I tego trzeba te  strzec, by m ot równo chodzi , 
Tak aby w jedno miejsce ka dy raz ugodzi . 
Wi c i ko o niech b dzie bierne213 a mi szy214 wa , 
Któryby wielki pochod i zawód215 wielki mia  
Helza216 mi sza i mocna i buksze217 stalone218 
Maj  te  by  a w s upy zarówno wsadzone. 

205  Skok – spadek, ró nica poziomów przed i za ko em wodnym.
206  Dzi o – urz dzenia.
207  Pogródki – rynny doprowadzaj ce wod  do ko a wodnego.
208  tki – s upy z wy obionymi rowkami.
209  Tram – belka g ówna (LINDE 1811).
210  Kunszty stoj  – s  cz ci maszyny.
211  Bana (baba) – obuch m ota.
212  Szyna – sztaba.
213  Ko o bierne – ko o zdolne do nabierania du ej ilo ci wody.
214  Mi szy – gruby, o du ej rednicy.
215  Pochod i zawód – tu: chód i skok (zawód – mo liwo ci, osi gi).
216  Helza – obr cz, tu: piasta.
217  Buksza – rura elazna albo pi owa wewn trz piasty (LINDE 1811, t. 1, s. 192), tu: czop.
218  Stalona – ustalona, tu: dobrze osadzona.
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Wi c i ryttel219 niech b dzie mi szy i niema y, 
I ramiona220 zarówno aby m ot d wiga y. 
Nakowalno221 te , w które ci ko z góry bije 
M ot, a na nim elazo ustawicznie kuje 
Trzeba mie  g adkie, ca e, dobrze usadzone. 
[...] Walenty Rozdzie ski (1612), fragment zacytowany za BURDEC-
KIM (1938, s. 113-116).

Innym rodzajem m ota jest kafar s u cy do wbijania pali (tzw. pilotów) 
w dno. O maszynie tego typu wzmiankuje Witruwiusz w I wieku p.n.e.:

Je li za  nie znajdzie si  gruntu sta ego, lecz niespoisty i bagnisty, wtedy 
trzeba to miejsce osuszy  i uprz tn , a w grunt powbija , za pomoc  ma-
chin, jak najg ciej osmolone pale olchowe, oliwkowe albo d bowe 222. 

Witruwiusz nie podaje jednak szczegó ów konstrukcyjnych „machin 
do wbijania pali”. Pierwsze w pe ni udokumentowane konstrukcje ka-
farów pochodz  z czasów redniowiecza. FELDHAUS (1958) podaje, e 
tego typu maszyna by a u yta w 1230 roku do budowy klasztoru Bloom-
kampf. Autorem najstarszego znanego rysunku konstrukcyjnego kafara 
jest Francesco di Giorgio Martini (DI GIORGIO MARTINI 1484 ±2). W XV wie-
ku poprawiono prowadzenie bijaka, stosuj c prowadnice oraz mecha-
nizm zwalniania. Najprawdopodobniej autorem takiego rozwi zania by  
Pseudo-Juanelo Turriano oko o 1596 roku (ARS MECHANICAE... 2008).

Drewnian  maszyn  tego typu wed ug SOLSKIEGO (1690) przedstawia 
rysunek 3-101. Autor nazwa  urz dzenie wind  do bicia palów w wodzie; 
sk ada si  ono z U-kszta tnej tratwy umo liwiaj cej ustawienie bijaka K 
nad palem; na tratwie jest osadzona rama z prowadnicami. Mechanizm 
linowy nap dzany kabestanem D s u y do podniesienia bijaka na odpo-
wiedni  wysoko . Jego automatyczne zwolnienie umo liwia specjalny 
hak Z przedstawiony szczegó owo na rysunku dodatkowym i oznaczony 
MNL.

219  Ryttel (ryfka, ryffa, rykla, rytla) – tu: elazna obr cz wzmacniaj ca rami  m ota.
220  Ramiona – tu: krzywka.
221  Nakowalno – kowad o.
222  T umaczenie M.S. Oryginalny tekst brzmi: sin autem solidum non invenietur, sed 

locus erit congesticius ad imum aut paluster, tunc is locus fodiatur exianiaturque et palis 
alneis aut oleagineis aut robusteis ustilatis conÞ gatur, sublicaeque machinis adigantur quam 
creberrimae, carbonibusque expleantur intervalla palorum et tunc structuris solidissimis fun-
damenta impleantur. Extructis autem fundamentis ad libramentum stylobatae sunt conlocan-
di (WITRUWIUSZ 27-13 p.n.e., Liber IV, Capitulum 4).
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Instrukcja budowy kafara sk ada si  z dziewi ciu zwi z ych punktów; 
warto przytoczy  j  w ca o ci:

1. Zbij na wodzie do kupy drzewa dziesi cioro mi szego [grubszego] 
na kszta t trafty [tratfy]. Od cie szego ko ca niech b d  ko ce albo 
wierzchowiska drzewa223 wszytkie równe; od mi szego ko ca 2 drze-
wa rzednie krótsze, aby zostawie y miejsce na pal.

223  Wierzchowisko – [...] sama naywy sza cz  drzewa [...] (LINDE 1810, t. 6, s. 221).

Rys. 3-101. Winda do bicia palów w wodzie (SOLSKI 1690)
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2. We 3 okcie [ok. 1,8 m] od ko ca mi szego [grubszego] trafty po-
staw dwa s upy RB i XP, wygarowane [gar – otwór, w tym przy-
padku w znaczeniu: prowadnica] na wylot, buntami i zastrza ami 
utwierdzone po trzech bokach i na górze wespó  zwi zane. Wysokie 
wed ug d ugo ci palów na 10, na przyk ad, okci [ok. 6,0 m], je eli 
pale chcesz bi  w ziemi  na okci 6 [ok. 3,6 m].

3. W okie  pod wierzchem na PB przyprawisz poprzeczn  sztuk  drzewa 
PB.

4. Przy ko cu cie szym trafty postawisz ko o D z tarcic z ko kami na 
s upkach QS na kszta t kafarku [...].

5. Kloc d bowy K (bab  zowi  cie le), gruby i d ugi na pó tora okcia 
[ok. 0,9 m] opaszesz u do u ryf  elazn 224. Po bokach dasz po 2 pióra 
drewniane [prowadniki], które by wolno [swobodnie] mog y cho-
dzi  w garach [prowadnicach] s upów XP, RB. Na wierzchu przy-
bijesz szyn  z uchem mocnym i sporym i wprawisz ten kloc K mi dzy 
s upy XP, RB.

6. Na przewi zaniu m wierzchu s upów XP, RB przywi esz klub  
o 1 kó ku F.

7. Dasz zrobi  hak elazny, jaki wizerunek pokazuje LNM, którego ko-
niec L ma wchodzi  w ucho kloca K i on podnosi , a ko cem M zawa-
dza  si  o drzewo PB, gdy pod nie hak trzymaj cy kloc K lin  kafarko-
w  b dzie poci gniony.

8. Przeprowadziwszy lin  przez klub  F u jednego ko ca T uwi esz hak 
LMN, a drugi V obwiedziesz oko o walca kafarku V n.

9. Do kolca haku LNM przywi esz sznur drugi CEZ w okci 8 [4,8 m] 
i tak wystawisz wind  do bicia palów (SOLSKI 1690, Ksi ga I, Zabawa 
I, Nauka 3].

W instrukcji u ytkowania kafara autor zaleca zakotwiczenie tratwy kil-
koma kotwicami lub kamieniami przywi zanymi do sznurów oraz zamo-
cowanie za pomoc  kilku lin pala W przed rozpocz ciem jego wbijania.

3.5.4. Maszyny portowe

W pocz tkach odrodzenia w wyniku du ej liczby odkry  geograÞ cz-
nych rozwin  si  handel morski. Zwi kszenie tona u okr tów wymusi o 

224  W celu zabezpieczenia cz ci roboczej „kloca d bowego ” przed rozwarstwie-
niem w trakcie pracy.
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rozbudow  i pog bienie portów oraz rzek. W tym celu skonstruowano 
pog biarki – niezwykle interesuj ce drewniane maszyny, w których bu-
dowie po czono wiedz  szkutnicz  oraz z dziedziny budowy skompli-
kowanych nap dów mechanicznych.

Najstarszy znany rysunek i opis konstrukcyjny p ywaj cej pog biarki 
wykona  Wenecjanin Giovanni Fontana (1393-1455); zamie ci  go w dzie-
le Bellicorum instrumentorum liber225 uko czonym w 1420 ±10 roku (rys. 
3-102 a). W górnej cz ci rysunku autor doda  lakoniczny opis: 

To nowe dzie o wykonuje kana y, aby taki [kana ] móc wydr y  stosuje 
si  je. Najpierw opada rynna, a nast pnie czerpak. W ten sposób urabia si  
nie tylko mi kki, lecz tak e twardy grunt226.

225  Przechowywanym w Monachium w Bayerische Staatsbibliothek (Cod. Icon. 242).
226  T umaczenie M.S. Tekst transkrybowany z orygina u w 1984 roku brzmi: 

Cavum canale dicitur opus novum, eo quod cavare lectos potest aquarum. Ruere primo per-
mititur unum lanceatorium, deinde reliquum per illud. Et frangit nedum molia sed dura 
similiter (BATTISTI i BATTISTI 1984).

Rys. 3-102. Pog biarki: a – przedsi bierna Giovanniego Fontany (1420 ±10) 
(BATTISTI i BATTISTI 1984), b – ko owo-czerpakowa (DI GIORGIO MARTINI 1484 ±2), 
c – d wigniowa (DI GIORGIO MARTINI 1484 ±2)
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Pog biarka Fontany, przedstawiona bardzo schematycznie przez 
autora, by a maszyn  jedynie zgarniaj c  grunt z dna za pomoc  meta-
lowych cz ci roboczych – nie mo na by o wydobywa  ni  urobku na 
powierzchni ; nap dza  j  ko owrót, operowanie rynn  i czerpakiem od-
bywa o si  przez skomplikowany system lin.

Interesuj ce konstrukcje pog biarek znajduj  si  w Trattati di archi-
tettura ingegneria e arte militare Francesco Giorgio Martiniego (DI GIORGIO 
MARTINI 1484 ±2). Na rysunku 3-102 b przedstawiono pog biark  czerpa-
kow  nap dzan  kieratem przez przek adni  z bat , a na rysunku 3-102 c 
pog biark  d wigniow , której g ównym elementem jest d wignia dwu-
ramienna nap dzana przez przek adni  linow . Pog biarka czerpako-
wa jest nap dzana przez kabestan, jej konstrukcja umo liwia za adunek 
urobku na pok ad. Autor pomin  sposób zakotwiczenia maszyny oraz jej 
nap du. Uwag  zwraca mo liwo  regulacji wysuni cia ka dego z czte-
rech ramion zako czonych czerpakami. Pewn  wad  pog biarki jest 
konieczno  przerywania pracy, co wynika z potrzeby odsuwania pojem-
nika na urobek, tak aby rami  po wysypaniu urobku mog o si  ponownie 
zanurzy  w wodzie bez kolizji z pojemnikiem. W przypadku pog biarki 
d wigniowej Martini zastosowa  bardzo pomys owy nap d linowy d wi-
gni, zasi g pojemników na urobek mo na regulowa  w zale no ci od 
g boko ci wody. Niestety, utrudniony by  za adunek oraz wy adunek 
pojemników.

W anonimowym dziele z 1573 ±3 roku Instrumentenbuch des Herzog Ju-
lius von Braunschweig-Wolfenbüttel (INSTRUMENTENBUCH... 1573 ±3), przecho-
wywanym w Landeshauptarchiv w Magdeburgu, zamieszczono rysunek 
mechanizmu pog biarki czerpakowej liniowej (rys. 3-103). Urz dzenie 
po zamontowaniu na statku mog o wysun  prowadnic . Urobek by  wy-
dobywany za pomoc  zestawu metalowych czerpaków przemieszczaj -
cych si  na opuszczonej prowadnicy. W maszynie zastosowano a cuchy 
metalowe, niestety nie mo na ustali , jak rozwi zano sposób ich nap -
du. Najprawdopodobniej dwa du e ko a, przedstawione w prawej cz ci 
rysunku, s u y y do wysuni cia ta moci gu wyposa onego w czerpa-
ki rozmieszczone wzd u  dwóch a cuchów. Dwa mniejsze ko a (obok 
wi kszych) by y najprawdopodobniej ko ami prowadz cymi a cuchy, 
do których zamocowano czerpaki. Nap d zespo u czerpaków móg  si  
odbywa  (oczywi cie po wysuni ciu ta moci gu) przez wyposa ony 
w zapadki, jednokierunkowy ko owrót.
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Dwa typy pog biarek opisa  w 1578 roku Jacques Besson, w dziele The-
atrum instrumentorum et machinarum (BESSON 1578). Rysunek 3-104 przed-
stawia pog biark  wed ug Bessona. W nag ówku rysunku autor napisa :

Rys. 3-103. Mechanizm pog biarki czerpakowo-liniowej (INSTRUMEN-
TENBUCH... 1573 ±3)

Rys. 3-104. Pog biarka d wigniowa (BESSON 1578)



2733.5. Wybrane maszyny robocze z drewna

Nowa maszyneria do usuwania i odtaczania kamieni zatopionych w wo-
dach, które pó niej mog  by  zastosowane do przebudowy przystani, albo 
do budowy nowej227.

Maszyna  Bessona s u y a do umacniania brzegów basenów porto-
wych oraz do ich powi kszania. W urz dzeniu wykorzystywano zasad  
d wigni, pog biarka by a wyposa ona w du e wios o do nap du i stero-
wania oraz dodatkowo zacumowana do brzegu i zakotwiczona dwiema 
kotwicami (BESSON 1578).

Do nieco innego celu s u y a pog biarka linowa, przedstawiona na 
rysunku 3-105. Napis w nag ówku rysunku g osi :

Nowa sztuczka do chwytania i usuwania nieczysto ci, ro lin i kamieni 
i ka dych innych podobnych zanieczyszcze  z przystani i stawów, które 
nie s  u ywane i zosta y opuszczone dawno temu228.

227  T umaczenie M.S. Oryginalny tekst brzmi: Novum machinamenti genus provo-
lvendis, et dimovendis lapidibus grandiusculis in aquam demersis, ut deinde eum in locum 
adigi queant pali, ad reÞ ciendum veterem, vel conÞ ciendum novum aggerem, seu portum, seu 
pontem (BESSON 1578).

228  T umaczenie M.S. Oryginalny tekst brzmi: Novum artiÞ cium ad expurgandam 
omnem colluviem, et farraginem herbarum, et lapidum, et aliarum eiusmodo sordium, e portu 
pridem deserto, aut stagno (BESSON 1578).

Rys. 3-105. Koparka linowa (BESSON 1578)
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Za pomoc  maszyny mo na by o oczyszcza  zamulone oraz kopa  
nowe baseny portowe, zgarniaj c mu , kamienie i ziemi  warstwa po 
warstwie. Przed pogr eniem si  w bagiennym gruncie zabezpiecza y 
p ywaki w postaci czterech pustych w rodku beczek. Urz dzenie by o 
przemieszczane za pomoc  dwóch stacjonarnych ko owrotów znajdu-
j cych si  na przeciwleg ych brzegach i utwierdzonych w pod o u (na 
rysunku wida  ko owrót z prawej strony i fragment ko owrotu z lewej 
strony). Nap d y ki zgarniaj cej odbywa  si  przez trzeci ko owrót 

Rys. 3-106. Pog biarka ko owa z nap dem deptakowym wed ug 
Pseudo-Juanelo Turriana (1595 ±10) (NORDON 1986): a – widok ogólny, 
b – odbiór urobku
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znajduj cy si  na pok adzie pog biarki. U ytkowanie maszyny wyma-
ga o synchronizacji trzech dwuosobowych zespo ów robotników (dwóch 
przy ko owrotach na przeciwleg ych brzegach i jednego na pog biarce).

Pseudo-Juanelo Turriano w dziele Los veínte y un libros de los ingenios, 
y máquinas [...]229 z 1595 ±10 roku zamie ci  sze  rysunków przedstawia-
j cych pog biarki i ich nap dy (ARS MECHANICAE... 2008). Do ciekawszych 
rozwi za  nale y pog biarka przedstawiona na rysunku 3-106. Zasad  
jej nap du przedstawiono na rysunku 3-106 a. Pog biarka mia a budo-
w  dwukad ubow , obydwa kad uby by y po czone poprzeczkami (wi-
docznymi w lewej cz ci rysunku 3-106 a). Ko o  czerpakowe, s u ce do 
wydobywania urobku, nap dzane dwuosobowym ko em deptakowym 
przez przek adni  by o umieszczone pomi dzy kad ubami. Nowoczesna 
przek adnia walcowa cz ca oba ko a mia a stosunkowo du e prze o-
enie (42:8). Obydwa ko a by y osadzone na wa ach; ka dy z ko ców 

wa ów (ko a czerpakowego i deptakowego) opiera  si  na solidnej drew-
nianej ramie, w któr  by  wyposa ony ka dy z kad ubów. 

Sposób odbioru urobku przedstawiono na rysunku 3-106 b. Do tego 
celu s u y a przymocowana do pog biarki dodatkowa ód  z dwuosobo-
w  za og . Urobek by  odbierany do pojemnika umieszczonego w odzi.

Na rysunku 3-106 a widoczny jest operator sonduj cy g boko  wody. 
Pog biarka przemieszcza a si  samoczynnie, nap dzana ko em czerpa-
kowym, rol  za ogi odzi do odbioru urobku by o jej sterowanie.

3.6. Wybrane maszyny energetyczne  z drewna

Realista zwyk  zaczyna  nie od poszukiwania tego, co by tu zrobi , aby 
by o doskonale, lecz od tego, jak i o ile zmieni  to, co jest, aby zastan  
rzeczywisto  przystosowa  do nabrzmia ej potrzeby  
(Tadeusz Kotarbi ski, 1886-1981)230

Maszyny energetyczne  to urz dzenia s u ce do zmiany warto ci tzw. 
termodynamicznych funkcji stanu. Zmieniaj  one takie parametry obiektów, 

229  Dwadzie cia jeden ksi g o urz dzeniach i maszynach. Pe ny tytu  dzie a zamiesz-
czono w przypisie 279 na s. 348.

230  KOTARBI SKI (1991).
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jak: liczno  materii, temperatura, ci nienie, obj to . Do grupy maszyn 
energetycznych zaliczaj  si  m.in. pompy wodne, piece hutnicze i apara-
tura chemiczna. Zastosowanie drewna do budowy maszyn energetycz-
nych postanowiono przybli y  na przyk adzie „mechanicznej” aparatury 
chemicznej.

Od pocz tków nowoczesnej chemii drewno by o jednym z podstawo-
wych tworzyw do budowy aparatury chemicznej. W miar  opracowywa-
nia nowych materia ów zesz o na dalszy plan, utrzymuj c jednak d ugo 
swoj  pozycj  w przemy le spo ywczym, w pralniach przemys owych 
oraz w produkcji barwników, gdzie odporno  tego materia u na substan-
cje chemiczne, atwo  kszta towania i dost pno  stanowi y najwi ksze 
jego zalety. W latach dwudziestych XX wieku podj to szereg prac, któ-
rych celem by o rozszerzenie zakresu stosowania drewna poprzez jego 
uszlachetnienie tworzywami sztucznymi. Szczególn  uwag  zwrócono 
na bakelizowanie  (zastosowanie drewna bakelizowanego w lotnic-
twie opisano na s. 183). W latach czterdziestych XX wieku, z uwagi na 
pojawienie si  trudno ci surowcowych, zwi kszy o si  zainteresowanie 
drewnem jako tworzywem mog cym w pewnych zastosowaniach zast -
pi  kwasoodporne stale w przemy le chemicznym, szczególnie w rodo-
wiskach niekorzystnie oddzia uj cych na metale.

W Polsce do budowy aparatury chemicznej u ywano g ównie drew-
na drzew gatunków rodzimych. Najbardziej cenione, z racji swojej od-
porno ci, by o drewno modrzewiowe . Wykorzystywano te  drewno 
d bu  i sosny , a poza tym buku , grochodrzewu , jesionu , klonu , wierka  
i jod y . Zakres zastosowania drewna by  bardzo szeroki, by o to tworzy-
wo najbardziej uniwersalne ze wszystkich u ywanych w tej dziedzinie. 
Najwa niejszymi czynnikami ograniczaj cymi u ycie drewna by y tem-
peratura i ci nienie. Szkodliwym wp ywom rodowiska chemicznego 
zapobiegano przez uszlachetnianie drewna. W silnie korozyjnych rodo-
wiskach zakres zastosowania drewna ograniczano do materia u na szkie-
let konstrukcyjny, a elementy stykaj ce si  z substancjami chemicznymi 
wykonywano w formie ok adzin stalowych, o owianych, winidurowych, 
opanolowych itp. 

231  Metoda bakelizowania drewna jest znana od pocz tku XX wieku: W roku 1900 
P. Bevier opracowa  metod  nasycania drewna mieszank  kreozotu, formaldehydu i ywicy 
formaldehydowo-fenolowej. Nasycanie prowadzi  w temp. 150°C i ci nieniu 0,9-1,0 MPa, 
utwardzanie ywicy przeprowadzano w drewnie (KSI KIEWICZ 1954).

232  Drewno modrzewiowe w odpowiednio niskiej temperaturze (2°C) wytrzymuje 
nawet dzia anie 15-procentowego kwasu solnego.
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Na rysunku 3-107 pokazano przyk ad kadzi drewnianej z klepek oraz 
sposoby czenia banda y opasuj cych.

Ze wzgl du na konieczno  operowania podczas budowy aparatury 
chemicznej wieloma drobnymi cz ciami drewnianymi czono je, stosu-
j c typowe po czenia stolarskie (np. ko kowe na styk, na wpust, palisa-
dowe, na obce pióro, klejone itp.) oraz metalowe wzmocnienia. Z uwagi 
na wyst puj ce pod wp ywem zmian wilgotno ci na przemian okresy 
p cznienia i kurczenia si  drewna, po czenia uszczelniano trzcin , ma-
kuchami oraz innymi szczeliwami (stosowano ró nego rodzaju kity: paki 

Rys. 3-107. Kad  cylindryczna z drewna d bowego : a-c – rzuty (1 – po cze-
nie banda a, 2 – legar, 3 – banda , 4 – korpus z klepek), d – sposoby czenia 
banda y
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i asfalty – pochodne ropy naftowej, szczeliwo bakelitowe z ywicy rezo-
lowej, ozokeryt, t uszcze wulkanizowane, faktys, ywic  rezolow  z ró -
nego rodzaju wype niaczami itp.).

W kadziach drewnianych cz sto instalowano drewniane mieszad a 
grabkowe przeznaczone do mieszania ci kich i g stych osadów. Przy-
k ad takiej kadzi z mieszad em przedstawiono na rysunku 3-108 a. Cz  
robocz  mieszad a stanowi y opatki umocowane ko kami prostopadle 
do dna kadzi.

Do mieszania g stych zawiesin, z do  atwo opadaj cym osadem, 
stosowano drewniane mieszad a ramowe, a do mieszania cieczy lekkich 
– mieszad a opatkowe. Wytwarzano je z drewna sosnowego  i wierko-
wego . Problem stanowi o zawieszenie mieszad a. Z regu y opierano je 
na o ysku oporowym umieszczonym na dnie kadzi lub zawieszano na 
górnym o ysku przymocowanym do górnej cz ci kadzi. Obci enie 

Rys. 3-108. Kadzie ci nieniowe: a – kad  z mieszad em grabkowym, b – mon-
tejus pracuj cy z nadci nieniem 0,25 MPa (2,5 atm)
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kadzi ci arem statycznym i reakcjami dynamicznymi pochodz cymi od 
mieszad a prowadzi o do przyspieszonego jej niszczenia na skutek drga  
i znacznych obci e  mechanicznych, le wp ywaj cych na szczelno  
klepek, dlatego czasem zawieszenie mieszad a i jego nap du wykonywa-
no w sposób niezale ny od kadzi (bez obci ania jej konstrukcji).

Na ogó  urz dzenia drewniane bardzo rzadko pracuj  z nadci nie-
niem, jednak nawet w takich zastosowaniach dla pewnych substancji che-
micznych drewno okazywa o si  w a ciwym tworzywem. Na rysunku 
3-108 b przedstawiono montejus o ci nieniu roboczym 0,25 MPa. Naczy-
nie by o wykonane jako niewielka kad  cylindryczna zamkni ta z obu 
stron dennicami, którym odpowiedni  wytrzyma o  zapewnia y stalo-
we jarzma w formie dwuteowników ci gni tych nakr tkami nakr cony-
mi na nagwintowane pr ty.

Koryta drewniane z mieszad ami (tzw. mieszalniki korytowe) stosuje 
si  w przemy le spo ywczym, chemicznym czy rolnictwie. Wykonywa-
no je w formie odkrytych zbiorników o kszta cie pó walca (rys. 3-109 a). 
Posadowione by y na proÞ lowanych drewnianych legarach wyci tych 
w kszta cie dna koryta. Drewniany korpus koryta by  st ony metalowy-
mi ci gaczami. o yskowanie  mieszad a by o umieszczone na zewn trz 
w konstrukcji no nej przymocowanej do boków koryta, elementem 
uszczelniaj cym by a drewniana d awica (rys. 3-109 d). Tarcza d awicy 
umieszczona na wale od strony koryta zabezpiecza a przed nadmiernym 
naporem masy znajduj cej si  w mieszalniku. Mieszalniki korytowe mo-
g y by  wykonywane z drewna bakelizowanego lub naturalnego. Kraw -
dzie klepek by y uszczelniane szczeliwami .

Umocowanie kró ców (rys. 3-109 b) w urz dzeniach drewnianych sta-
nowi o pewien problem konstrukcyjny. Pocz tkowo stosowano kró ce 
drewniane (rys. 3-109 c), w pó niejszym okresie bakelizowane.

Typowy króciec dzieli  si  na dwie cz ci: (1) sto kow , umo liwiaj -
c  zaklinowanie go w drewnianej cianie i uszczelnienie, oraz (2) cylin-
dryczn , zako czon  ko nierzem, na który zazwyczaj zak adano dzielone 
metalowe pier cienie mocuj ce. Je eli rednica kró ca nie przekracza a 
120 mm, wykonywano go z jednego kawa ka drewna na tokarce. Kró ce 

233  Przedstawiony na rysunku 3-109 mieszalnik by  przeznaczony do pracy 
w trybie ci g ym, istnia y jeszcze odmiany do mieszania „szar y”, np. przeznaczo-
ne do rozprowadzania mokrego osadu z wod , który by  nast pnie wydalany na 
zewn trz.



280 3. Maszyny z drewna

o wi kszych rednicach wykonywano z klepek, ci gaj c je pier cieniami 
lub obr czkami z drutu.

Zawory i kurki montowano w sposób identyczny jak kró ce. Na ry-
sunku 3-110 d przedstawiono sposób mocowania kurka kamionkowego 
oraz zasuwy na drewnianych cianach urz dze . Pokazane tam sposo-
by czenia za pomoc  wkr tów zast powano cz sto czeniem na ruby 
przelotowe. Na rysunku 3-110 a przedstawiono sposób mocowania meta-
lowego zaworu w drewnianej ciance.

Podobnie jak kró ce, równie  kurki mog y by  wykonywane w ca o-
ci z drewna bakelizowanego. Na rysunku 3-110 b przedstawiono kurek 

tego rodzaju. Zarówno korpus, jak i czop kurka wykonane by y w ca o ci 
z drewna. Ko nierze oraz kryza d awikowa by y wykonane z metalu lub 
z tworzyw sztucznych. Kurki z drewna s  o tyle niezwyk e, e materia  
ten stawia w takim zastosowaniu spore wyzwanie konstruktorowi. Pod-
czas zmian obj to ci drewna pod wp ywem wilgoci, kurek mo e przecie-
ka  lub zacina  si .

Rys. 3-109. Koryta drewniane: a – z mieszad em, b – sposób zamocowania 
kró ców, c – króciec drewniany, d – d awica uszczelniaj ca, e-f – koryto z mie-
szad em i przelewem (dwa rzuty)
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Rys. 3-110. Kurki: a – sposób mocowania cianki drewnianej metalowego 
zaworu, b – ca kowicie drewniany zawór (dwa rzuty), c – sposób mocowa-
nia zasuwy, d – sposób mocowania kurka kamionkowego

Rys. 3-111. Urz dzenia do transportu bliskiego: a – obudowa przeno nika 
limakowego, b – obudowa przeno nika kube kowego, c-e – rury drew-

niane samouszczelniaj ce si  (trzy rzuty), f – sposób czenia rury drew-
nianej z rur  metalow
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Tworzywa drzewne wykorzystywano nie tylko na elementy wyko-
nawcze mechanizmów, powszechnie stosowano je tak e na ró nego ro-
dzaju obudowy urz dze  mechanicznych. Mo na tu wymieni  obudowy 
m ynów, sortowników, podno ników, zestawów sit i przeno ników. Na 
rysunkach 3-111 a i b przedstawiono przyk ady urz dze  do transportu 
bliskiego z obudowami drewnianymi. Obudowy drewniane stosowano 
cz sto z uwagi na ma e przewodnictwo ciep a przez drewno (np. do obu-
dowy wyparek stosowanych w cukrownictwie).

SpecyÞ czne zagadnienie w konstrukcjach urz dze  przemys owych 
drewnianych stanowi  rury drewniane. Zastosowanie tego typu rur to 
najprawdopodobniej najstarszy sposób transportu cieczy za pomoc  ru-
roci gów. Historia wykaza a wprost niewiarygodn  trwa o  rur drew-
nianych w odpowiednich warunkach. Najprostsz  rur  by  wydr ony 
pie  drzewa. Grubo  cianek w takiej rurze musia a by  do  du a, a we-
wn trzna rednica takich rur rzadko przekracza a 30 cm. Odcinki rur dr -
onych by y stosunkowo krótkie (zwykle 1,5-2 m), zarówno ze wzgl du 

na trudno ci w wierceniu, jak i z powodu naturalnej zbie ysto ci pni; -
czono je za pomoc  kryz metalowych . Wi ksze rednice wewn trzne 
zapewnia y rury z klepek. W tym przypadku pojawia y si  jednak trud-
no ci w uszczelnianiu. Przekrój rury drewnianej z klepek opasanej meta-
lowymi klamrami pokazano na rysunkach 3-111 c, d, e.

Ekshaustory drewniane (rys. 3-112) by y stosowane do usuwania wy-
ziewów chemicznych. Cz ci wewn trzne, takie jak: wlot gazów, pro-
wadnica i tarcza wirnika wykonywano w ca o ci lub sklejano z kawa ków 
litego drewna bakelizowanego. Odpowiednio ukszta towane opatki 
wirnika s  zamocowane za pomoc  wpustów na jego tarczy. Wirnik by  
osadzony na stalowym wale o yskowanym zewn trznymi o yskami 
kulkowymi.

Pokazany na rysunku 3-112 przyk ad drewnianej konstrukcji eks-
haustora wiadczy o du ych mo liwo ciach zastosowania drewna do 
budowy nawet z o onych urz dze  mechanicznych. Ekshaustor sk ada 
si  z kilkudziesi ciu dopasowanych do siebie cz ci. Wszystkie mocno 
mechanicznie obci one podzespo y s  wykonane z metalu, jednak obu-
dowa i wirnik s  drewniane.

234  Jak podaje KRÜNITZ (1773-1795) w swojej s ynnej encyklopedii: stosowanie rur 
metalowych do wody jest niemo liwe, bo je ukradn .
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Rys. 3-112. Ekshaustor drewniany
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3.7. Niektóre drewniane instrumenty muzyczne

Harmonia jest niejasnym i trudnym obszarem muzyki 
(Witruwiusz, ok. 70/80-ok. 25 p.n.e.)235

3.7.1. Wykorzystanie akustycznych w a ciwo ci drewna

Instrument muzyczny jest rodzajem maszyny przekszta caj cej energi  
elektryczn , pneumatyczn  lub mechaniczn  w energi  fal d wi kowych. 
Aby urz dzenie mo na by o zakwaliÞ kowa  jako instrument muzyczny, 
musi on mie  zdolno  kontrolowanej emisji d wi ku o odpowiedniej 
sile, a jego poszczególne d wi ki powinny si  zawiera  w pewnych ci-
le zdeÞ niowanych zamkni tych przedzia ach cz stotliwo ci. Elemen-

tem wykonawczym ka dego instrumentu jest co najmniej jedna drgaj ca 
cz  spr ysta, tzw. wibrator. Wibratorem mo e by  cia o sta e lub s up 
powietrza. W zale no ci od rodzaju konstrukcji instrumenty muzyczne 
zwykle dzieli si  na pi  grup:

instrumenty strunowe – chordofony,
instrumenty d te – aerofony,
instrumenty membranowe – membranofony,
instrumenty samobrzmi ce – idiofony,
instrumenty elektroniczne – elektrofony.

We wszystkich pi ciu grupach wykorzystywane jest drewno: w in-
strumentach strunowych – na elementy wykonawcze (wibratory), 
w pozosta ych grupach – g ównie na obudowy. Najliczniejsza jest gru-
pa instrumentów strunowych, nale  do niej instrumenty smyczkowe, 
szarpane i uderzane (w tym klawiszowe – SIKORSKI 1932). We wszystkich 
grupach wykorzystywane s  unikalne akustyczne w a ciwo ci drewna 
(opisane na s. 45 i kilku dalszych). 

Wibratorem odpowiadaj cym za wzmacnianie i emisj  d wi ku in-
strumentów strunowych jest p yta rezonansowa. P yta rezonansowa  gi-
tar  akustycznych, mandolin, skrzypiec, wiolonczel, kontrabasów, pianin 
i fortepianów  prawie zawsze jest zbudowana z drewna wierkowego . 
Ma ona form  spr ystej, podatnej membrany, tym lepiej spe niaj cej 
swoj  funkcj , im wi ksza cz  energii strun zostaje wypromieniowana 

235  T umaczenie M.S. Oryginalny tekst aci ski brzmi: Harmonia autem est musica 
litteratura obscura et difÞ cilis (WITRUWIUSZ 27-13 p.n.e., Liber V, Capitulum 4). 
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w postaci d wi ku. Materia  p yty powinien mie  silne t umienie przez 
promieniowanie i s abe t umienie wewn trzne, czyli powinien mie  du  
spr ysto  i ma  g sto . Metale, pomimo jednorodno ci budowy i du ej 
warto ci modu ów spr ysto ci (liniowego i obj to ciowego), nie nadaj  
si  na tworzywo p yt rezonansowych z powodu zbyt du ego ci aru w a-
ciwego. Do wiadczenia dowiod y, e p yty metalowe maj  tak du  bez-

w adno  spowodowan  swoj  znaczn  mas , e do wzbudzenia drga  
przek adaj cych si  na odpowiednio dono ny d wi k potrzebuj  wi kszej 
energii ni  jest w stanie dostarczy  drgaj ca struna, wskutek czego p yta 
metalowa (stalowa, miedziana b d  aluminiowa) wytwarza szybko ga-
sn cy d wi k. Oprócz tego membrany metalowe zachowuj  widmo cha-
rakterystyczne dla metali o t pym, nieprzyjemnym dla ucha brzmieniu. 
Tylko drewno daje zadowalaj ce rezultaty jako materia  rezonansowy. 
Drewno ma jeszcze jedn  przewag  nad innymi materia ami, wynikaj c  
z jego budowy wewn trznej – naturaln  zdolno  poch aniania ostrych, 
nieharmonicznych, dra ni cych ucho alikwotów236, a wzmacniania har-
monicznych, przyjemnych dla ucha d wi ków (FADIEJEW i A ON 1990). 

Najbardziej cenionym materia em rezonansowym jest w skos oiste, 
pozbawione anatomicznych i technologicznych wad237 drewno wierków 
rosn cych w górach (np. wierk  sitkajski). Z powodu surowych warun-
ków klimatycznych i ubogiej gleby takie drewno ma niewielkie i równo-
mierne (równe na ca ym obwodzie) przyrosty roczne. Szczególnie cenione 
jest drewno tzw. wierka falistos oistego (KRZYSIK 1975). Ten ekotyp wierka 
pospolitego jest spotykany w drzewostanach górskich w okre lonym za-
kresie wysoko ci (800-1200 m n.p.m. – czyli w górnej cz ci regla dolnego 
i w reglu górnym), ma on s oje tworz ce charakterystyczne wg bienia 
wzd u  promieni rdzeniowych, co powoduje ich wybitnie falisty zarys. 
Jak podaje KRZYSIK (1975), w wierkowym drewnie rezonansowym (o du-

ej spr ysto ci) udzia  drewna pó nego  powinien mie ci  si  w grani-
cach 20-25% (zwykle jest mniejszy), a rednia g sto  drewna powinna 
wynosi  0,40-0,45 g/cm3 ( wierk  „zwyk y”: 0,30-0,64 g/cm3). G ównym 

wska nikiem jako ci drewna rezonansowego jest równomierna szero-

ko  i regularno  uk adu s oi rocznych. Du a zmienno  szeroko ci s oi 

zmniejsza zdolno  drga  spr ystych, a wi c wp ywa na zmniejszenie 

t umienia przez promieniowanie. W drewnie rezonansowym dopuszcza 

si  ró nice w szeroko ci s oi do 2 mm na dwóch s siednich centymetrach, 

236  Alikwot – ton sk adowy d wi ku decyduj cy o jego barwie.
237  Vide opis typowych wad drewna na s. 94 i dalszych.
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a do 3 mm na ca ej szeroko ci deski. Drewno  w skos oiste lepiej „oddaje” 
tony wy sze i jest szczególnie cenione w budowie instrumentów z rodzi-
ny skrzypiec. 

Najwa niejszymi wadami pogarszaj cymi w a ciwo ci akustyczne 
drewna rezonansowego s : du a ywiczno , twardzica i skr t w ókien. 
W zastosowaniach rezonansowych drewno drzew starszych uchodzi za 
lepsze od drewna drzew m odych – najbardziej poszukiwane jest drew-
no z drzew o zamieraj cym sto ku wzrostu. Drewno przeznaczone na 
p yty rezonansowe po wysezonowaniu poddaje si  próbie akustycznej, 
okre laj c jako  d wi ku i czas trwania wibracji. G ówny ton deski de-
cyduje w zasadzie o przysz ym brzmieniu instrumentu. Deska o d wi ku 
jasnym, silnym i d ugotrwa ym (ma e wewn trzne tarcie) szczególnie na-
daje si  na p yty rezonansowe (KRZYSIK 1975).

Najprostsz  form  p yty rezonansowej jest prostok t, w którym de-
seczki s  u o one wzd u  przebiegu strun. Z punktu widzenia zasto-
sowania drewna na elementy emituj ce d wi k g ówn  jego wad  jest 
anizotropia w a ciwo ci  akustycznych. Wzd u  w ókien gatunków igla-
stych drgania d wi kowe rozchodz  si  z pr dko ci  do 5500 m/s, na-
tomiast w poprzek pr dko  ta jest trzykrotnie mniejsza. Oznacza to, e 
przy pobudzeniu przez struny p yty rezonansowej czo o przebiegaj cej 
w niej fali przyjmuje kszta t elipsy (rys. 3-113).

Rys. 3-113. Kszta t roboczej cz ci p yty rezonansowej (na 
przyk adzie fortepianu ): AB – o  mostka wiolinowego, 
CD – o  mostka basowego
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Grubo  p yt rezonansowych wspó czesnych instrumentów smyczko-
wych i gitar  wynosi 2,5-9,0 mm. P yta rezonansowa  fortepianów  osi ga 
najwi ksze wymiary: grubo  – do 16 mm, d ugo  – 500-2200 mm z w ók-
nami u o onymi wzd u  strun. Z uwagi na wspomnian  anizotropi  
drewna  i du e ró nice w pr dko ci rozchodzenia si  fal w ró nych kie-
runkach konstrukcja p yty rezonansowej jest taka, aby umo liwi  szybkie 
i równomierne roz o enie energii drga  na ca ej p ycie i w nast pstwie 
równomierne promieniowanie jej ca ej powierzchni (BIE  2008). W p y-
tach rezonansowych wszystkich instrumentów strunowych na odwrocie 
p yt nakleja si  prostopadle do w ókien szereg gi tkich, prostos ojowych 
klocków – tzw. eber, których ko ce dochodz  do skrajów p yty. ebra 
przyspieszaj  propagacj  drga  ze rodka do obrze a p yty. Dzia anie e-
ber znacznie zmienia charakter rozchodzenia si  fal d wi kowych w p y-
cie rezonansowej, rozszerzaj c elips  do formy zbli onej do okr gu238 
(FADIEJEW i A ON 1990). Dwa przeciwleg e naro niki fortepianowej  p yty 
rezonansowej (rys. 3-113), wychodz c poza kontur zaznaczonej na rysun-
ku „elipsy drga ”, maj  niekorzystne dzia anie akustyczne. Celem likwi-

dacji szkodliwego wp ywu naro y na jej odwrocie s  przyklejone klocki 

g usz ce, górny i dolny. Wy czone przez nie z pracy powierzchnie p yty 

nie powoduj  strat energii drga  strun. 

Jak wspomniano, dla konstruktorów instrumentów strunowych naj-

wa niejszym problemem do rozwi zania jest uzyskanie takiej formy 

p yty, która umo liwi szybkie i równomierne roz o enie energii drga  

na ca ej p ycie i w nast pstwie równomierne promieniowanie ca ej po-

wierzchni p yty z odpowiednimi udzia ami poszczególnych, po danych 

cz stotliwo ci. W fortepianach  eksperymentowano z ró nymi uk adami 

konstrukcyjnymi p yt rezonansowych. Zasad  jest, e deski na p yty re-

zonansowe przeciera si  w p aszczy nie pod u nej promieniowej (w taki 

sposób, aby linie s oi rocznych widoczne na powierzchniach desek two-

rzy y linie równoleg e – p aszczyzna ci cia przechodzi przez rdze ). FA-

DIEJEW i A ON (1990) wyró niaj  cztery ró ne uk ady fortepianowych  p yt 

rezonansowych:

wed ug szeroko ci s oi,

symetryczny,

jednorodny ze rodkowym czeniem,

jednorodny ze sta  akustyczn .

238  Podobne rozwi zania stosuje si  w gitarach akustycznych. Uk ady konstruk-
cyjne p yt wspó czesnych gitar  przedstawiono na rysunku 4-3 na s. 312.
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Uk ad wed ug szeroko ci s oi

Z uwagi na to, e: (1) drewno w skos oiste  wykazuje si  lepszym re-
zonansem przy wysokich cz stotliwo ciach, a (2) drewno szerokos oiste  
lepiej rezonuje przy ni szych cz stotliwo ciach, podczas budowy p yty 
deseczki uk ada si  w taki sposób, aby te z najszerszymi s ojami (4-5 mm) 
znalaz y si  na skraju, za mostkiem basowym. Nast pnie stopniowo do-
biera si  deski o coraz mniejszej szeroko ci s oi, tak aby w pobli u mostka 
wiolinowego ich szeroko  wynosi a 0,8-1,0 mm.

Uk ad symetryczny

W rodku p yty rezonansowej (pod mostkiem wiolinowym) umiesz-
cza si  najszersz  i najbardziej szerokos oist  desk , a po obu jej stronach 
– deski ze stopniowo zmniejszaj c  si  szeroko ci  s oi. W ten sposób uzy-
skuje si  symetryczny rozk ad zmienno ci szeroko ci s oi na ca ej p ycie.

Uk ad jednorodny ze rodkowym czeniem

Przy przecieraniu drewna deski pochodz ce z jednej k ody komple-
tuje si , nie dopuszczaj c do ich przemieszania z deskami z innych k ód. 
Deski przeciera si  na podwójn  grubo  przysz ej p yty rezonansowej 
z uwzgl dnieniem koniecznych naddatków na rzazy i obróbk  wyka -
czaj c  (35 mm). Sklejona z takiego kompletu p yta o szeroko ci po owy 
przysz ej p yty rezonansowej jest nast pnie rozcinana poprzecznie na 
dwie cz ci, które s  sklejane brzegami. W takim przypadku uzyskuje si  
p yt  z o on  z dwóch identycznych „pó p yt”.

Uk ad jednorodny ze sta  akustyczn

Do p yty dobiera si  deski z jednakowym wspó czynnik iem jako ci 
akustycznej Andriejewa K (FADIEJEW i A ON 1990).

 
3

E
K =

gdzie:
E – modu  spr ysto ci liniowej przy zginaniu statycznym, 

[103 kG/cm2], 
 – ci ar w a ciwy [g/cm3].

Za optymaln  warto  wspó czynnika  przyj to sta  na poziomie 1200 
i wi cej. P yty zbudowane t  metod  maj  najlepsze charakterystyki 
akustyczne, jednak przeszkod  w jej powszechnym stosowaniu s  cza-
soch onno  i trudno  wykonania szeregu pomiarów w a ciwo ci mate-
ria owych wszystkich desek.
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3.7.2. Skrzypce 

Najbardziej znanym rodzajem instrumentu smyczkowego s  skrzypce. 
Ich konstrukcja wywodzi si  od wielu instrumentów istniej cych wcze-
niej (Þ del, rebek, g liki podhala skie, tzw. polskie skrzypce, renesansowa 

rodzina viol da braccio i in.). Z powodu powolnej ewolucji konstrukcji nie 
jest mo liwe wskazanie cis ej daty powstania nowoczesnych skrzypiec. 
Swój klasyczny kszta t i walory d wi kowe zawdzi czaj  one skrzypco-
wym szko om lutniczym, których rozkwit przypad  na XVI i XVII wiek. 
Wed ug FADIEJEWA i A ONA (1990) antenatem wszystkich instrumentów 
strunowych by  uk my liwski, do którego – celem wzmocnienia d wi -
ku – dodano pud o rezonansowe w formie naczynia. W pó niejszych 
wiekach powsta  instrument muzyczny, na którym mo na by o wykona  
melodi . By  nim antyczny, jednostrunowy monochord, którego skon-
struowanie przypisuje si  Archimedesowi. Podstaw  monochordu two-
rzy a pod u na, drewniana skrzynka (pud o rezonansowe), na wierzchu 
której mocowano strun . Za pomoc  dwóch progów, osadzonych przy 
ko cach korpusu, dzielono j  na cz  drgaj c  i bezd wi czne ko ce. 
Cz  drgaj ca wydawa a d wi k o wysoko ci zale nej od masy struny 
i si y jej napi cia. Je eli trzeba by o uzyska  wy sze tony, to pod strun  
stosowano dodatkowy przesuwny próg, który dzieli  drgaj c  cz  na 
dwa odcinki. Przy szarpaniu struny z obu stron progu uzyskiwano wiele 
dodatkowych d wi ków. Jednak instrument z jedn  strun  mia  niewiel-
kie mo liwo ci brzmieniowe. W prostej linii od monochordu pochodzi 
redniowieczna tubmaryna (XI-XII wiek), instrument smyczkowy maj cy 

równie  jedn  strun .
Najstarsze skrzypce powsta y w latach 1520-1555, mia y one trzy stru-

ny. Za twórc  czterostrunowych skrzypiec uznaje si  Andre  Amatiego 
(ok. 1501-1577) z Cremony, który pierwsze egzemplarze zbudowa  w la-
tach pi dziesi tych XVI wieku. Najstarsze zachowane skrzypce pocho-
dz  z lat sze dziesi tych XVI wieku. Jedne z nich s  przechowywane 
w National Music Museum w Vermilion, a drugie w Ashmolean Mu-
seum w Oksfordzie.

Korpus rezonansowy skrzypiec tworz  dwie drewniane p yty po -
czone boczkami. Znajduj ca si  wewn trz korpusu tzw. dusza czy p y-
ty rezonansowe górn  (wierzchni ) i doln . W p ycie górnej znajduj  si  
otwory rezonansowe (tzw. efy). Cztery struny naci gni te s  na strunoci -
gu, podstawku, gryÞ e i ko kach. Powstawanie i emisja d wi ku skrzypiec 
nast puj  w takiej kolejno ci:
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drgania struny wzbudzone za pomoc  smyczka przenosz  si  na 
podstawek,
z podstawka s  przenoszone na wierzchni  p yt  rezonansow  (za-
mykaj c  pud o rezonansowe od góry),
za po rednictwem boczków i duszy drgania przedostaj  si  na 
spodni  p yt ,
otwory w górnej p ycie emituj  d wi k.

Okres baroku (XVII i XVIII wiek) jest czasem wzrastaj cej popular-
no ci instrumentu. Muzyk  na skrzypce skomponowali tacy arty ci tej 
epoki, jak: Giovanni Battista Somis, Francesco Geminiani, Carlo Ambro-
gio Lonati, Pietro Antonio Locatelli, Giovanni Fornari, Michele Mascitti, 
Pietro Castrucci i inni. Powsta  szereg o rodków lutniczych, najwi ksze 
z nich to:

we W oszech w Brescii i w Cremonie: szko a brescia ska, XVI-XVII 
wiek (G. Bertolotti, G.P. Maggini), szko a kremo ska, XVI-XVIII 
wiek (rodzina Amatich, rodzina Guarnerich, F. Ruggieri, G. Guada-
gnini, A. Stradivarius, C. Bergonzi, L. Storioni),
w Wenecji: szko a wenecka, XVI-XVIII wiek (S. Seraphin, F. Gobetti, 
D. Montagnana, rodzina Gaglianów, T. Eberle),
w Niemczech: szko a tyrolska z o rodkiem w Mittenwald, XVII-
-XVIII wiek (J. Steiner, A. Alban, rodzina Klotzów),
w Polsce w Krakowie i w Wilnie (XVI-XVII wiek): szko a krakow-
ska (rodzina Grobliczów, M. Dobrucki), szko a wile ska (B. i J. Dan-
kwartowie),
we Francji znaczniejsze warsztaty lutnicze powsta y dopiero w dru-
giej po owie XVIII wieku, w Pary u (C. Pierray, L. Guersan, J. Bo-
quay, N.A. Chappuy, N. Lupot, J.B. Vuillaume, rodzina Gandów).

Najstarsze wzmianki o lutnikach polskich buduj cych skrzypce pocho-
dz  z XV wieku (VOGEL 2007). Dotychczasowe teorie instrumentologiczne 
wskazywa y na W ochy jako ojczyzn  skrzypiec, natomiast badania SZUL-
CA (1953) sugeruj , e skrzypce powsta y w a nie w Polsce i wywodz  si  
z polskiego instrumentarium ludowego. Teoria Szulca opiera si  g ównie 
na wiadectwach teoretyków niemieckich z XVI i XVII wieku (M. Agrico-
la, M. Praetorius) i dokumentach archiwalnych (wymieniaj cych skrzyp-
ce polskie). 

Skrzypce  Stradivariusa (1644?-1737) to najprawdopodobniej najbar-
dziej znane instrumenty muzyczne na wiecie (rys. 3-114). Dzi ki swojemu 
wyj tkowemu d wi kowi zyskuj  na rynku olbrzymie ceny, dochodz ce 
do kilku milionów dolarów za egzemplarz. Stradivarius wykona  ponad 
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1000 instrumentów, do naszych czasów przetrwa o kilkaset. Pochodz  
one z lat 1666-1737, w tym zdecydowana wi kszo  to skrzypce, ale jest 
te  kilka altówek i kilkadziesi t wiolonczel oraz dwie gitary i dwie man-
doliny. W ostatnim dwudziestoleciu na publicznych aukcjach sprzedano 
kilkana cie instrumentów pochodz cych z pracowni Stradivariego. Osi -
gn y one ceny od 200 000 do 3 500 000 dolarów, to (rekordow  cen   za-
p acono na aukcji w maju 2006 roku za skrzypce z 1707 roku239).

P yty rezonansowe skrzypiec Stradivariusa by y wykonywane ze 
wierku, boczne cz ci pud a i gryf – z klonu , natomiast wewn trzne 

cz ci – z drewna wierzbowego240. P yty rezonansowe jego instrumen-
tów mia y oko o 2,4 mm grubo ci (dla porównania: p yty wspó czesnych 
instrumentów maj  3 i wi cej mm grubo ci). Ju  nawet pobie ne porów-

239  ród o: BBC News z 17.05.2006 (news.bbc.co.uk).
240  P yty rezonansowe wspó czesnych skrzypiec wykonuje si  ze wierku (rza-

dziej z jod y ), boczne cz ci pud a – z klonu .

Rys. 3-114. Skrzypce  Stradivariusa: a – szkic ukazuj cy wypuk o  pud a re-
zonansowego, b-d – egzemplarz z 1703 roku (berli skie Musikinstrumenten-
-Museum), e – kartka z notatnika Stradivariusa
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nanie skrzypiec Stradivariusa ze wspó czesnymi instrumentami pozwa-
la stwierdzi , e p yta rezonansowa tych pierwszych ma wi ksz  wypu-
k o  w rodkowej cz ci pud a. Bardziej szczegó owe badania wykaza y, 
e p yty skrzypiec maj  zmienn  grubo . Nie wyja niono dotychczas w 

pe ni sekretu brzmienia tego instrumentu. W trakcie bada  jego akustyki 
stwierdzono, e drewno, z którego jest zbudowane pud o rezonansowe, 
charakteryzuje si  wi ksz  zdolno ci  t umienia ni  drewno stosowane 
wspó cze nie. W porównaniu z innymi instrumentami formanty (obszary 
silnych wzmocnie ) w instrumentach Stradivariego s  po o one stosun-
kowo wysoko, w okolicach 3-4 kHz. Im gorszy instrument, tym ni ej znaj-
duje si  jego g ówny formant. Charakterystyka odbioru d wi ku przez 
ludzkie ucho jest nieliniowa, cz owiek najlepiej s yszy d wi ki o cz stotli-
wo ci wi kszej ni  3 kHz. Po o enie formantów w najlepszych skrzypcach 
zgadza si  wi c z najlepsz  s yszalno ci  u cz owieka. W instrumentach 
Stradivariusa wyst puje zatem podwójne wzmocnienie d wi ku: rzeczy-
wiste, wynikaj ce z drga  p yty rezonansowej, oraz pozorne, wynikaj ce 
z w a ciwo ci Þ zjologicznych ucha ludzkiego. Stwierdzono, e materia  
skrzypiec zabytkowych wykazuje wi kszy stopie  t umienia d wi ku 
ni  materia y stosowane wspó cze nie, mimo to ich efekt akustyczny jest 
mniej wi cej 30% wi kszy ni  efekt akustyczny przeci tnych skrzypiec, 
a ich d wi ki s ycha  nawet z odleg o ci oko o 1 km (KRZYSIK 1975). 

Wed ug NAGYVARY’EGO (1996) skrzypce Stradivariusa swoje brzmienie 
mog  zawdzi cza  „ma ej epoce lodowcowej”, któr  Europa prze ywa-

a od po owy XV do po owy XIX wieku. Spowodowa a ona spowolnie-

nie wzrostu drzew, w wyniku czego drewno mog o uzyska  unikatowe 

w a ciwo ci. Jednak w wietle najnowszych bada  nie ma wystarczaj -

cego uzasadnienia tej hipotezy. Wed ug GEISLERA i IN. (1998) tajemnica 

brzmienia skrzypiec Stradivariego polega na wprowadzaniu w p ycie 

rezonansowej wst pnego stanu napr e  poprzez odpowiednie kierunki 

i warto ci si  pochodz cych od boczków p yty. Na przestrzeni kilkuset lat 

podj to wiele prób zbudowania skrzypiec graj cych tak jak s ynne stradi-

variusy, kopiuj c dok adnie materia y, kszta ty i wymiary instrumentów 

zbudowanych przez s ynnego W ocha, jednak nie uzyskiwano zadowala-

j cych efektów. Wymienieni autorzy uwa aj , e stosowana wspó cze nie 

technologia produkcji skrzypiec jest z a: od kilkuset lat boczki skrzypiec 

wyginane s  na gor co, co sprawia, e w pudle rezonansowym nie ma 

adnych napr e  poza napr eniami od strun, a p yta rezonansowa jest 

swobodnie przyklejona do boczków instrumentu. Tymczasem nale a-

oby boczki skrzypiec wygina  na zimno. Wówczas po doklejeniu p yty 
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by aby ona przez spr yste boczki rozci gana, a to w pewnym stopniu 
skompensowa oby si  ciskaj c , z jak  na p yt  oddzia uj  napr one 
struny. GEISLER i IN. (1998) uwa aj , e w czasach Stradivariego tak w a-
nie robiono. Zachowa y si  informacje, e Stradivari po kilka razy roz-

kleja  i klei  na nowo swoje instrumenty, je li, jego zdaniem, nie brzmia y 
prawid owo. W wyniku sztucznie wywo anych napr e  monta owych 
zwi ksza si  stopie  t umienia wewn trznego (logarytmiczny dekrement 
t umienia), jednak takie napr enia mo na wprowadzi  tylko pod wa-
runkiem zastosowania drewna o ma ym lub sztucznie zmniejszonym 
tarciu wewn trznym; w przeciwnym razie straty na pokonanie tarcia by-
yby zbyt du e. Wybrane do budowy skrzypiec drewno poddawano spe-

cjalnej obróbce przygotowawczej. Jak podaje KRZYSIK (1975), w drewnie 
skrzypiec zabytkowych znajduje si  od 1,28 do 1,62% popio u (g ównie 
zwi zków wapnia), natomiast w drewnie skrzypiec wspó czesnych – 0,18-
0,42%. Na tej podstawie mo na przypuszcza , e jedn  z operacji wst p-
nych przed sklejeniem instrumentu by o moczenie drewna w wodzie 
wapiennej.

Po zbadaniu przez NAGYVARY’EGO (1996) spektrometrem podczerwieni 
drewna wspó czesnych skrzypiec i pi ciu ró nych instrumentów wyko-
nanych w XVIII wieku okaza o si , e pomi dzy klonem, z którego zbu-
dowa  swe skrzypce Stradivari, a drewnem wspó czesnych skrzypiec 
istniej  bardzo niewielkie ró nice anatomiczne. Wynikaj  one g ównie 
z obróbki termicznej i chemicznej drewna (np. oksydacji i hydrolizy). 
Taka czynno  mia a za zadanie usuni cie z materia u robaków oraz 
grzybów, które stanowi y powa ny problem dla producentów instru-
mentów. Ponadto gotowane w specjalnym roztworze drewno stawa o si  
l ejsze, bardziej wytrzyma e i zmniejsza y si  jego w a ciwo ci higrosko-
pijne. Ka dy z mistrzów wspó czesnych Stradivariusowi u ywa  w asnej 
mieszaniny rodków chemicznych. I to w a nie one spowodowa y, e 
drewno u ywane przez ró nych lutników ma inne w a ciwo ci. Antonio 
Stradivari, najprawdopodobniej metod  prób i b dów, traÞ  na wyj tko-
w  mieszanin  chemikaliów. Tajemnica konstrukcji jego instrumentów, 
uznawanych dzi  za niedo cigniony wzorzec, polega a zatem na opty-
malnych proporcjach wymiarowych instrumentów oraz odpowiednim 
doborze i przygotowaniu drewna i lakieru. Skrzypce  Stadivariego sta y 
si  pierwszym w pe ni koncertowym instrumentem smyczkowym, cz -
cym w sobie pi kno i si  d wi ku.
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3.7.3. Fortepian 

Fortepian  jest najpopularniejszym instrumentem klawiszowym. Ma 
du  skal  d wi ku, któr  przewy sza jedynie skala organów, a ponad-
to wyró nia si  wielk  ekspresj  muzyczn . Du a dynamika uderzania 
w klawisze przez pianistów pozwala na uzyskanie ró nicy poziomów 
g o no ci d wi ku rz du 30-35 dB. Czas wybrzmiewania d wi ku, w za-
le no ci od jego wysoko ci i zastosowania b d  nie mechanizmu t umi -
cego, wynosi od 0,2 do 50 s (odpowiednio dla bardzo wysokich i bardzo 
niskich d wi ków). Do 1840 roku mo liwo ci d wi kowe fortepianów  
wynosi y nieco ponad sze  oktaw (C1-E7), w 1855 roku zwi kszono je do 
siedmiu (A0-A7). Po 1880 roku dodano jeszcze trzy górne klawisze i od 
tego czasu skala fortepianu  przekracza siedem oktaw (A0-C8). Do ka dej 
oktawy przypisano osiem bia ych klawiszy, które umo liwiaj  granie ska-
li diatonicznej241 i pi  podwy szonych klawiszy czarnych, umo liwiaj -
cych odegranie skali chromatycznej242. We wszystkich wspó czesnych 
fortepianach  d wi ki nie s  dok adnie dostrojone do skali diatonicznej, 
lecz do skali równomiernie temperowanej, w której oktawa jest podzielo-
na na 12 równych interwa ów.

Fortepian  sk ada si  z ponad 10 000 cz ci (FADIEJEW i A ON 1990). 
G ównymi uk adami, z których zbudowany jest ten instrument, s : me-
chanizm klawiszowo-m oteczkowy, struny, p yta rezonansowa, kon-
strukcja no na i obudowa. Typowy wspó czesny fortepian  ma: klawiatur  
licz c  88 klawiszy (s  tak e z 85 i 97 klawiszami – zale nie od skali in-
strumentu); mechanizm m oteczkowy; 243 struny o ró nych d ugo ciach 
(od oko o 50 mm do 2 m): osiem pojedynczych strun owini tych jedn  
lub dwiema warstwami drutu (zwykle miedzianego), pi  par strun tak-
e owini tych drutem, siedem grup po trzy owini te struny oraz 68 grup 

po trzy nieowini te struny; strojnic  (wykonan  z twardego drewna lub 
metalu, do której przymocowane s  struny); p yt  rezonansow  (zwykle 
wykonan  z drewna jod owego lub wierkowego  o grubo ci oko o 10 mm 
– maksymalnie 16 mm); obudow  drewnian  oraz ram  o odpowiedniej 
wytrzyma o ci243 wykonan  z eliwa.

241  W skali diatonicznej jedna oktawa podzielona jest na siedem kwint.
242  Skala dwunastod wi kowa  zwana te  skal  dodekafoniczn  lub chromatycz-

n , powsta a na prze omie XIX/XX wieku. Nie posiada d wi ku podstawowego, jest 
wi c atonalna, tzn. nie ma okre lonej adnej tonacji.

243  W celu zapewnienia odpowiedniej g o no ci d wi ku sumaryczna si a naci gu 
wszystkich 243 strun wynosi 160-200 kN (1 kN  100 kg).
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Fortepiany budowano w wielu przeró nych formach: tradycyjnej, 
w kszta cie skrzyd a, prostok tnej, stoj cej (fortepian  lira, yrafa, pi-
ramida), sto owej (by y to cz sto klawikordy244 z wmontowanym me-
chanizmem m oteczkowym), a nawet po redniej, b d cej kombinacj  
fortepianu  z klawesynem245 lub klawikordem czy nawet z organami. 
Ci g e starania o uzyskanie jak najwi kszej g o no ci fortepianu  dopro-
wadzi y do momentu, w którym drewniano-metalowe ramy przesta y 
wytrzymywa  rosn ce od coraz grubszych strun napr enie. W 1855 
roku ameryka ski wytwórca fortepianów  niemieckiego pochodzenia 
Henry Steinway (z niem. Steinweg) wyprodukowa  pierwszy fortepian  
z ca kowicie metalow  ram  wykonan  z jednego odlewu (bez elemen-
tów drewnianych). Pomimo ci g ych udoskonale  generalne zasady bu-
dowy fortepianów  od tego czasu nie zmieni y si .

Potrzeba skonstruowania fortepianu  by a podyktowana ch ci  zbudo-
wania instrumentu pozbawionego ogranicze  klawikordu i klawesynu. 
Ani jeden, ani drugi nie oferowa  wykonawcy mo liwo ci szybkich zmian 
barw d wi ku i wp ywu na czas wybrzmiewania d wi ków. Co prawda 
w klawikordzie mo na by o w bardzo niewielkim stopniu wp yn  na 
dynamik  gry, jednak instrument ten nie by  w stanie wydawa  odpo-
wiednio g o nych d wi ków. Próbowano, co prawda, instalowa  w kla-
wikordzie grubsze struny, wymagaj ce wi kszej si y naci gu, jednak e 
próby te ko czy y si  niepowodzeniem, gdy  ówczesne mechanizmy 

244  Klawikord – jeden z najbardziej rozpowszechnionych instrumentów klawiszo-
wych epoki baroku, oparty na monochordzie, mia  9-20 strun i czterooktawow  kla-
wiatur  umo liwiaj c  gr  dwiema r kami. Istotn  wad  klawikordu by o ma e na-
t enie d wi ku. Instrument z 1543 roku przechowywany w Karl-Marx-Universität 
w Lipsku to najprawdopodobniej najstarszy zachowany klawikord. Jego pud o ma 
kszta t sze ciok ta, klawiatura wystaje z jednej strony instrumentu.

245  Klawesyn – najwi kszy instrument klawiszowy o strunach szarpanych za po-
moc  kolca, zrobionego ze stosiny pióra lub skóry. Mia  du e pud o rezonansowe 
o kszta cie zbli onym do trójk ta i struny naci gni te prostopadle do klawiatury. Na 
ka d  strun  przypada  osobny klawisz, a zakres d wi ków si ga  pi ciu oktaw (FA-
DIEJEW i A ON 1990). Pierwsze udane egzemplarze zbudowano we W oszech w XVI 
wieku. Dzi ki jasnemu, klarownemu d wi kowi klawesyn sta  si  ulubionym instru-
mentem solowym w XVII wieku. Zbudowany w 1521 roku z drewna cyprysowego 
instrument Jeromego z Bolonii jest jednym z najstarszych zachowanych klawesynów 
(Victoria and Albert Museum, Londyn). Odmian  klawesynu jest klawicyterium 
(ang. clavicytherium), klawesyn z pionowym uk adem strun. Klawicyterium z ko ca 
XV wieku jest prawdopodobnie najstarszym zachowanym instrumentem klawiszo-
wym ze strunami (Royal College of Music, Londyn).
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m oteczkowe nie by y do  dobre, a dodatkowo ramy instrumentów nie 
wytrzymywa y tak du ych napr e .

Fortepian  zosta  skonstruowany przez W ocha Bartolomea Cristofo-
riego di Francesco (1655-1731), który chcia  stworzy  instrument g o niej-
szy od klawesynu i o dynamice podobnej do cymba ów. Cristofori swoj  
konstrukcj  udoskonali  w latach 1698-1711. Oko o roku 1711 ukaza  si  
szeroko rozpowszechniony entuzjastyczny artyku  autorstwa Francesco 
Scipionego opisuj cy nowy instrument wraz ze schematem konstrukcyj-
nym. Wszyscy pó niejsi konstruktorzy rozpoczynali swoj  dzia alno  od 
przeczytania tego tekstu. Nowatorskim elementem instrumentu Cristofo-
riego by  oryginalny mechanizm m oteczkowy, umo liwiaj cy gr  z sze-
rok  dynamik , tzw. mechanizm gravicembalo con piano e forte. Wkrótce 
podobne mechanizmy powsta y we Francji (J. Marius, 1716) i w Niem-
czech (G. Schroter, 1717). System Mariusa da  pocz tek tzw. mechani-
ce niemieckiej, a system Cristoforiego, ulepszony przez G. Sibermanna 
i J.Ch. Zumpego – angielskiej, obecnie stosowanej w pianinach.

Wed ug niektórych autorów Cristofori móg  skonstruowa  swój in-
strument ju  w 1698 roku (BIE  2008), a nie, jak si  uwa a, w 1709 roku 
(np. FADIEJEW i A ON 1990). Z roku 1698 pochodzi rachunek wystawiony 
ksi ciu Ferdynandowi Medycejskiemu przez pracuj cego wówczas we 
Florencji Cristoforiego. Jednak autentyczno  tego dokumentu jest kwe-
stionowana przez niektórych badaczy (np. przez POLLENSA 1995). Najbar-
dziej prawdopodobny czas powstania pierwszego fortepianu  to rok 1700, 
z tego roku pochodzi informacja o fortepianie ze spisu inwentarza znanej 
kupieckiej rodziny Medici246. Najprawdopodobniej pomys  zastosowania 
mechanizmu m oteczkowego Cristofori zaczerpn  z dulcimeru, ludo-
wego instrumentu, w którym struny by y uderzane m otkami trzymany-
mi przez graj cego. W 1720 roku zaprezentowano fortepian  z wieloma 
usprawnieniami, w cznie z zastosowaniem osobnych t umików dla 
ka dego d wi ku. Od terminów piano (cicho) i forte (g o no) instrument 
otrzyma  w j zykach roma skich nazwy pianoforte lub fortepiano. 

Niew tpliwie najciekawszymi z mechanicznego punktu widzenia 
elementami fortepianów  s  wykonane niemal wy cznie z drewna uk a-
dy przekazuj ce ruchy klawiszy na struny. Tak zwane mechanizmy 

246  W inwentarzu znalaz  si  zapis: Un Arpicembalo di Bartolomeo Cristofori di nuova 
inventione, ch fa’ il piano, e il forte, a’ due registri principali unisoni, con fond di cipresso 
senza rosa [...], co mo na przet umaczy  jako: Wielkie „Arpicembalo” wykonane przez 
Bartolomea Cristoforiego, nowy wynalazek, który gra delikatnie i g o no dwoma zestawami 
strun w jednym pudle, z p yt  rezonansow  z drewna cyprysowego (GOOD 2005).
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m oteczkowe mog  si  sk ada  z kilku tysi cy drewnianych i metalowych, 
ruchomych cz ci. Liczne wczesne warianty konstrukcyjne mechaniki 
fortepianowej , takie jak mechanika Cristoforiego (ok. 1700), mechanika 
wiede ska (ok. 1760), mechanika angielska (1770), klasyczna mechanika 
Erarda (1821) oraz inne mniej rozpowszechnione (np. mechaniki Hertza, 
Blüthnera), przesz y ju  dzi  do historii. Od oko o 80 lat w fortepianach  
stosuje si  wy cznie ró ne odmiany mechaniki Erarda z podwójn  repe-
tycj ; w zale no ci od producenta s  one ró nie nazywane (np. mechani-
ka Rennera, steinwayowska itp.)247. 

Poniewa  p yta rezonansowa z naci giem strunowym fortepianu  jest 
u o ona w p aszczy nie poziomej, mechanizm m oteczkowy jest rów-
nie  poziomy (w odró nieniu od pionowego mechanizmu stosowanego 
w pianinach). W mechanice fortepianowej  wszystkie d wignie przeka -
nikowe po ruchu roboczym wracaj  do po o enia wyj ciowego g ównie 
pod dzia aniem w asnego ci aru. G ównymi elementami mechaniki s : 
drewniana d wignia klawiszowa (wywa ona metalowymi ci arkami), 
drewniany m oteczek uderzaj cy w struny Þ lcow  g ówk  (grubsz  dla 
tonów niskich, a cie sz  dla wysokich), uk ad d wigni po rednicz cych 
pomi dzy klawiszem a m oteczkiem oraz uk ad t umi cy.

Najstarszy konstrukcyjnie jest mechanizm m oteczkowy Cristoforiego 
(rys. 3-115). Mechanizm tego typu zawiera  podskakuj c  pionowo d wi-
gni  wymyku, która zaraz po uderzeniu m oteczka w strun  zwalnia a go 
w taki sposób, e opada  i by  przygotowany do repetycji (powtórzenia 
uderzenia), nawet gdy palec jeszcze nie zwolni  klawisza. 

Historia budowy fortepianów  z mechanizmami typu gravicembalo col 
piano e forte ko czy si  oko o roku 1760. W XVIII wieku wynaleziono kilka 
odmiennych typów mechanizmów, cz  zupe nie nowych, a cz  opar-
tych na oryginale Cristoforiego. Jednym z nowych typów by  mechanizm 
fortepianowy, skonstruowany w szko ach J.A. Steina (Augsburg) i A. Wa-
lera (Wiede ) (rys. 3-116). Zapocz tkowa  on dwa g ówne kierunki roz-
woju mechaniki niemieckiej, pó niej nazywanej wiede sk .

247  Najbardziej cenieni wspó cze nie producenci fortepianów  to: Bösendorfer 
(Wiede , od 1828), Steinway (Nowy Jork, od 1853; Hamburg, od 1880), Bechstein 
(Berlin, od 1853), Blüthner (Lipsk, od 1853), Fazioli (Sacile, W ochy, od 1978), Ste-
ingraeber & Sohns (Bayreuth, Niemcy, od 1852), Yamaha (Hamamatsu, Japonia, 
od 1887), Estonia (Tallin, Estonia, od 1893), Calisia (Fabryka Fortepianów i Pianin 
Arnold Fibiger w Kaliszu, od 1878 do 1939; Fabryka Fortepianów i Pianin Calisia, 
od 1949 do 2007). Na stronie internetowej Muzeum Historii Przemys u w Opatówku 
mo na znale  informacj , e od XIX wieku do 1939 roku w Polsce dzia a o co naj-
mniej 339 producentów fortepianów .
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Konstruktorom mechaniki wiede skiej przy wieca a idea uproszcze-
nia i usprawnienia mechanizmu Cristoforiego. Liczb  ruchomych cz -
ci sprowadzono do niezb dnego minimum: na d wigni klawiszowej 

spoczywa  m otek zamocowany obrotowo w mosi nych wide kach na 

Rys. 3-115. Mechanika fortepianowa Cristoforiego (ok. 1700): a – szkic, b – 
fotograÞ a

Rys. 3-116. Mechanika fortepianowa wiede ska (ok. 1760)
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dwóch zaostrzonych szpilkach pe ni cych rol  czopów. W tylnej cz ci 
m otka znajdowa  si  ruchomy zaczep ogona podparty spr yn . M otek 
obraca  si  w wide kach i uderza  w strun . Mechanika wiede ska  mia a 
pewne wady: graj cy na fortepianie nie odczuwa  pod palcami zmiennego 
oporu – sumaryczny ci ar klawisza i m oteczka by  sta y, nie by o mo -
liwo ci kontrolowania szybko ci i si y uderzenia m oteczka w strun  oraz 
nie mo na by o powtarza  uderze  cz ciej ni  sze  razy na sekund .

Druga po owa XVIII wieku to okres przyspieszonego rozwoju pia-
nistyki. Pojawi y si  skomplikowane utwory muzyczne, do których 
wykonania potrzebna by a lepsza mechanika, czulej reaguj ca na indy-
widualn  technik  wykonawcz . Kilku wybitnych angielskich budowni-
czych fortepianów  (Backers, Broadwood, Stodart) prawie jednocze nie, 
oko o 1770 roku, wprowadzili szereg zmian i uzupe nie  w mechanizmie 
uderzeniowym Cristoforiego: zastosowano urz dzenie usuwaj ce w od-
powiedniej chwili spod m oteczka popychaj cy bijnik, udoskonalono 
system t umikowy, zastosowano o yskowanie wszystkich ruchomych 
cz ci za pomoc  metalowych czopów – i w ten sposób otrzymano solid-
ny i niezawodny mechanizm angielski o lepszych mo liwo ciach repety-
cyjnych (wi ksza potencjalna cz stotliwo  powtarzania d wi ku) (rys. 
3-117). Mechanika ta zyska a szerokie uznanie i stosowano j , z niewielki-
mi zmianami, w fortepianach  do lat dwudziestych XX wieku, a w piani-
nach wykorzystuje si  j  do dnia dzisiejszego.

Rys. 3-117. Mechanika fortepianowa angielska (ok. 
1760) (FADIEJEW i A ON 1990): 1 – d wignia klawiszo-
wa, 2 – osada bijnika, 3 – bijnik, 4 – spr yna bijnika, 
5 – nasada m otka, 6 – m otek, 7 – wyst p oporowy bij-
nika, 8 – chwytnik, 9 – listwa oporowa bijnika, 10 – li-
stwa spoczynkowa m otków
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Francuski konstruktor Sebastian Erard (1752-1831) w 1821 roku opa-
tentowa  nowoczesny mechanizm z podwójn  repetycj  (rys. 3-118).

W mechanice Erarda przeka nikow  Þ gur  bijnika uzupe niono do-
datkow  d wigni  repetycyjn , podpart  w asn  spr yn . Mechanika 
z takim urz dzeniem umo liwia a piani cie nieodrywanie palców od na-
ci ni tych klawiszy i ci g e powtarzanie uderze  (m oteczki utrzymywa-
ne s  przez d wigni  repetycyjn  w zawieszeniu, co pozwala bijnikowi 
bez przeszkód wsuwa  si  pod nie i popycha  je do strun).

Pomimo pojawienia si  w latach dwudziestych XIX wieku mechaniki 
Erarda, mechanika wiede ska mia a swoich zagorza ych zwolenników 
a  do lat pi dziesi tych XIX wieku.

Wspó czesny mechanizm fortepianowy pokazano na rysunku 3-119248. 
Wykorzystano w nim opisan  wy ej zasad  podwójnej repetycji Erarda.

248  Animacj  wspó czesnej mechaniki mo na obejrze  na www.rennerusa.com.

Rys. 3-118. Mechanika fortepianowa Erarda z podwójn  repetycj  
(1821): 1 – abstrakt, 2 – d wignia po rednia, 3 – tylny wspornik Þ gury, 
4 – d wignia repetycyjna, 5 – spr yna repetycyjna, 6 – przedni wspor-
nik Þ gury, 7 – ruba regulacyjna bijnika, 8 – popychacz (bijnik), 9 – wy-
st p oporowy bijnika, 10 – bródka m otka (bary ka), 11 – chwytnik, 12 – 
listwa spoczynkowa m otków, 13 – popychacz t umikowy, 14 – g ówka 
t umika, 15 – g ówka m otka
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Po naci ni ciu w klawisz (strza ka na rys. 3-119) pilot (1) podnosi 
popychacz (2) i podrzuca m otek (3), który uderza w strun . Zderzak 
oporowy (4) od cza popychacz (2) od m otka (3). M otek, opadaj c po 
uderzeniu w strun , opiera si  na d wigni repetycyjnej (5) i przechyla j  
swoim ci arem. Wraz z naci ni ciem klawisza y eczka t umika (6) za 
pomoc  popychacza podnosi t umik (7). Je eli klawisz pozostaje wci ni -
ty, to d wi k struny nie jest t umiony. W przypadku zwolnienia klawisza 
t umik (7) opada na strun . Niezale nie od tego, czy klawisz pozosta-
je wci ni ty, czy zwolniony, m otek (3) opada i mechanizm jest gotów 
do ponownego uderzenia. Mo liwo  tzw. podwójnej repetycji pozwala 
prawie nieprzerwanie powtarza  jeden i ten sam d wi k. Szybko  po-
wtarzania w lepszych mechanizmach osi ga 12-15 uderze  na sekund . 
Kluczowymi elementami s  d wignia repetycyjna i podpieraj ca j  spr -

yna repetycyjna, które utrzymuj  m otek w zawieszeniu, pozwalaj c po-
pychaczowi wsuwa  si  pod bródk  m otka i umo liwiaj c kolejne jego 
podrzucenie.

Rys. 3-119. Wspó czesna mechanika fortepianowa z podwójn  repetycj
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3.7.4. Mechaniczne instrumenty muzyczne

Historia instrumentów z zewn trznym mechanizmem nap dowym 
jest bardzo d uga. Najstarsze historyczne wzmianki pochodz  z I wieku 
n.e. z Aleksandrii, s  to tzw. organy Herona, przedstawione na rysun-
ku 3-51 na s. 202. Pierwsze udane urz dzenia mechaniczne samoczynnie 
wytwarzaj ce muzyk  pojawi y si  w wiekach XVII i XVIII wraz z roz-
wojem mechaniki precyzyjnej. To w a nie w tym okresie upowszechni y 
si  katarynki oraz pozytywki. Najstarszym urz dzeniem, które by o zdol-
ne do odtworzenia ze stosunkowo du  wierno ci  i jako ci  zapisanej 
wcze niej muzyki, jest pianola skonstruowana w 1897 roku przez Amery-
kanina E.S. Voteya. Pianola (rys. 3-120 a) by a bardzo skomplikowanym 
pod wzgl dem mechanicznym urz dzeniem zbudowanym ze znacz cym 
udzia em drewna. D wi k by  wydobywany przy u yciu energii spr o-
nego powietrza, a ca ym procesem sterowa a perforowana ta ma. 

Zasad  odtwarzania muzyki w pianoli przedstawia rysunek 3-121. 
Pokazano tam mechanizm jednego klawisza; w typowym „mechanicz-
nym pianinie” by o ich tyle, ile klawiszy, czyli 88. Perforowana ta ma 
(1) jest przewijana z górnej rolki (2) na doln  (3). Kiedy otwór w ta mie 
(1) pokrywa si  z kana em powietrznym (4), do komory podci nieniowej 
(5) dostaje si  powietrze atmosferyczne. Wzrost ci nienia w komorze (5) 
powoduje przemieszczenie si  membrany (6), która przesuwa grzybek 

a  b

       

Rys. 3-120. Mechaniczne instrumenty: a – pianola (ok. 1920), b – violina (me-
chaniczne skrzypce), Hupfeld Phonoliszt (1908)
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zaworu (7) do góry. Na skutek obni enia ci nienia w miechu (8), popy-
chacz (9) przemieszcza si  do góry, uruchamiaj c mechanik  (10) pianoli. 
Upust (11) wyrównuje ci nienie pod i nad membran  (6). Mechanizm po-
wraca do pozycji swobodnej (rys. 3-121 a). Aby mechanizm móg  dzia a , 
rednica upustu (11) musi by  mniejsza ni  rednica kana u (4). Czas na-

ci ni cia klawisza jest regulowany przez zmian  stosunku rednicy upu-
stu (11) do rednicy kana u (4) oraz poprzez istnienie w ta mie mniej lub 
bardziej owalnych otworów. Ca y mechanizm jest nap dzany pompk  
no n . Powietrze z komory podci nieniowej (5) jest wypompowywane 
odprowadzeniem (12).

„Z oty wiek” mechanicznych instrumentów muzycznych to prze om 
XIX i XX wieku. W tym okresie powsta y opisywane pianole, ale tak e inne 
urz dzenia, jak np. mechaniczne skrzypce Hupfeld Phonoliszt sk adaj ce 
si  z trojga zautomatyzowanych skrzypiec (rys. 3-120 b). O jako ci mecha-
nizmów mo e wiadczy  fakt, e nawet melomani mieli problemy z od-
ró nieniem, czy muzyk  wykonuje muzyk, czy odtwarza j  mechanizm.

Rys. 3-121. Zasada dzia ania pianoli: a – pozycja swobodna, b – pozycja 
robocza





4.
WSPÓ CZESNE ZASTOSOWANIA DREWNA 
W BUDOWIE MASZYN

4.1. Kilka uwag ogólnych

Ca a rzeczywisto  jest estetyczna  
(Herbert Read, 1893-1968)249

Rozdzia  czwarty jest krótkim, subiektywnym opisem wybranych 
przypadków wspó czesnego zastosowania drewna w budowie maszyn.

W XXI wieku drewno i materia y drewnopochodne s  stosunkowo 
rzadko u ywane w budowie maszyn. Wady tego rodzaju tworzyw – du y 
rozrzut i anizotropia w a ciwo ci wytrzyma o ciowych , nietrwa o  oraz 
niestabilno  wymiarowa – niemal zupe nie je zmarginalizowa y jako 
materia  na elementy konstrukcyjne maszyn. W budowie maszyn drew-
no jest jednak wci  stosowane. Wynika to z faktu, e ma wyj tkow  
pozycj  w ród materia ów in ynierskich. Jego zastosowanie w niektó-
rych przypadkach mo e by  podyktowane tradycj  (np. przy budowie 
instrumentów muzycznych, gdzie drewno jest materia em sprawdzo-
nym i stosowanym od wieków). Nie bez znaczenia s  walory estetyczne 
drewna: ka dy podzespó  wykonany z tego naturalnego kompozytu jest 
niepowtarzalny i ju  sam w sobie dekoracyjny. W nielicznych przypad-
kach o wyborze drewna lub materia ów drewnopochodnych decyduj  
ich specyÞ czne cechy Þ zyczne (np. odporno  chemiczna, wytrzyma o  

249  READ (1976).
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mechaniczna, spr ysto , zdolno  poch aniania d wi ków, ma y 
wspó czynnik przenikania ciep a, du a rezystywno  itp.) oraz cechy 
technologiczne (np. atwo  obróbki).

Drewno uszlachetnione  najnowszymi technikami – szczególnie przez 
tworzywa sztuczne – jest coraz doskonalsze. Wspó cze nie mo na w bar-
dzo du ym stopniu wp ywa  na parametry Þ zyczne tworzyw drzewnych 
i dopasowywa  je do konkretnego zastosowania. Nie bez znaczenia jest 
ekologiczno  drewna, atwo  jego recyklingu. Na progu XXI wieku je-
ste my wiadkami renesansu tworzyw drzewnych w roli materia u kon-
strukcyjnego w pewnych dziedzinach budowy maszyn. 

4.2. Zastosowania litego drewna

Lepiej chyba pój  cho by kawa ek dobr  drog , ni  zaj  daleko, lecz le  
(Platon, 427-347 p.n.e.)250

Jak wspomniano, lite drewno znajduje zastosowanie g ównie w budo-
wie mechanizmów, których konstrukcja wynika z tradycji (instrumenty 
muzyczne, sprz t sportowy, cz ci odzi i jachtów251 itp.). O jego zastoso-
waniu w budowie maszyn i innych urz dze  (np. cz ci chwytowych na-
rz dzi, zabawek, modeli hobbystycznych itp.) mog  równie  decydowa  
jego specyÞ czne cechy u ytkowe. Najlepszym przyk adem urz dze , 
których posta  konstrukcyjna i zastosowane materia y wynikaj  z trady-
cji, s  instrumenty strunowe, takie jak pianina, fortepiany, instrumenty 
smyczkowe oraz gitary akustyczne.

Drewniane modele odlewnicze

Drewno lite , z uwagi na atwo  obróbki, jest szeroko stosowane 
w odlewnictwie. Typowy odlewniczy komplet modelowy, czyli zestaw 
przyrz dów do wielokrotnego wykonywania piaskowej formy odlewni-
czej, zwykle sk ada si  z modelu odlewniczego z rdzeniami, rdzennic, 

250  VOGT (2004).
251  Kad uby kajaków, odzi i jachtów wykonuje si  wprawdzie ze sklejki, jednak 

pewne drobne elementy wyposa enia mog  by  wykonane z drewna litego . 
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wzorników formierskich, p yt modelowych, modeli uk adu wlewowego 
oraz przyrz dów do sk adania i kontroli formy. Z udzia em drewna wy-
konuje si  wszystkie wymienione elementy. Modele odlewnicze odtwa-
rzaj  zewn trzne kszta ty odlewanego przedmiotu252, rdzenie – kszta ty 
wewn trzne. Te ostatnie wykonuje si  w skrzynkach rdzeniowych 
(rdzennicach, równie  bardzo cz sto drewnianych) r cznie za pomoc  
wzorników lub maszynowo. 

Drewniany, dzielony model odlewniczy korpusu motoreduktora 
przedstawiono na rysunku 4-1.

Modele odlewnicze s  obrabiane bardzo precyzyjnie (rys. 4-2).

252  Odciskaj  kszta ty przysz ego odlewu cz ci maszyny w masie formierskiej.

Rys. 4-1. Model korpusu przek adni: a – z o ony, b – roz o ony 
(fot. B. Branowski)

Rys. 4-2. Obróbka modeli na frezarce CNC: a – obróbka zgrubna (ma-
teria  – MDF ), b – „wierszowanie” (wyka czanie po obróbce zgrubnej)
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Cechy charakterystyczne drewna oraz zastosowanie ró nych jego ro-
dzajów w modelarstwie odlewniczym zestawiono w tabeli 30. 

Tabela 30

Zastosowanie drewna na modele odlewnicze (na podstawie BARANOWSKIEGO 1986)

Materia Cechy charakterystyczne Zastosowanie

1 2 3

Sosna Ma a ch onno  wilgoci, odporno  na biode-
gradacj , niewielka sk onno  do paczenia si , 
niejednorodno  budowy, dobra obrabialno , 
zwi kszona chropowato  powierzchni.

rednie oraz du e zespo y mo-
delowe w produkcji jednostko-
wej i seryjnej.

wierk, 
jod a

Znaczna sk onno  do paczenia si , niejedno-
rodno  budowy (wyst powanie wad anato-
micznych, np. skr tu w ókien, niezwi zanych 
s ków), z a obrabialno .

Proste zespo y modelowe 
w produkcji jednostkowej i ma-
oseryjnej, mniej znacz ce cz -
ci zespo ów modelowych.

Olsza Odporno  na rodowisko wilgotne, sk on-
no  do biodegradacji powierzchni, jednorod-
na budowa, atwo  obróbki, ma a chropowa-
to  powierzchni, ma a twardo .

Ma e i rednie zespo y mode-
lowe (g ównie modele i p yty 
modelowe) o zwi kszonej do-
k adno ci wymiarowej.

Lipa Jednorodna budowa, dobra obrabialno , ma a 
chropowato  powierzchni, ma a twardo .

Ma e modele i rdzennice w pro-
dukcji jednostkowej.

Brzoza Sk onno  do gnicia pod wp ywem wilgoci, 
jednorodna budowa, ma a sk onno  do pa-
czenia si , ma a chropowato  powierzchni, 
dobra obrabialno  i dobre w a ciwo ci me-
chaniczne.

Drobne cz ci modeli i rdzen-
nic, licowanie powierzchni ro-
boczych.

Buk Du a sk onno  do paczenia si , z a obrabial-
no , dobre w a ciwo ci wytrzyma o ciowe .

Ma e modele o prostej konÞ gu-
racji, drobne cz ci modeli.

D b Sk onno  do p kania ( upliwo ), z a obra-
bialno , du a twardo .

Cz ci niestykaj ce si  z mas  
formiersk .

Grusza , 
orzech 

Ma a wra liwo  na wilgo , ma a sk onno  
do paczenia si , dobra obrabialno , ma a 
chropowato  powierzchni, dobre w a ciwo-
ci mechaniczne.

Ma e modele i rdzennice 
o skomplikowanej konÞ guracji 
w produkcji seryjnej, o du ej 
trwa o ci i dok adno ci.

Klon Zwarta i wytrzyma a budowa, ma a sk onno  
do paczenia si , z a obrabialno , ma a chro-
powato  powierzchni.

Drobne modele o skompliko-
wanej konÞ guracji w produk-
cji seryjnej, licowanie rednich 
i du ych modeli i rdzennic.

Jesion Sk onno  do biodegradacji w warunkach 
zmiennej wilgotno ci, zwarta budowa, z a ob-
rabialno .

Licowanie rednich i du ych 
modeli w produkcji seryjnej.
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Oprócz materia ów wymienionych w tabeli 30 w modelarstwie od-
lewniczym stosuje si  tworzywa drewnopochodne, takie jak: lignamon, 
lignomer oraz sklejk  delta (opisywan  na s. 183 i dalej).

Lignamon jest produktem powsta ym w wyniku zmi kczania drewna 
amoniakiem i nast puj cego po nim prasowania w podwy szonej tem-
peraturze i równoczesnego suszenia, utwardzania oraz obróbki cieplnej. 
Gabaryty modeli i rdzennic z lignamonu nie przekraczaj  500 mm. Trwa-
o   modeli wynosi do 15 000, a rdzennic – do 20 000 zaformowa .

Lignomer  jest produktem nasycenia drewna styrenem253, spolimery-
zowanym nast pnie pod zwi kszonym ci nieniem i w temperaturze do 
90°C (BARANOWSKI 1986). Trwa o   zespo ów modelowych z lignomeru 
jest ponad dwa razy wi ksza ni  z drewna naturalnego. Lignomer na-
daje si  szczególnie na drobne modele (w kszta cie bry  obrotowych), 
na elementy odstaj ce modeli nara one na przyspieszone zu ycie oraz na 
modele, które powinny mie  bardzo stabilne wymiary. Chocia  lignomer 
cechuje si  licznymi zaletami, to jednak z uwagi na toksyczno  styrenu 
nie znalaz  szerszego zastosowania. 

Zagadnieniem podstawowym w produkcji modeli z tworzyw drzew-
nych jest takie ich zaprojektowanie i wykonanie, eby zminimalizowa  
wp yw naturalnej wady tych tworzyw – niestabilno ci wymiarowej. Mo-
dele z litego drewna najcz ciej skleja si  z kilku cz ci. Sklejanie odby-
wa si  stronami o podobnym uk adzie s oi rocznych. Po czenie klejowe 
najcz ciej jest wzmacniane ko kami drewnianymi, wkr tami lub nawet 

253  Technologi  polimeryzacji styrenu w drewnie opatentowa  w po owie lat sie-
demdziesi tych XX wieku profesor Maciej awniczak.

Tabela 30 – cd.

1 2 3

Grab Zwarta i wytrzyma a budowa, ma a sk onno  
do paczenia si , ma a chropowato , du a od-
porno  na cieranie.

Szczególnie trwa e modele 
o skomplikowanej konÞ guracji, 
lokalne wzmocnienia modeli.

Sklejka  
i p yta 
stolarska 

Dobre w a ciwo ci wytrzyma o ciowe , ma a 
sk onno  do odkszta ce , du a odporno  na 
wilgo , ma a chropowato  powierzchni.

P asko cienne modele, p yty, 
szablony i wzorniki, licowanie 
modeli oraz du ych rdzennic.

Lignofol Jw. Modele o zwi kszonej trwa o-
ci, o gabarytach do 600 mm, 

licowanie powierzchni robo-
czych, modeli i rdzennic.
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gwo dziami wbijanymi w nawiercone wcze niej otwory o rednicy 
mniejszej ni  rednica gwo dzia.

Drewno w instrumentach muzycznych – gitary

Charakterystyczne dla instrumentów strunowych z rodziny gitar  oraz 
z rodziny skrzypiec jest czenie ich elementów konstrukcyjnych niemal 
wy cznie technik  klejenia – wyj tkowo rzadko stosuje si  metalowe 

czniki wzmacniaj ce po czenia. 
Instrumenty z rodziny gitar  mo na rozmaicie klasyÞ kowa  (np. gita-

ra akustyczna  klasyczna, gitara akustyczna  do grania akordami, gitara 
elektryczna, gitara basowa, gitara dobro, gitara hawajska, gitara elektro-
akustyczna i wiele innych). Z punktu widzenia konstrukcji najwa niejszy 
wydaje si  podzia  na gitary akustyczne i elektryczne. W gitarach  aku-
stycznych drgania strun s  przenoszone przez podstawek (mostek) do 
p yty wierzchniej. D wi k  jest przetwarzany i wzmacniany wewn trz 
pud a rezonansowego i nast pnie emitowany przez okr g y otwór w p y-
cie rezonansowej. W gitarach  elektrycznych przetworniki zamieniaj  
drgania strun na sygna  elektryczny, który jest pó niej wzmacniany przez 
wzmacniacz i emitowany przez g o niki.

G ównymi elementami konstrukcyjnymi gitary akustycznej  s : (1) pu-
d o rezonansowe, (2) gryf (na którym s  rozmieszczone progi) oraz (3) 
g ówka z kluczami s u cymi do strojenia gitary. Do budowy gitar  sto-
suje si  kilkadziesi t gatunków drewna, a ka dy egzemplarz jest wytwo-
rzony z udzia em co najmniej kilku jego gatunków. 

Przeci tna gitara akustyczna  ma nast puj ce wymiary pud a rezo-
nansowego: d ugo  – 480 mm, szeroko  – 290 i 370 mm, g boko  – 
80-100 mm. Na pud o rezonansowe  sk adaj  si  nast puj ce elementy:

u ebrowana p yta wierzchnia wykonana z drewna rezonansowego 
(gatunki podano w tabeli 31); p yta sk ada si  zwykle z dwóch sy-
metrycznych po ówek (tak, aby w ókna by y u o one w osi pod u -
nej gitary) wyci tych za pomoc  prasy wyposa onej w szablon; do 
jej spodniej cz ci jest przyklejone u ebrowanie u atwiaj ce pro-
pagacj  drga  w kierunku poprzecznym do kierunku przebiegu 
w ókien (wzór u ebrowania jest charakterystyczny dla wytwórcy), 
w rodkowej cz ci p yty wykonuje si  otwór (tym mniejszy, im 
bardziej basowe brzmienie ma mie  instrument), 
boczki wykonane z topoli  lub mahoniu , gi te na gor co (listwy 
przed gi ciem zanurza si  na 15 s w gor cej wodzie, nast pnie 
przez minut  formuje si  na szablonie za pomoc  prasy),
p yta dolna z klonu  lub palisandru .
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Na pudle rezonansowym znajduj  si : strunnik (obci ony si  oko o 
60 kg, z hebanu) i mostek (np. z ko ci).

Do pud a jest przymocowana szyjka, pokryta hebanow  lub palisan-
drow  podstrunnic  z nabitymi progami (do 19 szt.), o cznej grubo ci 
do 23 mm. W celu uchronienia szyjki przed wypaczeniem przykleja si  
do niej sztywn  belk  drewnian  lub stalow . Struny  (menzura od 630 do 
665 mm) dziel  si  na wiolinowe (dawniej wykonywane z jelit, obecnie 
z nylonu) oraz basowe (jedwabne z metalow  owijk ).

Tabela 31

Materia y pude  rezonansowych gitar  akustycznych i ich ranking wed ug pro-
ducentów

Drewno
Nazwa 

angielska
Opis

Ranking

wg 
M.

wg
G.

wierk sitkajski
(Picea sitchensis (Bong.) 
Carrière)

Sitka spruce Najlepsza wibroakustyka, nieza-
le nie od rodzaju strun to drew-
no zapewnia dobr  i równo-
miern  wibracj  w ca ym zakre-
sie cz stotliwo ci, niezale nie 
od g o no ci d wi ku.

1 2

wierk Engelmanna
(Picea engelmannii Parry 
ex Engelm.)

Engelmann 
spruce

Drewno bardzo lekkie, umo li-
wia uzyskanie nieco g o niejsze-
go i bardziej „przestrzennego” 
d wi ku ni  wierk  sitkajski, 
nieco gorsze niskie brzmienia.

2 3

wierk pospolity 
(Picea abies (L.) 
H. Karst.)

Italian alpine 
spruce (M.),
European 
spruce (G.)

Charakterystyka zbli ona do 
drewna wierka Engelmanna.

3 5

wierk czerwony 
(Picea rubens Sarg.)

Red spruce Charakterystyka zbli ona do 
drewna wierka pospolitego.

4 1

wierk bia y 
(Picea glauca (Moench) 
Voss)

White spruce Tradycyjny materia  do budowy 
gitar  klasycznych.

– 4

M. – C.F. Martin & Co (du a wytwórnia gitar  za o ona w 1833 roku w USA przez 
Christiana Fredericka Martina – www.martinguitar.com).

G. – Goodman Guitars (mniejsza wytwórnia gitar  prowadzona przez Brada Goodma-
na – www.goodmanguitars.com).
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Podstawowe materia y p yt rezonansowych stosowanych w gitarach  
akustycznych oraz ich ranking wed ug dwóch licz cych si  na rynku pro-
ducentów gitar  przedstawiono w tabeli 31.

Najwi kszy wp yw na jako  d wi ku gitary akustycznej  ma p yta re-
zonansowa, czyli górna cz  korpusu (pud a rezonansowego). Wyko-
nuje si  j  najcz ciej z litego drewna wierkowego . Wybrane warianty 
konstrukcyjne p yty rezonansowej przedstawiono na rysunku 4-3.

U ebrowanie p yty rezonansowej ma za zadanie polepszenie pro-
pagacji d wi ku w poprzek w ókien oraz wzmocnienie wytrzyma o ci 
mechanicznej pud a. Brzmienie gitary w du ej mierze zale y równie  od 
wymiarów, geometrii i masy korpusu oraz g sto ci i twardo ci drewna, 
z którego jest zbudowany. 

Drewno wykorzystuje si  równie  do budowy gitar elektrycznych. 
Gitara elektryczna  zosta a skonstruowana w latach trzydziestych XX wie-
ku, jest zbli ona konstrukcyjnie do gitary akustycznej , ró ni si  jednak 
od niej kilkoma elementami. Najwa niejsza ró nica wynika z nieco innej 
funkcji korpusu, który nie musi wzmacnia  d wi ku, tak jak w gitarze 
akustycznej. Korpus w gitarze elektrycznej mo e by  wykonany jako: 

 Rys. 4-3. Warianty konstrukcyjne p yty rezonansowej pud a gitary: a-d – 
uk ady klasyczne, e, f – uk ady X, g, h – uk ady swobodne
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(1) pud o rezonansowe (jednak o innym kszta cie ni  w gitarach aku-
stycznych), (2) pud o rezonansowe z umieszczonym centralnie blokiem 
z litego drewna lub (3) blok litego drewna. Lity korpus mo e by  zbudo-
wany z drewna (najcz ciej), w ókna szklanego, stopu aluminium z ma-
gnezem lub kompozytów graÞ towo-epoksydowych. Gitary elektryczne 
zazwyczaj maj  d u szy gryf ni  gitary akustyczne. Na korpusy gitar  
elektrycznych najcz ciej stosuje si  drewno drzew li ciastych – topoli , 
olszy , lipy , jesionu , klonu , mahoniowca i innych gatunków254, a w przy-
padku ta szych modeli – sklejk   drzew li ciastych (np. brzozy b d  olszy  
z bukiem255).

Du y wp yw na akustyk  instrumentów strunowych ma sposób po-
czenia gryfu z korpusem. Najta sz  w wykonaniu i jednocze nie naj-

mniej korzystn  akustycznie konstrukcj  jest gryf przykr cany (tzw. 
bolt-on) – tego typu rozwi zania nie stosuje si  w klasycznym lutnictwie, 
a jedynie w produkcji masowej. Wysokiej klasy instrumenty s  czone 
wy cznie technik  klejenia. Gryf wklejany (tzw. set-in) jest lepszym i za-
razem dro szym wariantem. Najlepsze parametry instrumentu zapewnia 
konstrukcja neck-thru-body, w której obydwa miejsca zamocowania strun 
znajduj  si  na jednym kawa ku drewna, a dwie boczne cz ci korpusu 
s  doklejone do gryfu.

Podstrunnice i intarsje gitar  (akustycznych i elektrycznych) wykonuje 
si  z twardych, odpornych na zu ycie, gatunków drzew li ciastych (np. 
orzechu, klonu). Szczególnie cenione jest drewno gatunków tropikalnych  
(np. heban). Podstrunnice i intarsje pokrywa si  lakierami metakrylowy-
mi, które zwi kszaj  twardo  powierzchni oraz zabezpieczaj  j  przed 
wp ywem wilgoci, zmniejszaj c naturaln  higroskopijno  drewna.

254  Bardzo cz sto stosuje si  gatunki tropikalne, takie jak: dalbergia czarna (Dal-
bergia nigra (Vell.) Allemao ex Benth.), bubinga (Copaifera salikounda Heckel), orzech 
w oski (Juglans regia L.), akacjowiec koa (Acacia koa A. Gray).

255  Na sklejki „gitarowe” stosuje si  równie  inne gatunki drewna: dalbergie (Dal-
bergia nigra (Vell.) Allemao ex Benth. – ang. Brazilian rosewood, Dalbergia latifolia Roxb. 

– ang. East Indian rosewood), akacjowiec koa (Acacia koa A. Gray – ang. Hawaiian ß amed 
koa), maho   (Swietenia macrophylla King – ang. Honduras mahogany), orzechy (Juglans 
californica Wats. – ang. California walnut i Juglans hindsii – ang. Hinds’ black walnut), 

klon  wielkolistny (Acer macrophyllum Pursh – ang. big-leaf maple), klon  jawor  (Acer 

pseudoplatanus L. – ang. great maple), klon  srebrzysty (Acer saccharum Marshall – ang. 

sugar maple), wi ni  (Prunus serotina Ehrh. – ang. black cherry).
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Drewno w narz dziach

Drewno lite  mo e by  stosowane równie  na cz ci (najcz ciej na 
uchwyty) narz dzi r cznych oraz urz dze  u ywanych w gospodarstwie 
domowym. Na trzonki narz dzi „uderzeniowych” (m otki, kilofy) u y-
wa si  gatunków drewna o du ej spr ysto ci (np. buku , grabu , brzozy ). 
Osady pilników i p dzli wzmacnia si  metalowymi obr czami. Wybrane 
przyk ady zastosowania drewna na cz ci chwytowe narz dzi zawiera 
tabela 32.

Tabela 32

Wybrane zastosowania drewna na narz dzia

Nazwa Zastosowanie FotograÞ a Uwagi

1 2 3 4
Oprawka 
drewniana

W jubilerstwie Grab 

Szczotka 
bawe niana

W jubilerstwie Na drewnianej, okutej, 
pia cie

Szczotka 
Þ browa

W kuchni Trzpie  z drewna buku 

P dzel AGD Buk , brzoza 

Zwornica 
rubowa

W stolarstwie Twarde drewno  gatun-
ków li ciastych 

Zacisk 
drewniany 
mimo rodowy

W stolarstwie Ramiona zacisku 
z twardego drewna; 
w celu zabezpieczenia 
chwytanej powierzchni 
przed uszkodzeniem 
cz ci ramion zacisku 
s  pokryte korkiem
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Przyk ady zastosowania drewna jako materia u konstrukcyjnego 
drobnych urz dze  u ywanych w gospodarstwie domowym przedsta-
wia tabela 33.

Tabela 33

Wybrane zastosowania drewna na przedmioty codziennego u ytku

Nazwa Zastosowanie FotograÞ a Uwagi

Szczotka AGD Buk 

Parasol Artyku  
codziennego 
u ytku

Uchwyt z gi tego 
drewna buku 

Grzechotka Zabawka Klon 

Kó ka W meblarstwie Buk ; szer.: 21 mm, 
redn.: 50-70 mm, 

no no : 50-70 kg, 
ok adzina z gumy 
(prod. Rader)

Tabela 32 – cd.

1 2 3 4
M otek 
gumowy

Uniwersalne Narz dzie „uderzenio-
we”, stosuje si  zatem 
gatunki spr yste, np. 
klon, brzoz

M otek Uniwersalne Jw.
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Podstawowym materia em na drobn  galanteri  drzewn  oraz cz ci 
maszyn jest drewno buku , które z racji swojej ciep ej ( ó tawej i ró owa-
wej)  barwy doskonale nadaje si  do tego celu. Oprócz buku  stosuje si  
brzoz  , klon , grab .

Sprz t sportowy

Inn  grup  przedmiotów, które s  wytwarzane z litego drewna, jest 
sprz t sportowy (np. kije – baseballowe, do krykieta, bilardowe, szczotki 
do curlingu, wios a, cz ci odzi aglowych).

Standardowy kij baseballowy, przedstawiony na rysunku 4-4 a, ma nie 
wi cej ni  70 mm rednicy i do 1067 mm d ugo ci, mo e by  wykonany 
z drewna lub aluminium. Profesjonalne kije baseballowe s  wytwarzane 
z litego (niewydr onego) drewna; kije ze stopów aluminium powodowa-
yby wybijanie pi ki poza boisko. Wi kszo  kijów jest wykonana z drew-

na jesionowego , rzadziej z orzesznika 256 lub klonu . Dopuszczalne proÞ le, 
materia y i wymiary kijów zale  od lokalnych przepisów ligowych.

Kije do krykieta (rys. 4-4 b) najcz ciej s  wykonywane z litego drewna 
wierzbowego. Ten rodzaj materia u zapewnia kompromis mi dzy odpo-
wiedni  mas , odporno ci  na uszkodzenia powierzchni (zagniecenia od 
pi ki) oraz spr ysto ci .

Niemal wszystkie kije bilardowe (rys. 4-4 c) s  wykonane z litego 
drewna, nieliczne egzemplarze s  oklejone matami z w ókna szklanego 

256  Orzesznik (Carya) – drzewo z rodziny orzechowatych (Juglandaceae), obejmu-
j cej 22 gatunki drzew. W Polsce wyst puj  trzy z nich: orzesznik gorzki, orzesznik 
siedmiolistkowy i orzesznik pi ciolistkowy.

Rys. 4-4. Kije: a – baseballowy, b – do krykieta, c – bilardowe (bez kapki)
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lub w glowego. Amatorskie kije s  wytoczone z jednego kawa ka drew-
na, profesjonalne – s  po czone z dwóch. Typowy kij ma 1,5 m d ugo ci 
i wa y 510-600 g, sk ada si  z cz ci chwytowej (o d ugo ci 0,5-0,6 m), 
oraz szczytówki zako czonej furel , na której naklejona jest skórzana kapka. 
Cz  chwytow  zazwyczaj wykonuje si  z jesionów  (Fraxinus L.), nato-
miast szczytówk  – z drewna klonów  (Acer L.). Obie cz ci s  czone muf  
(plastikow , stalow  lub z br zu) lub wklejone bezpo rednio. Oprócz 
wy ej wymienionych tradycyjnych materia ów stosuje si  drewna tropi-
kalne. Lite kije drewniane próbowano zast pi  kijami metalowymi, z two-
rzyw sztucznych oraz kompozytowymi, jednak aden z tych materia ów 
nie zosta  zaakceptowany. Drewniane szczytówki kijów bilardowych s  
wykonywane czasoch onn  metod  polegaj c  na wielokrotnym sezo-
nowaniu (suszeniu), a nast pnie toczeniu. Cykl suszenie–toczenie mo e 
by  powtarzany 7-11 razy i trwa  18-24 miesi ce. Przy ostatnim toczeniu 
nadaje si  szczytówce odpowiedni  g adko , stosuj c np. nagniatanie 
specjalnym narz dziem celem zamkni cia porów drewna i zmniejszenia 
w ten sposób mo liwo ci deformacji na skutek zmian wilgotno ci mate-
ria u. Kij jest zabezpieczony pow okami lakierowymi. Proces skrawania 
oraz lakierowania najcz ciej jest wykonywany r cznie. Cz  chwytowa 
kija jest owijana w óknem (najcz ciej naturalnym). R koje  owija si  ni-
ci  (zwykle dwiema warstwami w przeciwnych kierunkach) na d ugo ci 
oko o 0,30-0,35 m. Cz  opleciona ma mniejsz  rednic  i po nawini ciu 
oplotu oraz po zalaminowaniu rednica ca ej cz ci chwytowej jest jedna-
kowa. Drewniane nieowini te cz ci r koje ci s  barwione i lakierowane 
kilkoma warstwami lakieru odpornego na uderzenia.

4.3. Zastosowania tworzyw drewnopochodnych

Z oty rodek (franc. juste milieu) 
(Blaise Pascal, 1623-1662)257

Spo ród tworzyw drewnopochodnych najcz ciej w budowie maszyn 
stosowana jest sklejka oraz drewno prasowane  (lite i forniry) z udzia em 
tworzyw sztucznych.

257  PASCAL (2000).
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Sklejka 

Sklejka  znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach budowy urz dze  
typu maszynowego; mo na do nich zaliczy :

sprz t sportowy – m.in. rakietki do tenisa sto owego, deski narciar-
skie (snowboardy), deskorolki, niektóre typy nart, p ozy do sanek, 
kije hokejowe, nieliczne kije golfowe, rowery, kajaki oraz wios a;
samochody i inne rodki transportu – m.in. elementy karoserii, 
ok adziny cian, pod ogi autobusów i wagonów kolejowych, ele-
menty konstrukcji foteli, burty, przegrody i pó ki, obudowy, skrzy-
nie adunkowe, pod ogi w naczepach i przyczepach258, elementy 
nadwozi, bryczki i powozy;
odlewnictwo – modele odlewnicze (drewno brzozowe , olchowe , 
drewno gruszy  lub orzecha ; model jest sklejony z bardzo grubych 
fornirów);
przemys  stoczniowy i szkutnictwo – wyposa enie wn trz statków, 
ciany i pod ogi adowni statków, kad uby i wyposa enie wn trz 

jachtów i odzi;
instrumenty i sprz t muzyczny – skrzynie pianin, fortepianów  i in-
nych instrumentów, skrzynki kolumn g o nikowych;
lotnictwo – ró nego rodzaju wewn trzne wyposa enie samolotów, 
szybowców, elementy modeli (w modelarstwie);
energetyka – do produkcji rdzeni wielkowymiarowych transforma-
torów energetycznych;
opakowania.

Deski rakietek tenisowych s  najcz ciej wykonywane z trój-, pi -
cio- lub siedmiowarstwowej sklejki . Twardsze drewno (np. afryka skie: 
limba259 – Terminalia superba Engl. & Diels, koto260 – Pterygota cordifolia 
A. Chev., anegre – Sapotaceae aningeria261 lub japo skie: cyprysików Cha-
maecyparis262) jest u ywane na warstwy zewn trzne, natomiast bardziej 

258  Elementy drewniane mog  stanowi  nawet blisko 5% masy nowoczesnej na-
czepy do ci gnika siod owego.

259  Wyst puje równie  pod nazwami limbo ciemne oraz limbo bia e – wykazane 
w polskiej normie PN-D-97004: Okleiny z drewna pochodz cego z tropikalnej strefy 
klimatycznej. Ró ne okre lenia barw tego samego gatunku wynika z wyra nie wy-
st puj cych ciemnych cz ci twardzieli  drewna.

260  Drewno niewykazane w normie PN-D-97004.
261  Gatunek nieodnotowany w systemie taksonomicznym GRIN.
262  Znanych jest pi  gatunków: cyprysik t po uskowy, cyprysik Lawsona, cypry-

sik nutkajski, cyprysik groszkowy, cyprysik ywotnikowy.
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mi kkie drewna (np. europejska sosna  zwyczajna , afryka ska abachi263 – 
Triplochiton scleroxylon K. Schum.) stanowi  warstw  wewn trzn  deski. 
Pomi dzy warstwami fornirów mog  by  wklejone warstwy laminatów 
z w óknami w glowymi (potocznie zwanymi karbonowymi). Poszcze-
gólne kompozycje rodzajów drewna stosowane na rakietki ró ni  si  
spr ysto ci  i wag , a przez to szybko ci  odbicia i atwo ci  kontro-
li kierunku lotu odbijanej pi ki. Deski rakietek s  dobierane do ka dej 
z siedmiu podstawowych strategii gry w tenisa sto owego.

Przyk ad rakietki do tenisa sto owego oraz jej budow  przedstawiono 
na rysunku 4-5.

Podobnie jak niektóre rakietki do tenisa sto owego, wi kszo  nart 
i snowboardów (rys. 4-6) jest wytwarzana z fornirów sklejonych z warstw  
(lub warstwami) laminatu z w óknami karbonizowanymi lub szklanymi. 

Snowboardy (rys. 4-6) s  wyproÞ lowane i mog  mie  d ugo  od 
120 cm (dla dzieci) do 215 cm (profesjonalne, tzw. alpejskie). Ich szero-
ko  wynosi od 15 do 28 cm (zazwyczaj 24-25). lizg deski (powierzch-
nia, któr  si  styka ze niegiem) jest pokryty higroskopijnym tworzywem 
sztucznym264, które umo liwia absorpcj  smarów zmniejszaj cych tarcie. 

263  Drewno bardzo spr yste, o dobrych w a ciwo ciach akustycznych, s u y do 
budowy afryka skich b bnów. Dobrze izoluje cieplnie – jest stosowane do budowy 
saun.

264  Najcz ciej jest to polietylen ultrawielkocz steczkowy – UHMW–PE (ang. ul-
tra high molecular weight polyethylene). UHMW–PE charakteryzuje si  bardzo dobrymi 
w a ciwo ciami lizgowymi oraz mechanicznymi i nie wykazuje tendencji do korozji 
napr eniowej. Jest stosowany m.in. w panewkach sztucznych stawów biodrowych.

Rys. 4-5. Rakietka do tenisa sto owego: a – deska rakietki, b – pi ciowarstwo-
wa struktura deski, c – kompletna rakietka z ok adzinami
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Kraw dzie boczne deski s  zwykle zaopatrzone w okucia wykonane ze 
stopów metali lekkich (zabezpieczaj ce przed rozwarstwieniem i u a-
twiaj ce wykonywanie zwrotów i ewolucji). Najpopularniejszymi rodza-
jami drewna na forniry stosowanymi w budowie desek s : buk , topola , 
brzoza , a nawet bambus  (który z formalnego punktu widzenia nie jest 
drewnem).

Ze znacz cym udzia em drewna wykonuje si  deskorolki. Tak zwany 
deck deskorolki, czyli g ówny jej element, pokryty tworzywem antypo-
lizgowym, jest wykonany najcz ciej z siedmiu (rzadziej z dziewi ciu) 

warstw fornirów, czasem z udzia em warstw laminatów w glowych lub 
aramidowych. 

Popularnym materia em stosowanym na deskorolki jest twarde 
i wytrzyma e drewno klonu  srebrzystego (Acer saccharinum L.). Typowy 
siedmiowarstwowy deck najd u szej deskorolki (tzw. longboard o d ugo-
ci 0,9-1,5 m) zosta  przedstawiony na rysunku 4-7. Jest on zbudowany 

z trzech warstw fornirów, dwóch z twardego drewna li ciastego (klo-
nu ) o w óknach poprzecznych do osi pod u nej oraz z jednej warstwy 
mi kkiego drewna gatunków iglastych  o w óknach zorientowanych po-
d u nie. Poszczególne warstwy drzewne oraz z tworzyw sztucznych s  
dobrane w sposób zapewniaj cy deskorolce odpowiedni  spr ysto . 
Powierzchnia jest pokryta wielowarstwow  pow ok  lakierow  odporn  
na uderzenia.

Pewne typy kijów hokejowych s  wykonywane z udzia em forni-
rów topolowych (np. topoli  osiki – Populus tremula L.). Struktura kija 
przypomina warstwow  budow  decku deskorolki, sk ada si  z rdzenia 
z drewna osikowego wzmocnionego laminatami z w ókien szklanych 
i w glowych. Wprawdzie kije z udzia em drewna s  mniej popularne od 

Rys. 4-6. Snowboard: a – siedmiowarstwowa struktura, b – snowboard okuty 
aluminium i wyproÞ lowany
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kijów ze stopów aluminiowych oraz kijów kompozytowych wykonanych 
z tworzyw sztucznych (aramidowych, w glowych itp), jednak s  pro-
dukowane. Niektóre kije maj  wymienne ko cówki (tzw. opatki), które 
w zale no ci od potrzeby mo na wymienia  na wykonane z kompozytu 
drzewnego, metalowe lub z tworzyw sztucznych.

Do  nietypowym obszarem zastosowa  tworzyw drzewnych jest wy-
korzystanie ich na ramy rowerów. Drewniane rowery s  produkowane 
przez szereg Þ rm, m.in: (1) portugalsk  Xylon Bikes, (2) dwie kooperuj ce 
holenderskie: Bleijh B.V. i Design Amsterdam, (3) austriack  GP, (4) nie-
mieck  Waldmeister czy (5) brazylijsk  Gotabikes. Oprócz Þ rm produku-
j cych rowery s  Þ rmy specjalizuj ce si  w produkcji cz ci i akcesoriów 
rowerowych (np. River Bike USA – drewniane b otniki i podstawki pod 
rowery czy Brano Meres Engineering & Design USA – bambusowe ramy). 
W Þ rmie GP prowadzono badania nad zastosowaniem sklejkowych ele-
mentów t umi cych drgania, jednak z uwagi na niemo no  regulacji 
t umienia (która zale y od wagi u ytkownika roweru) zrezygnowano 
z dalszych bada . 

Rys. 4-7. Budowa sandwiczowa deskorolki typu longboard



322 4. Wspó czesne zastosowania drewna w budowie maszyn

Wybrane warianty konstrukcyjne drewnianych ram rowerowych zo-
sta y pokazane na rysunku 4-8, wszystkie s  wykonane z proÞ lowanej 
na gor co sklejki , sk adaj cej si  z kilku- kilkudziesi ciu warstw. W miej-
scach mocowania tylnego ko a, siode ka, suportu oraz widelca s  wkle-
jone metalowe tuleje (m.in. ze stopów tytanu). Rodzaj zastosowanego 
drewna jest niestety najcz ciej obj ty tajemnic . Producenci zapewniaj  
o doskona ych w a ciwo ciach wytrzyma o ciowych oraz amortyzacyj-
nych ram wykonanych z tak nietypowego materia u (KAUFMANN 2006).

Przyk ady drewnianych rowerów zamieszczono na rysunku 4-9.

Rys. 4-8. Drewniane ramy rowerów Þ rm: a – Xylon Bikes, Portugalia 
(cztery modele), b – Waldmeister, Niemcy, c – GP, Austria

Rys. 4-9. Drewniane rowery: a – sandwichbike wykonany w koprodukcji Þ rm 
Bleijh B.V. i Design Amsterdam, Holandia, b – jano Þ rmy Waldmeister, Niemcy
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W opisywanych rowerach zastosowano zaawansowane technicznie 
rozwi zania konstrukcyjne, m.in: nap d paskiem z batym (rower GP), 
widelce i ko a o obr czach wykonanych z poliw glanu (rower Waldmeis-
ter) itp. Wszyscy wymienieni producenci rowerów oferuj  mechanizmy 
i osprz t renomowanych wiatowych Þ rm.

Rysunek 4-10 przedstawia szczegó y holenderskiego „drewnianego” 
roweru sandwichbike. Jest on jeszcze w stadium koncepcyjnym. Ciekawie 
skonstruowana jest jego rama, która sk ada si  z dwóch cz ci b d cych 
lustrzanym odbiciem. Nabywca sandwichbike’a otrzymuje rower w cz -
ciach i samodzielnie skr ca ze sob  obie po ówki ramy, montuj c me-

talowe jej cz ci, poszczególne uk ady (nap dowy, jezdny, hamulcowy 
i kierowniczy) oraz pozosta y osprz t (siode ko, uk ad o wietleniowy, 
sygna  d wi kowy, sakwy itp.) – przypomina to nieco sk adanie mebli 
do samodzielnego monta u.

Konstrukcja no na i ko a wspó czesnego roweru mog  by  wykonane 
niemal w ca o ci z drewna. Takie rowery przedstawiono na rysunkach 
4-11 i 4-12. Rowery brazylijskiej Þ rmy Gotabikes (rys. 4-11) s  produko-
wane z sosnowej sklejki szkutniczej (wodoodpornej) – kszta tki sklejko-
we s  wytwarzane r cznie, a nast pnie obrabiane, tak e rama sprawia 

Rys. 4-10. Szczegó y roweru do samodzielnego monta u sandwichbike, 

Holandia
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wra enie, jakby by a wykonana z jednego kawa ka drewna o naturalnej 
krzywi nie. Rowery Gotabikes s  wytwarzane jednostkowo, tylko na 
indywidualne zamówienie i – jak zapewnia producent – nie ma dwóch 
identycznych egzemplarzy. Czas produkcji i niezb dnych testów jednego 
roweru trwa ponad dwa miesi ce, rama jest obj ta dwuletni  gwarancj . 
Waga roweru gotowego do jazdy mie ci si  w granicach 15-23 kg (23 kg 
wa y rower z drewnianymi ko ami).

Najta szy model Gotabikes z linkami hamulcowymi poprowadzo-
nymi na zewn trz ramy kosztuje 800 euro, wersja z linkami wewn trz 
ramy – 1000 euro, natomiast najdro szy model, z drewnianym widelcem, 
kosztuje 1800 euro. Do wszystkich modeli oferowane s  drewniane ko a 
kosztuj ce oko o 1200 euro za komplet.

Na rysunku 4-12 przedstawiono kilka przyk adów drewnianych ro-
werów o ramach i obr czach kó  z drewna. 

Rys. 4-11. Rower z ram  pozbawion  prostych linii, inspirowan  kszta tami 
natury, produkcji Gotabikes, Brazylia (w górnym prawym rogu – rama o in-
nym kszta cie w trakcie produkcji)
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Z drewna wykonuje si  równie  inne cz ci rowerowe, takie jak b ot-
niki (rys. 4-13 a), podstawki na rower (rys. 4-13 b), baga niki (rys. 4-13 c) 
czy kierownice (rys. 4-13 d, f). B otniki drewniane (takie jak pokazane na 
rys. 4-13 e) wytwarza si  ze sklejki  z twardego drewna drzew rosn cych 
w Ameryce Pó nocnej: jesionu , klonu , orzesznika  (Carya Nutt. – 14 ga-
tunków) oraz z drzew tropikalnych: amarantu (Peltogyne venosa (Vahl) 
Benth.), palisandru  (Dalbergia spp.), wenge  (Millettia laurentii De Wild.) 
oraz lacewood  (Cardwellia sublimis). Forniry s  sklejane wodoodpornym 
klejem oraz impregnowane wodoodpornym olejem (tzw. teak oil). Kie-
rownice s  zwykle wykonywane z drewna bukowego  gi tego na gor co.

Rama roweru mo e by  tak e wykonana z odyg bambusa 265 (rys. 
4-14) wklejonych w metalowe mufy. Pewnym problemem jest tu dobór 

265  Wi cej informacji na temat zastosowania bambusa  w budowie rowerów 
znajduje si  na stronie internetowej Þ rmy Calfee Design (www.calfeedesign.com/
bamboo.htm) oraz na stronie projektu Bamboo Bike realizowanego przez The Earth 
Institute w Columbia University (www.bamboobike.org).

Rys. 4-12. Rowery wykonane niemal w ca o ci z drewna: a – rower (WOODBIKE 
2007), b – rama woodbike wykonana ze sklejki  (brzoza , wi nia , jesion , d b ), 
c – konstrukcja amatorska (www.peterhans.nu), d – pojazd freedom (OTTAVIA’S 
SUITCASE 2007)
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Rys. 4-13. Drewniane cz ci rowerowe: a – b otniki (RIVER CITY BICYCLES 2007), 
b – podstawka na rower (RIVER CITY BICYCLES 2007), c – drewniany baga -
nik (FAST BOY CYCLES 2008), d – drewniana kierownica (FAST BOY CYCLES 2008), 
e – os ona a cucha, konstrukcja amatorska (www.peterhans.nu), f – drewnia-
na kierownica (KAUFMANN 2006)

Rys. 4-14. Rower bambusowy Brano Meres Engineering & Design, S owacja 
(MERES 2007)
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odyg bambusa , tak aby mia y odpowiednie wymiary, odpowiedni  ja-
ko  powierzchni (brak rys i wgniece ) i wytrzyma o  (niepora one 
przez owady). Rama zosta a zrobiona z siedmiu odcinków malezyjskie-
go bambusa  wklejonych (i zabezpieczonych wkr tami) w kompozytowe 
mufy wykonane z udzia em w ókna w glowego. Waga takiej ramy nie 
przekracza 2 kg, natomiast masa ca kowita roweru gotowego do jazdy 
wynosi 10,7 kg. W porównaniu z ram  wykonan  w ca o ci z kompo-
zytów w glowych rama bambusowa subiektywnie lepiej t umi drgania 
wzbudzane podczas jazdy, jest te  zaskakuj co trwa a, rower pokazany 
na rysunku 4-14 wytrzyma  dwa lata eksploatacji (wyst pi a jedna awaria 
– w miejscu mocowania hamulca przedniego poluzowa a si  mufa).

Sklejka  ma bardzo du o zastosowa  w budowie maszyn. Sklejka bu-
kowa  lub bukowo-brzozowa  (najcz ciej pi ciowarstwowa) znajduje 
zastosowanie na elementy amortyzuj ce w meblarstwie (w meblach do 
spania, fotelach itp.). Specjalnego rodzaju sklejka o bardzo dobrych w a-
ciwo ciach elektroizolacyjnych, tzw. elkon, jest stosowana do wytwa-

rzania rdzeni wielkowymiarowych transformatorów energetycznych. 
Tzw. sklejka transformatorowa266 jest produkowana przez sklejanie na go-
r co (145-150°C), pod wysokim ci nieniem (6-12 MPa) fornirów buko-
wych  o grubo ci 2 mm ywic  fenolowo-formaldehydow  w roztworze 
alkoholowym. W s siaduj cych ze sob  warstwach forniru w ókna mog  
przebiega  prostopadle (tzw. elkon krzy owy) lub równolegle (elkon równo-
leg y267). Elkon jest produkowany zgodnie z normami PN-EN 60893-2:2005 
oraz DIN 7707. Napi cie przebicia równolegle do warstw w temperaturze 
90°C wynosi 35 kV, natomiast wytrzyma o  elektryczna prostopadle do 
warstw – 7 kV/mm.

Sklejka  jest stosowana wsz dzie tam, gdzie do wycinania elementów 
lub wzorów u ywa si  laserów. Znacz cym odbiorc  sklejki  s  produ-
cenci wykrojników do automatycznej produkcji opakowa  kartonowych. 
Wycinaj  oni w sklejce skomplikowane rowki do osadzania metalowych 
ostrzy wykrawaj cych w kartonach kszta t roz o onego opakowania. 
Do tego typu zastosowa  wykorzystuje si  sklejk  o ulepszonej budo-
wie – bez adnych ubytków na powierzchni oraz bez pustych przestrze-
ni wewn trz p yty (wady takie mog  zak óci  proces ci cia promieniem 
lasera). Sklejka    do osadzania wykrojników jest produkowana z drewna 

266  Na przyk ad Elkon® produkowany przez Þ rm  Fabryka Sklejka-Pisz SA.
267  Jak podaje producent, ze wzgl dów technologicznych do 15% fornirów mo e 

by  usytuowanych poprzecznie.
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li ciastego (np. 100% brzozy, 100% olszy  lub po 50% brzozy i olszy ), 
jako suchotrwa a. Forniry s  zwykle sklejane klejami na bazie ywicy 
mocznikowo-formaldehydowej lub ywicy mocznikowo-melaminowo-
-formaldehydowej.

Drewno prasowane warstwowo , nasycane tworzywami sztucznymi

Drewno prasowane  z ywicami sztucznymi (opisane na s. 85) kla-
sy A, laminowane wzd u nie, jest u ywane do wyrobu trzonków do 
m otków, at do bijaków, p óz lizgowych, zje d alni, ok adzin hamul-
cowych i panewek o ysk lizgowych, pod óg pojazdów dostawczych, 
elementów przemys owych linii monta owych, cz ci transformatorów. 
Drewno klasy B, laminowane krzy owo, stosuje si  na ko a z bate, sie-
dzenia w rodkach komunikacji zbiorowej, blaty obrabiarek do drewna, 
a drewno klasy C, laminowane gwia dzi cie – na kr ki cierne, kr ki 
przek adni pasowych, ko a nap dzaj ce rolki przeno ników przemys o-
wych, strojnice fortepianów , a nawet pod ogi bolidów Formu y 1 itp. 

Pancerne drewno prasowane  delignit ® znajduje zastosowanie w po-
jazdach wojskowych jako warstwa poch aniaj ca energi  wybuchów 
i od amków. W tabeli 34 porównano w a ciwo ci kuloodporne delignitu 
z typowym szk em kuloodpornym. Z przytoczonych danych wynika, e 
tworzywo drewnopochodne ma zaskakuj co du  odporno  na pene-
tracj  przez pociski typowych broni r cznych. Je eli wzi  pod uwag , 
e ci ar w a ciwy delignitu jest blisko dwukrotnie mniejszy od ci aru 

w a ciwego szk a, mniej wi cej pó torakrotnie mniejszy od ci aru w a-
ciwego stopów aluminium i ponad trzy razy mniejszy od analogicznych 

warto ci dla stali, to w a ciwo ci te s  tym bardziej nieoczekiwane. 
Wed ug internetowego serwisu dla hobbystów Gizmo trwaj  prace 

nad budow  nowego pancerza ameryka skiego wielozadaniowego sa-
mochodu terenowego o potocznej nazwie humvee. Nowy pancerz wyko-
nany z udzia em fornirów z balsy  i laminatów szklanych ma zmniejszy  
ca kowit  wag  pojazdu o blisko 10% (GIZMO 2008).

Interesuj ce jest wspó czesne zastosowanie drewna w budowie o ysk 
lizgowych. Materia  ten stosowany jest obecnie niezwykle rzadko, jed-

nak charakteryzuje si  pewnymi korzystnymi cechami. o ysko  drew-
niane (lub drewnopochodne) mo na nasyci  rodkami smarnymi i w ten 
sposób uzyska  o ysko niewymagaj ce smarowania podczas eksploata-
cji. Udanym rozwi zaniem by o skonstruowanie o ysk kompozytowych 
metalowo-drewnianych, cz cych zalety obu materia ów. W metalowej 
obudowie zamykano drewniane panewki bezpo rednio stykaj ce si  
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Tabela 34

Odporno  wybranych materia ów na przestrzelenie (dane producentów)

Bro
Amunicja/

masa pocisku

Pr dko  
wylotowa 
pocisku 
[m/s]

Energia 
pocisku

[J]

Odle-
g o  
[m]

Grubo  
pojedynczej 

lub podwójnej 
p yty Delignit® 

BSP* 
[mm]

Grubo  
pojedynczej 

p yty ze 
szk a** kulo-
odpornego 
(3 strza y) 

[mm]

Pistolet 
(9 mm)

9×19 mm 
Parabellum 
(v. MK2Z)/ 
9,02 g

405 ±15 616-714 3 30 19-22

Pistolet .357 
Magnum
(9,07 mm)

Pó p aszczowy 
pocisk p asko-
nosowy/ 
10,23 g

450 ±12 978-1089 3 35 22-24

Pistolet .44 
Magnum
(11,18 mm)

Pó p aszczowy 
pocisk p asko-
nosowy/ 15,6 g

471 ±9 1665-
1797

3 40 28-32

Karabin 
(7,62 mm)

7,62×51 mm, 
pocisk L2A2/ 
8,3 g

830 ±9 3202-
3344

10 2×40, 
10 pomi dzy

66-70

Pistolet .357 
Magnum 
(9,07 mm)

Pó p aszczowy 
pocisk p asko-
nosowy/ 
10,23 g

4350
+30 965-1103 3 35 –

Pistolet .44 
Magnum
(11,18 mm)

Pó p aszczowy 
pocisk p asko-
nosowy/ 15,6 g

4560
+30 1622-

1842
3 45 –

Karabin 
(5,56 mm)

5,56×45 mm, 
pocisk SS109/ 
3,95 g

9190
+30 1478-

1576
10 2×30,

5 pomi dzy
–

Strzelba 
12 bore 
(18,53 mm)

12 breneka/ 
28,35 g

4060
+40 2337-

2820
10 50 –

*Produkcji LT Lewis Co., Wielka Brytania (www.ltlewis.co.uk). 
**Produkcji Jeet & Jeet Glass and Chem. P. Ltd., Indie (www.jeetglassindia.com).
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z wa em. Powierzchnie lizgowe (panewki) o ysk z drewna litego  wyko-
nywano z twardego drewna nast puj cych gatunków drzew:

gwajakowiec lekarski 268 (Guaiacum ofÞ cinale L.),
azobe  (Lophira alata Banks ex Gaertn.),
micro  (Eucalyptus microcorys F. Muell),
camphorwood  (Dryobalanops aromatica C.F. Gaertn.),
tek  (Tectona grandis L.),
blackbutt  (Eucalyptus pilularis Sm.),
poon  (Calophyllum tomentosum Wight),
degame  (Calycophyllum candidissimum (Vahl) DC.),
bukszpan 269 (Phyllostylon brasiliensis Benth. & Hook. f.),
grusza pospolita  (Pyrus communis L.),
d b  szypu kowy (Quercus robur L.),
grab  pospolity (Carpinus betulus L.).

Szczególnie u ytecznym rodzajem drewna stosowanego na elementy 
lizgowe jest gwajak . Jest to drewno o cis ej, zwartej budowie zawiera-

j ce substancje nadaj ce mu w a ciwo ci samosmarne. Przyk ad o yska 
pochwy okr towego wa u rubowego o panewce wykonanej z br zu 
i wy o onej listewkami modyÞ kowanego drewna gwajakowego przed-
stawiono na rysunku 4-15 a. Drewno na ok adziny panewki przechowuje 
si  i obrabia w stanie wilgotnym w taki sposób, aby w ókna by y zorien-
towane w przybli eniu promieniowo (rys. 4-15 d). Po nadaniu drewnu 
obróbk  skrawaniem odpowiedniego kszta tu impregnuje si  je przez 
kilka do kilkunastu godzin w oleju maszynowym w temperaturze 110°C. 

o ysko  takie jest smarowane i ch odzone wod  zaburtow ; bardzo wa -
ne z trybologicznego punktu widzenia s  pod u ne szczeliny doprowa-
dzaj ce wod .

Wspó cze nie w budowie o ysk stosuje si  przede wszystkim drewno 
prasowane  z ywicami sztucznymi (np. tworzywo o handlowej nazwie 

268  Gwajak  – jeden z najci szych u ytkowych gatunków drewna, o ci arze w a-
ciwym 1,3-1,44 g/cm3

 (najci szym gatunkiem jest Olea laurifolia – vide tabela 13, 
s. 40) oraz du ej odporno ci na cieranie i ciskanie, niepodatne na impregnacj . 
Gwajak jest otrzymywany z gwajakowca  – drzewa rosn cego w Ameryce rod-
kowej. Ma naturaln  odporno  na niekorzystne wp ywy atmosferyczne, rozk ad 
przez grzyby, mikroorganizmy oraz owady. W ywicy znajduje si  o-metoksyfenol 
(o-hydroksyamizol) stosowany w medycynie jako preparat antyseptyczny i wykrztu-
ny. Znalaz  zastosowanie w budowie maszyn (ko a z bate, cz ci tr ce, o yska rub 

na statkach i odziach itp.).
269  [...] w po udniowych kraiach drzewo, u nas ozdobna chro cinka (LINDE 1808, t. 1, 

s. 192).
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lignostone ®, najcz ciej prasowane drewno buku  – Fagus sylvatica L.). Tego 
typu o yska znakomicie sprawdzi y si  przy wa ach turbin i wa ach 
okr towych oraz w czopach walcarek u ywanych w hutnictwie. Stoso-
wano je równie  w maszynach przemys u tekstylnego i graÞ cznego oraz 
w przemys owych pralkach i wentylatorach pokojowych270. Przyk ad o-
yska z drewna prasowanego  z ywicami sztucznymi (w temperaturze 

100-160°C pod ci nieniem 30-40 MPa, z dodatkiem oleju) przedstawia 
rysunek 4-15 b. Sposób monta u tego typu o yska przedstawiono na ry-
sunku 4-15 e.

o yska lizgowe  wykonane z tworzyw drzewnych wykazuj  w nie-
których zastosowaniach energooszcz dno  oraz wi ksz  trwa o  w po-
równaniu z o yskami wykonanymi ze stopów metali (z tzw. stopów o y-
skowych). Przyk adowo, zespo y wst pne walcarek do blach z o yskami 
z br zu smarowanymi smarami technicznymi na 1 t wyrobu zu ywa y od 
45 do 55 kW h energii, a z o yskami z ok adzinami drewnianymi i smaro-
waniem ci nieniowym wod  – o wiele mniej ( rednio od 33 do 35 kW h). 

270  Producenci o ysk z materia ów drewnopochodnych to m.in.: Woodex Bearing 
Company Ltd. USA (woodexbearing.com), Pobco USA (pobcoplastics.com), Deeco 
Metals USA (deeco.net/prodindx.htm), Solus Industrial Innovations USA (solusii.
com/cat-sec-bearings.html), Slideways Inc. USA (slideways.com/bearings.html).

Rys. 4-15. Wspó czesne o yska lizgowe z materia ów drzewnych: a – okr -
towe wa u rubowego, b – z lignostonu (Woodex ®), c – nieprawid owy kieru-
nek w ókien (wzd u ny), d – prawid owy kierunek w ókien (promieniowy), 
e – sposób zabudowy o yska
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W ma ej walcarce starcie 1 mm o yska z drewna gwajaku  ze smarowa-
niem ci nieniowym wod  nast powa o po wyprodukowaniu oko o 4000 t 
wyrobu, a w o yskach z br zu cynowo-cynkowego smarowanego sma-
rami technicznymi – ju  po 100 t. Z tego prostego zestawienia wynika, e 
trwa o  o ysk z ok adzinami drewnianymi by a prawie 40 razy wi ksza 
ni  metalowych. Mniejsza twardo  gwajaku  w porównaniu z metalami 
te  okaza a si  zalet : dzi ki temu ko ce wa ów mia y o wiele wi ksz  
ywotno  (KOZAKIEWICZ i MATEJAK 2005 a).

Porównanie osi gów o ysk lizgowych wykonanych z typowych ma-
teria ów z o yskami z lignostonu przedstawia tabela 35.

Tworzywa drzewne do zastosowa  o yskowych nie s  pozbawione 
pewnych wad. W porównaniu z panwiami wykonanymi z metalu panwie 
z materia ów drzewnych charakteryzuj  si  ma  przewodno ci  ciep a 
(k od 0,27 do 0,30 W/m K)271, co utrudnia odprowadzanie ciep a z w z a 
tarcia, oraz wykazuj  wady typowe dla panwi wykonanych z polimerów:

wra liwo  na podwy szon  temperatur  (> 80°C), co jest szczegól-
nie niekorzystne w stanach awaryjnych (zu ycie adhezyjne),
wra liwo  na wp yw wody – pod jej wp ywem materia  p cznieje, 
co powoduje: (1) niemo no  uzyskania sta ej w czasie geometrii, 
zw aszcza utrzymania sta ego luzu promieniowego, co mo e mie  

271  Stale wysokow glowe k = 40 W/m K, br zy Pc = 85 W/m K.

Tabela 35

Obci alno  wybranych materia ów o yskowych wspó pracuj cych z czopem 
stalowym (WOODEX  2007)

Materia
Naciski pmax 

[MPa]
Pr dko  vmax 

[m/s]
Maksymalne 

p v

PTFE  (teß on) 3,45 0,51 0,04

Nylon  101* 2,76 1,83 0,11

UHMW-PE ** 8,27 0,25 0,14

Woodex  (impregnowane drewno klonu ) 13,80 10,20 0,42

Babit  (89% Sn) 10,30 6,10 1,05

Br z  C93200 (83% Cu, 7% Pb, 6,9% Sn, 2,5% Zn) 27,60 3,81 2,63

*Nylon  stosowany na o yska urz dze  maj cych kontakt z ywno ci .
**Polietylen o du ej g sto ci (opisany w przypisie 264 na s. 319).
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wp yw na warunki pracy, (2) klin smarny ma ma  no no  (szcze-
gólnie przy smarowaniu hydrodynamicznym) – o ysko pracuje 
w obszarze tarcia mieszanego.

Drewno, mimo swoich wad, przez d ugi czas nie mia o dobrego za-
miennika. W rodowisku kwa nym rozk ad drewna rozpoczyna si  
dopiero przy pH 2, podczas gdy gwa towna korozja stopów elaza z w -
glem nast puje ju  przy pH 5, w rodowiskach s abozasadowych korozja 
drewna praktycznie nie wyst puje (KOZAKIEWICZ i MATEJAK 2005 a). o y-
ska drewniane s  obecnie stosowane w rolnictwie do o yskowania wa-
ów wytrz saczy klawiszowych (np. o yska produkcji Þ rmy John Deere 

wykonane z czerwonego buku kanadyjskiego  – Fagus sylvatica f. atropur-
purea G. Kirchn., pokazane na rys. 4-17 a).

Drewno pras owane warstwowo (lignofol ) jest wykorzystywane do 
produkcji migie  lotniczych; przyk ad takiego mig a przedstawiono na 
rysunku 4-16 c.

Rys. 4-16. Przyk ady drewnianych cz ci samolotów: a – mig o 
Woodcomp, typ 004, jesion  i buk , sze  warstw, rednica 690 mm, b 
– os ona silnika ze sklejki , c – mig o Woodcomp, typ 1000/2, drew-
niany rdze  i laminatowa warstwa wierzchnia, rednica 1150 mm

Rys. 4-17. Przyk ady zastosowa  prasowanego drewna: a – o ysko wy-
trz saczy klawiszowych (John Deere) wykonane z czerwonego buku ka-
nadyjskiego  – po owa panewki, b – obudowa aparatu fotograÞ cznego wy-
konana z prasowanego drewna cyprysika (Olympus), c – cz ci chwytowe 
sztu ców z prasowanego buku 
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Innym przyk adem zastosowania prasowanego drewna mog  by : 
obudowa aparatu fotograÞ cznego (rys. 4-17 b), cz ci chwytowe sztu -
ców (rys. 4-17 c), a tak e czó enka tkackie stosowane w maszynach w ó-
kienniczych. Czó enka tkackie mog  by  równie  wykonane z litego 
drewna (rys. 4-18).

4.4. Nietypowe zastosowania tworzyw drzewnych

y  w zgodzie z natur   
(Zenon z Kition, 335-263 p.n.e.)272

Mo na zaryzykowa  stwierdzenie, e ka de wspó czesne zastosowa-
nie drewna w budowie maszyn jest nietypowe. Pewne u ycia s  jednak 
bardziej niespodziewane od innych...

Co mo e si  wyda  zaskakuj ce, to fakt, e liczba producentów drew-
nianych peryferii komputerów jest do  du a. Wi kszo  Þ rm wytwarza 
drewniane obudowy komputerów i monitorów LCD oraz drewniane kla-
wiatury i myszy ze sklejki , jednak zdarzaj  si  podzespo y „maszyn cy-
frowych” wykonane z litego drewna. Wybór spo ród gatunków drewna 

272  VOGT (2004).

Rys. 4-18. Drewniane czó enka tkackie



3354.4. Nietypowe zastosowania tworzyw drzewnych

jest spory, dominuj  gatunki tropikalne – liczy si  nietypowy rysunek 
drewna i jego barwa . W przypadku peryferii i podzespo ów komputero-
wych z litego drewna mo e to by  np. drewno olszy , jesionu , brzozy , klo-
nu , wi ni , hebanu , mahoniu , wi zu , jod y , orzesznika  (Carya Nutt.), d bu , 
oliwki , gruszy , topoli  bia ej, dalbergii  (tzw. palisandru ) lub satin  (Chloro-
xylon swietenia A. DC.). Obudowa komputera mo e by  wykonana za-
równo z litego drewna, jak i ze sklejki . Na rysunku 4-19 a przedstawiono 
obudow  ze sklejki  z ob ogami hebanowymi  (Diospyros ebenum J. Koenig), 
natomiast na rysunku 4-19 b – obudow  z litego drewna afryka skiego 
imituj cego maho   o nazwie aboudikro  lub sapele-mahogany .

Na rysunku 4-20 pokazano przyk ady peryferii komputerowych wy-
konanych z litego drewna.

Niew tpliw  zalet  drewnianych myszy, klawiatur i monitorów, 
oprócz bezspornych walorów estetycznych i dotykowych, jest niepo-
wtarzalno . Nie ma dwóch identycznych egzemplarzy, tak jak nie ma 
dwóch identycznie wygl daj cych kawa ków drewna.

Innym nietypowym obszarem zastosowa  dla litego drewna jest bu-
dowa samochodów osobowych. Drewno w motoryzacji jest stosowane 
od momentu powstania pierwszych samochodów i nie zosta o nigdy 
w pe ni wyparte przez inne materia y. Wydawa  by si  mog o, e w cza-
sach wspó czesnych ten rodzaj materia u in ynierskiego pe ni jedynie 
rol  dodatku, np. elementu zdobienia wn trza. Jednak, pomimo 100 lat 
post pu w dziedzinie motoryzacyjnych materia ów konstrukcyjnych, 
w XXI wieku tworzywa drzewne s  wci  powszechnie wykorzystywane 

Rys. 4-19. Komputery (IAMECO 2007): a – obudowa ze sklejki  (ob-
ogi z hebanu), b – obudowa z litego drewna aboudikro 
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w motoryzacji – wytwarza si  nawet seryjnie samochody osobowe o kon-
strukcji no nej z drewna litego 273.

Przyk adem producenta seryjnego samochodu o konstrukcji no nej 
z drewna mo e by  angielska Þ rma Morgan, produkuj ca drewniane kla-
syczne auta nieprzerwanie od 1910 roku. Model aero 8 (rys. 4-21) produ-
kowany od 2001 roku jest wykonany w du ej cz ci ze sklejki  jesionowej 
(konstrukcja no na nadwozia, drzwi) i wyposa ony w silnik BMW o po-
jemno ci skokowej 4400 cm3. Oprócz aero 8 Þ rma produkuje jeszcze dwa 
modele o drewniano-stalowej ramie: plus 8 i V6 roadster. Wymienione trzy 
modele s  wyposa one w silniki o du ych mocach (92 kW – plus 8, 150 kW 
– V6 roadster, 238 kW – aero 8). Du e moce jednostkowe (1-2,5 kW/kg) po-
woduj  du e obci enia drewnianej konstrukcji no nej. 

Samochody produkcji Morgan, oprócz ram z drewna, maj  tak e wn -
trza wyko czone z udzia em tworzyw drzewnych.

273  Najprawdopodobniej najbardziej znany samochód o drewnianej konstrukcji 
no nej to produkowany w latach 1931-1956 DKW Front o oznaczeniach F1-F9.

Rys. 4-20. Peryferia komputerowe wykonane z litego drewna  (Holzkontor)
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Drewno jest nieszablonowym materia em dla mi o ników motoryzacji. 
Jednym z tego rodzaju hobbystów, konstruktorów drewnianych samo-
chodów, jest Wasily azarenko z ukrai skiej miejscowo ci Czerniowce. 
Drewniany pojazd, który wykona , to tak naprawd  przebudowany opel 
meriva z silnikiem o mocy 76 kW z 1981 roku. Samochód  przedstawio-
ny na rysunku 4-22 wykonano z kszta tek sklejkowych 274. Pojazd  jest 

274  ród o: Itar-Tass/Vasily Kiyashko, www.itar-tass.com, dost p 4.12.2007.

 Rys. 4-21. Produkowany seryjnie samochód o drewnianej konstrukcji aero 8 
(MORGAN MOTOR COMPANY 2008): a – drewniana rama, b – samochód podczas 
jazdy

Rys. 4-22. Drewniany samochód „dwustronny” (ITAR-TASS 2007)
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„dwustronny”: lewa strona to nowoczesna limuzyna, natomiast prawa to 
klasyczny kabriolet.

Na uwag  zas uguje te  bardzo mocno przebudowany citroen 2cv 
z 1969 roku (rys. 4-23). Jego karoseria zosta a wykonana ze sklejki  maho-
niowej. Wed ug zapewnie  w a ciciela auto, dzi ki op ywowym kszta -
tom, osi ga pr dko  ponad 160 km/h275.

Japo ska Þ rma produkuj ca meble zbudowa a w celach promocyjnych 
w pe ni funkcjonalny samochód, którego wszystkie cz ci poza uk adem 
nap dowym i jezdnym s  wykonane z drewna (rys. 4-24). Trzyosobowe 
auto ma wymiary 2500 × 1300 × 1100 mm (d ugo  × szeroko  × wyso-
ko ), wa y 390 kg, a dzi ki silnikowi o pojemno ci skokowej 175 cm3 
osi ga pr dko  maksymaln  90 km/h. Do budowy wykorzystano trój-
ko owe podwozie oraz uk ad nap dowy niewielkiej furgonetki276. W sa-
mochodzie tym zadbano nawet o to, eby, oprócz karoserii, wykona  
z drewna ca e wyposa enie wn trza (m.in. fotel kierowcy i awk  pasa-
ersk ), obudowy lamp i os ony felg.

Z drewna mo na wytwarza  „ozdobne” mechanizmy z bate zega-
rów ciennych, na rysunku 4-25 b przedstawiono fragment drewnianego 
ko a wychwytowego. W zegarze zastosowano kwarcowy uk ad regulacji 
chodu, a do nap du wskazówek s u y mechanizm wykonany z tworzyw 
drewnopochodnych wyko czonych mahoniowymi ob ogami. Obudowa 
zegara jest równie  drewniana (HOLMES CLOCKWORKS 2007).

Mechanizmy nap dowe oraz obudowy zegarów drewnianych najcz -
ciej s  wytwarzane ze standardowej pi ciowarstwowej sklejki  meblar-

skiej. Preferowane s  sklejki  z fornirów brzozowych  z uwagi na atwo  
gi cia tego gatunku drewna. Ko a z bate s  wycinane wycinark  laserow  

275  ród o: www.t-six.com, dost p 4.12.2007.
276  ród o: www.koln32.jp, dost p 4.12.2007.

Rys. 4-23. Trójko owy drewniany samochód tryane II
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(rys. 4-26). Mo liwe jest tak e budowanie zegarów z litego drewna (np. 
orzesznika), ale ten rodzaj materia u jest mniej wytrzyma y i trudniejszy 
w kszta towaniu.

Rys. 4-24. Japo ski drewniany samochód (SADA KENBI CO LDT 2007)

Rys. 4-25. Drewniany zegar (HOLMES CLOCKWORKS 2007): a – zegar w obudowie, 
b – fragment mechanizmu nap dowego
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Drewniane mechanizmy zegarowe pokazano na rysunku 4-27.
Drewno jest bardzo dobrym tworzywem dla modelarzy i artystów, 

ma niebanalny wygl d, jest atwo dost pne oraz nie stwarza problemów 
podczas obróbki. Niew tpliwie niebanalnym zastosowaniem drewna jest 

Rys. 4-26. P yta z wyci tymi laserem ko ami z batymi 
(THE CLOCK MECHANICS 2007)

Rys. 4-27. Drewniany mechanizm zegarowy serpentine (WOODEN-GEAR-CLOCKS 
2007)
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wykonane z tego materia u trzyosiowe centrum obróbcze – awa stolar-
ska CNC (niem. CNC-Hobelbank). Tak  maszyn  przeznaczon  do obróbki 
drewna przedstawiono na rysunku 4-28.

G ówne zespo y awy stolarskiej, tzn. jej korpus, tzw. korpus prze-
suwny (odpowiednik suportu w tradycyjnych maszynach) i jednostka 
frezarska, s  wykonane z litego drewna, fakt ten KURZ i GRUNDLER (1998) 
komentuj , e od tego konstruktorom maszyn „w osy si  je ”. Konstruk-

tor maszyny, Roland Epple, w a ciciel ma ej Þ rmy produkuj cej drew-

niane awy stolarskie (zwane te  strugnicami albo sto ami stolarskimi) 

i rozmaitego rodzaju oprzyrz dowania i narz dzia stolarskie, wyposa-

y  produkowan  przez siebie aw  w g owic  umo liwiaj c  wiercenie, 

frezowanie, grawerowanie i obróbk  konturów wszystkich mo liwych 

elementów z drewna, tworzywa sztucznego, a nawet z metali lekkich. 

G ównym materia em konstrukcyjnym maszyny jest parowany, suszony 

buk  zwyczajny, przetwarzany na cz ci maszynowe w formie drewna 

klejonego.

awa stolarska CNC pomys u Epplego pracuje w zak adzie stolarskim 

w Lesie Bawarskim (po udniowo-wschodnie Niemcy), gdzie produkuje 

si  elementy urz dzania wn trz (tzw. galanteri  drzewn ), cz ci do reno-

wacji mebli oraz w ma ych i rednich seriach podzespo y drewniane dla 

fabryki lamp. Istniej  pomys y dalszego rozwoju konstrukcji maszyny, 

ich autorem jest in ynier Ralf Dechert z Þ rmy INA OHG (Technika Li-

niowa), a dotycz  one m.in. zastosowania prowadnic tocznych dla prze-

suwnej jednostki frezarskiej. Podstawowym argumentem za celowo ci  

stosowania maszyny z drewna jest mniejszy koszt produkcji zespo ów 

Rys. 4-28. Obrabiarka CNC do drewna zbudowana z drewna klejonego (KURZ 
i GRUNDLER 1998): a – widok ogólny, b – jednostka frezarska
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konstrukcyjnych maszyn (korpusy i du e zespo y) ni  odlewów i zespo-
ów spawanych. Konstruktor maszyny widzi du e mo liwo ci redukcji 

kosztów wytwarzania obrabiarek stosowanych w przemy le drzewnym. 
W porównaniu z metalem drewno, oprócz ni szej ceny, charakteryzuje 
si  innymi zaletami, np. termiczn  stabilno ci  wymiarow , lepszym t u-
mieniem drga , mniejsz  mas  ca kowit  maszyny itp.

Opisywane trzyosiowe centrum obróbcze ma nast puj ce parametry 
techniczne:

zakres poziomy korpusu przesuwnego X – 2300 mm (czyli nieco 
wi cej od warto ci przeci tnej dla tego rodzaju obrabiarek), Y – 830 
mm (poni ej przeci tnej), zakres pionowy Z – 350 mm (poni ej 
przeci tnej),
moc silnika g ównego 2,2 kW (du o poni ej przeci tnej),
posuw do 100 mm/s (warto  przeci tna),
waga ca kowita – 1500 kg (poni ej przeci tnej).

Drewno mo e by  tworzywem do budowy ró nego rodzaju proto-
typów. Na rysunku 4-29 przedstawiono dwa przyk ady frezarek CNC 
o konstrukcji no nej z tworzyw drewnopochodnych.

Drewno bywa równie  stosowane do budowy mniej wa nych cz -
ci obrabiarek (obudowy, szafy itp.). Na rysunku 4-30 przedstawiono 

Rys. 4-29. Eksperymentalne drewniane frezarki CNC (SUPER TECH 2008): a, b 
– konstrukcji Antonio Castry (2003), c – konstrukcji Richarda Koeniga (2004)



3434.4. Nietypowe zastosowania tworzyw drzewnych

tokark  oraz czopiark  z elementami drewnianymi. Obydwie maszyny 
wyprodukowano w latach siedemdziesi tych XX wieku, a zmodernizo-
wano w 2000 roku.

Wspó cze ni producenci obrabiarek nie eksponuj  faktu stosowania 
drewna na ich elementy konstrukcyjne.

Rys. 4-30. Obrabiarki z drewnianymi podzespo ami (PEARL 2008): a – tokar-
ka Þ rmy Delta, b – czopiarka Þ rmy Rockwell





5.
ZAKO CZENIE

Maszyna  od pocz tku swojego istnienia jest zwi zana z drewnem. 
Pierwsza w dziejach ludzko ci bardziej z o ona maszyna by a drewniana 
( uk opisany na s. 110). ród os ów starohinduskiego okre lenia maszyny 
to „drewniany wa ek” (s. 103). Najstarsza znana deÞ nicja maszyny opisu-
je j  jako obiekt wykonany z drewna (deÞ nicja Witruwiusza, przytoczona 
na s. 10). To wszystko uzasadnia my l przewodni  ksi ki: drewno jest 
najwa niejszym materia em wszech czasów w budowie maszyn. Ale to 
nie koniec przes anek powy szej tezy...

Istnieje bardzo ciekawa, niepoparta jednak dowodami, hipoteza do-
tycz ca pochodzenia nazwy rodu pierwszych polskich w adców. Po-
wszechnie wiadomo, e autorstwo imienia i przydomka pierwszego 
legendarnego w adcy Polski, Piasta Ko odzieja, mo na przypisa  kro-
nikarzowi dziejów polskich Wincentemu Kad ubkowi (ok. 1160-1223), 
który, studiuj c w starych zapisach czeskich, natraÞ  na lady rodu Ko-
lovratów (Ko odziejów). Zarówno historyczne ród a czeskie, jak i pol-
skie wywodz  pochodzenie okre lenia ko odziej b d  od piasty ko a, b d  
od ko owrotka. Mistrz Wincenty, pisz c Kronik  polsk , uzna , e pierwsi 
Piastowie byli ko odziejami. Jednak w j zyku staroczeskim kolovrat ozna-
cza równie  most zwodzony. Istniej  wi c hipotetyczne przes anki po-
zwalaj ce uzna , e ród Kolovratów pierwotnie zajmowa  si  budow  
mostów zwodzonych lub, co bardziej prawdopodobne, posiada  zamek 
wyposa ony w tego typu zmechanizowany most. Kolejn  przes ank  do 
sformu owania takiej hipotezy jest fakt, e ród czeskich, a w a ciwie mo-
rawskich Kolovratów ma taki sam herb jak nasi Piastowie (bia y orze  
na czerwonym tle). Gdyby hipoteza by a prawdziwa, oznacza oby to, e 
nazwa rodowa pierwszej polskiej dynastii panuj cej pochodzi od nazwy 
drewnianej maszyny (!) – nap du mostu zwodzonego.
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Najwa niejszym jednak argumentem przemawiaj cym za twierdze-
niem zawartym w tytule ksi ki mo e by  bardzo znany wynalazek ma o 
znanego Chi czyka Cai Luna277 (ok. 50-121 rok n.e.) – cz owieka, który 
wywar  bardzo du y wp yw na histori  cywilizacji. Tym wynalazkiem 
by  wytwarzany z drewna czerpany papier, który w du ym stopniu u a-
twi  wszystkim twórcom techniki zapis ich osi gni , a przez to wydatnie 
przyczyni  si  do kumulacji wiedzy i rozwoju techniki w takiej formie, 
jak  znamy dzisiaj.

277  Ts’ai-Lun wed ug HARTA (1978), Caj Lun wed ug D BROWSKIEGO i SINIARSKIEJ-
-CZAPLICKIEJ (1991).
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W tym miejscu zamieszczono w oryginalnym brzmieniu te teksty, 
których t umaczenia zosta y u yte w trakcie opisu drewnianych maszyn, 
a których d ugo  nie pozwoli a na ich cytowanie w tek cie ksi ki.

WITRUWIUSZ (vel. Marcus Vitruvius Pollio) (27-13 p.n.e.) De architectu-
ra278. Fragment, którego t umaczenie zamieszczono na s. 191-192:

1. Fiunt etiam in ß uminibus rotae eisdem rationibus, quibus supra scrip-
tum est. Circa earum frontes adÞ guntur pinnae, quae, cum percutiun-
tur ab impetu ß uminis, cogunt progredientes versari rotam, et ita mo-
diolis haurientes et in summum referentes sine operarum calcatura 
ipsius ß uminis inpulsu versatae praestant, quod opus est ad usum.

2. Eadem ratione etiam versantur hydraletae, in quibus eadem sunt 
omnia, praeterquam quod in uno capite axis tympanum dentatum est 
inclusum. Id autem ad perpendiculum conlocatum in cultrum versa-
tur cum rota pariter. Secundum id tympanum maius item dentatum 
planum est conlocatum, quo continetur. [...] Ita dentes tympani eius, 
quod est in axe inclusum, inpellendo dentes tympani plani cogunt Þ -
eri molarum circinationem. In qua machina inpendens infundibulum 
subministrat molis frumentum et eadem versatione subigitur farina. 
[Liber X, Capitulum V].

278  Dzie o dost pne online po acinie: www.hs-augsburg.de.
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Pseudo-Juanelo Turriano (1595 ±10) Los veínte y un libros de los inge-nios, 
y máquinas [...]279. Tekst pochodzi z FUNDACIÓN JUANELO TURRIANO (2008). 
Fragment, którego t umaczenie zamieszczono na s. 197-198:

La canal que trae la agua a la rueda es A. La rueda es B. Las palas es C. El 
arbol de la Rueda es D. y en ello va asentados dos levadores que es E.E. los 
quales levadores levantan los maços en la parte baxa q’ es F.F. en los maços 

debaxo del mismo maço que es del mango del que sale fuera algun tanto que 

tengan lugar los levadores de topar con ellos y conviene tener advertencia 

que no vayan rastrando los maços por la pila ni al entrar ni al salir por 

causa que romperia el paño tocando en Þ rme conviene no toquen abaxo en 

la mesa de la pila con quatro dedos, ni menos que en el herir en el paño no 

vayan a tocar en la olla con una mano de ancho que es G. la pila, y la olla 

H. y delante pila es I. que es donde entran los maços, sobre pila es donde 

cae la agua en el paño | K. el paño es L. Los iacos tienen la pila los telares 

es donde van armados en aquellos los maços campanales. Donde entran 

colgados los maços que es M.N. los asientos de las corneras es R. Los maços 

son O.P. conviene que ellos sean de largo ocho palmos de madera de enzina 

y todo lo demas de muy buena madera. [372f.] (za ARS MECHANICAE... 2009)

BIRINGUCCIO (1540) De la pirotechnia libri X280. Fragment, którego t uma-
czenie zamieszczono na s. 238-239:

Et da questo primamente pigliarete la misura del far vno stile di legname di 

quercia o d’altro legno chel sia seccho & sta gionato longo & grosso secondo 

el bisogno del opera che hauete da fare & sopra a due caualletti ben fermi in 

terra tal stile biligarete di tal sorte che giradolo con vna croce o altra linea 

messa da piei al piu grosso, & che giustamente camini, & sia tato piu lon-

gho oltre a quel che ne porta li bilighi quanto nel far dele forme, & da capo 

& da piei possiate far che la | stia comodamente al fuocho per asciugar le 

terre messe drieto alla forma senza brusciar li caualletti, & sopra a questo 

stile coporrete vn masso di terra alquato piu corto che no e la longhezza 

279  Dwadzie cia jeden ksi g o urz dzeniach i maszynach – t umaczenie M.S. Pe en ty-
tu  i dedykacja w oryginale brzmi: Los veinte y un libros de los ingenios, y máquinas de 
Juanelo, los quales le mandó escribir y demostrar el Católico Rey D. Felipe Segundo, Rey de 
las Españas y Nuevo Mundo: dedicadas al Serenísimo Señor Don Iuan de Austria, Hijo de el 
Católico Rey D. Felipe quarto, Rey de las Españas.

280  Ksi ka napisana po w osku, opublikowana w Wenecji, by a pierwszym pod-
r cznikiem metalurgii. Dzie o dost pne online: www.fermi.imss.Þ .it.
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che ha da esser la capana in forma pirramidale grosso da piei & s’uttil da 

capo fatto giusto con vno regolo o col cantone de vna tauala giustamente 

stilata, & questo e il piu de li maestri per farlo piu presto & piu leggiero 

alle campane gradi el fanno di legname, & l’aguagliano di terra, & questa 

prima parte la chiamano la roccha, & la fanno che per tutto responde tanto 

grossa quato el terzo di quel che ha da esser el maschio, & dipoi fatto questo 

vi danno sopra per tutto di cennare di bucato & la ingrossano di terra da 

forme comuna per Þ n appresso al termine di quato ha da venire la grossezza 

del maschio [fol. 94v-95r].
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SUMMARY

WOOD IN MACHINE CONSTRUCTION 
History of the most important material

Wood is the most important material in machine construction. There is 
no doubt that it cannot be called the most important material used at the 
present time but there is no question that it remains the most important 
material of all times.

This book is the outcome of the author’s fascination with the construc-
tion history of masterpieces of technical civilisation. The choice and ar-
rangement of the book’s content have been selected in such a way as to 
support with strong evidence the assumed hypothesis about absolute su-
premacy of wood over all engineering materials. The problems presented 
in the book can serve two purposes: Þ rstly – to show contemporary engi-
neers historical ways of looking for new technical solutions and, secondly 
– to encourage contemporary humanists to get better acquainted with, 
frequently marginalised, values of our industrial and technical heritage.

The book does not overlook the legacy of Polish engineers and tech-
nicians working at home and in exile in foreign countries. The author 
utilised information derived from 32 antique books, 154 monographs and 
other literature sources, 33 normative acts and 62 internet sources. The 
publication comprises 35 tables and 182 drawings.

The Þ rst chapter explains the author’s concept and idea of the book. 
It gives, among others, two important historical deÞ nitions of a machine 
found in technical literature: the oldest known deÞ nition (by Vitruvius, 
about 20 AD) and the oldest one in the Polish language (after Solski, 1683). 
Both of them associate a machine with wood.
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Chapter two characterises the triad: engineer – wood – machine. The 
author employs the enlightened understanding of the ethos of the engi-
neer from 1650s attributed to Josef Naronowicz-Naro ski. In the second 
part of this chapter devoted to wood, over 70 of its constructional prop-
erties signiÞ cant from the point of view of the application of wood ma-
terials in machine construction were identiÞ ed. Certain properties were 
discussed in more detail, i.e. those which, in the author’s opinion, exert 
the most important effect on the choice of a deÞ nite engineering material 
for application in machine construction. In further sections of the chapter, 
the author catalogued the economically most important wood species in 
Poland; selected wood-derived materials were characterised; defects of 
wood materials were described and requirements of sawn timber used in 
machine construction were listed. In the Þ nal part of the chapter, the au-
thor deÞ ned the term “machine” and general systematics of machines was 

presented. Last but not least, an attempt was made to answer the question 

why wood is the most universal material of all engineering materials.

Chapter three presents a review of the history of machines built with 

signiÞ cant participation of wood. It opens with simple machines which 

were essential for the development of all other mechanisms and contin-

ues with descriptions of selected types of machines (ships, vehicles, air-

planes, cranes, motors, machine tools, energetic machines and musical 

instruments). The sequence is not accidental, the author selected machines 

constructed with the participation of wood and which belong to each of 

four classes. Following a short introduction in which simples machines 

are described, the following four machine categories were described: (1) 

transport machines (ships, wooden wheel vehicles, cranes and ß ying ma-

chines heavier than air); (2) selected motors and their applications (water 

wheels, treadwheels and windmills); (3) selected working machines (ma-

chine tools and port machines); (4) selected energetic machines (mechani-

cal chemical machines and musical instruments).

Chapter four includes descriptions of selected cases of contemporary 

applications of wood in machine constructions. The author presented sev-

eral dozen cases of simple and obvious applications to more surprising 

ones, e.g. the application of wood in advanced constructions of numerical-

ly controlled machine tools with bodies manufactured with wood partici-

pation. The chapter begins with general remarks in which it is emphasised 

that even in the 19th century wood was used in machine construction 

surprisingly frequently. This was due to certain unique physico-chemical 

properties of this material but not exclusively. There were also subjective 
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quality traits of this material as well as certain characteristics of the so-

cial environment of the future wood article, e.g. preconditions associated 

with the tradition of application of this particular material in some appli-

cations, such as musical instruments or sport equipment.

The book ends with a short “Recapitulation” in which the author sums 

up the main idea found in the title of the book.


