Długotrwałe amerykańskie
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Strona tytułowa: “Sclera” pawilon wykonany z American tulipwood
dla Londyńskiego Design Festiwal w 2008 roku, zaprojektowany
przez David Adjaye. Dalsze informacje znajdą Państwo na stronie
internetowej: www.americanhardwood.org
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Niniejsza publikacja jest chroniona prawami autorskimi. Informacje w niej zawarte mogą być rozpowszechniane. Pozostały materiał, włączając w to
zdjęcia, nie może być powielany i rozpowszechniany bez zgody AHEC. AHEC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje zawarte w tej publikacji,
której założeniem jest służyć jako materiał pomocniczy. AHEC nie jest także odpowiedzialny za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z użycia tej
publikacji.
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Wstęp
Lasy liściaste we wschodniej części Stanów Zjednoczonych posiadają szeroki wybór gatunków drewna liściastego
strefy umiarkowanej. Zasoby te od począku XX wieku były zarządzane z myślą o ich komercyjnym i niekomercyjnym
przeznaczeniu.
Lasy liściaste z USA oferują planistom, producentom i przetwórcom na całym świecie szeroką gamę kolorów, tekstury i
właściwości. Od ciepłego, ciemnego koloru walnut, red alder, elm, cherry i red oak do jaśniejszych odcieni white oak, maple i ash.
Wiele z tych gatunków wykazuje również interesujące kontrasty kolorów między drewnem bieli a drewnem twardzieli. Poza tym
u niektórych gatunków drewna jak hickory, sapgum i tulipwood istnieją także uderzające różnice w kolorze twardzieli. Większość
gatunków opisanych w tej broszurze mogą być stosowane w wielu dziedzinach, począwszy od pięknych mebli i szaf do
wyposażenia wnętrz takich jak: drzwi, schody i okładziny. Właściwości fizyczne niektórych gatunków, jak na przykład, red- i white
oak, hard maple, ash, walnut i hickory są idealne do produkcji podłóg. Główną zaletą dla producentów jest to, że materiał tarty i
okleiny większości gatunków drewna są jednakowo dostępne i dlatego pasują do siebie dobrze i są dobrze dopasowane w
każdym kolejnym projekcie.
Dostępność i charakterystyka amerykańskiego drewna liściastego różnią się w zależności od regionów wzrostu. Poniższa mapa
przedstawia obrazowo główne regiony pochodzenia.
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Region północny

Długa zima, krótkie lato. Szczególnie dogodny dla wolno rosnącego, o małych porach
drewna liściastego, takiego jak maple i birch.

Region centralny

Gorące lato, chłodne zimy. Szczególnie dogodny dla drewna liściastego, takiego jak
walnut i hickory.

Region
Appalachów

Różne klimaty, spowodowane różnymi wysokościami i szerokościami geograficznymi.
Występuje tu większość gatunków liściastych.

Region południowy

Krótka zima i długie, gorące lato. Tutaj rosną gatunki o dużych średnicach dłużyc i długich
długościach, takie jak tulipwood i sapgum.

Region północnozachodni
Pacyfiku

Klimat wybrzeża. Geograficznie oddzielony od głównych regionów liściastych we
wschodnich USA. Tylko tutaj występują gatunki takie jak red alder i Pacific coast/big leaf
maple.

Uwaga – Wiele amerykańskich gatunków drewna liściastego, takich jak ash, tulipwood, soft maple, red oak i white oak rośnie
w regionie północnym, środkowym, południowym i w regionie Appalachów. Jednak, ze względu na różnorodny klimat, rodzaje
gleby i różnice wysokości drewno tych gatunków może znacznie różnić się od siebie barwą, teksturą jak również zmieniać
wartości wytrzymałości.
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Długotrwałe zasoby
Amerykański przemysł drewna liściastego, którego początki sięgają czasów pierwszych osadników europejskich, ma duże
doświadczenie w przetwarzaniu rodzimych gatunków liściastych występujących w Ameryce Północnej. Drewno liściaste z USA
pochodzi głównie ze wschodu, z Maine na północy do Zatoki Meksykańskiej na południu i na zachodzie do doliny Missisipi. W
Stanach Zjednoczonych, rośnie więcej gatunków liściastych z umiarkowanych stref niż w jakimkolwiek innym regionie świata.
Tylko niewiele innych krajów może poszczycić się takimi osiągnięciami długotrwałego zarządzania lasami liściastymi, jak Stany
Zjednoczone. Dzięki zastosowaniu intensywnych reguł dobrego zarządzania (Best Management Practices = BMP) Amerykanie
wspomagają lasy liściaste nie tylko poprzez produkcję zdrowych zasobów drzewnych, ale również tworzą przestrzeń życiową
dla niezliczonych gatunków zwierząt, troszczą się o czyste strumienie i rzeki oraz oferują możliwość organizacji czasu wolnego.
W ciągu ostatnich 80 lat poprawa praktyki leśnej, jak również zarządzenia władz i rządu federalnego USA poparte rosnącym
zrozumieniem dla gospodarki leśnej oraz dążenie społeczeństwa do ochrony lasów przyczyniły się do poprawy i odnowienia
amerykańskich zasobów lasów liściastych.
Przemysł tartaczny i przetwórczy drewna liściastego, który jest zależny od tego zasobu uważany jest za największego na świecie
producenta tarcicy liściastej.
W ostatnich latach USA prowadziły ostrożną gospodarkę leśną, a mimo tego znacznie zwiększyły eksport drewna liściastego.
Każdego roku przyrasta więcej drewna liściastego, niż jest ścinane, co zabezpiecza niezawodnie i długotrwale zasoby leśne w
Stanach Zjednoczonych. Ponieważ społeczeństwo zajmuje się kwestiami zmian środowiska naturalnego, a długotrwałość
powinna być zasadniczą cechą przy użyciu materiałów naturalnych. Istotne jest, że objętość netto zasobów drewna liściastego
w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się z 5.210 mln m³ w 1953 roku do 11.326 mln m³ w 2007 roku. (Źródło: Resource Planning
Act Assessment 2007 – RPA Inwentaryzacja lasu 2007).
Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na niezależną gwarancję, że drewno liściaste z USA pochodzi z legalnych i trwałych
źródeł, American Hardwood Export Council (AHEC), opublikował badania „Assessment of Lawful Harvesting and Sustainability
of U.S. Hardwood Exports” (Ocena legalności i trwałości eksportu drewna liściastego z USA). Badanie to zostało wykonane
przez niezależnych rzeczoznawców i przez ekspertów ocenione i potwierdzone, że gospodarka leśna w USA prowadzona jest
legalnie i w sposób zrównoważony. Sprawozdanie oraz dodatkowe informacje można znaleźć w internecie pod adresem:
www.americanhardwood.org.

Informacje o tym przewodniku
Przewodnik ten został opracowany dla projektantów, rzemieślników i konsumentów w celu przekazania informacji o fizycznych,
mechanicznych właściwościach i możliwościach zastosowania głównych amerykańskich gatunków drewna liściastego.
Podręcznik zawiera najważniejsze podstawy wiedzy. Wszystkie fizyczne i mechaniczne właściwości opisanych gatunków drewna
pochodzą z książki H. A. Alden „Hardwoods of North Amerika”.
Próbki drewna i metody badań ich właściwości, ze względu na powierzchnię geograficzną i różnorodności w obrębie zasobów
leśnych w USA mogą być oparte na niejednolitych kryteriach i dlatego ich wartości należy rozumieć jedynie jako wskazówki.

Tłumaczenie gatunków
alder = Olcha amerykańska • ash = Jesion amerykański • aspen = Osika amerykańska • basswood = Lipa amerykańska • beech
= Buk amerykański • birch = Brzoza żółta amerykańska • cherry = Wiśnia amerykańska • cottonwood = Topola czarna
amerykańska • elm = Wiąz czerwony amerykański • gum = Ambrowiec amerykański • Hackberry = Wiązowiec zachodni
amerykański • hickory = Hikora amerykańska • Pecan = Orzesznik amerykański • hard maple = Klon twardy amerykański • soft
maple = Klon miękki amerykański • red oak = Dąb czerwony amerykański • white oak = Dąb biały amerykański • sycamore =
Platan zachodni amerykański • tulipwood = Tulipanowiec amerykański • walnut = Orzech czarny amerykański • willow = Wierzba
amerykańska
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Alnus rubra

Inne nazwy: Olcha amerykańska, Western red alder, Western alder, red alder

Występowanie i dostępność
Na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza na północno-zachodnim wybrzeżu Pacyfiku, gdzie jest najbardziej
obficie występującym i najczęściej sprzedawanym gatunkiem liściastym. Dostępny w wielu klasach i specyfikacjach jako materiał
tarty i półfabrykat wymiarowy z tarcicy.

Charakterystyka ogólna
Drewno red alder zaraz po ścięciu jest prawie białego koloru, lecz pod
wpływem światła szybko zmienia kolor na jasno-brązowy z lekkim żółtym lub
czerwonym odcieniem. Tylko w starszych drzewach dochodzi do
uformowania się twardzieli, lecz nawet u nich nie ma widocznej granicy
pomiędzy bielem i twardzielą. Drewno charakteryzuje się prostym układem
włókien i jednolitą strukturą.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Drewno red alder jest relatywnie miękkie, o średniej gęstości, małej
wytrzymałości na zginanie, na obciążenia dynamiczne i niewielkiej
sprężystości.

Gęstość (12% zawartości wilgoci)

0,41 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy (12% zawartości wilgoci)

449 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy (od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

10,1%

Wytrzymałość na zginanie

67,6 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

9.515 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie (równolegle do włókien)

40,1 N/mm²

Twardość

2624 N

Właściwości
obróbcze
Red alder dobrze poddaje się
obróbce mechanicznej, wyjątkowo
dobrze nadaje się do toczenia i
polerowania.
Wykazuje
dobre
właściwości przy wbijaniu gwoździ i
wkręcaniu śrub, dobrze się klei. Z
łatwością przyjmuje farbę i bejcę, a
przy obróbce końcowej można
uzyskać bardzo gładką, wysokiej
jakości powierzchnię.
Suszy się stosunkowo łatwo, w
czasie tego procesu struktura drewna
prawie nie ulega uszkodzeniu i
zachowuje
dobrą
stabilność
użytkową.

słabo
Cięcie piłą
Struganie
Wiercenie wiertłem spiralnym
Wywiercanie nożem wytaczarskim
Toczenie
Rzeźbienie
Struganie profilowe
Wbijanie gwoździ
Wkręcanie śrub
Klejenie
Wykończenie powierzchni

4

średnio

dobrze

bardzo dobrze
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Odporność na czynniki
zewnętrzne
Drewno nie jest odporne na destrukcyjne
działanie grzybów (mursz rdzeniowy). Środki
ochronne dobrze penetrują i zabezpieczają
drewno.

Główne zastosowania
Meble, szafki kuchenne, drzwi, listwy do
wykończeń wnętrz, elementy toczone, rzeźby,
przybory kuchenne. Szerokie zastosowanie w
światowym przemyśle meblarskim. Kolor
drewna red alder czyni go idealnym drewnem
wymiennym dla cherry.
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Zastosowania
Drzwi

Page 5

Główne Zastosowania
✓

Podłogi
Meble

✓

Prace stolarskie

✓

Szafki kuchenne

✓

Listwy i elementy toczone

✓

Sklejka
Sprzęt sportowy
Trzonki do narzędzi i uchwyty

Wskazówki
Klasyfikacje jakościowe dla tej tarcicy liściastej pochodzącej z zachodniej części Stanów Zjednoczonych zajmują specjalne
stanowisko. Główne różnice to: drewno jest technicznie suszone, wyrównane (strugane), a następnie oceniane od lepszej strony
deski - tzn. klasyfikowane. Sęki szpilkowe są cechami charakterystycznymi i nie zaliczają się do wad. Najważniejszymi
klasyfikacjami jakościowymi są: Superior (Select & Better), Cabinet (Numer 1 Common) i Frame (Numer 2 Common), które
oparte są na podobnych zastosowaniach końcowych jak w przypadku norm NHLA dla klasyfikacji jakościowej. Jeśli Państwo
zamówią red alder, to zaleca się określić ze swoim dostawcą odpowiednią klasyfikację jakościową dla każdego zastosowania.

5
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Fraxinus spp.

Inne spotykane nazwy: Jesion amerykański, Northern ash, Southern ash

Występowanie i dostępność
Rozproszone w całej wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Dobra dostępność tarcicy i forniru. Materiał tarty ze względu na
region pochodzenia jest często klasyfikowany i sprzedawany jako Northern ash i Southern ash. Czasami dokonuje się klasyfikacji
ze względu na kolor i sprzedaje jako „white ash” (drewno bielaste) lub „brown ash” (drewno twardzieli). American ash może
zawierać wiele podgatunków i jest dostępny w wielu klasach i specyfikacjach jako tarcica i okleina. Należy pamiętać, że white
ash jest również nazwą handlową dla Fraxinus americana.

Charakterystyka ogólna
Swoim wyglądem i właściwościami bardzo przypomina jesion europejski. Drewno bielu
jest jasne, prawie białe, natomiast drewno twardzieli może być od szarobrązowego, do
jasnobrązowego lub jasnożółtego z brązowymi paskami. Struktura drewna charakteryzuje
się równoległym, jednolitym i szerokim rysunkiem usłojenia. W zależności od regionu
pochodzenia zmienia się odcień drewna bielu, różna jest też jego dostępność rynkowa.
Southern ash jest szybciej wzrastający i wykazuje więcej bieli, a przy tym wyższy procent
jasnego drzewa. W porównaniu do Northern ash posiada bardziej usłojoną i szeroką
teksturę.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
W stosunku do swojego ciężaru ash ma bardzo dobre ogólne wartości wytrzymałościowe.
Charakteryzuje się wysoką odpornością na obciążenia dynamiczne. Dobrze poddaje się
gięciu po obróbce hydrotermicznej.
Dodatkowe informacje o wartościach wytrzymałości zawarte są w broszurze „Pomiar i
projektowanie konstrukcji drewnianych z amerykańskim drewnem liściastym”.

Ciężar właściwy (12% zawartości wilgoci)

0,60 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy (12% zawartości wilgoci)

673 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy (od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

6,2%

Wytrzymałość na zginanie

103,4 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

11.997 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie (równolegle do włókien)

51,1 N/mm²

Twardość

5871 N

Wartości dotyczą Fraxinus americana

Właściwości
obróbcze
Ash dobrze poddaje się obróbce
mechanicznej, wykazuje dobre
właściwości przy wbijaniu gwoździ i
wkręcaniu śrub, dobrze się klei.
Dzięki bejcowaniu i po szlifowaniu
końcowym można uzyskać wysokiej
jakości powierzchnię. Drewno suszy
się stosunkowo łatwo, w czasie tego
procesu struktura drewna prawie nie
ulega uszkodzeniu. Ash zachowuje
dobrą stabilność użytkową.

słabo
Cięcie piłą
Struganie
Wiercenie wiertłem spiralnym
Wywiercanie nożem wytaczarskim
Toczenie
Rzeźbienie
Struganie profilowe
Wbijanie gwoździ
Wkręcanie śrub
Klejenie
Wykończenie powierzchni
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średnio

dobrze

bardzo dobrze
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Odporność na czynniki zewnętrzne
Drewno jest nieodporne na destrukcyjne działanie grzybów (mursz rdzeniowy). Środki ochronne lepiej penetrują i zabezpieczają
drewno bielu niż twardzieli.

Główne zastosowania
Meble, podłogi, drzwi, architektura wnętrz,
wysokiej jakości wyroby stolarskie i listwy,
szafki kuchenne, boazerie, trzonki do narzędzi,
sprzęt sportowy, wyroby tokarskie. Jest on
dekoracyjnym drewnem o wszechstronnym
zastosowaniu.

Zastosowania

Główne Zastosowania

Drzwi

✓

Podłogi

✓

Meble

✓

Prace stolarskie

✓

Szafki kuchenne

✓

Listwy i elementy toczone

✓

Sklejka

✓

Sprzęt sportowy

✓

Trzonki do narzędzi i uchwyty

✓

Wskazówki
Jasnobrązowe plamki rdzeniowe lub przebarwienia, czasami nazywane „gąsienicą” są naturalnymi cechami charakterystycznymi
i nie są zaliczane jako wady drewna.

7
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Prunus serotina

Inne spotykane nazwy: Wiśnia amerykańska, czeremcha, American black cherry

Występowanie i dostępność
W całej wschodniej części Stanów Zjednoczonych, głównie mające znaczenie handlowe w Stanach Pensylwanii, Wirginii, Wirginii
Zachodniej i w Nowym Jorku. Chociaz cherry wykazuje mniej niż 2% zasobów lisciastych, jest ona zwykle dostępna jako materiał
tarty i okleina we wszystkich specyfikacjach i klasach jakościowych.

Charakterystyka ogólna
Drewno twardzieli występuje w odcieniach od głębokiej czerwieni do
czerwono-brązowego i ciemnieje pod wpływem promieni słonecznych.
Kontrastem jest kremowo-białe drewno bielu. Cherry może być dostarczona
po obróbce hydrotermicznej z przyciemnionym drewnem bielu, lub jako
drewno nie poddane temu procesowi. Drewno charakteryzuje się delikatnym,
jednorodnym prostowłóknistym usłojeniem, mogą występować naturalne,
brązowe plamki rdzeniowe i małe kieszonki żywiczne.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Drewno jest średniej gęstości, dobrze poddaje się gięciu. Charakteryzuje się
niską sprężystością i średnią odpornością na obciążenia dynamiczne.

Gestość (12% zawartości wilgoci)

0,50 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy (12% zawartości wilgoci)

561 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy (od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

9,2%

Wytrzymałość na zginanie

84,8 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

10.274 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie (równolegle do włókien)

49,0 N/mm²

Twardość

4226 N

Właściwości
obróbcze
Cherry dobrze poddaje się obróbce
mechanicznej. Drewno zazwyczaj nie
pęka przy wbijaniu gwoździ, dobrze
się klei. Po wyszlifowaniu, bejcowaniu
i ostatecznej obróbce można uzyskać
wysokiej jakości powierzchnię. Proces suszenia przebiega stosunkowo
szybko przy średnim skurczu objętościowym. Bardzo stabilna w trakcie
użytkowania.

słabo
Cięcie piłą
Struganie
Wiercenie wiertłem spiralnym
Wywiercanie nożem wytaczarskim
Toczenie
Rzeźbienie
Struganie profilowe
Wbijanie gwoździ
Wkręcanie śrub
Klejenie
Wykończenie powierzchni
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Odporność na czynniki zewnętrzne
Drewno twardzieli zalicza się do odpornych na destrukcyjne działanie grzybów. Środki ochronne niezbyt dobrze penetrują i słabo
zabezpieczają drewno twardzieli.

Zastosowania

Główne zastosowania
Meble i szafki, wysokiej jakości wyroby
wystroju wnętrz, szafki kuchenne, listwy,
boazerie,
podłogi,
drzwi,
drewniane
wykończenia jachtów, instrumenty muzyczne,
elementy toczone i rzeźby. Estetyka odcieni
twardzieli przyczyniła się do tego, iż jest ono
bardzo ciekawym i modnym drewnem dla
produktów o wysokiej jakości.

Główne Zastosowania

Drzwi

✓

Podłogi

✓

Meble

✓

Prace stolarskie

✓

Szafki kuchenne

✓

Listwy i elementy toczone

✓

Sklejka

✓

Sprzęt sportowy
Trzonki do narzędzi i uchwyty

Wskazówki
Światło UV przyczynia się do tego, iż naturalne powierzchnie cherry pod wpływem czasu ulegają ciemnieniu.
To szczególnie wartościowe drewno posiada charakterystyczne sęki szpilkowe i żywiczne smugi barwne, które nie są jednak
zaliczane jako wady drewna. Biel dozwolona jest bez ograniczeń. Ze względu na normy NHLA materiał tarty cherry sprzedawany
jest na przykład z 90/50 ograniczeniem bielu. To określenie oznacza, że jedna strona deski musi wykazać minimalnie 90%
twardzieli, a odwrotna strona nie mniej niż 50%. W przeciwnym razie kupujący powinien dowiedzieć się u dostawcy o ograniczeniu
bielu przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
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Acer saccharum, Acer nigrum

Inne spotykane nazwy: Klon twardy amerykański, sugar maple, black maple

Występowanie i dostępność
Wschodnia część Stanów USA, głównie Stany północnowschodnie i w Krainie Wielkich Jezior. Klon twardy zalicza się do
zimnolubnych, tak więc preferuje bardziej północny klimat. Szeroko dostępne w postaci tarcicy i okleiny. Wyższe klasy klasyfikacji
jakościowej dla materiału tartego mogą być sortowane również ze względu na biały kolor (biel), co jednak ogranicza ich
dostępność. Hard maple z dekoracyjną teksturą (ptasie oczko, falistopoprzeczny, płomienny, barankowaty hard maple) jest
dostępny w dużych ilościach tylko jako fornir.

Charakterystyka ogólna
Drewno bielu jest kremowobiałe z delikatnym odcieniem czerwonobrązowym.
Drewno twardzieli występuje w kolorach od jasnego do ciemnoczerwonego
brązu.
W zależności od obszaru pochodzenia może się bardzo zmieniać ilość
ciemniejszego drewna twardzieli. Zarówno w drewnie bielu jak i w twardzieli
można znaleźć plamki rdzeniowe. Drewno ma spoistą, delikatną teksturę i
zazwyczaj jest prostowłókniste, choć czasami rysunek drewna może
występować jako płomienny (barankowaty), falistopoprzeczny lub „ptasie
oczko”.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Drewno klonu jest twarde i ciężkie, posiada dobre właściwości wytrzymałościowe, jest wyjątkowo
odporne na ścieranie i zużycie, dobrze się gnie po obróbce hydrotermicznej.

Gęstość (12% zawartości wilgoci)

0,63 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy (12% zawartości wilgoci)

705 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy (od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

11,9%

Wytrzymałość na zginanie

108,9 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

12.618 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie (równolegle do włókien)

54,0 N/mm²

Twardość

6450 N

Wartości dotyczą Acer saccharum

słabo

Właściwości
obróbcze
Proces suszenia hard maple przebiega powoli, w jego trakcie dochodzi
do dużego skurczu objętościowego,
drewno może być niezbyt stabilne w
trakcie użytkowania. Przy wbijaniu
gwoździ czy wkręcaniu śrub zaleca
się wcześniejsze nawiercenie otworów.
Posiadając doświadczenie i zachowując ostrożność daje się dość
dobrze obrabiać. Stanowi ono niezły
materiał do klejenia i obróbki toczeniem. Powierzchnie wyjątkowo dobrze przyjmują bejcę i polerowanie.

Cięcie piłą
Struganie
Wiercenie wiertłem spiralnym
Wywiercanie nożem wytaczarskim
Toczenie
Rzeźbienie
Struganie profilowe
Wbijanie gwoździ
Wkręcanie śrub
Klejenie
Wykończenie powierzchni
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Odporność na czynniki zewnętrzne
Drewno twardzieli jest zaliczane do słabo lub praktycznie nieodpornych na destrukcyjne działanie grzybów. Drewno twardzieli
nie poddaje się ochronnemu działaniu środków konserwujących, te same środki dobrze zabezpieczają drewno bielu.

Główne zastosowania

Zastosowania

Podłogi, meble, boazerie, szafki kuchenne,
blaty stołów roboczych i użytku domowego,
wyposażenie wnętrz: schody, balustrady, drzwi
i listwy.
Odporność na ścieranie, gęsta i drobna
struktura jest idealna dla podłóg do użytku
publicznego, w miejscach takich jak teatry, sale
koncertowe, hale do koszykówki i gimnastyki.

Drzwi

✓

Podłogi

✓

Meble

✓

Prace stolarskie

✓

Szafki kuchenne

✓

Listwy i elementy toczone

✓

Sklejka

✓

Sprzęt sportowy

✓

Trzonki do narzędzi i uchwyty

✓

Główne Zastosowania

Wskazówki
Promienie słoneczne UV przyczyniają się do tego, iż to jasne drewno pod wpływem czasu ulega ciemnieniu. Materiał tarty hard
maple klasyfikowany jest ze względu na biały kolor (bielu). W ramach klasyfikacji jakościowej NHLA klasyfikacje te znane są jako
white maple lub sap maple. Dodatkowe informacje dla klasyfikacji ze względu na kolor drewna można znaleźć w przewodniku
dla „Klasyfikacji jakościowej Amerykańskiej Tarcicy Liściastej”.
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Acer rubrum, Acer saccharinum

Inne spotykane nazwy: Klon miękki amerykański, czerwony, srebrzysty, red maple, silver maple

Występowanie i dostępność
Powszechne w całej wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Pacific coast maple / big leaf maple (Acer macrophyllum) rośnie
tylko w północnozachodniej części kraju nad Pacyfikiem. Polepszenie dostępności, przy zwiększeniu zapotrzebowania na rynkach
eksportowych.

Charakterystyka ogólna
Drewno soft maple jest bardzo zbliżone swoimi właściwościami do drewna
hard maple. Ze względu na szeroki obszar występowania, jest ono bardziej
zróżnicowane kolorystycznie, zależnie od miejsca pochodzenia. Generalnie
drewno bielu jest szare do białego, niekiedy z ciemniejszymi plamkami
rdzeniowymi. Drewno twardzieli jest jasne do ciemnoczerwonego brązu. Klon
miękki jest zazwyczaj prostowłóknisty. Tarcica w zależności od regionu jest
sprzedawana zazwyczaj ze względu na klasyfikację koloru.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Soft maple w stosunku do hard maple ma o 25% mniejszą twardość. Drewno jest średnio
wytrzymałe na ściskanie i zginanie, wykazuje niską odporność na obciążenia dynamiczne i
niską sprężystość. Dobrze się gnie po obróbce hydrotermicznej.

Acer rubrum (red)

Acer macrophyllum
(Pacific coast / big leaf)

Gęstość (12% zawartości wilgoci)

0,54 g/cm³

0,48 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy
(12% zawartości wilgoci)

609 kg/m3

545 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy
(od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

10,5%

9,3%

Wytrzymałość na zginanie

92,4 N/mm²

73,8 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

11.308 N/mm²

9.998 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie
(równolegle do włókien)

45,1 N/mm²

41,0 N/mm²

Twardość (wartość średnia)

4225 N

3780 N

Właściwości
obróbcze
Soft maple daje się dobrze obrabiać.
Powierzchnie mogą być doskonale
bejcowane i polerowane. Dobrze się
klei, ma dobre właściwości przy
wbijaniu gwoździ czy wkręcaniu śrub.
Proces suszenia przebiega powoli z
minimalnymi stratami materiału. Dość
stabilny w trakcie użytkowania.

słabo
Cięcie piłą
Struganie
Wiercenie wiertłem spiralnym
Wywiercanie nożem wytaczarskim
Toczenie
Rzeźbienie
Struganie profilowe
Wbijanie gwoździ
Wkręcanie śrub
Klejenie
Wykończenie powierzchni
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Odporność na czynniki zewnętrzne
Nie jest odporny na szkodliwe działanie grzybów. Drewno twardzieli jest mało podatne na zabiegi konserwacji środkami
ochronnymi, natomiast drewno bielu dobrze poddaje się konserwacji.

Główne zastosowania
Meble, boazerie, elementy stolarskie do użytku
wewnątrz, szafki kuchenne, listwy, drzwi,
instrumenty muzyczne, elementy toczone. Soft
maple często używany jako materiał
zastępujący hard maple, a po odpowiednim
bejcowaniu jest podobny do innych gatunków
drewna, takich jak cherry. Ze względu na swoje
właściwości fizyczne i techniczne może
również zastępować europejskie drewno buku.

Zastosowania

Główne Zastosowania

Drzwi

✓

Podłogi

✓

Meble

✓

Prace stolarskie

✓

Szafki kuchenne

✓

Listwy i elementy toczone

✓

Sklejka

✓

Sprzęt sportowy
Trzonki do narzędzi i uchwyty

Wskazówki
Eastern soft maple: W północnej części USA mówi się o red maple, a w środkowozachodniej i południowej części o silver maple.
Ze względu na to, że drewno z określonego regionu posiada bardzo różnorodny wygląd zewnętrzny, ważne jest wyjaśnienie
regionu pochodzenia z Państwa dostawcą. Red maple podobny jest do hard maple, ma jednak bardziej jednolity kolor. Silver
maple ma większy wybór barw i bardziej delikatny rysunek. Obydwa gatunki drewna mogą posiadać drewno z dekoracyjnymi
otworami zrobionymi przez owady („żerami owadów”), które sprzedawane jest jako WHND lub Worm Holes No Defect (ślady
żerowania nie są wadami). Wszystkie gatunki soft maple, mogą być, tak jak jest to opisane w ilustrowanym przewodniku „
Klasyfikacji jakościowej amerykańskiej tarcicy liściastej” również klasyfikowane ze względu na barwę drewna.
Pacific coast maple/big leaf maple: Ten gatunek drewna pochodzi z zachodniej części USA. Reguły klasyfikacji jakościowej tego
drewna podobne są do red alder. Najważniejsze klasy jakościowe są podobne do zasad klasyfikacji Select & Better, Numer 1
Common i Frame Grade. Tarcica jest suszona technicznie, heblowana i na końcu oceniana jakościowo z lepszej strony deski.
Przy czym, występujące sęki szpikowe, nie są zaliczane do wad drewna. Proszę pytać dostawcę, która klasyfikacja jakościowa
najbardziej odpowiada Państwa potrzebom.
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Quercus spp.

Inne spotykane nazwy: Dąb czerwony amerykański, Northern red oak, Southern red oak

Występowanie i dostępność
Szeroko rozpowszechnione we wschodniej części Stanów Zjednoczonych, gdzie bez wątpienia tworzą największą grupę
gatunków w drzewostanie liściastym tej części USA. Dęby czerwone przewyższają ilościowo pokrewną im grupę dębów białych.
Wśród red oaks występuje wiele gatunków, z których około ośmiu ma znaczenie handlowe.
Bardzo dobra dostępność jako tarcica lub okleina w wielu gatunkach i odmianach. Ze względu na pochodzenie jest klasyfikowany
i sprzedawany jako Northern red oak i Southern red oak.

Charakterystyka ogólna
Drewno bielu red oak jest białe do jasnobrązowego, drewno twardzieli jest
różowoczerwonego brązu. Ogólnie mówiąc, drewno dębu czerwonego jest
podobne do drewna white oak. Jest ono trochę mniej wyraziste w rysunku ze
względu na mniejsze promienie rdzeniowe, a drewno o przekroju czołowym
posiada bardziej porowatą strukturę. Drewno jest najczęściej prostowłókniste
o szerokosłoistej teksturze.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Drewno jest twarde i ciężkie, posiada średnią wytrzymałość na zginanie i
sprężystość, wykazuje dużą odporność na ściskanie, stanowi bardzo dobry
materiał do gięcia po obróbce hydrotermicznej. Dodatkowe informacje o wartościach
wytrzymałości zawarte są w broszurze „Pomiar i projektowanie konstrukcji drewnianych z
amerykańskim drewnem liściastym”.
Quercus rubra
(Northern)

Quercus falcata
(Southern)

Gęstość (12% zawartości wilgoci)

0,63 g/cm³

0,68 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy
(12% zawartości wilgoci)

705 kg/m3

753 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy
(od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

6,6%

brak danych

Wytrzymałość na zginanie

98,6 N/mm²

75,2 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

12.549 N/mm²

10.274 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie
(równolegle do włókien)

46,6 N/mm²

42,0 N/mm²

Twardość (wartość średnia)

5738 N

4715 N

Właściwości
obróbcze
Red oak daje się dobrze obrabiać.
Przy wbijaniu gwoździ czy wkręcaniu
śrub zaleca się wcześniejsze nawiercanie otworów. Dobrze przyjmuje bejcę, przez końcowe polerowanie
możemy otrzymać bardzo dobrą
powierzchnię wykończenia. Podczas
powolnego suszenia osiągane są najlepsze rezultaty z niewielką ilością
błędów suszenia, takich jak pęknięcia
czołowe i odkształcenia. Występuje
duży skurcz objętościowy i drewno
ma tendencję do odkształceń przy
zmieniających
się
warunkach
otoczenia.

słabo
Cięcie piłą
Struganie
Wiercenie wiertłem spiralnym
Wywiercanie nożem wytaczarskim
Toczenie
Rzeźbienie
Struganie profilowe
Wbijanie gwoździ
Wkręcanie śrub
Klejenie
Wykończenie powierzchni
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Odporność na czynniki zewnętrzne
Drewno twardzieli red oak jest raczej mało odporne na destrukcyjne działanie grzybów, umiarkowanie poddaje się zabiegowi
konserwacji środkami ochronnymi.

Główne zastosowania
Drewno konstrukcyjne, meble, podłogi, elementy wyposażenia wnętrz, schody, balustrady,
drzwi, listwy, szafki kuchenne, boazerie i
trumny. Nie znajduje zastosowania w bednarstwie. Właściwości techniczne i fizyczne, a
także kolor i tekstura mogą się zmieniać. Zaleca się, aby przetwórcy i inżynierowie dokonali dokładnej analizy oferowanego materiału,
tak aby mieli pewność, że zamówione drewno
spełnia ich specyficznym wymaganiom.

Zastosowania

Główne Zastosowania

Drzwi

✓

Podłogi

✓

Meble

✓

Prace stolarskie

✓

Szafki kuchenne

✓

Listwy i elementy toczone

✓

Sklejka

✓

Sprzęt sportowy
Trzonki do narzędzi i uchwyty

✓

Wskazówki
To ładnie wyglądające drewno dębu, które jest obficie dostępne, jest przez architektów i projektantów mebli, stolarki i podłóg coraz
częściej stosowane na rynkach eksportowych na całym świecie. Podczas, gdy niektóre drewno red oak posiada wyraźny różowy
lub czerwony kolor, mogą pozostałe dostawy drewna wyglądać bardzo podobnie jak white oak. Występuje to szczególnie po
wcześniejszym wykończeniu powierzchni drewna. Zdarza się częste występowanie „mieszanych” produktów.
Duża ilość produkcji red oak gwarantuje, że dobra jest dostępność materiału tartego z udziałem długich i szerokich desek o
jednolitej strukturze. Z tego samego powodu tarcica red oak dostępna jest posortowana według szerokości i długości.
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Quercus spp.

Inne spotykane nazwy: Dąb biały amerykański, Northern white oak, Southern white oak

Występowanie i dostępność
Szeroko rozpowszechniony we wschodniej części USA. Występuje wiele gatunków white oaks, z których około ośmiu ma
znaczenie handlowe. Bardzo szeroko dostępny w postaci tarcicy i forniru w pełnym zakresie.

Charakterystyka ogólna
White oak swoim kolorem i wyglądem bardzo przypomina dąb europejski.
Drewno bielu jest jasnego koloru, drewno twardzieli jest jasne do
ciemnobrązowego. White oak jest w większości prostowłóknisty, o średnio
lub szerokosłoistej teksturze i w porównaniu do red oak posiada dłuższe
promienie rdzeniowe. Przez co white oak posiada „błyszczkowy” rysunek
drewna na powierzchni przekroju promieniowego.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Drewno jest twarde i ciężkie, posiada średnią wytrzymałość na zginanie i na ściskanie, posiada
niska sprężystość, ale stanowi bardzo dobry materiał do gięcia po obróbce hydrotermicznej.
Jego dobre wartości wytrzymałości przyczyniły się, że jest coraz częściej stosowane przez
architektów i inżynierów w celach nośnych. Dodatkowe informacje zawarte są w broszurze
AHEC „Pomiar i projektowanie konstrukcji drewnianych z amerykańskim drewnem liściastym”.
Gęstość (12% zawartości wilgoci)

0,68 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy (12% zawartości wilgoci)

769 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy (od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

12,6%

Wytrzymałość na zginanie

104,8 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

12.273 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie (równolegle do włókien)

51,299 N/mm²

Twardość (wartość średnia)

6049 N

Wartości dotyczą Quercus alba

Właściwości
obróbcze
White oak daje się dobrze obrabiać,
zaleca się wcześniejsze nawiercanie
otworów przy wbijaniu gwoździ czy
wkręcaniu śrub. Ze względu na
reakcje chemiczne zachodzące
pomiędzy drewnem, a żelazem
poleca się używać gwoździ galwanizowanych lub miedzianych. Właściwości klejenia white oak są różne, ale
po bejcowaniu i przez polerowanie
można otrzymać piękne powierzchnie. Proces suszenia przebiega
powoli, a w celu uniknięcia pękania
suszonego materiału wymagana jest
staranność. Występuje duży skurcz
objętościowy i drewno ma tendencję
do odkształceń w zmiennych warunkach otoczenia.
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Odporność na czynniki zewnętrzne
Drewno twardzieli jest odporne na destrukcyjne działanie grzybów i słabo poddaje się zabiegowi konserwacji środkami
ochronnymi. Drewno bielu średnio poddaje się środkom konserwującym. Ze względu na naturalną odporność na czynniki
zewnętrzne drewno twardzieli white oak może być bez impregnacji używane na zewnątrz. W celu określenia przydatności zaleca
się jednak wziąć pod uwagę lokalne warunki klimatyczne i utrudnienia spowodowane czynnikami atmosferycznymi.

Główne zastosowania
Elementy konstrukcyjne, meble, podłogi,
zabudowa wnętrz, prace stolarskie do użytku
zewnętrznego, listwy, drzwi, szafki kuchenne,
boazerie, podkłady kolejowe, mosty drewniane,
beczki i trumny.
Właściwości techniczne i fizyczne, a także kolor
i tekstura mogą się zmieniać w zależności od
regionu pochodzenia. Zaleca się, aby
inżynierowie i odbiorcy dokonali dokładnej
analizy oferowanego materiału z dostawcą, tak
aby mieli pewność, że będzie on odpowiadał ich
wymaganiom. Northern i Southern oak mogą być
oddzielnie sprzedawane.

Zastosowania

Główne Zastosowania

Drzwi

✓

Podłogi

✓

Meble

✓

Prace stolarskie

✓

Szafki kuchenne

✓

Listwy i elementy toczone

✓

Sklejka

✓

Sprzęt sportowy
Trzonki do narzędzi i uchwyty

✓

Wskazówki
Na dużym obszarze występowania, od północy do południa white oak nie ma większych różnic w kolorze. W niektórych okolicach
regionu Appalachów występuje dekoracyjna „owadzia” odmiana, która sprzedawana jest jako Sound Wormy lub zdrowa
„owadzia”. Według norm NHLA, biel jest dozwolona bez ograniczeń, jednak przy klasyfikacji eksportowej, na jednej stronie
twardzielowej jest ona ograniczona. Proszę spytać dostawcę, czy lub jak ogranicza on udział bieli, przy klasyfikacji tarcicy. White
oak jest używany na całym świecie i jest uzupełnieniem dla europejskiej tarcicy dębowej, choć dla wielu mebli, podłóg i zakładów
stolarskich jest pierwszym wyborem, ponieważ jego kolor jest równomierny i jest produkowana duża ilość równolegle obrzynanej
tarcicy.
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Liriodendron tulipifera

Inne spotykane nazwy: Tulipanowiec amerykański, yellow poplar, tulip poplar

Występowanie i dostępność
Szeroko rozpowszechnione we wschodniej części USA. Powszechnie dostępny w pełnym zakresie norm grubości materiału
tartego. Wystarczająco dostępny jako materiał tarty i okleina. Jest on jednym z potężniejszych drzew liściastych wzrastających
w lasach USA. Tulipwood dostarcza bardzo szerokie, długie i stosunkowo wolne od sęków deski. Przypada na niego około 9%
drewna liściastego drzewostanu w USA, a więc zapewnia ciągłość i duże ilości drewna dla rynków eksportowych.

Charakterystyka ogólna
Drewno bielu jest w kolorze kremowobiałym i może zawierać pasma. Drewno
twardzieli, jest koloru od jasno żółtobrązowego do oliwkowozielonego. Pod wpływem
światła zielone drewno twardzieli ciemnieje do koloru brązowego. Prostowłókniste
drewno tulipanowca charakteryzuje się delikatnym rysunkiem. W zależności od
miejsca pochodzenia, właściwości fizyczne i szerokości drewna bielu będą się
zmieniać. Drewno tulipanowca charakteryzuje się wieloma poszukiwanymi
właściwościami, dlatego ma tak wiele ważnych zastosowań. Tulipwood nie jest topolą
(Populus) i posiada wiele wyjątkowych właściwości. Ze względu na swoje
podobieństwo do drzewa topoli europejskiej, powszechnie przyjętą nazwą tego
drzewa w Stanach Zjednoczonych jest „tulip poplar”.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Drewno tulipanowca ma średnią gęstość, małą wytrzymałość na zginanie, ściskanie, niską
sprężystość i małą odporność na obciążenia dynamiczne.
Średnio podatne do gięcia po obróbce hydrotermicznej. W stosunku do wagi Tulipwood jest
bardzo odporne na obciążenia i dlatego jest idealny do produkcji belek i konstrukcji nośnych
wykonanych z drewna warstwowego z desek. Dodatkowe informacje zawarte są w broszurze
AHEC „Pomiar i projektowanie konstrukcji drewnianych z amerykańskim drewnem liściastym”.

Gęstość (12% zawartości wilgoci)

0,42 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy (12% zawartości wilgoci)

449 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy (od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

9,8%

Wytrzymałość na zginanie

69,6 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

10.894 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie (równolegle do włókien)

38,2 N/mm²

Twardość (wartość średnia)

2402 N

Właściwości
obróbcze
To drewno o wszechstronnym zastosowaniu bardzo dobrze poddaje się
obróbce mechanicznej, struganiu,
toczeniu i wierceniu, dobrze się klei.
Proces suszenia przebiega bardzo
łatwo z niewielkimi wadami powstałymi podczas tego procesu.
Drewno jest bardzo stabilne w trakcie
użytkowania. Bardzo dobrze przyjmuje i zachowuje farby, bejce i lakiery.
Przy wbijaniu gwoździ drewno może
pękać.

słabo
Cięcie piłą
Struganie
Wiercenie wiertłem spiralnym
Wywiercanie nożem wytaczarskim
Toczenie
Rzeźbienie
Struganie profilowe
Wbijanie gwoździ
Wkręcanie śrub
Klejenie
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Odporność na czynniki zewnętrzne
Tulipanowiec jest nieodporny na destrukcyjne działanie grzybów, drewno twardzieli jest mało podatne na zabiegi konserwacji,
drewno bielu dobrze poddaje się ochronnemu działaniu środków konserwujących. Właściwości wchłaniania tulipwood sugerują,
że drewno może być doskonale zabezpieczane. Najnowsze badania w Europie potwierdzają, że można go skutecznie
impregnować, przy wykorzystaniu tradycyjnych i nowych metod ochrony. Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie
internetowej: www.americanhardwood.org.

Zastosowania

Główne zastosowania
Konstrukcje drewniane, meble, wyroby
stolarskie do użycia wewnątrz, szafki
kuchenne, drzwi, boazerie, listwy, płyty klejone,
sklejka (w USA), elementy toczone i rzeźby.

Wskazówki
To znacznie dostępne, niedrogie i wszechstronne amerykańskie drewno liściaste jest eksportowane na całym świecie i wielu projektantów i architektów zajmują się jego zadziwiającą,
naturalną różnorodnością kolorów.

Drzwi

Główne Zastosowania
✓

Podłogi
Meble

✓

Prace stolarskie

✓

Szafki kuchenne

✓

Listwy i elementy toczone

✓

Sklejka

✓

Sprzęt sportowy
Trzonki do narzędzi i uchwyty

Charakterystyczną cechą Tulipanowca jest czeczotowatość (Burls i Swirls), tzw. splątania włókien w drewnie bez sęków.
Czeczotowatość nie zalicza się do wad drewna. Mocne, liliowoniebieskie przebarwienie pochodzenia mineralnego, jest
ograniczone w lepszych klasach jakości tarcicy, natomiast w klasie jakości Common dozwolone bez ograniczeń, ponieważ
drewno tej klasy jest zwykle później bejcowane lub powlekane. Dlatego też dozwolone są również szare przebarwienia, które
widoczne są nawet po struganiu. Tulipwood ostatnio coraz częściej dostępny jest w stałej szerokości. W USA, ten gatunek
drewna znany jest pod nazwą yellow poplar lub tulip poplar.
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American black walnut

Juglans nigra

Inne spotykane nazwy: Orzech czarny amerykański, American walnut, black walnut

Występowanie i dostępność
Cała wschodnia część USA, głównie na mającym znaczenie handlowe obszarze Stanów centralnych. Jest to jeden z nielicznych
gatunków drewna w Stanach Zjednoczonych, którego drzewostan poza odnawianiem naturalnym jest odnawiany sztucznie.
Zadowalająca dostępność w formie tarcicy i forniru.

Charakterystyka ogólna
Drewno bielu jest kremowobiałe, drewno twardzieli jest od jasnobrązowego
do ciemno czekoladowobrązowego koloru z występującymi czasami
purpurowymi przebarwieniami i ciemniejszymi smugami. Aby przyciemnić
drewno bielu, dostawcy stosują czasami zabieg parowania. Struktura drewna
jest najczęściej prostowłóknista, choć może wystąpić falistość włókien, co
daje bardzo atrakcyjny i dekoracyjny rysunek. Ciemne drewno twardzieli pod
wpływem działania światła UV jaśnieje.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Drewno orzecha jest wytrzymałe, twarde, średniej gęstości, umiarkowanej wytrzymałości na
zginanie i ściskanie oraz niskiej sprężystości, nadaje się do gięcia po obróbce hydrotermicznej.

Gęstość (12% zawartości wilgoci)

0,55 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy (12% zawartości wilgoci)

609 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy (od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

10,2%

Wytrzymałość na zginanie

100,7 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

11.584 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie (równolegle do włókien)

52,3 N/mm²

Twardość (wartość średnia)

4492 N

Właściwości
obróbcze
Walnut daje się bardzo łatwo
obrabiać narzędziami ręcznymi jak i
mechanicznie. Wykazuje dobre
własności przy wbijaniu gwoździ i
wkręcaniu śrub, dobrze się klei.
Bardzo dobrze przyjmuje bejce i
farby. Przez polerowanie można
uzyskać
wyjątkowo
dobre
wykończenie powierzchni. Proces
suszenia przebiega wolno, należy
bardzo uważać, aby nie dopuścić do
uszkodzenia suszonego drewna.
Wykazuje dobrą stabilność użytkową.
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Odporność na czynniki zewnętrzne
Drewno twardzieli jest bardzo odporne na destrukcyjne działanie grzybów, zalicza się go do jednego z najbardziej odpornych,
nawet w bardzo niekorzystnych warunkach.

Główne zastosowania
Meble, meble do wbudowania, elementy
wyposażenia wnętrz, wysokiej jakości wyroby
stolarskie, drzwi, podłogi, oprawa broni i
boazerie. Ze względu na ciemny kolor, jest to
ulubiony rodzaj drewna stosowany w
połączeniach kontrastowych z jaśniejszymi
gatunkami drewna.

Zastosowania

Główne Zastosowania

Drzwi

✓

Podłogi

✓

Meble

✓

Prace stolarskie

✓

Szafki kuchenne

✓

Listwy i elementy toczone

✓

Sklejka

✓

Sprzęt sportowy
Trzonki do narzędzi i uchwyty

Wskazówki
Ze względu na ograniczoną dostępność i charakter wzrostu zostały zmienione zasady klasyfikacji jakościowej tego gatunku
drewna (na black walnut przypada tylko około 1% stojącego drzewostanu w USA). Klasa jakości FAS dla materiału tartego black
walnut pozwala na szerokość minimalną 5'' (nominalna) i długość deski 6'. W przypadku gdy tarcica poddawana jest zabiegowi
parowania, otrzymuje ciemny kolor i dzięki temu, przy wykończeniu powierzchni, upodabnia się do twardzieli. Dlatego biel
dozwolona jest bez ograniczeń.
W innym wypadku proszę omówić szczegóły zabiegu parowania z Państwa dostawcą.
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Populus tremuloides

Inne spotykane nazwy: Osika amerykańska, white poplar, popple

Występowanie i dostępność
Aspen należy do prawdziwych topoli i jest dostępny w ilościach handlowych przede wszystkim w północnowschodnich USA.
Materiał tarty i okleina nie są dostępne w większych ilościach, we wszystkich rozmiarach i rodzajach.

Charakterystyka ogólna
Drewno bielu jest białe, przechodzące w jasnobrązowe drewno twardzieli.
Jest bardzo niewielka różnica w kolorystyce pomiędzy bielem i twardzielą.
Drewno ma jednolity wygląd o niewyraźnym, prostowłóknistym rysunku
słojów.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Drewno aspen jest lekkie i miękkie, posiada małą wytrzymałość, niską
sprężystość i średnią odporność na obciążenia dynamiczne. Niskie wartości
wytrzymałości na zginanie.

Gęstość (12% zawartości wilgoci)

0,38 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy (12% zawartości wilgoci)

417 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy (od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

9,2%

Wytrzymałość na zginanie

57,9 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

8.136 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie (równolegle do włókien)

29,3 N/mm²

Twardość (wartość średnia)

1557 N

Właściwości obróbcze
Aspen dobrze poddaje się obróbce, narzędzia pozostawiają lekko postrzępioną powierzchnię.
Zazwyczaj nie pęka przy wbijaniu gwoździ, łatwo daje się wiercić, toczyć i szlifować. Dobrze
przyjmuje farby i bejce, należy zwracać uwagę na gładkość powierzchni. Występuje niewielki
lub średni skurcz objętościowy w trakcie suszenia, wykazuje dobrą stabilność użytkową. Aspen
należy do rodzaju prawdziwych topoli i w związku z tym swoimi właściwościami upodobnia się
do American cottonwood i topoli europejskiej.

Odporność na czynniki zewnętrzne
Drewno twardzieli wykazuje zupełny brak odporności na działanie grzybów (mursz rdzeniowy). Praktycznie nie poddaje się
działaniu środków zabezpieczających.

Główne zastosowania
Części meblowe (boczne elementy szuflad), drzwi, listwy, ramy do obrazów, prace stolarskie wnętrz, zabawki, przybory kuchenne,
zapałki (USA). Ponieważ drewno jest bez smaku i zapachu jest ono odpowiednie dla specjalnych zastosowań, do których należy
również produkcja listw do sauny.

Wskazówki
Ten gatunek drewna regionalnie nazywany jest również popple. Nie powinien być jednak mylony z American tulipwood
(Liriodendron tulipifera), który występuje również pod nazwą yellow poplar. Charakterystycznymi cechami aspen są jasno-brązowe
plamki rdzeniowe, które nie są wadami drewna.
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Tilia americana

Inne spotykane nazwy: Lipa amerykańska, linden

Występowanie i dostępność
Na wschodnim obszarze Stanów Zjednoczonych, głównie w części Północnej i Krainie Wielkich Jezior, gdzie gatunek tego
drewna w wystarczających ilościach dostępny jest jako tarcica i fornir.
Materiał tarty wytwarzany jest w różnorodnych grubościach, specyfikacjach i klasyfikacjach jakościowych mimo, iż ilość czasami
jest ograniczona.

Charakterystyka ogólna
Drewno bielu jest zazwyczaj dość szerokie, w kolorze kremowobiałym,
przechodzące w jasno żóltego do czerwonobrązowego drewna twardzieli,
czasami z ciemniejszymi smugami. Drewno basswood ma drobną, jednolitą
teksturę, o niewyraźnym, prostowłóknistym rysunku słojów.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Drewno basswood jest lekkie i miękkie, posiada niskie parametry
wytrzymałościowe. Nie nadaje się do produkcji elementów giętych.

Gęstość (12% zawartości wilgoci)

0,37 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy (12% zawartości wilgoci)

417 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy (od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

12,6%

Wytrzymałość na zginanie

60,0 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

10.067 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie (równolegle do włókien)

32,6 N/mm²

Twardość (wartość średnia)

1824 N

Właściwości obróbcze
Basswood dobrze poddaje się obróbce maszynowej, narzędziom rzeźbiarskim, skrawaniu i jest
to ulubiony materiał do rzeźbienia. Rzadko pęka przy wbijaniu gwoździ lub wkręcaniu śrub.
Przy klejeniu osiąga się dobre rezultaty. Dobrze się barwi, szlifuje, można otrzymać piękną,
gładką, matowo-jedwabnie błyszczącą powierzchnię wykończenia. Suszy się stosunkowo
szybko, tylko w minimalnym stopniu ulega uszkodzeniom w trakcie tego procesu. Pomimo
dużego skurczu objętościowego w trakcie suszenia, wykazuje bardzo dobrą stabilność
użytkową.

Odporność na czynniki zewnętrzne
Drewno twardzieli nie jest odporne na działanie grzybów (mursz rdzeniowy). Środki ochronne dość dobrze penetrują i
zabezpieczają drewno.

Główne zastosowania
Prace rzeźbiarskie i toczone, meble, prace modelarskie, listwy, elementy wyposażenia wnętrz i instrumenty muzyczne. Ważnym
specjalistycznym zastosowaniem jest produkcja żaluzji okiennych.

Wskazówki
Materiał tarty jest często wytwarzany w grubości 9/4'' (57,15 mm) do produkcji deszczułek żaluzji. Sęki szpilkowe i brązowe
plamki rdzeniowe są naturalnymi cechami i nie są zaliczane do wad drewna.

23

67955_Species_TEXT_POL:63345_AHEC_Brochure

9/6/10

American beech

11:15

Page 24

Fagus grandifolia

Inne spotykane nazwy: Buk amerykański

Występowanie i dostępność
Rośnie w całej wschodniej części USA, głównie w mających znaczenie handlowe Stanach Centralnych i Środkowego Atlantyku.
Materiał tarty w wysokich klasach jakościowych występuje w ograniczonych ilościach i w większości jest on produkowany w
cienkich grubościach.

Charakterystyka ogólna
Drewno bielu American beech jest białe z lekkim odcieniem czerwieni,
drewno twardzieli jest w odcieniach od jasno do ciemnobrązowego. American
beech wydaje się być odrobinę ciemniejszy i ma mniej jednolity rysunek
usłojenia, niż buk europejski. Drewno jest prostowłókniste i posiada zwartą,
jednolitą teksturę.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Drewno American beech jest ciężkie, twarde, nietrwałe, wykazuje dużą
odporność na obciążenia dynamiczne, stanowi bardzo dobry materiał do
gięcia po obróbce hydrotermicznej.

Gęstość (12% zawartości wilgoci)

0,64 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy (12% zawartości wilgoci)

721 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy (od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

13,0%

Wytrzymałość na zginanie

102,7 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

11.859 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie (równolegle do włókien)

50,3 N/mm²

Twardość (wartość średnia)

5782 N

Właściwości obróbcze
American beech dobrze poddaje się obróbce, zarówno przy użyciu narzędzi ręcznych, jak i
mechanicznych. Zazwyczaj nie pęka przy wbijaniu gwoździ i wkręcaniu śrub, dobrze się klei.
Dobrze się barwi, szlifuje i można otrzymać dobrą powierzchnię wykończenia. Suszy się
stosunkowo szybko. W czasie tego procesu drewno łatwo ulega uszkodzeniu – paczenie,
rozwarstwienie lub powierzchowne pęknięcia. Występuje duży skurcz objętościowy i drewno ma
tendencję do odkształceń przy zmieniających się warunkach otoczenia.

Odporność na czynniki zewnętrzne
Drewno twardzieli zalicza się do nieodpornych na destrukcyjne działanie grzybów (mursz rdzeniowy). Środki ochronne dobrze
penetrują i zabezpieczają drewno.

Główne zastosowania
Meble, drzwi, podłogi, wyroby stolarskie do użytku wewnątrz, boazerie, uchwyty do szczotek, elementy toczone. Ze względu na
brak zapachu i smaku nadaje się do produkcji opakowań drewnianych mających bezpośredni kontakt z żywnością.

Wskazówki
Występujące sporadycznie plamki rdzeniowe nie są zaliczane do wad drewna. Wielkość produkcji American beech nie jest
zgodna z europejskimi normami dotyczącymi produkcji, jednak w USA, są przedsiębiorstwa, które materiał tarty poddają
procesowi parowania i eksportują.
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American yellow birch

Betula alleghaniensis

Inne spotykane nazwy: Brzoza żółta amerykańska

Występowanie i dostępność
Wschodnia część USA, głównie obszary północne i Kraina Wielkich Jezior. Dostępność zadowalająca, ale tylko częściowo
dostępne, jeśli ma być posortowane ze względu na kolor, to znaczy red birch (drewno twardzielowe) lub white birch (drewno
bielaste). Drewno jest w większym stopniu przetwarzane na rynkach eksportowych, chociaż wielkości produkcji nie pozwalają
aby tarcica była dostępna we wszystkich grubościach i kategoriach.

Charakterystyka ogólna
Drewno bielu jest białe, drewno twardzieli jasno-czerwonobrązowe.
Najczęściej ma prosty układ włókien, z gęstym, jednolitym rysunkiem
drewna.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Drewno yellow birch jest ciężkie, twarde i wytrzymałe. Nadaje się doskonale
do gięcia, jest bardzo wytrzymałe na ściskanie i odporne na obciążenia
dynamiczne.

Gęstość (12% zawartości wilgoci)

0,62 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy (12% zawartości wilgoci)

689 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy (od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

13,4%

Wytrzymałość na zginanie

114,5 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

13.859 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie (równolegle do włókien)

56,3 N/mm²

Twardość (wartość średnia)

5604 N

Właściwości obróbcze
Drewno daje się dobrze obrabiać, kleić, bejcować i polerować. Przy wbijaniu gwoździ i
wkręcaniu śrub zaleca się wstępne nawiercanie otworów. Proces suszenia przebiega raczej
wolno, nie ma dużych strat materiału, występuje średni skurcz objętościowy. Jest podatny na
odkształcenia w zmiennych warunkach otoczenia.

Odporność na czynniki zewnętrzne
Drewno jest nieodporne na destrukcyjne działanie grzybów. Środki ochronne raczej słabo
penetrują i zabezpieczają drewno twardzieli, natomiast drewno bielu dobrze przyjmuje środki ochronne.

Główne zastosowania
Meble, wyroby stolarskie do użytku wewnątrz, boazerie, drzwi, podłogi, szafki kuchenne, zabawki i elementy toczone.

Wskazówki
Yellow birch klasyfikowany jest często jako „Sap” (drewno bielu) lub „Red” (czerwone drewno twardzieli). Jeśli jest ono
klasyfikowane ze względu na kolor, wówczas jest dozwolona dostawa desek od szerokości 5'' (nominalna) przy klasach jakości
FAS. Szczegółowe zasady klasyfikacji jakościowej ze względu na kolor znajdują się w NHLA „Rules for the Measurement &
Inspection of Hardwood & Cypress”. Paper birch jest rodzajem brzozy, która posiada bardziej delikatną teksturę, wypada jaśniej
kolorystycznie i wykazuje rozproszone brązowe plamki rdzeniowe. Paper birch nie powinna być mylona z yellow birch.
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Populus deltoides

Inne spotykane nazwy: Topola czarna amerykańska, Eastern cottonwood, Eastern poplar, Carolina poplar

Występowanie i dostępność
Cottonwood należy do prawdziwych topoli, rosnących w ilościach handlowych w Centrum i na południu Stanów Zjednoczonych,
gdzie jest ono powszechnie dostępne w formie tarcicy i okleiny. Ze względu na niski popyt, dostępność drewna na rynkach
eksportowych może być ograniczona.

Charakterystyka ogólna
Drewno bielu jest białe, występują smugi barwne koloru brązowego. Drewno
twardzieli może być od jasnożółtego do jasnobrązowego.
Drewno cottonwood jest prostowłókniste z szerokosłoistą teksturą. Należy
ono do rozpierzchłonaczyniowych i charakteryzuje się małą ilością wad.
Cottonwood jest prawdziwą topolą, a więc posiada podobne cechy i
właściwości American aspen i Topoli europejskiej.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Drewno cottonwood jest stosunkowo lekkie i miękkie, mało wytrzymałe na
ściskanie i zginanie, wykazuje słabą odporność na obciążenia dynamiczne.
W stanie suchym jest bez smaku i zapachu.

Gęstość (12% zawartości wilgoci)

0,40 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy (12% zawartości wilgoci)

449 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy (od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

11,3%

Wytrzymałość na zginanie

58,6 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

9.466 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie (równolegle do włókien)

33,9 N/mm²

Twardość (wartość średnia)

1913 N

Właściwości obróbcze
Cottonwood dobrze poddaje się obróbce mechanicznej, jednakże często występuje drewno
ciągliwe i jeśli ostrza nie są bardzo ostre lub nieprawidłowy kąt skrawania, mogą powodować,
że otrzymujemy postrzępioną powierzchnię. Mechowate drewno zmusza do dodatkowej pracy
i szczególnej uwagi przy wykończeniu. Drewno wykazuje dobre własności przy klejeniu, nie
pęka przy wbijaniu gwoździ czy wkręcaniu śrub. Proces suszenia przebiega łatwo, nawet wysuszone drewno jest podatne na
paczenie i odkształcenia w zmiennych warunkach otoczenia.

Odporność na czynniki zewnętrzne
Brak odporności na działanie grzybów.

Główne zastosowania
Meble, części meblowe, wykończenie wnętrz, listwy, zabawki, przybory kuchenne. Ważnym zastosowaniem specjalistycznym w
USA jest produkcja żaluzji i okiennic. Niektóre rynki eksportowe w Azji i Europie, zwłaszcza we Włoszech, używają ten niedrogi,
jasny gatunek drewna do bejcowanych tonów dla mebli stylowych.

Wskazówki
Czasami ten gatunek drewna jest nazywany jako white poplar i nie powinien być mylony z American tulipwood, który sprzedawany
jest również jako yellow poplar. Topola czarna o szerokości 9/4'' (57,15 mm) stosowana jest do produkcji deszczułek żaluzji.

26

67955_Species_TEXT_POL:63345_AHEC_Brochure

9/6/10

American red elm

11:16

Page 27

Ulmus rubra

Inne spotykane nazwy: Wiąz czerwony amerykański, slippery elm, brown elm, grey elm

Występowanie i dostępność
Od wschodniej do Środkowo-Zachodniej część USA. Ograniczona dostępność zarówno w postaci tarcicy jak i forniru, ze względu
na szkody poczynione przez chorobę wiązów (Dutch Elm Disease1). W niektórych regionach, odnawia się drzewostan elm i
drewno eksportowane jest w stosunkowo małych ilościach. W związku z tym niektóre klasy jakościowe i specyfikacje dostępne
są tylko w ograniczonych ilościach.

Charakterystyka ogólna
Drewno bielu jest stosunkowo wąskie, w kolorze szarobiałym do
jasnobrązowego. Drewno twardzieli jest czerwonobrązowe do
ciemnobrązowego. Drewno może być prostowłókniste, lecz często o
zmiennokierunkowym przebiegu włókien i posiada szerokosłoistą teksturę.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Drewno wiązu jest umiarkowanie ciężkie, twarde i sprężyste, bardzo
wytrzymałe na zginanie i wysoce odporne na obciążenia dynamiczne.
Drewno to jest trudno rozłupać ze względu na występujący
zmiennokierunkowy przebieg włókien.

Gęstość (12% zawartości wilgoci)

0,53 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy (12% zawartości wilgoci)

593 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy
(od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

11,0%

Wytrzymałość na zginanie

89,6 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

10.274 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie (równolegle do włókien)

43,9 N/mm²

Twardość (wartość średnia)

3825 N

Właściwości obróbcze
Red elm daje się dobrze obrabiać, kleić, bejcować, polerować, przy końcowym szlifowaniu można otrzymać wyjątkowo gładką
powierzchnię. Przy wbijaniu gwoździ i wkręcaniu śrub drewno nie pęka. Proces suszenia przebiega łatwo, a drewno w małym
stopniu ulega uszkodzeniom i nieznacznym odkształceniom w zmiennych warunkach otoczenia.

Odporność na czynniki zewnętrzne
Drewno twardzieli jest nieodporne na destrukcyjne działanie grzybów, dobrze się poddaje ochronnemu działaniu środków
konserwujących.

Główne zastosowania
Meble, szafki, podłogi, elementy stolarskie do użytku wewnątrz i boazerie.

Wskazówki
Występujące uszkodzenia spowodowane przez ptaki (Bird Pecks) są charakterystycznymi cechami i nie są zaliczane jako wady,
jeśli tarcica sortowana jest według standardowych norm NHLA.

1

Choroba grzybicza przenoszona przez chrząszcze z rodziny ryjkowcowatych. Chociaż choroba ta pochodzi z Azji, od 1920 roku
przypadkowo przeniesiona do Ameryki i Europy, przez którą występowanie wiązów znacznie się zmniejszyło, ponieważ drzewa nie miały
możliwości rozwijać obrony przed tą chorobą.
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Liquidambar styraciflua

Inne spotykane nazwy: Ambrowiec amerykański, redgum, sapgum, sweetgum

Występowanie i dostępność
Gum jest jednym z najbardziej gospodarczo ważnych gatunków liściastych wschodnich lasów, a szczególnie w całej
południowowschodniej części Stanów Zjednoczonych. Szeroko dostępne w wielu klasach i specyfikacjach jako tarcica i okleina.
Jeśli gum sortowany jest ze względu na kolor, to dostępność red gum (przeważnie drewno twardzieli) jest trochę ograniczona.

Charakterystyka ogólna
Drewno bielu jest stosunkowo szerokie, o białym kolorze przechodzącym w
jasnoróżowy, drewno twardzieli jest czerwonobrązowe z występującymi
ciemniejszymi smugami barwnymi. American gum, charakteryzujący się
delikatną i jednolitą teksturą, ma nieregularny, zmiennokierunkowy przebieg
włókien, co daje w efekcie bardzo interesujący rysunek drewna.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
American gum jest średnio twarde, o przeciętnej sprężystości, nie nadaje się
do procesu gięcia po obróbce hydrotermicznej.

Gęstość (12% zawartości wilgoci)

0,52 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy (12% zawartości wilgoci)

545 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy (od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

12,0%

Wytrzymałość na zginanie

86,2 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

11.308 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie (równolegle do włókien)

43,6 N/mm²

Twardość (wartość średnia)

3781 N

Właściwości obróbcze
Drewno daje się dobrze obrabiać, zarówno narzędziami ręcznymi, jak i maszynowo. Dobrze
wbija się gwoździe i wkręca śruby, dobrze się klei, łatwo bejcuje, po szlifowaniu i polerowaniu
otrzymujemy wyjątkowo gładką powierzchnię. Proces suszenia przebiega szybko, należy
bardzo uważać na możliwe skręcanie i paczenie się drewna. Występuje duży skurcz
objętościowy i drewno jest podatne na odkształcenia w zmiennych warunkach otoczenia.

Odporność na czynniki zewnętrzne
Drewno twardzieli jest nieodporne na destrukcyjne działanie grzybów i średnio poddaje się ochronnemu działaniu środków
konserwujących. Środki konserwujące dobrze zabezpieczają drewno bielu.

Główne zastosowania
Szafki, części mebli, drzwi, elementy stolarskie do użytku wewnątrz, listwy, elementy toczone. Na niektórych rynkach
eksportowych bejcowany Gum może dobrze imitować drewno orzecha lub machoni.

Wskazówki
Material tarty American gum często sprzedawany jest jako sap gum. Przy czym nie jest on sortowany ze względu na kolor. W
przypadku specjalizacji red gum, każdy element bez wad (Clear Cutting) musi zawierać (czerwoną) szeroką stronę twardzieli.
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Celtis occidentalis

Inne spotykane nazwy: Wiązowiec zachodni amerykański, common hackberry, sugarberry

Występowanie i dostępność
Hackberry rośnie w całej wschodniej części Stanów Zjednoczonych, jest dostępny w niewielkich ilościach handlowych. Tarcica
eksportowana jest tylko w ograniczonym zakresie, głównie w cienkiej grubości. Dostępność w wyższych klasach jakościowych
jest zwykle ograniczona.

Charakterystyka ogólna
Hackberry jest blisko spokrewniony z Sugarberry (Celtis laevigata), należy on
do rodziny wiązowatych. Pomiędzy drewnem bielu i twardzieli jest niewielka
różnica w kolorze. Drewno twardzieli jest koloru żółtawoszarego do
jasnobrązowego z występującymi żółtymi smugami barwnymi.
Charakteryzuje się nieregularnym usłojeniem, jednolitą, delikatną teksturą,
czasami jest prostowłókniste innym razem o zmiennokierunkowym
przebiegu włókien.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Drewno hackberry jest średnio twarde, o umiarkowanym ciężarze, średnio
wytrzymałe na zginanie, o dość dobrej odporności na obciążenia dynamiczne,
słabo sprężyste. Zalicza się do materiałów nadających się do gięcia po
obróbce hydrotermicznej.

Gęstość (12% zawartości wilgoci)

0,53 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy (12% zawartości wilgoci)

593 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy (od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

13,5%

Wytrzymałość na zginanie

76,5 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

8.205 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie (równolegle do włókien)

37,5 N/mm²

Twardość (wartość średnia)

3914 N

Właściwości obróbcze
Drewno daje się dobrze strugać i toczyć. W jego drewno dość dobrze wbija się gwoździe i wkręca śruby, dobrze przyjmuje bejcę
i można go dobrze polerować. Proces suszenia przebiega dość dobrze, powodując tylko w niewielkim stopniu uszkodzenia i straty
materiału, występuje duży skurcz objętościowy, drewno może być podatne na odkształcenia w zmiennych warunkach.

Odporność na czynniki zewnętrzne
Drewno twardzieli jest nieodporne na destrukcyjne działanie grzybów. Drewno twardzieli w niewielkim stopniu poddaje się
ochronnemu działaniu środków konserwujących ale dobrze zabezpieczają drewno bielu.

Główne zastosowania
Meble i szafki kuchenne, stolarka, drzwi, listwy.

Wskazówki
Czasem ten gatunek drewna sprzedawany jest regionalnie jako sugarberry i jest używany jako drewno zastępcze dla ash. Drewno
jest bardzo podatne na siniznę, zarówno w stanie świeżym, jak i po procesie suszenia. W celu wykrycia często występującej
wewnętrznej sinizny, zaleca się, kupować tylko wyrównaną (heblowaną) tarcicę.
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American hickory & pecan

Carya spp.

Inne spotykane nazwy: Orzesznik, Hikora amerykańska i Orzesznik amerykański

Występowanie i dostępność
Wschodnia część Stanów Zjednoczonych, głównie mające znaczenie handlowe Stany Centralne i Południowe.
Powszechnie dostępne, mogą być kłopoty w przypadku tarcicy klasyfikowanej ze względu na kolor jak Red lub white hickory lub
jeśli życzony jest tylko pecan. Wyższe klasy jakościowe tarcicy przeznaczone na eksport są dostępne w ograniczonym zakresie
i można otrzymać tylko cienkie grubości desek.

Charakterystyka ogólna
Gatunki hickory odgrywają duże znaczenie w lasach liściastych wschodniej
części Stanów Zjednoczonych. Dzielą się one na dwie grupy: Hickories
właściwe i pecan hickories (posiadające owoce). Praktycznie nie ma różnicy
w wyglądzie drewna obydwu tych grup i zazwyczaj jest ono sprzedawane
razem. Drewno bielu hickory jest białe z lekkim brązowym odcieniem, drewno
twardzieli jest jasnożółte do czerwonobrązowego. Oba mają szerokie
tekstury, zazwyczaj prostowłókniste, choć czasami występuje falistość
włókien lub ich nieregularny przebieg.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
W zależności od wieku drzewa, gęstość i wytrzymałość drewna będzie ulegać zmianie.
Hickories właściwe mają w tym przypadku lepsze właściwości niż Hickories Pekan. Drewno jest
znane ze swych doskonałych własności wytrzymałościowych i odporności na obciążenia
dynamiczne. Jest ono bardzo dobrym materiałem używanym do gięcia po obróbce
hydrotermicznej.
Hickory
(Carya glabra)

Pecan (Carya illinoinensis
or illinoensis)

Gęstość (12% zawartości wilgoci)

0,75 g/cm³

0,66 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy
(12% zawartości wilgoci)

833 kg/m3

737 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy
(od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

14,3%

brak danych

Wytrzymałość na zginanie

138,6 N/mm²

94,5 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

15.583 N/mm²

11.928 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie
(równolegle do włókien)

63,4 N/mm²

54,1 N/mm²

Twardość (wartość średnia)

B/D

8095 N

Właściwości obróbcze
Drewno hickories jest bardzo trudno obrabiać, szczególnie przy użyciu narzędzi ręcznych i wymaga bardzo dużej uwagi i
doświadczenia. Przy wbijaniu gwoździ czy wkręcaniu śrub zaleca się wcześniejsze nawiercenie otworów. Słabo się klei, może
być szlifowane i polerowane aż do uzyskania dobrej jakości wykończenia powierzchni. Suszenie jest procesem trudnym,
występuje duży skurcz objętościowy co może mieć wpływ na odkształcenie drewna w zmiennych warunkach otoczenia.

Odporność na czynniki zewnętrzne
Drewno twardzieli jest nieodporne na destrukcyjne działanie grzybów. Drewno hickory i pecan nie poddaje się ochronnemu
działaniu środków konserwujących.

Główne zastosowania
Rączki do narzędzi, meble, szafki, podłogi, drewniane drabiny, kołki i sprzęt sportowy.
Hickory ze względu na rustykalny wygląd drewna i atrakcyjne właściwości ścierania jest w wzrastającej ilości eksportowany dla
podłóg.

Wskazówki
Na południu USA mówi się pecan na północy hickory. Bird Pecks (uszkodzenia przez ptaki) są rozpowszechnionymi cechami i
nie są zaliczane jako wady.
Ciemno-fioletowe smugi mineralne są również cechą charakterystyczną i nie są wadami drewna. Klasa jakości FAS pozwala na
dostarczanie minimalnie 4'' (101,6 mm) (nominalnie) szerokich desek.
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Platanus occidentalis

Inne spotykane nazwy: Platan zachodni amerykański, American plane, buttonwood

Występowanie i dostępność
W całej wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Zadowalająca dostępność w formie tarcicy czy forniru, w różnych klasach
jakości i specyfikacjach. Jednakże dostępność na rynkach eksportowych może się zmieniać i może być ograniczona ze względu
na mały popyt lub słabe zainteresowanie tym gatunkiem drewna.

Charakterystyka ogólna
Drewno bielu jest w kolorze białym do jasnożółtego, drewno twardzieli od
jasno do ciemnobrązowego. Platan charakteryzuje się zwartym, delikatnym
rysunkiem słojów i zmiennokierunkowym przebiegiem włókien. Choć należy
do tej samej rodziny co europejski platan (Platanus orientalis) i jest zbliżony
do niego swoimi właściwościami, nie jest spokrewniony z europejskim
sycamore (Acer pseudoplatanus). Dobrze się komponuje kolorystycznie z
innymi gatunkami.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Drewno sycamore ma średnią masę, twardość, sprężystość i odporność.
Daje się dobrze toczyć na obrabiarce i dobrze giąć po obróbce
hydrotermicznej.

Gęstość (12% zawartości wilgoci)

0,49 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy (12% zawartości wilgoci)

545 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy (od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

11,4%

Wytrzymałość na zginanie

69,0 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

9.791 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie (równolegle do włókien)

37,1 N/mm²

Twardość (wartość średnia)

3425 N

Właściwości obróbcze
Platan daje się bardzo dobrze obrabiać, choć dla dobrego rezultatu wymagane są profesjonalne, wysokosprawne strugarki. Ze
względu na zmiennokierunkowy przebieg włókien drewno to trudno jest łupać. Daje się dobrze kleić, nieźle bejcuje, przez końcowe
polerowanie możemy otrzymać bardzo dobre wykończenie powierzchni. Proces suszenia przebiega dość szybko – duża
podatność na paczenie, średni skurcz objętościowy. Drewno mało podatne na odkształcenia w zmiennych warunkach otoczenia.

Odporność na czynniki zewnętrzne
Drewno twardzieli jest nieodporne na destrukcyjne działanie grzybów, dość dobrze poddaje się ochronnemu działaniu środków
konserwujących.

Główne zastosowania
Meble, elementy mebli (boki szuflad), wyroby stolarskie do użycia wewnątrz, boazerie i listwy, przybory kuchenne, blaty klejone
i boazeria fornirowana (płyty fornirowane).

Wskazówki
Na niektórych rynkach eksportowych takich jak na przykład Europa drewno „sycamore” oznaczane jest jako jawor górski co
wprowadza w błąd. American sycamore jest tym samym drewnem co europejski platan z jego błyszczącą teksturą, jest jednak
dostępny w większych ilościach, a więc ma potencjał, być coraz częściej stosowane.
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Salix nigra

Inne spotykane nazwy: Wierzba amerykańska, black willow, swamp willow

Występowanie i dostępność
Wschodnia część USA, głównie na mającym znaczenie handlowe obszarze Stanów Południowych i Środkowych wzdłuż rzeki
Missisipi. Dość dobra dostępność w formie tarcicy czy forniru, jednak zależna od regionu.
Dostępność na rynkach eksportowych może się różnić i być bardzo ograniczona dla niektórych klas jakościowych i dla desek o
cienkich grubościach.

Charakterystyka ogólna
Drewno bielu może być różnej szerokości w zależności od środowiska, od
jasnego, kremowego do brązowego koloru. Drewno twardzieli jest
jasnoczerwone do szarobrązowego. Wierzba charakteryzuje się
równomiernym, delikatnym rysunkiem, zazwyczaj prostowłókniste, choć
czasami włókna mogą być splecione lub wykazują wzrost usłojenia.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Drewno wierzby jest mało wytrzymałe na zginanie, ściskanie, obciążenia dynamiczne, mało
sprężyste, nie nadaje się do gięcia po obróbce hydrotermicznej.
Gęstość (12% zawartości wilgoci)

0,39 g/cm³

Przeciętny ciężar transportowy (12% zawartości wilgoci)

417 kg/m3

Przeciętny skurcz objętościowy (od stanu świeżego do zawartości wilgoci 6%)

11,5%

Wytrzymałość na zginanie

53,8 N/mm²

Moduł sprężystości ze zginania

6.960 N/mm²

Wytrzymałość na ściskanie (równolegle do włókien)

28,3 N/mm²

Twardość (wartość średnia)

B/D

Właściwości obróbcze
Wierzba daje się bardzo łatwo obrabiać, zarówno narzędziami ręcznymi jak i mechanicznymi. Należy uważać na występujący
zmiennokierunkowy przebieg włókien – dochodzić może do strzępienia się powierzchni. Wykazuje dobre własności przy wbijaniu
gwoździ i wkręcaniu śrub, bardzo dobrze się klei. Dzięki szlifowaniu i polerce można uzyskać bardzo dobre wykończenie
powierzchni. Proces suszenia przebiega dość gwałtownie, raczej nie dochodzi wtedy do uszkodzenia struktury suszonego
drewna. Należy uważać na ewentualny nierównomierny rozkład wilgoci w suszonym materiale – występują plamy wodne. W
stanie suchym wykazuje dobrą stabilność użytkową.

Odporność na czynniki zewnętrzne
Drewno twardzieli jest nieodporne na destrukcyjne działanie grzybów, nie poddaje się ochronnemu działaniu środków
konserwujących, w przeciwieństwie do drewna bielu, które dobrze się zabezpiecza środkami ochronnymi.

Główne zastosowania
Meble, wyroby stolarskie, listwy do dekoracji wnętrz, boazerie, drzwi, sprzęt sportowy, przybory kuchenne i zabawki. Na niektórych
rynkach europejskich, takich jak Włochy, Willow jest coraz szerzej wykorzystywany do stylowych mebli i drewno bejcowane jest
na europejskiego orzecha.

Wskazówki
Czeczotowatość i odchylenia włókien są cechami charakterystycznymi tego gatunku drewna i dlatego nie są wadami.
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Inne gatunki drewna
W obszarach leśnych na terenie wschodnich Stanów Zjednoczonych, występują gatunki drewna liściastego, które są mniej znane
i sprzedawane są w małych ilościach jako tarcica liściasta na poziomie regionalnym. Poza tym w tartakach drewna liściastego
ścinane są dla lokalnych potrzeb również gatunki drzew iglastych z bezpośredniego sąsiedztwa. Poniższa lista zawiera osiem
znanych gatunków drewna tych dwóch kategorii.

Nazwa

Charakterystyka ogólna i regionalna dostępność

Drewno liściaste
White birch
Betula papyrifera

Miękkie, ale umiarkowanie ciężkie, białe drewno z charakterystycznymi brązowymi plamkami
rdzeniowymi. Jest ono stosowane do produkcji mebli, podłóg i płyt OSB.
Dostępność regionalna: Region północny

Butternut
White walnut
Juglans cinerea

Pochodzi z rodziny prawdziwych drzew orzechowych. Drewno jest kremowo-brązowe i
posiada teksturę orzecha. Drewno Butternut jest lekkie i może być łatwo polerowane. Jest
bardzo odporny na zgniliznę, lecz znacznie bardziej miękkie niż black walnut. Jest on
używany do produkcji mebli i jest szczególnie popularny wśród rzeźbiarzy. Butternut jest
zagrożony przenoszonym grzybem, który w niektórych regionach przyczynił sie do
ograniczenia tego gatunku.
Dostępność regionalna: Region północny i Appalachów

Pacific coast maple
Big leaf maple
Acer macrophyllum

Gatunkowo należy do grupy soft maple. Drewno jest koloru kremowego i wygląda ciemniej
i jednoliciej niż gatunki maple ze wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Związane jest
to z pochodzeniem z odległych i odizolowanych regionów wybrzeża Pacyfiku w północnowschodnich Stanach Zjednoczonych. Drewno jest wykorzystywane do różnych prac
stolarskich i do produkcji mebli.
Dostępność regionalna: Region północno-zachodni

Sassafras
Sassafras albidum

Sassafras tworzy własny gatunek. Drewno twardzieli jest w kolorze jasnobrązowym do
pomarańczowobrązowego, bardzo przypomina drewno jesionu lub kasztanu. Cienka
warstwa drewna bielu jest żółtobiała. Sassafras charakteryzuje się szerokosłoistą teksturą,
jest najczęściej prostowłóknisty. Jest znany ze względu na swój zapach. Materiał tarty ma
zastosowanie w produkcji mebli i w pracach stolarskich. Mało eksportowany ze względu na
ograniczoną dostępność.
Dostępność regionalna: Region centralny

Tupelo
Black gum
Nyssa sylvatica

Drewno trwardzieli jest jasnożółte, a drewno bielu białe. Tupelo jest twarde i charakteryzuje
się nieregularnym przebiegiem włókien. Znajduje zastosowanie w wyrobach tokarskich, w
produkcji zabawek i do niewidocznych części mebli.
Dostępność reginalna: Region południowy

Drewno iglaste
Aromatic red cedar
Eastern red cedar
Juniperus virginiana

Drewno twardzieli posiada drobny rysunek o różowym, czerwonym i brązowym odcieniu.
Charakteryzuje się miłym zapachem. Drewno jest bardzo lekkie, chroni przed molami i
dlatego stosowane jest jako okładzina w szufladach i szafach na odzież.
Dostępność regionalna: Region centralny

Cypress
Taxodium distichum

Drewno bielu jest wąskie w kremowych kolorach, podczas gdy drewno twardzieli od
jasnożółtego brązu do ciemnobrązowej czerwieni. Jest umiarkowanie ciężkie, twarde i
odporne. Posiada dobrą naturalną odporność na czynniki zewnętrzne przez co cypress
stosuje się do produkcji podłóg tarasowych, obudowy elewacyjnej i mebli ogrodowych.
Klasyfikacja jakościowa cypress przebiega według Norm NHLA dla drewna liścistego.
Dostępność regionalna: Region południowy

Eastern white pine
Pinus strobus

White Pine ma na początku jasny żółtosłomiany, który z biegiem czasu ciemnieje do
ciepłego, lekkobrązowego koloru. Drewno jest miękkie, można je łatwo obrabiać i jest ono
stosowane do wyrobu boazerii, podłóg i mebli.
Dostępność regionalna: Region północny i Appalachów
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Zestawienie tabelaryczne
W poniższych tabelach można bezpośrednio porównać fizyczne i mechaniczne wartości oraz właściwości obróbcze wszystkich
dwudziestu gatunków drewna.

Właściwości fizyczne i mechaniczne
Gęstość
(12%
zawartości
wilgoci),
g/cm³

Przeciętny
ciężar
transportowy
(12% ZW),
kg/m³

Przeciętny
skurczu
objętościowy
(od stanu
świeżego do
zawartości
wilgoci 6%), %

Wytrzymałość
na zginanie,
N/mm²

Moduł
sprężystości
ze zginania,
N/mm²

Wytrzymałość
na ściskanie
(równolegle do
włókien),
N/mm²

Twardość,
N

Alder

0,41

449

10,1

67,571

9.515

40,129

2624

Ash

0,60

673

6,2

103,425

11.997

51,092

5871

Aspen

0,38

417

9,2

57,918

8.136

29,304

1557

Basswood

0,37

417

12,6

59,987

10.067

32,613

1824

Beech

0,64

721

13,0

102,736

11.859

50,334

5782

Yellow birch

0,62

689

13,4

114,457

13.859

56,332

5604

Cherry

0,50

561

9,2

84,809

10.274

49,023

4226

Cottonwood

0,40

449

11,3

58,608

9.466

33,854

1913

Elm

0,53

593

11,0

89,635

10.274

43,852

3825

Gum

0,52

545

12,0

86,188

11.308

43,576

3781

Hackberry

0,53

593

13,5

76,535

8.205

37,509

3914

Hickory

0,75

833

14,3

138,590

15.583

63,365

B/D

Pecan

0,66

737

B/D

94,462

11.928

54,126

8095

Hard maple

0,63

705

11,9

108,941

12.618

53,988

6450

Acer rubrum

0,54

609

10,5

92,393

11.308

45,093

4225

Acer macrophyllum

0,48

545

9,3

73,777

9.998

41,025

3780

Quercus rubra

0,63

705

6,6

98,599

12.549

46,610

5738

Quercus falcata

0,68

753

B/D

75,156

10.274

41,991

4715

White oak

0,68

769

12,6

104,804

12.273

51,299

6049

Sycamore

0,49

545

11,4

68,950

9.791

37,095

3425

Tulipwood

0,42

449

9,8

69,640

10.894

38,198

2402

Walnut

0,55

609

10,2

100,677

11.584

52,264

4492

Willow

0,39

417

11,5

53,800

6.960

28,300

B/D

Soft maple

Red oak
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Właściwości obróbcze
Cięcie
piła

Struganie

Wiercenie

Wywiercanie

Toczenie

Alder

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

bardzo dobrze dobrze

Ash

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

bardzo dobrze dobrze

Aspen

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

Basswood

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

bardzo dobrze dobrze

średnio

średnio

średnio

bardzo dobrze

Beech

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

Birch

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

średnio

średnio

dobrze

bardzo dobrze

Cherry

dobrze

bardzo dobrze bardzo dobrze bardzo dobrze bardzo dobrze bardzo dobrze bardzo dobrze dobrze

dobrze

dobrze

bardzo dobrze

Cottonwood

średnio

średnio

średnio

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

Elm

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

bardzo dobrze

Gum

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

bardzo dobrze

Hackberry

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

średnio

średnio

dobrze

dobrze

Hickory &
Pecan

średnio

dobrze

średnio

dobrze

dobrze

średnio

średnio

dobrze

dobrze

średnio

bardzo dobrze

Hard maple

bardzo dobrze dobrze

dobrze

bardzo dobrze bardzo dobrze dobrze

dobrze

średnio

średnio

dobrze

bardzo dobrze

Soft maple

bardzo dobrze bardzo dobrze dobrze

bardzo dobrze dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

bardzo dobrze

Red oak

dobrze

bardzo dobrze bardzo dobrze dobrze

dobrze

dobrze

bardzo dobrze dobrze

dobrze

dobrze

bardzo dobrze

White oak

dobrze

dobrze

bardzo dobrze dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

bardzo dobrze

Sycamore

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

bardzo dobrze

Tulipwood

dobrze

bardzo dobrze dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

bardzo dobrze dobrze

dobrze

dobrze

bardzo dobrze

Walnut

dobrze

bardzo dobrze dobrze

dobrze

bardzo dobrze dobrze

bardzo dobrze dobrze

dobrze

dobrze

bardzo dobrze

Willow

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

bardzo dobrze bardzo dobrze

dobrze

Rzeźbienie Struganie
profilowe

dobrze

dobrze

Wbijanie
gwoździ

Wkręcanie Klejenie
śrub

Wykończenie
powierzchni

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

bardzo dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

bardzo dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

dobrze

Główne zastosowania
Gatunek
drewna

Drzwi

Alder

✓

Ash

✓

Aspen

✓

Podłogi

Meble

Wyroby
Szafki
Listwy &
stolarskie kuchenne elementy
toczone

Sklejka

Sprzęt
Trzonki do
sportowy narzędzi i
uchwyty

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Beech

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Yellow birch

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cherry

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cottonwood

✓

✓

✓

Elm

✓

✓

✓

✓

Gum

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Hackberry

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Hard maple

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Soft maple

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Red oak

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

White oak

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Sycamore

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tulipwood

✓

Walnut

✓

Willow

✓

Basswood

Hickory & Pecan

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Słowniczek terminów
Wytrzymałość:

Odporność na
obciążenia
dynamiczne:
Odporność na
czynniki
zewnętrzne:
Gęstość
substancji
drzewnej:

Zdolność stawiania oporu materiałów
poddanych zewnętrznym obciążeniom na
złamanie w N/mm² przy około 12%
zawartości wilgoci.
Parametr zachowania drewna przy
udarowym obciążeniu.
Odporność drewna na wpływ szkodliwych
grzybów i owadów.

Określona jako stosunek masy do objętości.
Jest ona zależna od wielu czynników, takich
jak: warunki wzrostu, zawartości drewna
późnego, a także od udziału drewna twardzieli.
Termin określający stałość wymiarową
Stabilność
badanego kawałka drewna w czasie zmian
wymiarowa:
zawartości wilgoci (również stabilność
użytkowa).
Zdolność stawiania oporu materiałów
Wytrzymałość
na ściskanie:
poddanych zewnętrznym obciążeniom na
złamanie w kierunku włókien w N/mm².
Moduł
Teoretyczna siła potrzebna do dwukrotnego
sprężystości:
zwiększenia długości badanego kawałka
materiału lub skrócenia do połowy wyjściowej
długości. Wartości dla poszczególnych
gatunków wyrażane są w N/mm², do badania
używa się zazwyczaj małych, pozbawionych
wad próbek suchego drewna.
FAS:
Najlepsza klasa jakości NHLA dla
amerykańskiej tarcicy drewna liściastego.
Mursz drzewny Rozkład drewna wywołany działaniem
(zgnilizna):
szkodliwych grzybów.
Wilgoć:
Zawartość wody w drewnie w procentach,
wyrażona jako stosunek masy wody w
badanym kawałku drewna do ciężaru tego
drewna całkowicie suchego.
Prostowłóknisty: Określenie charakterystyczne dla drewna,
którego włókna oraz inne wzdłużnie
skierowane
elementy
przebiegają
równolegle do osi kawalka drewna.
Twardość:
Odporność materiału sprzeciwiającego się na
wniknięcie próbki badawczej. Dane
wykorzystane w tej publikacji oparte są na
metodzie Janka, która rozpowszechniona jest
w krajach anglojęzycznych. Wartości podane
są w N (Newton) i określają one siłę potrzebną
do wciśnięcia w badane drewno kulki stalowej
o średnicy 11,3 mm na głębokość jej
promienia. (Twardość według Janki).
Pęcherz
Lokalnie występująca akumulacja żywicy lub
żywiczny:
kauczuku naturalnego w drewnie.
Twardziel:
Wewnętrzne warstwy drewna w rosnących
drzewach, które nie zawierają żywych
komórek. Drewno twardzieli jest zazwyczaj
ciemniejsze niż drewno bielu, choć różnica
ta, czasami jest niewielka.
Ciężar
Ciężar suchego drewna zależy od gęstości.
transportowy:
Ta z kolei od relacji pomiędzy masą
drzewną, a powietrzem zawartym w wolnych
przestrzeniach
międzykomórkowych.
Wartości podane są w kg/m³ dla drewna o
zawartości wilgoci na poziomie 12%.
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Drewno liściaste: Drewno drzew liściastych, zrzucających
liście, jak również będących ciągle zielone
(Angiospermen).
Plamki
rdzeniowe:

Brązowe, małe, nieregularne przebarwienia
pasm tkanki w drewnie. Powodem ich
występowania są ataki szkodników
owadzich na żywą, rosnącą tkankę drzewa.
Występują często u white birch i ash.

NHLA:

National Hardwood Lumber Association

Pęknięcia:

Wzdłużne
rozwarstwienia
włókien
drzewnych, nieprzechodzących przez cały
przekrój
poprzeczny
(pęknięcia
powierzchowne). Są one wynikiem naprężeń
występujących w czasie procesu suszenia.

Gęstość, w
praktyce w
również ciężar
właściwy:

Stosunek substancji ściany komórki do
wolnych przestrzeni (pór) w drewnie. W tej
broszurze współczynnik jest określany w
g/cm³ przy wilgotności 12%.

Kurczliwość
drewna:

Skurcz objętościowy włókien drzewnych w
procesie suszenia poniżej tzw. punktu
nasycenia włókien (zazwyczaj jest to
wilgotność drewna na poziomie 25-27%).
Wyrażona jest jako stosunek procentowy
zmiany objętości drewna do objętości
drewna świeżego.

Pęknięcia
(również
pęknięcie
dwustronne):

Wzdłużne rozerwanie włókien drzewnych,
przechodzących przez cały przekrój
poprzeczny.

Biel:

Jest to zewnętrzna część drewna w pniach
drzew, zewnątrz osłonięta korą. Drewno
bielaste jest zazwyczaj jaśniejsze od drewna
twardzieli i charakteryzuje się brakiem
odporności na wpływ szkodliwych grzybów
(podatne na mursz drzewny).

Tekstura
(rysunek
drewna):

Względnie
duże
rozmieszczenia
poszczególnych
komórek
drewna.
Podzielone na grube (komórki duże i
szerokie słoje), drobne i średnie (małe i
średnie komórki lub wąskie i średnioszerokie
słoje).
Również
ogólna
charakterystyka kierunku, rozszerzenia,
układu, wyglądu i rodzaj włókien rysunku
ścietego drewna lub wzorzysty rysunek
drewna spowodowany przez słoje roczne,
promienie rdzeniowe drewna, sęki,
nieregularny przebieg włókien takie, jak
zmiennokierunkowy przebieg lub o
przebiegu prostopadłym do warstw
zewnętrznych i różnorodności koloru.

Suszenie:

Proces, w którym następuje suszenie tarcicy
w warunkach technicznych i w naukowokontrolowanych warunkach w komorze
suszarnianej.

Przebarwienie:

Różnica
w
kolorze
spowodowana
mikroorganizmami, jonami metali lub
pewnymi substancjami chemicznymi (np.
garbnikami). Inne znaczenie – środek do
barwienia drewna, bejca, barwnik.

Paczenie:

Wykrzywienie lub wygięcie tarcicy względem
pierwotnej płaszczyzny. Dochodzi do tego
zazwyczaj w czasie procesu suszenia.
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Kontakt i dalsze informacje
American Hardwood Export Council (AHEC) jest wiodącym, międzynarodowym Stowarzyszeniem Handlowym
amerykańskiego przemysłu drewna liściastego. Reprezentuje ono eksporterów, amerykańskie firmy drewna liściastego
i najważniejsze amerykańskie stowarzyszenia w odniesieniu do produktów z drewna liściastego.
Z Waszyngtonu, D.C. i pięciu biur za granicą, AHEC prowadzi programy wsparcia na całym świecie, poprzez działalność
w ponad 35 krajach. Biura AHEC w Londynie, Osaka, Hongkongu, Meksyku i Shanghai znajdują się w pobliżu głównych
rynków drewna liściastego. Celem AHEC jest rozwój rynków na całym świecie dla wszystkich gatunków drewna i
stworzenie równowagi w eksporcie gatunków rosnących na obszarach leśnych w USA dzisiaj i w przyszłości.
W celu otrzymania bezpośrednich kontaktów z biurem lub innych informacji technicznych na temat amerykańskiego
drewna liściastego, wyrobów drewnianych, klasyfikacji jakościowej lub głównych zastosowań prosimy odwiedzić stronę
internetową www.americanhardwood.org. Pod tym adresem mogą Państwo także pobrać lub zamówić następujące
bezpłate broszury:

STRUCTURAL DESIGN IN
AMERICAN HARDWOODS

HA
REFERDWO
REN OD
CES

HARDWOOD
REFERENCES

Inne techniczne kontakty
American Walnut Manufacturers Association
(AWMA)
www.walnutassociation.org

National Hardwood Lumber Association
(NHLA)
www.nhla.com

Appalachian Hardwood Manufacturers, Inc.
(AHMI)
www.appalachianwood.org

National Wood Flooring Association (NWFA)
www.woodfloors.org

Hardwood Manufacturers Association (HMA)
www.hardwoodinfo.com

Wood Component Manufacturers
Association (WCMA)
www.woodcomponents.org

Hardwood Plywood & Veneer Association
(HPVA)
www.hpva.org

Udostępnione fotografie
Zdjęcie tytułowe i strony wewnętrznej Johnny Boylan • Spis treści Johnny Boylan (G) • Strona 3 Courtesy of UK
Wood Awards, Gerry O’Leary, Dennis Gilbert, AHEC (L-P) • Strona 4 Northwest Hardwoods (D) • Strona 5
Northwest Hardwoods • Strona 7 John Aparicio (L) • Courtesy of UK Wood Awards (P) • Strona 9 Paolo
Gherardi/Ali Parquets (P) • Strona 13 Woodstock Furniture (P) • Strona 14 Ian MacDonald (D) • Johnny Boylan (G)
• Strona 15 RIVA 1920 (L) John Marshall (P) • Strona 17 Salamanca Consortium (L) • John Kelly Furniture (P) •
Strona 18 Johnny Boylan (D) • Strona 19 Courtesy of UK Wood Awards (L) Johnny Boylan (P) • Strona 20 Courtesy
of UK Wood Awards (D) • Strona 21 RIVA 1920 (L&P) • Strona 24 J. Morrison/Capellini Spa (G) • Strona 27 Ercol
Furniture (G) • Strona 28 Hartmann Möbelwerke GmbH (G) • Strona 30 Robinson Lumber Flooring • Pozostałe
zdjęcia - AHEC
(G) = góra; (D) = dół; (L) = lewa; (P) = prawa

americanhardwood.org
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