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Witam, 

1. Przepisz temat  i punkty do zeszytu ( czarna pogrubiona czcionka ). 

2. Przeczytaj moją notatkę, nie musisz przepisywać, możesz przenieść ją do folderu utworzonego na swoim 

komputerze. 

Dla zainteresowanych: 

Skąd się bierze drewno? | Oblicza lasów #8  https://www.youtube.com/watch?v=4STZzZlmrRA 

Niesamowite maszyny i instalacje do obróbki drewna https://www.youtube.com/watch?v=-ok2UPh1jqU 

 

Temat : Wykorzystanie  zalet  drewna. 

1. Etapy przetwarzania drewna: 
a) ścinka drzewa 

b) dostawa do tartaku 

c) przetarcie drzewa w tartaku lub na traku mobilnym. 

d) podział na deski, bale, krokwie, łaty , krawędziaki 

e) przygotowanie desek, bali, krokiew do suszenie 

f) suszenie drewna 

g) wytworzenie ostatecznych materiałów drewno-pochodnych 

h) produkcja mebli, drzwi itp. 

2. Rodzaje i zastosowanie materiałów drewnopochodnych: 

Płyty pilśniowe i wiórowe wytwarza się z odpadów 

drzewnych przy użyciu środków klejących. Są 

wykorzystywane w przemyśle meblowym, 

budownictwie, a także do produkcji galanterii 

drzewnej, czyli drobnych przedmiotów użytkowych, 

np. skrzynek czy wieszaków.  

 

Sklejki to sklejone ze sobą cienkie, krzyżujące się 

warstwy okleiny drewnianej. Ich liczba jest zawsze 

nieparzysta. Produkuje się je najczęściej z brzozy, 

olchy, sosny lub buku. Są wykorzystywane w 

przemyśle budowlanym do wyrobu okien i drzwi oraz 

meblowym – do produkcji krzeseł, stołów, szaf. 

Wytwarza się z nich także sprzęt sportowy 

(deskorolki, narty) i drobne sprzęty gospodarstwa 

domowego. 

 

 

Forniry to arkusze drewna o grubości 

nieprzekraczającej 1 mm, służące do oklejania płyt 

meblowych. Skrawane są zwykle z drewna okrągłego 

o dużym przekroju. Przed obróbką mechaniczną 

cienkie drewniane płaty poddaje się 

kilkudziesięciogodzinnemu działaniu pary wodnej, 

aby zmniejszyć ich łamliwość. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4STZzZlmrRA
https://www.youtube.com/watch?v=-ok2UPh1jqU


Klejonka powstaje w wyniku sklejenia warstw 

drewna o grubości 5–50 mm. Do jej wyrobu 

wykorzystuje się tylko drewno zdrowe, 

pozbawione wad – sęków i próchnicy. Klejonka 

jest stosowana w budownictwie (podłogi, schody) 

i produkcji mebli. 

 

 

3. Zalety materiałów drewnopochodnych: 
a) nie pękają, nie mają sęków i innych wad drewna, 

b) są odporne na działanie grzybów i owadów, 

c) płyty mają dużą powierzchnię, którą można ekonomicznie wykorzystać, 

d) są tańsze od drewna, 

e) mają dobre właściwości izolacyjne. 

4. Dzięki swoim zaletom materiały drewnopochodne znalazły szerokie zastosowanie w: 
a) przemyśle meblarskim, wykonuje się z nich np. szafy, biurka, regały, blaty stołów, 

b) budownictwie, wykorzystuje się np. do obkładania (obijania) konstrukcji ścian i dachu oraz ich izolacji, a także 

podłóg.  

 

5. Narzędzia stolarskie:  

 

 

 

 



 

 

5. Operacje technologiczne przy obróbce drewna (narzędzia do obróbki): 
a) trasowanie – czyli rysowanie na materiale 

b) przerzynanie drewna – przycinanie materiałów do wymaganych rozmiarów za pomocą pił 

c) wiercenie otworów – wykonywanie otworów za pomocą wierteł 

d) struganie – wygładzanie drewna za pomocą narzędzia zwanego strugiem 

e) szlifowanie – dokładne wygładzanie drewna za pomocą materiałów ściernych o różnym rozmiarze ziarna (im 

mniejsze ziarno tym lepsze wygładzenie) 

f) łączenie elementów drewnianych: 

 

na wpust i pióro z wykorzystaniem kołków za pomocą łączników ciesielskich 

 
  

 

wkrętami łączenie przez klejenie z użyciem  gwoździ 

 

 

 
 

 


