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УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – СВОЙСТВА НА ДЪРВЕСИНАТА

Дървесината е основен строителен материал, който притежава следните -

Предимства:

 Висока якост, съчетана с ниска обемна плътност;

 Малка топлопроводност, добри мразоустойчивост и устойчивост на хим. вещества ...

 Лесна обработваемост;

Недостатъци:

 Нееднородност на строежа - свойствата се определят в различни направления:
- направление напречно и надлъжно на дървесните влакна и
- направление напречно радиално/тангенциално според

годишните кръгове.

 Свойствата се променят с изменение на влажността;

 Наличие на повреди и дефекти (чепове, пукнатини и косовлакност)
породени вследствие от растежа – намаляват якостта и дълго-
трайността на дървесината;

 Висока хигроскопичност – е причина за изменения в размерите,
изкривявания, напукване;

 Гори и загнива.

Напречен разрез на стъбло
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1. Вземане на средна проба за физико-механичните изпитвания (БДС 17204)

За различните видове изпитвания се приготвят пробни тела от дъски и бичмета, получени от трупи. От труп с
диаметър, по-голям от 18 cm, се избичва средна дъска с дебелина, не по-малка от 6 cm. За трупи с диаметър, по-
малък от 18 cm, се допуска избичване на средни дъски с дебелина 4 cm по посока на два взаимноперпендикулярни
диаметъра.

Изрязаните пробни тела трябва да са чисти, без дефекти (чепове, пукнатини и др.). Сърцевината на дъската или
бичмето се отделя и бракува.

За определяне на всяко отделно свойство се изпитват минимум 3 броя пробни тела.

Стойността на резултатите от всяко изпитване се намира по формулата за средно
аритметична стойност.

Изрязване на пробни тела от дървени трупи
а – при диаметър на трупа над 18 cm;
б – при диаметър на трупа, по-малък от 18 cm;
в – изрязани дъски.

Където:  
Xi – резултат от отделното изпитване;                                                                                                                            
n – брой на изпитванията.

бичмета

дъски

Дървени трупи
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2. Влажност (БДС ISO 3130)

Водата съдържаща се в дървесината бива:

- Свободна (капилярна) – запълва порите на клетката или междуклетъчното пространство;
- Хигроскопична – намира се в стените на клетките;
- Химически свързана.

За определяне влажността се използуват пробни тела призми с произволна влажност.
Призмите са с размери при основата 20x20 mm и дължина по направлението на влакната 25±5 mm. В помещенията,
където се извършват изпитванията, трябва да се поддържа tвъзд=20°С и относителна влажност на въздуха ϕ=65%.

 Изпитване – посредством техническа везна се определя масата на влажните пробни тела с точност до 0.01 g, след
което пробите се изсушават в сушилен шкаф при t=103°С с прилагане на меки режими (не предизвикващи напукване) до
достигане на постоянна суха маса.

 Влажността на дървесината се определя от съдържанието й на вода в проценти спрямо сухата й маса, по формулата:

Където: mw – маса на пробното тяло, определена
при произволна влажност, g;

md – маса на пробното тяло, определена
след изсушаването, g.

 Класификация на дървесината в зависимост от влажността й –

W = 8-13% - стайно суха дървесина;

W = 13-20 % - въздушно суха дървесина;

W = 20-35 % - сурова дървесина;

W > 35 % - мокра дървесина;

𝑊𝑚 =
𝑚𝑤−𝑚𝑑

𝑚𝑑
. 100,%

W = 12% - равновесна влажност - достига се след продължително отлежава-
не във въздушни условия при температура tвъзд=20°С и ϕ=65%. 
Всички показатели определени при произволна влажност на дървесината,
трябва да се преизчислят за тази влажност.

сушилен шкаф

везна
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3. Обемна плътност (БДС ISO 3131)

За провеждане на изпитването са необходими призми (фиг.1) с размери на основата 20 x 20 mm и височина по
направлението на влакната 25 ± 5 mm.

Изпитване -

Размерите a, b и c на пробното тяло се измерват посредством шублер с точност 0.1 mm и се изчислява неговия обем.
Масата на пробното тяло се измерва с точност до 0.01 g, след това се определя и влажността му.

 Обемната плътност за произволна w на дървесината се определя по формулата -

 Преизчисляване на ρо за равновесна влажност (ρо,12%) по формулата –

Където:

K – коефициент на обемно съсъхване, % ;
w – влажност на дървесината в момента на изпитването, %.

 Класификация на дървесината в зависимост от ρ0 –

ρ0 < 450 kg/m3 – лека дървесина;

ρ0 = 450 - 750 kg/m3 – средно тежка дървесина;

ρ0 = 750 - 900 kg/m3 – тежка дървесина;

ρ0 > 900 kg/m3 – свръх тежка дървесина.

𝜌𝑜,𝑤 =
𝑚𝑤

𝑉𝑤

Фиг. 1

шублер

техническа везна



УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ ТЕМА – ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА НА ДЪРВЕСИНАТА

4. Съсъхване (БДС ISO 3131)
Пробните тела (фиг.2) са правоъгълни призми с размери при основата 20 x 20 mm и височина по направлението на
влакната до 30 mm. Съсъхването се дължи на загуба на хигроскопична влага от стените на дървесните клетки. Поради
това то се проявява при намаляване на влажността под точката на насищане (FSP - средно 30 % за всички видове
дървесина). Влажността на пробите трябва да бъде по-голяма от точката на насищане. При по-малка влажност
пробните тела се накисват във вода с температура 20°С до прекратяване на изменението на размерите им, след което
се изсушават до достигане на постоянна суха маса. Съсъхването на пробните тела се определя от размерите взети при
влажност, по-голяма от точката на насищане и размерите взети в абсолютно сухо състояние.

 Съсъхването се изчислява в % за всяко направление по формулите:

– за тангенциално направление

βт = 7 ÷ 12 %

– за радиално направление

βр = 3 ÷ 6 %

– за надлъжно направление

βн = 0.1-0.3 %

Където:
lт max, lр max, lн max – са съответните размери на пробното тяло измерени при влажност, по-голяма от точката на

насищане;
lт min, lр min, lн min – са съответните размери на пробното тяло измерени при абсолютно сухо състояние.
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Нееднородният строеж на дървесината налага механичните свойства да се определят в направления – надлъжно
(успоредно) и напречно (перпендикулярно) на дървесните влакна;

Механичните свойства се определят при произволна влажност на дървесината (w),
поради което получените резултати се преизчисляват за равновесна влажност R12%

по формулата – Където:
R12% – якостта при равновесна влажност (w = 12 %);

Rw – якостта на пробното тяло при произволна влажност;
w – влажност на пробното тяло в момента на изпитването;

α – корекционен коефициент зависещ от вида на дървесината и посоката на 
натоварването (отчита се от таблицата). 

Натоварване

Направление по отношение на 

влакната

годишните кръгове

Радиално Тангенциално

Натиск
Надлъжно на влакната 0.04

Напречно на влакната 0.035

Опън
Надлъжно на влакната 0.015

Напречно на влакната: 0.01 0.025

Огъване
Статично натоварване 0.04

Динамично натоварване 0.02

Срязване
Надлъжно на влакната 0.03

Напречно на влакната 0.02 0.03

Твърдост В двете направления 0.03
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5. Якост на натиск

5.1. Якост на натиск по направление на дървесните влакна - при това изпитване дървесината загубва носещата си
способност поради изкълчване на по здравите и по корави влакна в посока на по меките влакна.
Пробни тела - правилни призми с размери на основата a = 20, b = 20 mm и височина по направлението на
влакната h = 30 mm (фиг.3).

Изпитване -
Пробните тела се поставят центрично върху долната плоча на натисковата преса и се натоварват с постоянна
скорост по направление на влакната. Разрушителната сила се отчита в N и се определя якостта на натиск.

 Якостта на натиск по направление на влакната се определя 
по формулата в N/mm² –

Където:

Fmax – max сила на разрушаване в N (kN);

A – площта на напречното сечение в mm2 (cm2).

Якостта на натиск се привежда към равновесна влажност (R12%). 

Якостта на натиск определена по направление на влакната, достига от 35 до 75 N/mm2.

Фиг.3: Пробно тяло за изпитване на якост на 
натиск по направление на дървесните влакна
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𝑅н,𝑤
⊥ =

𝐹усл

400

Fm Fp

5.2. Якост на натиск перпендикулярно на дървесните влакна – при това изпитване силата предизвиква смачкване на 
дървесината без явно разрушение.
Пробни тела - призми с квадратно напречно сечение със страна a = 20 mm и дължина l = 60 mm. Призмите се изра-
ботват така, че натоварването да е ориентирано в радиално направление за Fт и в тангенциално направление за Fр.
Изпитване - пробните тела се поставят центрично върху долната плоча на натисковата преса и се натоварват с 
непрекъснато нарастващ товар. При изпитване на „местно смачкване“ натоварването се предава с помощта на печат
(20/20mm) т.е. не по цялата площ (фиг. 4), а само в средната й третина напречно на дървесните влакна. За якост на 

натиск напречно на влакната се приема max напрежение, до което има праволинейна зависимост м/у σ и ε.
 Якостта на натиск перпендикулярно на влакната се определя по формулата в N/mm², където при изпитването на 

местно смачкване в знаменателя се замества с 400 mm² (т.е. работната площ на печата).

Където:
Fусл. (Русл.) – условно натоварване в N (kN);
а – размер на напречното сечение в mm (cm);
l – размер в надлъжно направление в mm (cm).

400 – работна площ на печата в mm².
Fт; Fр – тангенциално и радиално натоварване в N (kN);

Якостта на натиск се привежда към равновесна влажност (R12%).

Якостта на натиск определена перпендикулярно на влакната,
достига до ,N/mm2.

Фиг.4.  Изпитване на якост на натиск определена                                                                                                            
в направление  ┴ на влаканата

σ

ε
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6. Якост на опън
6.1. Якост на опън по направление на дървесните влакна
Пробните тела по форма и размери са показани на фиг. 5.

Фиг. 5. Пробно тяло за изпитване на якост на опън по направление на влакната 

Изпитване: Пробите се захващат от челюстите на машината за изпитване на опън
(фиг.6) и се натоварват със сила, която нараства със скорост 15 kN/min до скъсване.

 Якостта на опън по направление на влакната се определя по формулата в N/mm² –

Където:

Fmax – е силата на скъсване в N (kN);

A – площта на напр.сечение в mm2 (cm2).

 Якостта на опън определена по направление на влакната е най-голямата якост
на дървесината, нейната стойност достига от 70 до 170 N/mm2.

Фиг. 6. Машина за изпитване на чист опън

F F4
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6.2. Якост на опън перпендикулярно на дървесните влакна

За определяне на якостта на опън перпендикулярно на влакната се използуват пробни тела с форма и размери,
показани на фиг. 7.
Изпитване: Пробите се натоварват със скорост 2.5 kN/min до разрушаване, като силата действува в радиално или в
тангенциално направление по отношение на годишните кръгове.

Фиг. 7. Пробни тела за изпитване на якост на опън в направление перпендикулярно на влакната 
(ляво–радиално, дясно–тангенциално)

 Якостта на опън перпендикулярно на влакната се изчислява по формулите в N/mm² -

Където:
Fmax – е силата на скъсване в N (kN);
A – площта на напр.сечение в mm2 (cm2).

Якостта на опън се привежда към равновесна влажност (R12%).

Якостта на опън напречно на влакната е по-малка от 10 N/mm2, поради слабата връзка м/у влакната в напречно
направление, при което такова натоварване трябва да се избягва.

F
F
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7. Якост на огъване

Пробните тела представляват призми с размери при основата b и h, равни на 20 mm, и дължина lо = 300 mm. Те трябва
да бъдат изработени така, че натоварването при огъване да действува тангенциално по отношение на годишните
кръгове.
Изпитване: Пробните тела се поставят върху ролковите опори на машината с осево разстояние м/у тях l = 240 mm
(фиг. 8). Пробите се натоварват се до разрушаване с две съсредоточени сили на разстояние една от друга l/3 чрез
натоварващ нож. Скоростта на натоварването е 7 kN/min.

 Якостта на огъване се изчислява по формулата в N/mm² –

Фиг. 8. Изпитване на огъване – схема

Якостта на огъване се привежда към равновесна влажност (R12%).

Стойността на якостта на огъване достига от 50 до 100 N/mm2, голямата й якост на огъване я прави подходящ
материал за изграждане на конструкции, работещи на огъване.

Където:

Mmax – max огъващ момент, kNcm;

W – съпротивителен момент, cm3;

Fог max – силата на огъване, N (kN);

b и h – размери на  напречното 
сечението, mm2 (cm2).
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8. Якост на срязване надлъжно на дървесните влакна – при срязване надлъжно на влакната дървесината се
разрушава поради нарушаване на сцеплението между влакната, а при срязване напречно на влакната външните сили
се стремят да ги срежат. Пробните тела по форма и размери са показани на фиг. 9. При изпитването пробното тяло 1
се закрепва върху специална основа 2 на приспособлението за изпитване (фиг. 10), което се поставя на натисковата
преса. Натоварването на пробата се осъществява чрез стоманена призма 3. Отчита се най-голямата сила Fmax,
предизвикала срязването.

Фиг. 9. Пробно тяло за изпитване на:
a – срязване в радиална посока; 
б – срязване в тангенциална посока.

 Якостта на срязване по направлението на влакната в радиална или
в тангенциална посока се изчислява по формулите в N/mm² –

Стойността на якостта на срязване достига от 6,5 до 14 N/mm2.

Фиг.10 Приспособление за изпитване на срязване:
1 – проба; 2 – специална основа (стяга); 3 – стоманена призма.
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9. Твърдост
При изпитването се използува приспособление (фиг.11), което се състои от стоманен щифт 1, завършващ с полусфера с
радиус 5.64 mm, и държател 2, позволяващ вертикално преместване на щифта на разстояние 5.64 mm. Пробните тела
са кубчета със страна 50 mm и са изрязани така, че да бъдат ясно очертани годишните кръгове и посоката на влакната.
Изпитване: При изпитването приспособлението се прикрепва на натисковата преса и полусферата се опира
центрично до челната част на пробното тяло. Върху щифта се прилага постепенно и равномерно натискова сила, която
да осигурява потъване на полусферата на дълбочина, равна на радиуса (5.64 mm), за време 1 – 2 min. При достигане на
съответното проникване се отчита силата F.
 Статическата твърдост се определя по формулата в N/mm² –

Фиг. 11. Приспособление за изпитване на твърдост:
1– стоманен щифт; 2 - държател.

В надлъжно направление твърдостта на 
дървесината е с 30-40% по-голяма в 
сравнение с тази в напречна посока.
Меки дървесни видове са: борът, елата, 
липата и др., а твърди – дъбът, букът, 
ясенът и др.



УПРАЖНЕНИЕ ПО „СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ“ 

Благодаря за вниманието !


