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Konstrukcyjne drewno lite,  drewno klejone warstwowo, drewno konstrukcyjne 
klejone wzdłuż długości oraz CLT – wymagania 
 
Normy: 

 Klasyfikacja drewna litego: PN-EN 338:2011,  Drewno konstrukcyjne - klasy 
wytrzymałości 

 Certyfikacja drewna litego: PN-EN 14081-1-4 (2005-2011), Konstrukcje drewniane -- 
Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo.  
Norma zharmonizowana, opublikowana w OJ EU. 

 PN-EN 15497:2014, Konstrukcyjne drewno lite łączone na złącza klinowe Norma 
zharmonizowana, opublikowana w OJ EU. 

 

 Klasyfikacja i certyfikacja drewna klejonego: PN-EN 14080:2013, Konstrukcje 
drewniane – Drewno klejone warstwowo i drewno lite klejone warstwowo 
(konstrukcyjne sklejone drewno lite) – Wymagania.  Norma zharmonizowana, 
opublikowana w OJ EU. 

 

 PN-EN 16351:2015-12, Konstrukcje drewniane – Drewno klejone krzyżowo, 
Wymagania Norma zharmonizowana, jeszcze nie opublikowana w OJ EU (stan na 
18.02.2016). 

 
Normy powiązane: 

• PN-EN 1912:2012, Drewno konstrukcyjne – klasy wytrzymałości – wizualny podział 
na klasy i gatunki 

• PN-EN 384:2011 Drewno konstrukcyjne -- Oznaczanie wartości charakterystycznych 
właściwości mechanicznych i gęstości  

• PN-D 94021:2013 Tarcica konstrukcyjna iglasta sortowana metodami 
wytrzymałościowymi  

norma  Okres przejściowy  Data OJ EU  

PN-EN 14080:2013  08.08.2014 – 08.08.2015  08.08.2014  

PN-EN 14081-1:2005  01.09.2006 – 01.09.2012  17.12.2010  

PN-EN 14081-1:2005+A1:2011  01.10.2011 – 01.10.2012 

01.10.2011 – 31.12.2011  

24.08.2011 

19.06.2012  

PN-EN 15497 :2014 10.10.2014 – 10.10.2015  10.10.2014  

 
 
Literatura: (boldem wyróżniono pozycje oparte na EC5) 

• Budownictwo Drewniane,  Helmuth Neuhaus,  
• Holzbau-Beispiele, F. Colling 2012 
• Konstrukcje drewniane – przykłady obliczeń, E. I. Kotwica, W. Nożyński, 2015 
• Structural Timber Design to Eurocode 5, Jack Porteous and Abdy Kermani, 

2013 
 
Podstawy prawne: 
Ustawa z dnia 13.06.2013 o zmianie Ustawy o wyrobach budowlanych i Ustawy o 
systemach oceny zgodności: 
Art. 5. 1. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego 
europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z 
rozporządzeniem Nr 305/2011 
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Art. 10 ust. 1  Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są 
wyroby budowlane, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1, wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub 
z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność 
wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami.” 
 
Konstrukcje drewniane projektowane zarówno wg starej normy polskiej, jak i wg Eurokodu 5 
–  drewno musi spełniać wymogi normy zharmonizowanej: 

• Klejone warstwowo: EN 14080:2013 (tylko EC5) 
• Lite (stosowane samodzielnie lub jako materiał wyjściowy do produkcji drewna 

klejonego i innych materiałów wskazanych w EN 14080): EN 14081-1-4 (2005-2011) 
• Lite, klejone wzdłuż długości na złącza klinowe - PN-EN 15497:2014 (tylko EC5) 
• Klejone krzyżowo - PN-EN 16351:2015, Konstrukcje drewniane – Drewno klejone 

krzyżowo, Wymagania (tylko EC5) 
 
Stosowanie norm jest dobrowolne, chyba, że obowiązek ich stosowania został wprowadzony 
w drodze rozporządzeń ministrów lub powołania się na normy w ustawach. 
Dopuszczenie do obrotu w świetle CPR konstrukcyjnego drewna klejonego (i litego) wymaga 
stosowania norm zharmonizowanych 
 
Konstrukcyjne drewno lite – klasyfikacja i wymagania 

• Klasy drewna litego – norma PN-EN 338:2011. 
C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45, C50). Liczba wskazuje 
wartość wytrzymałości na zginanie w niutonach na milimetr kwadratowy. 

• Klasy 1, 2, 3.  ani typu A, B, C. nie mają nic wspólnego z klasami 
wytrzymałościowymi. W projektowaniu i wykonawstwie wyłącznie klasy 
wytrzymałościowe. 

• Klasy typu K27, K33, K39 nie są dozwolone  do stosowania. 
Nie wolno stosować parametrów wytrzymałościowych klas drewna z PN-EN 338:1999 
 
Certyfikacja: 
PN-EN 14081 - Podstawa CE dla konstrukcyjnego drewna litego 
System oceny stałości właściwości użytkowych 2+ - wymagany certyfikat Zakładowej Kontroli 
Produkcji. 
Deklarowanie stałości właściwości użytkowych zgodnie z CPR (od lipca 2013). 
Bez znaku CE po 01.01.2012 drewno lite można stosować jedynie do celów 
niekonstrukcyjnych. 
 
Sortowanie drewna litego: 

• Sortowanie wizualne przez uprawnionych klasyfikatorów  na podstawie normy PN-D  
94021:2013, polegające na ocenie elementów pod kątem: sękatość, skręt włókien, 
szerokość przyrostów rocznych, pęknięcia, zgniliznę chodniki owadzie oraz wady 
obróbki i kształtu: oblinę, krzywizny i wichrowatość. 

• Uprawnionym klasyfikatorem nie powinna zostać przypadkowa osoba po ukończeniu 
jednodniowego kursu. 

• Klasy wynikające z sortowania wizualnego są transponowane na klasy 
wytrzymałościowe – na razie wg załącznika do EC5, docelowo wg PN-EN1912. 

• Nie wolno sortować wizualnie w oparciu o   
PN-D 94021:2013, drewna spoza Polski (np. z Syberii).  

• Niezbędne jest wykonanie niszczących badań typu. 
• Badania typu - wyłącznie badania niszczące, nie ma badań typu przez 

„oszacowanie”. (błąd w tłumaczeniu nieaktualnej już, polskiej wersji PN-EN 14081-1 
– obecnie aktualna tylko norma angielskojęzyczna).  

• Wpisanie drewna krajowego do EN 1912 jest równoznaczne z istnieniem dla tego 
drewna badań typu. 
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Norma PN-D 94021 nie jest i nigdy nie była dokumentem odniesienia w certyfikacji ZKP. 
Certyfikat ZKP referujący do PN-D 94021 nie jest podstawą dopuszczenia drewna 
konstrukcyjnego do obrotu (vide Załącznik nr 1 – przykład niewłaściwego certyfikatu) 
Norma PN-D 94021:2013 to norma krajowa dotycząca sortowania konstrukcyjnej, 
krajowej tarcicy iglastej, która jest podstawą sortowania wizualnego, stanowiącego część 
ZKP.  
 
Istotnym aspektem sortowania jest wilgotność drewna.  
Norma PN-D 94021 podaje, że wilgotność tarcicy sortowanej metodami wizualnymi nie 
powinna przekraczać 20% . ZA ZGODĄ STRON DOPUSZCZA SIĘ WILGOTNOŚĆ 
WIĘKSZĄ.  
Norma PN-EN 1995-1-1 w Załączniku Krajowym pkt NA 8.1 wskazuje, że maksymalna 
wilgotność drewna litego stosowanego w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 
nie powinna przekraczać 18% natomiast w konstrukcjach stosowanych na otwartym 
powietrzu 23%.  
Drewno wilgotne pozostawione  do niekontrolowanego wysychania ulega spękaniom i 
wypaczeniu.  
 
Tablica 5.1 - Relacja klas sortowniczych krajowego drewna konstrukcyjnego wg PN-D-
94021:2010  w stosunku do klas wytrzymałościowych według PN-EN 338.  

Gatunek drewna  Grubość [mm]  KW  KS  KG  

Sosna  zwyczajna 22 wg EN 1912 

Sosna zwyczajna zgodnie 
ze zgłoszeniem do EN 1912 

C35 C24 C20 

Świerk pospolity C30 C24 C18 

Jodła pospolita C22 C18 C14 

Modrzew europejski C35 C30 C24 
 
 
 
 
Przykłady oznakowania drewna  
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Wytrzymałość drewna klejonego warstwowo oraz innych materiałów konstrukcyjnych 
bazujących na drewnie litym, zależy od wytrzymałości zastosowanego przy ich produkcji 
drewna. 
 
 
 
Drewno klejone warstwowo 

• Podlega pod system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu 
konstrukcyjnego (dawniej zgodności) 1. 

• Obowiązek znakowania CE. 
• Wstępne badanie typu, zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicy 1, EN 14080.  

Badania niszczące. 
• Obecnie (od 08.08.2015) wyłącznie klasyfikacja wg EN 14080:2013. Brak klasy 

GL36c/h. 
• klasyfikacja typu KL27, KL33, KL39 pochodząca z normy PN-B-03150:1981 oraz typu 

GL30, GL35, GL40 pochodzące z normy  PN-B 03150:2000 są nieaktualne. 
• Klasa GL30 wg normy PN-B 03150:2000 nie ma nic wspólnego z klasą GL30c/h z 

normy PN-EN 14080:2013.  
 

Drewno klejone warstwowo wymaga certyfikatu stałości właściwości użytkowych wydanego 
przez jednostkę notyfikowaną a nie tylko certyfikacji ZKP. Spotykane na rynku certyfikaty 
ZKP nie upoważniają producenta do oznakowania produkowanego drewna klejonego CE 
 
Znak CE dla konstrukcyjnego drewna klejonego obowiązuje od 01.12.2012r. Należy jednak 
pamiętać, że w Polsce okres przejściowy odnośnie stosowania systemów oceny zgodności 
minął 31.12.2009r. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. zmienione 
22.12.2006r.). Ponieważ nie było innego dokumentu odniesienia niż norma PN-EN 14080 – 
de facto od 01.01.2010r. obowiązuje w Polsce procedura dopuszczenia do obrotu wskazana 
w tej normie. (Analogicznie, to samo dotyczy drewna litego i normy PN-EN 14081-1). 

 
Elementy pracujące jako konstrukcyjne bez CE, nie mogą być wbudowywane. 
Dotyczy zarówno drewna litego, jak klejonego.. 
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Warstwa zewnętrzna 
Warstwa pośrednia 
 
Warstwa środkowa 
 
 
 
 
Jako drewno klejone uznawane są elementy zbudowane już z 2 lameli (o finalnej grubości 6 
– 45 mm) – dawniej PN-EN 1194 dopuszczała jako drewno klejone elementy sklejone 
minimum z 4 lameli. 
Drewno homogeniczne -  lamele o takiej samej wytrzymałości, Drewno kombinowane – 
górne i dolne lamele o wyższej wytrzymałości, środkowe o niższej. 
 
wymogi dla wymiarów lameli drewna klejonego warstwowo i konstrukcyjnego sklejonego drewna litego 
(PN-EN 14080:2013, Aneks normatywny I): 

   

   

Klasa użytkowania zgodnie z EN 1995-1-1  

Klasa 1 I 2  Klasa 3  

Drewno klejone warstwowo  6  t  45  6  t  35
a

  

Konstrukcyjne sklejone drewno lite  45 < t  85  -  

 *Dla elementów z drewna klejonego warstwowo, które nie będą stanowić komponentu do wykonywania 

elementów klejonych blokowo, o przekroju poprzecznym do  60.000 mm
2
 te wartości mogą być zwiększone 

na podstawie umowy pomiędzy klientem a producentem.  

 
Parametry wytrzymałościowe, sztywność i gęstość winny być określane przez klasy 
wytrzymałościowe zgodnie z tablicami 3 i 4 lub w oparciu o klasę określoną przez 
producenta. Jeżeli producent określa własną klasę wykorzystując litery „GLxx” (gdzie xx 
oznacza wytrzymałość charakterystyczną na zginanie) – nazwa taka winna być uzupełniona 
o nazwę producenta, na przykład GL 30 Firma.  
Dla drewna klejonego o niesymetrycznym układzie lameli należy dodać litery „ca” do nazwy 
klasy, np. GL28ca. Klasa drewna klejonego, wykonanego w wyniku przecięcia większej belki 
na dwie lub trzy części, powinna być oznakowana przez dodanie litery „s” – p GL24cs.  
 
Niemcy dopuszczają DIN 1052 jako normę produktową na rynku wewnętrznym, drewno 
oznakowane Ü. Nie jest dopuszczalne stosowanie takiego drewna w Polsce. 
Stara polska norma PN-B 03150:2000 zawierała klasyfikację ale nie wymagania 
produkcyjne. Jako normy z wymogami produkcyjnymi były wskazane normy EN. 
 

 
 
Powyższy rysunek wskazuje, że GL32c o budowie wg normy DIN nie ma nic wspólnego z 
GL32c z obowiązującej normy zharmonizowanej. 
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Norma PN-EN 14080:2013 obejmuje m. In.: 

 Redukcja wytrzymałości elementów wykonanych w wyniku przecięcia belki o większej 
szerokości przekroju na 2 lub 3 elementy. Nazwa klasy winna być oznakowana 
dodatkowo literą „s”, czyli np.: GL24 cs.  

 
 

 Konstrukcyjne sklejone drewno lite wykonane z elementów o grubości 45<t≤85mm – 
badania: Aneks normatywny D 

 
 

 Klejenie blokowe – badania Aneks normatywny D 

 
 
 
 
Konstrukcyjne drewno lite łączone na złącza klinowe 
 

 System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1 (tablica ZA-2). Zadania 
producenta i jednostki notyfikowanej określone są zaś w tablicy ZA-3. 

 Do 10.10.2015 okres przejściowy – do tej daty w Polsce albo dopuszczenie w oparciu o 
tę normę, albo w oparciu o Europejską Aprobatę (obecnie Ocenę) Techniczną. Dziś – 
tylko na bazie PN-EN 15497:2014. 

 Normy krajowe innych państw i ich certyfikaty nie upoważniają do wprowadzania do 
obrotu w Polsce. 

 Drewno zastosowane przy produkcji musi spełniać wymagania normy PN-EN 14081, 
obowiązują zasady przywołane w pkt 6.2 tej normy (ilość próbek, kryteria oceny 
zgodności. 

 Wilgotność drewna  7 % - 18 %.  

 Wilgotność dwóch łączonych na złącza klinowe elementów, nie może różnić się wiece 
niż 5%. Norma obejmuje tylko elementy wykonane z jednego gatunku drewna. 

 Wytrzymałość drewna określa się za pomocą klasy wytrzymałościowej wg EN 338 lub 
indywidualnego profilu wytrzymałościowego (tablica ZA-1 EN 15497). 

 Wytrzymałość złącza klinowego – muszą być spełnione wymogi wg Tablicy 3, pkt 6.2 
PN-EN 15497. 
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 Wytrzymałość złącza klinowego musi być większa lub co najmniej równa wytrzymałości 
na zginanie zastosowanego drewna.  Jeżeli stosuje się impregnację – należy 
zweryfikować, czy nie obniża nośności złącza klinowego. 
 

Nie wolno przyjmować systemu 2+, jak dla drewna litego, sam certyfikat ZKP nie jest 
wystarczającym dokumentem. 
 
przykład oznakowania wg PN-EN 15497 

 
 
 
 
Drewno klejone krzyżowo 

 Norma PN-EN 16351:2015-12. 

 Do czasu opublikowania normy w Oficjalnym Dzienniku UE dokumentem odniesienia 
jest alternatywnie do tejże normy - Europejska Aprobata  (Ocena) Techniczna.  

 Przewidziany jest system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 1 (Tablica 
ZA-2). 

 Zgodnie z normą PN-EN 16351 przeznaczone jest do stosowania w 1 i 2 klasie 
użytkowania. 

 Skrótowe nazwy drewna klejonego krzyżowo to CLT lub  X-LAM. 
 
Norma PN-EN 16351:2015-12 obejmuje elementy m.in.: 
• Wykonane minimum z trzech krzyżujących się warstw, przy czym minimum dwie musi 

stanowić drewno konstrukcyjne.  
• Wykonane z drewna sortowanego wytrzymałościowo wg PN-EN 14081-1 (obowiązuje 

również dla grubości 6-22mm).  
• Wykonane z drewna o grubości 6 – 60 mm o układzie warstw zgodnym z PN-EN 16351. 
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• O maksymalnej grubości do 500 mm. 
 
Każda warstwa musi być wykonana z drewna tej samej klasy, przy czym dopuszczone jest 
wykonanie z różnych gatunków pod warunkiem tych samych właściwości. Wytrzymałość 
warstwy jest określana za pomocą wytrzymałości zastosowanego drewna. 
Panele drewnopochodne zastosowane przy produkcji muszą spełniać wymagania do 
zastosowania w klasie użytkowania 2 lub 3 
 
Impregnacja – wolno stosować wyłącznie środki zgodne z PN-EN 15228:2009, 4.5, które nie 
mają wpływu na właściwości mechaniczne drewna.  
W przypadku wprowadzania na rynek wyrobu impregnowanego przeciw korozji biologicznej, 
należy oznakować go dodatkowo literami „PT”. 
 
Drewno klejone krzyżowo wykorzystywane jest do wykonywania prefabrykatów ściennych, 
stropów pośrednich i stropodachów.  
 
 
Opracowanie: mgr inż. Ewa Kotwica 
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Załącznik 1  
przykład nieprawidłowego certyfikatu – norma PN-D 94021 nie jest dokumentem odniesienia 
w systemie oceny stałości właściwości użytkowych (wcześniej oceny zgodności) ani 
podstawą certyfikacji ZKP. 
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