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DEGRADACJA KOMPOZYTU KONSTRUKCYJNEGO LVL
W WARUNKACH JEDNOCZESNEGO ODDZIA£YWANIA
OBCI¥¯EÑ STATYCZNYCH I WYSOKICH TEMPERATUR
Streszczenie. Kompozyt na bazie klejonego drewna fornirowanego (LVL) s¹ materia³ami coraz czêciej wykorzystywanymi w budownictwie. Kompozyt tego typu charakteryzuje siê
nieco innymi parametrami ni¿ lite drewno, w szczególnoci istotna jest ich wytrzyma³oæ i
charakter anizotropii tych w³aciwoci. W przypadku wiêkszoæ materia³ów konstrukcyjnych
oddzia³ywanie temperatur w warunkach po¿aru ma wp³yw na ich degradacjê, przejawiaj¹c¹ siê
utrat¹ wytrzyma³oci. Celem prezentowanych w artykule badañ by³a ocena wp³ywu temperatur rodowiska po¿aru na degradacjê w³aciwoci wytrzyma³ociowych kompozytu LVL.
Wykazano, ¿e degradacja wytrzyma³oæ na ciskanie kompozytu LVL postêpuje systematycznie w kolejnych przedzia³ach temperatury.
S³owa kluczowe: drewno klejone warstwowo z fornirów (LVL), temperatury po¿arowe, wytrzyma³oæ na ciskanie, degradacja.

WSTÊP
Kompozyty oparte na drewnie s¹ relatywnie nowymi materia³ami konstrukcyjnymi
wykorzystywanymi w budownictwie. Do grupy tych materia³ów nale¿¹ kompozyty o
strukturze laminatu m.in. drewno fornirowane warstwowe (LVL  Laminated Veneer
Lumber). Kompozyty tego typu obecnie wykorzystywane s¹ na wiele sposobów n.p.:
jako belki stropowe, w konstrukcji okien i drzwi [Ozcifci 2007]. Dziêki konstrukcji
warstwowej kompozytu, elementy konstrukcyjne oparte na LVL charakteryzuj¹ siê du¿¹
sztywnoci¹, dobr¹ odpornoci¹ ogniow¹ oraz estetycznym wygl¹dem. Elementy tego
typu dziêki jednorodnoci posiadaj¹ znakomit¹ stabilnoæ wymiarów, a obecnie s¹ dostêpne w szerokim zakresie wymiarowym [Ozcifci 2008]. ¯ywice adhezyjne ³¹cz¹ce
warstwy drewna, istotnie wp³ywaj¹ na w³aciwoci kompozytu, zmniejszaj¹c adsorbcjê wilgoci, ograniczaj¹c wp³yw rodowiska kwanego, wp³ywaj¹ tak¿e na mniejsz¹
masê w³asn¹ [Johansson 1995]. Do wykonania fornirów klejonych stosuje siê najczêciej kleje fenolowo-formoaldehydowe, natomiast do ³¹czenia fornirów zewnêtrznych
oraz na d³ugoci mog¹ byæ tak¿e stosowane kleje melaminowe [Mehrab 2004, Uysal
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2005]. W kompozytach LVL stosuje siê warstwy forniru o gruboci ok. 34 mm (najczêciej 3,2 mm), który jest skrawany obwodowo [Chui 1994].
Parametry fizyko-mechaniczne kompozytu LVL zale¿ne s¹ w du¿ym stopniu od
gatunku drzew z którego wykonuje siê materia³, typu kleju oraz gruboci poszczególnych warstw [Baldwin 1995, Kamala 1999]. Jakoæ drewna wykorzystywanego do
produkcji kompozytu oraz gatunek forniru maj¹ tak¿e du¿e znaczenie [Tichy 1978],
w dosyæ dawno przeprowadzonych badaniach wytrzyma³oci kompozytów LVL [Strickler 1971] wykazano, o kilka procent wy¿sz¹ wytrzyma³oæ kompozytu LVL wykonanego z forniru pierwszo gatunkowego w porównaniu do drugo i trzecio gatunkowego.
Istotne znaczenie dla wytrzyma³oci ma równie¿ iloæ sêków oraz ich rozmieszczenie
w strukturze materia³u [Wolf 1979] oraz zgodnoæ kierunku w³ókien z kierunkiem
wektora wymuszenia [Sei-Chang Oh 2010].
Temat wp³ywu parametrów rodowiska na wytrzyma³oæ kompozytu LVL by³ ju¿
podejmowany, badano m.in. wp³yw oddzia³ywania pary wodnej o ró¿nych temperaturach i wilgotnoci podczas modyfikacji termicznej [Colak 2007], jednak¿e wiêkszoæ
tych badañ by³a ukierunkowana na ocenê sposobu produkcji kompozytu. Podejmowano równie¿ badania wp³ywu technologii monta¿u elementów z kompozytu LVL na ich
wytrzyma³oæ [Celebi 2007]. W znanych autorom publikacjach nie podjêto badañ wp³ywu oddzia³ywania temperatur po¿arowych na wytrzyma³oæ kompozytu LVL. Ponadto, wykonywane dotychczas przez autorów próby na typowych stanowiskach wytrzyma³ociowych z wstêpnym nagrzaniem próbek w piecu a nastêpnie z przenoszeniem na stanowisko badawcze powodowa³y du¿e rozrzuty wyników badañ. W zwi¹zku z tym w Zak³adzie Mechaniki Stosowanej Szko³y G³ównej S³u¿by Po¿arniczej w
Warszawie zaprojektowane i zbudowano specjalne stanowisko do badañ wytrzyma³ociowych z mo¿liwoci¹ jednoczesnego ogrzewania próbek bezporednio na stanowisku oraz realizacji obci¹¿enia statycznego.

MATERIA£ I METODA
Próbki do badañ zosta³y wykonane zgodnie PN-72/C-04907. Materia³ do wykonania próbek zosta³ zakupiony u producentów fornirowego drewna warstwowego LVL.
Przygotowane próbki by³y le¿akowane w temperaturze 20 °C a ich wilgotnoæ w czasie badañ wynosi³a W = 8%.
Badanie wytrzyma³oci na ciskanie przeprowadzono na uniwersalnej maszynie
wytrzyma³ociowej FPZ 100/1 (VEB Thuringer Industriewerk Rauenstein, Germany),
która umo¿liwia obci¹¿enie si³¹ statyczn¹ oraz utrzymania jej w uk³adzie pionowym na
sta³ym za³o¿onym poziomie. Maksymalna wytwarzana przez maszynê si³a statyczna
wynosi 100kN. Maszyna posiada cztery zakresy prêdkoci przesuwu trawersy. W czasie badañ u¿yty zosta³ zakres prêdkoci przesuwu trawersy I/III, który pozwala na
przesuw trawersy z prêdkoci¹ 0,0210,84 mm/min.
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Rys. 1. a) Schemat uk³adu podczas badañ wstêpnych celem okrelenia czasu nagrzania
próbki; b) Schemat uk³adu termoelementów w czasie badañ podstawowych

Przed rozpoczêciem badañ podstawowych przeprowadzono badania wstêpne, których celem by³o ustalenie zakresów temperatur eksperymentu oraz okrelenie czasów
wygrzewania próbek do wyrównania temperatury w ca³ej objêtoci próbki. W badaniach wstêpnych w próbkach wykonywano otwór, w którym umieszczano termoparê,
celem dokonania pomiaru temperatur w geometrycznym rodku próbki (rys. 1a). Czas
nagrzewania okrelono jako czas, po którym termopar¹ umieszczon¹ wewn¹trz próbki
zmierzono temperaturê przyjêt¹ w planie badañ.
Jako wyjciow¹ przyjêto temperaturê otoczenia równ¹ 20 °C. Temperaturê graniczn¹ okrelono na poziomie 230 °C, jest to temperatura bliska temperaturze zap³onu
powierzchni drewna. Istotn¹ temperatur¹ badañ by³a tak¿e temperatura 100 °C  przy
tej temperaturze nastêpujê odparowanie wody. Dodatkowo badania przeprowadzone
dla nastêpuj¹cych zakresów temperatury: 50 °C, 100 °C oraz 150 °C.
W badaniach podstawowych prowadzono pomiary temperatur na powierzchni próbki
za pomoc¹ dwóch termopar rozmieszczonych stycznie do powierzchni bocznych próbki
(rys. 1b). Obci¹¿enie próbki nastêpowa³o po osi¹gniêciu za³o¿onej temperatury i utrzymaniu jej przez czas ustalony podczas badañ wstêpnych. W czasie rzeczywistym rejestrowano wartoci si³ niszcz¹cych oraz temperaturê.
Wzrost temperatury w komorze podczas badania uzyskano poprzez zastosowanie
urz¹dzenia umo¿liwiaj¹cego nawiew gor¹cego powietrza (GHG 650 LCE, Bosch, Germany). Zakres temperatur uzyskiwanych u wylotu dyszy wynosi³ 50560 °C, a strumieñ gor¹cego powietrza mo¿na by³o regulowaæ w zakresie 250500 l/min.

WYNIKI BADAÑ
Sposób degradacji próbek

Sposób degradacji próbek poddanych jednoczesnemu obci¹¿eniu statycznemu i
obróbce termicznej by³ odmienny w kolejnych zakresach temperaturowych. Fotografie
próbek po realizacji próby przedstawiono na rysunku 2, w kolejnoci od próbki nie
poddanej obci¹¿eniu do próbki poddanej obci¹¿eniu w temperaturze 250 °C.
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Rys. 2. Próbki z kompozytu LVL poddane obci¹¿eniom statycznym i obróbce cieplnej

Wytrzyma³oæ na ciskanie

Badanie przeprowadzono na 66 próbkach przedstawionych na rysunku 2, po 11
próbek w ka¿dym przedziale temperatury. Parametry statystyczne uzyskanych wyników badañ przedstawiono w tabeli 1.
Graficzne miary zmiennoci rozk³adu statystycznego wyników pomiarów wytrzyma³oci na ciskanie w kolejnych przedzia³ach temperatury, ich poziomy i rozrzut statystyczny przedstawiono na wykresie ramkowym (rys. 3).
Ze wzglêdu na wysoki poziom rozrzutu uzyskanych wyników przeprowadzono
test post hoc umo¿liwiaj¹cy ocenê ró¿nic miêdzy wynikami z kolejnych zakresów
Tabela 1. Statystyki opisowe wyników badañ wytrzyma³oci na ciskanie
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Rys. 3. Wytrzyma³oæ na ciskanie kompozytu LVL w warunkach podwy¿szonych temperatur

obci¹¿enia. Test Scheffe jest testem opartym na analizie kontrastów w badanych grupach, zapewnia on ³¹czny poziom istotnoci (á = 0,05) dla wszystkich porównañ. Test
ten charakteryzuje siê równie¿ ma³ym b³êdem pierwszego rodzaju polegaj¹cym na odrzuceniu hipotezy zerowej zak³adaj¹cej, ¿e obserwowane ró¿nice w wytrzyma³oci s¹
przypadkowe, która w rzeczywistoci jest prawdziwa. Wyniki testu Scheffe przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Wyniki testu post hoc Scheffe
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Degradacja

Przeprowadzono analizê poziomu uszkodzenia  degradacji wytrzyma³oci D kompozytu LVL w kolejnych zakresach temperatury. Degradacjê kompozytu okrelono
wykorzystuj¹c równanie (1) pozwalaj¹ce okreliæ procentowo poziom degradacji w
przyjêtym zakresie obci¹¿enia.
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(1)

Gdzie:
D  poziom degradacji [%],
C  wytrzyma³oæ na ciskanie w kolejnych zakresach temperatury [MPa],
C*  wytrzyma³oæ na ciskanie w temperaturze 20 °C [MPa].
Przebieg funkcji degradacji wytrzyma³oci przedstawiono na rysunku 4.
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Rys. 4. Przebiegi funkcji degradacji wytrzyma³oci kompozytu LVL w warunkach wysokich
temperatur

DYSKUSJA
W przeprowadzonych badaniach wykazano spadek wytrzyma³oci na ciskanie
kompozytu LVL w wyniku odzia³ywañ temperatur po¿arowych. rednie wartoci wytrzyma³oci na ciskanie w kolejnych zakresach temperaturowych by³y ni¿sze o kilka
megapaskali. Fluktuacje wyników wytrzyma³oci narasta³y w kolejnych zakresach
temperatury, wartoci odchyleñ standardowych wynosi³y odpowiednio 9,74% w temp.
20 °C oraz 21,79% w temp. 230 °C, a wiêc obserwowano ponad dwukrtony ich
wzrost, co mo¿e wskazywaæ na zwiêkszenie siê anizotropi kompozytu w wysokich
temperaturach oraz bardziej kruchy charakter zniszczenie próbki, który ze swojej natury wp³ywa na zwiêkszenie rozrzutu wyników wytrzyma³oci. W ostatnim zakresie
temperatury eksperymentu (230 °C) minimalna wartoæ wytrzyma³oci jest o po³owê
mniejsza od wartoci maksymalnej. Skokowy wzrost odchylenia standardowego wyników wytrzyma³oci na ciskanie obserwowano po przekroczeniu zakresu temperatury
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150 °C. Prawdopodobnie ma na to wp³yw odparowanie wody ze struktury kompozytu,
które równie¿ powoduje wzrost kruchoci. Kruchy charakter zniszczenia potwierdzaj¹
równie¿ obserwacje próbek poddanych obci¹¿eniu (rys. 2). W ni¿szych temperaturach
degradacja postêpuje na dwa sposoby, prawdopodobnie w pierwszym etapie poprzez
zniszczenie po³¹czenia adhezyjnego poszczególnych warstw kompozytu tzn. absorbcjê
energii wymuszenia w tych strefach a nastepnie w drugim etapie poprzez odkszta³cenie
plastyczne oraz z³amanie niektórych warstw drewna. W temperaturach podwy¿szonych, w szczególnoci w zakresach powy¿ej 100 °C degradacja ma odmienny charakter. Pekniêcie propaguje prostopadle poprzez kolejne warstwy kompozytu zachowuj¹c
kierunek zgodny z kierunkiem wymuszenia, nie obserwuje siê odklejania siê poszczególnych warstw kompozytu od siebie.
Wyniki testu Scheffe wskazuj¹ na istotne statystycznie (p < 0,05) ró¿nice pomiêdzy wynikami z kolejnych zakresów temperaturowych. Jedynie w przypadku wyników z przedzia³ów 200 °C i 230 °C nie wykazano istotnych statystycznie ró¿nic dla
za³o¿onego poziomu prawdopodobieñstwa b³êdu dorzucenia hipotezy zerowej o braku
ró¿nic na poziomie mniejszym ni¿ 5% (a = 0,05). Jednak¿e wyniki testu Scheffe wskazuj¹
na ró¿nice a uzyskane wartoci prawdopodobieñstwa s¹ wynikiem zwê¿enia przedzia³u
temperatury z 50 °C do 30 °C.
Obliczony procentowy poziom degradacji w kolejnych zakresach temperatury
wzrasta. W ostatnim przedziale temperatury poziom degradacji wytrzyma³oci wynosi prawie 70% dla przyjêtego logarytmicznego modelu rozk³adu degradacji o najlepszym dopasowaniu do danych empirycznych (R2 = 0,9077). Charakterystyczne
poziomy degradacji 10% i 50% obserwowane s¹ po przekroczeniu temperatur odpowiednio 30 °C i 120 °C.
Badania potwierdzi³y przydatnoæ stanowiska opracowanego w Zak³adzie Mechaniki Stosowanej SGSP do badañ porównawczych wytrzyma³oci materia³ów drewnopochodnych w symulowanych warunkach temperatur po¿arowych.

LITERATURA
1.
2.
3.
4.
5.

Baldwin R.F.: Plywood and veneer-based products, manufacturing practices (Wood technology books ser). Miller Freeman. San Francisco 1995.
Celebi G., Kilic M.: Nail and screw withdrawal strength of laminated veneer lumber
made up hardwood and softwood layers. Construction and Building Materials. 21,
2007: 894900.
Chui Y., Schneider M., Hang H.: Effects of resin impregnation and process parametre on
some proporties of poplar LVL. Forest Products Journal, 44, 1994: 7478.
Colak S., Colakoglu G., Aydin I.: Effects of logs steaming, veneer drying and aging on
mechanical properties of laminated veneer lumber (LVL). Building and Environment, 42,
2007: 9398.
Johansson C.J.: Glued-in bolts. Timber engineering. STEP 1: lecture C14. Centrum Hout.
Almere 1995.

165

POSTÊPY NAUKI I TECHNIKI

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

NR 9, 2011

Kamala B.S., Kumar P., Rao R.V., Sharma S.N.: Performance test of laminated veneer
lumber (LVL) from rubber wood for di?erent physical and mechanical properties. Holz
Roh Werkst, 1999: 114116.
Madhoushi M., Martin P. Ansell.: Experimental study of static and fatigue strengths of
pultruded GFRP rods bonded into LVL and glulam. International Journal of Adhesion &
Adhesives, 24, 2004: 319325.
Ozcifci A.: Effects of scarf joints on bending strength and modulus of elasticity to laminated veneer lumber (LVL). Building and Environment, 42, 2007: 15101514.
Ozcifci A., Okcu O.: Impacts of some chemicals on combustion properties of impregnated laminated veneer lumber (LVL). Journal of materials processing technology, 199,
2008: 19.
Sei-Chang O.: Applying failure criteria to the strength evaluation of 3-ply laminated
veneer lumber according to grain direction by uniaxial tension test. Construction and
Building Materials, 2010.
Strickler M.D., Pellerin RF.: Tension proof loading laminated beams. Forest Products
Journal, 21, 1971: 1015.
Tichy R.J, Bodig G.J.: Flexural properties of glued la pine dimension lumber. Forest Products Journal, 29, 1978.
Uysal B.: Bonding strength and dimentional stability of laminated veneer lumbers manufactured by using different adhesives after the steam test. International Journal of Adhesion & Adhesives, 25, 2005: 395403.
Wolf R,. Moddy R.C.: Bending strength of vertically glued laminated beams. Forest
Products Journal, 30, 1979: 3240.

DEGRADATION OF LVL COMPOSITE MATERIAL IN THE CONDITIONS
OF SIMULTANEOUS IMPACT OF STATIC LOADS AND HIGH TEMPERATURES
Abstract
Composites based on laminated veneer lumber (LVL) are more and more commonly used in
the building industry. Such composites have a slightly different characteristics compared to
a solid wood, particularly with regards to their strength and anisotropy of the properties. In
case of majority of construction materials, temperatures impact in the conditions of fire results in degradation process, manifested by the loss of strength. The objective of studies
presented in this paper, was the evaluation of fire temperatures impact on the degradation of
strength properties of LVL composite. It has been demonstrated that degradation of the
compression strength of LVL composite proceeds successively in the subsequent temperature ranges.
Key words: Laminated veneer lumber (LVL), fire temperatures, compression strength, degradation.
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