
 

 

*) Nieco uproszczone wymagania w porównaniu z normą  
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Wymagania wizualne zgodnie z EN 14081-1, tabela 1 oraz dla TR26 wymagania dodatkowe zgodnie z BS 5268:3 

WADY DREWNA C20 i powyżej C18 i poniżej TM26 

PĘKNIĘCIA 

Pęknięcia nieprzechodzące na wylot  

Głębokość mniejsza niż połowa grubości 

drewna 

Głębokość równa połowie grubości drewna 

lub więcej 

Pęknięcia przechodzące na wylot 

Nieograniczone 

Maks. długość 1,0 m*) 

Dopuszcza się tylko na końcu drewna o 

maksymalnej długości równej szerokości drewna 

Nieograniczone 

Maksymalna długość 1,5 m*) 

Długość maks. 1,0 m lub 1/4 długości drewna 

(obowiązuje mniejsza wartość); na końcu 

drewna, ale maksymalnie dwukrotność 

szerokości drewna 

Nieograniczone 

Maksymalna długość 600 mm*) 

Dopuszcza się tylko na końcu drewna o 

maksymalnej długości równej szerokości drewna 

UBYTEK NA KRAWĘDZI Maks. 1/3 danej strony Maks. 1/3 danej strony Max 1/4 danej strony *) 

DEFORMACJE 

Płaskie skrzywienia 

Krzywość krawędzi 

Wypaczenia 

Wybrzuszenia 

10 mm na 2 m długości 

8 mm na 2 m długości 

1 mm na 25 mm szerokości drewna, na 2 m 

długości 

Nieograniczone 

20 mm na 2 m długości 

12 mm na 2 m długości 

2 mm na 25 mm szerokości drewna, na 2 m 

długości 

Nieograniczone 

10 mm na 2 m długości 

4 mm na 2 m długości 

1 mm na 25 mm szerokości drewna, na 2 m 

długości 

2 mm na 100 mm szerokości drewna 

SPRÓCHNIENIE Stałe spróchnienie niedopuszczalne 

Luźne spróchnienie niedopuszczalne 

Nieprzechodzące na wylot spróchnienie stałe jest 

dopuszczalne w wąskich smugach i paskach 

Luźne spróchnienie niedopuszczalne 

 

smugach i paskach 

Luźne spróchnienie niedopuszczalne 

Stałe spróchnienie niedopuszczalne 

Luźne spróchnienie niedopuszczalne 

KROPLE ŻYWICY I ŚLADY KORY 

Nieprzechodzące na wylot 

Przechodzące na wylot 

Długość: równa szerokości drewna, ilość: Nieograniczona 

Długość: Połowa szerokości drewna, Ilość: Nieograniczona 

USZKODZENIA OD OWADÓW Żywe owady nie są dopuszczalne 

Uszkodzenia przez błonkoskrzydłe nie są dopuszczalne 

Szwy i otwory spowodowane przez robaki ocenia się jako defekty i nie są one dopuszczalne, jeżeli mogą mieć wpływ na wytrzymałość ZSINIENIA Są dopuszczalne bez ograniczeń 

NIETYPOWE USZKODZENIA (np. kompresja 

słojów, uszkodzenie wywołane złamaniem 

szczytu drzewa, zniekształcenie słojów) 

Jeśli pogorszenie wytrzymałości spowodowane jest przez nietypowe uszkodzenia, można uznać je za mniejsze, niż inne dozwolone defekty w tej 

tabel:, można również dany kawałek drewna zaakceptować, jeżeli jego wady nie są tego rodzaju, który wskazuje na to, że mogą się powiększać. 

*) Nieco uproszczone wymagania w porównaniu z normą 
 


