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Drewno konstrukcyjne lite KVH® jest specjalnym mate-

riałem konstrukcyjnym o ściśle określonych właściwo-

ściach produktowych, opracowanym specjalnie dla wy-

sokich wymagań nowoczesnych konstrukcji z drewna. 

KVH® jest wysuszonym w komorach suszarniczych, wy-

sortowanym pod względem wytrzymałości i z reguły 

klejonym na mikrowczepy, produktem z drewna igla-

stego. Ze względu na sposób cięcia i niską wilgotność 

prawie nie wykazuje skłonności do pęknięć, charaktery- 

zuje się stabilnością kształtów i - przy przestrzeganiu 

zasad zabezpieczenia drewna w konstrukcjach - może 

być stosowany bez zapobiegawczego chemicznego za-

bezpieczenia. Drewno KVH® jest dostępne od ręki w najró-

żniejszych najczęściej spotykanych wymiarach i gatun-

kach drewna (świerk, jodła, sosna, modrzew lub dagle-

zja) i o dokładnie zdefiniowanej jakości obróbki powierzchni. 

Lepsze aniżeli obecny stan techniki 

Wymagania wobec drewna konstrukcyjnego litego 

KVH® wykraczają poza zwyczajowe wymagania krajo-

wych przepisów dotyczących sortowania i ukierunkowa-

ne są nie tylko na niezawodną wytrzymałość, lecz rów-

nież na zdefiniowany wygląd. I tak dopuszczalna wilgot-

ność drewna, wynosząca maksymalnie 18%, jest niższa 

aniżeli wymagania większości krajowych norm produk-

towych, definicja jakości powierzchni – o ile w ogóle ta-

kie definicje istnieją w odnośnych krajowych uregulo-

waniach – jest bardziej surowa i obejmuje większą ilość 

kryteriów. Drewno konstrukcyjne lite KVH®, posortowane 

według wytrzymałości zgodnie z niemieckimi przepisa-

mi dotyczącymi sortowania, może być zakwalifikowane 

zgodnie z normą europejską do obowiązujących euro-

pejskich klas wytrzymałości. Poniżej rozpatrzone zostały 

bardziej szczegółowo poszczególne punkty.

Suszone w komorach suszarniczych i cięte od-

powiednimi sposobami wycinania  

Wilgotności drewna powyżej 18% są mało przydatne 

dla nowoczesnych konstrukcji z drewna (budownictwo 

mieszkaniowe), w kilku krajach europejskich nawet zupeł-

nie niedopuszczalne. Drewno konstrukcyjne lite KVH® su-

szone jest w komorach suszarniczych do wilgotności 15 ± 

3%. Przy produkcji połączeń na mikrowczepy kontrolowa-

na jest wilgotność każdego pojedynczego elementu.

Kolejną szczególną cechą drewna konstrukcyjnego li-

tego KVH® jest sposób cięcia z kloca. W zależności od 

klasy powierzchni, kantówki wycinane są bez rdzenia 

lub z rdzeniem wzdłuż linii rdzenia. Przy cięciu z rdze-

niem wzdłuż linii rdzenia kloc cięty jest wzdłuż ideal-

nego przebiegu rdzenia, tym samym minimalizowa-

na jest skłonność do pękania. W przypadku cięcia bez 

rdzenia, z przekroju poprzecznego wyodrębnia się na-

wet część rdzeniową szczególnie podatną na pękanie. 

Dzięki swemu szczególnemu sposobowi cięcia drewno 

KVH® charakteryzuje się również bardzo dobrą stabil-

nością kształtu i jest mało podatne na skręcenia.

Sortowanie pod względem wytrzymałości zgod-

nie z europejskimi przepisami 

Drewno konstrukcyjne lite KVH® sortowane jest pod 

względem wytrzymałości zgodnie z wymaganiami sor-

towania niemieckiej normy DIN 4074. Niemiecka nor-

ma dotycząca sortowania spełnia wymagania normy 

europejskiej dla sortowania pod względem wytrzyma-

łości EN 14081. Obowiązująca dla drewna konstrukcyj-

nego litego KVH® powszechnie stosowana  niemiecka 

klasa S10 TS może być zakwalifikowana  zgodnie z nor-

mą europejską EN 1912 klasie wytrzymałości C24.

Sortowanie według wyglądu zewnętrznego 

W zależności od tego, czy drewno konstrukcyjne lite 

KVH® ma być stosowane tylko z uwzględnieniem do-

kładności wymiarowej i małej wilgotności materiało-

wej oraz dodatkowo z zachowaniem doskonałego wy-

glądu, można wybierać pomiędzy obydwoma dostęp-

nymi klasami jakości powierzchni KVH®-Si (zastosowa-

nie w miejscach widocznych) i KVH® - NSi (zastosowa-

nie w miejscach zakrytych). Dla zastosowań w miej-

scach widocznych wprowadza się ograniczenia odno-

śnie wielkości i stanu sęków, wtrąceń kory, jak również 

szerokości pęknięć. Kryteria sortowania zawarte są w 

tabeli 1.   

Obydwa asortymenty są z reguły łączone na długości 

na mikrowczepy. Dzięki neutralnym kolorystycznie kle-

jom złącza klejowe są prawie niewidoczne. Sprawia to, 

że zachowana zostaje estetyka naturalnej powierzchni. 

D r e w n o  ko n s t r u kc yj n e  l i t e  k V H ® 
–  D o k ł a D n i e  z D e f i n i o wa n y  m at e r i a ł  ko n s t r u kc yj n y 

Rys 1: Cięcie wzdłuż linii  

rdzenia (a) i bez rdzenia (b) 

a)

b)
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Tabela 1: Wymagania wobec drewna konstrukcyjnego litego KVH® 

Cecha sortowania Wymagania wobec KVH® Uwagi
Obszar widoczny
(KVH®-Si)

Obszar zakryty  
(KVH®-NSi)

Klasa sortowania wg DIN 

4074-1

Co najmniej S10TS;
C24 wg DIN 1052

Właściwości w zakresie nośności i stateczności 
miarodajne dla dopuszczalnego obciążenia wynikają 
z normy DIN 1052. 

Wilgotność drewna 15% ± 3% 15% ± 3% Określona wilgotność drewna jest warunkiem 
wstępnym dla powszechnej rezygnacji z zapobie-
gawczego zabezpieczenia chemicznego drewna, 
ewentualnie również warunkiem dla łączenia drew-
na na mikrowczepy. 

Rodzaj cięcia Wzdłuż linii rdzenia,  
na żądanie bez rdzenia  

Wzdłuż linii rdzenia Wzdłuż linii rdzenia:
Ponieważ rdzeń niekoniecznie jest usytuowany w 
środku pnia drzewa, cięcie wzdłuż linii rdzenia de-
finiowane jest w sposób następujący: w przypadku 
idealnie wyrośniętego pnia rdzeń zostałby przecięty 
przy pniu przecinanym na dwie części.
Bez rdzenia:
brus o wymiarze d ≥ 40 mm 

Oflis Niedopuszczalny  Mierzony po przekątnej ≤ 10% 
mniejszej strony przekroju 

 

Zachowanie wymiarów 

przekroju  

DIN EN 336 Klasa zachowania wymiarów 2: 
 b ≤ 100 mm: ± 1 mm
 b > 100 mm: ± 1,5 mm

Zachowanie wymiarów na długości winno być uzgod-
nione pomiędzy zamawiającym i dostawcą.

Stan sęków Sęki luźne i sęki przelotowe są niedo-
puszczalne. Dopuszczalne są pojedyn-
cze ubytki sęków lub fragmentów 
sęków do maksymalnej wielkości  
20 mm ø. 

DIN 4074-1 Klasa S10  Dopuszczalne jest zaprawianie kołkami z drewna na-
turalnego. Dla Si maksymalnie 2 sztuki obok siebie. 

Wielkość sęków S 10: A ≤ 2/5
S 13: A ≤ 1/5
Nie powyżej 70 mm  

Wielkość sęków A wyznaczana jest wg DIN 4074-1. 
Dla sortowania maszynowego obowiązuje:
• dla KVH®-NSi nie uwzględnia się wielkości sęków, 
• dla KVH® -Si obowiązuje A ≤ 2/5. 

Wtrącenia kory Niedopuszczalne  DIN 4074-1

Pęknięcia, promieniowe 

pęknięcia skurczowe

(pęknięcia powstające pod-

czas procesu suszenia) 

Szerokość pęknięć b ≤ 3% danej 
szerokości przekroju  

DIN 4074-1 Dla Si podwyższone wymagania w stosunku do klasy 
S10 wg DIN 4074-1.

Pęcherze żywiczne Szerokość b ≤ 5 mm  Dodatkowe kryteria. 

Przebarwienia Niedopuszczalne  DIN 4074-1 Dla Si podwyższone wymagania w stosunku do klasy 
sortowania S10 wg DIN 4074-1.

Chodniki po owadach Niedopuszczalne DIN 4074-1 Dla Si podwyższone wymagania w stosunku do klasy 
sortowania S10 wg DIN 4074-1. 

Skręcenia Dopuszczalny wymiar skręcenia  nie jest bliżej zdefi-
niowany, ponieważ przy dotrzymaniu innych kryteri-
ów nie występują nietolerowane zwichrowania. 

Wygięcie na długości Dla cięcia wzdłuż linii rdzenia  
≤ 8 mm/2 m 
Przy cięciu bez rdzenia   
≤ 4 mm/2 m 

Przy cięciu wzdłuż linii rdzenia   
≤ 8 mm/2 m 

Dla porównania:
zgodnie z DIN 4074-1 S10 oraz S13:
≤ 8 mm/2 m. 

Obróbka końcówek    Obcinanie pod kątem prostym   

Właściwości powierzchni Strugane i fazowane  Wyrównanie śladów piły i 
fazowanie  

 

Połączenia na mikro-

wczepy

DIN EN 385  
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Rezygnacja z chemicznego zabezpieczenia 

drewna  

Drewno suszone w komorach suszarniczych umożliwia 

rezygnację z zapobiegawczego chemicznego zabezpie-

czenia go. Proces suszenia w komorach suszarniczych 

powoduje, iż drewno mniej pęka i obniża się w nim za-

wartość substancji przywabiających insekty. Przy stałej 

niskiej wilgotności drewna wynoszącej 15 ± 3% i przy 

zastosowaniu odpowiedniego zabezpieczenia budow-

lanego można wykluczyć, iż na KVH® będzie się tworzyć 

grzybnia powodująca uszkodzenie drewna.

Po ponad 15 latach stosowania drewna litego KVH® nie 

jest znany dotychczas żaden przypadek jego zaatako-

wania przez spuszczela domowego.

KVH® - Asortymenty i uprzywilejowane przekroje

Drewno konstrukcyjne lite KVH® produkowane jest w 

uprzywilejowanych przekrojach zgodnie z tabelą 2. W 

zależności od klasy powierzchni jest ono strugane i fa-

zowane względnie ślady po pile są wyrównywane i fa-

zowane. Dostarczane jest w długościach standardo-

wych do 13 m. Większe długości (długości specjalne) 

dostarczane są na zamówienie.

Trwałe, ekologiczne i zdrowe 

Drewno konstrukcyjne lite KVH® wytwarzane jest wy-

łącznie z drewna iglastego pochodzącego z trwale za-

gospodarowywanych lasów europejskich. Do suszenia 

drewna stosowane są w przeważającej części odna-

wialne źródła energii. Z uwagi na dobrą obrabialność 

ilość energii zużywanej jest mała. Nic więc dziwnego, iż 

drewno konstrukcyjne lite  KVH® odznacza się znako-

mitym bilansem ekologicznym. 

Wysokość  (mm) 100 120 140 160 180 200 220 240

Szerokość  (mm)

60 n n n n n n n n

80 n n  n  n  n  n  n  n 

100 n n  n  n  n  n  n  n 

120 n  n n  n  n  n  n 

140 n  n n n n n

Drewno konstrukcyjne lite KVH® stosowane 

jest przeważnie:

•	 na nośne i usztywniające konstrukcje z drewna, 

  np. wsporniki i belki, płatwie i krokwie, jak  

 również słupy i oczepy elementów ściennych,  

 stropowych i dachowych budynków,

•	 na elementy budowli, które pozostają wido- 

 czne w przypadku wysokich wymagań 

 estetycznych (KVH® - Si),

•	 na elementy budowli, przy których należy  

 zrezygnować z chemicznego zabezpiecze- 

 nia drewna i 

•	 na elementy konstrukcyjne, wobec których  

 stawiane są wysokie wymagania utrzymania  

 wymiarów.

n = NSi

 = Si

Tabela 2: Uprzywilejowane przekroje drewna KVH®
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Naturalne i nieszkodliwe dla zdrowia materiały budow-

lane są ważnym czynnikiem dla nowoczesnych projek-

tów budowlanych. Drewno konstrukcyjne lite KVH® su-

szone jest do niskiego poziomu wilgotności i posiada 

zdolność do pobierania wilgoci z powietrza otoczenia. 

Przyczynia się zatem do utrzymywania zdrowego kli-

matu w pomieszczeniach.

Efektywne energetycznie 

W porównaniu z innymi konstrukcyjnymi materiałami 

budowlanymi, jak stal czy beton, drewno charaktery-

zuje się niską przewodnością cieplną. Nośne elementy 

konstrukcyjne z drewna litego KVH® w konstrukcjach 

ścian zewnętrznych lub dachów posiadają niską prze-

wodność cieplną, redukują zatem tworzenie się most-

ków cieplnych i umożliwiają wznoszenie budów efek-

tywnych energetycznie.

Szczególnie korzystne właściwości izolacji termicznej 

nowoczesnych budowli z drewna wymagają szczelnych 

powłok nieprzepuszczających wiatru i powietrza. Aby 

zapewnić szczelność powietrza dla pomieszczeń, ele-

menty konstrukcyjne winny utrzymywać wymiary i nie 

uszkadzać powierzchni uszczelnień powietrznych w 

stanie zabudowanym na skutek większych odkształceń 

powodowanych  nadmiernym skurczem. Dzięki odpo-

wiedniemu doborowi rodzaju cięcia, dokładnej obrób-

ce i maksymalnej wilgotności drewna wynoszącej 18%, 

drewno konstrukcyjne lite KVH® predestynowane jest 

do zastosowań w budynkach pasywnych i  budynkach 

energooszczędnych.

Nadzorowana jakość  

Drewno konstrukcyjne lite KVH® spełnia przede wszyst-

kim ustawowe wymagania dotyczące drewna litego łą-

czonego na mikrowczepy: producent musi posiadać 

ogólny dokument, potwierdzający posiadanie  kwalifi-

kacji do wykonywania klejenia (tak zwane pozwolenie 

na klejenie), stosować kleje zgodne z europejskimi nor-

mami lub krajowymi aprobatami oraz ustanowić cią-

gły nadzór własny i zewnętrz-

ny nad jakością (ten ostatni z 

pobieraniem próbek podczas 

nadzoru). Przestrzeganie tych 

wymagań udokumentowa-

ne jest niemieckim znakiem 

zgodności Ü (patrz Rys. 2).

Jednakże tylko drewno konstrukcyjne lite, dla które-

go przestrzeganie uzupełniających wymagań zgodnie 

z tabelą 2. nadzorowane jest 

również przez dozór własny i 

dozór zewnętrzny, może być 

znakowane za pomocą znaku 

nadzoru KVH® (Rys. 3).

Znaki zgodności Ü oraz znaki nadzoru są świadectwem 

dla inwestorów, architektów i projektantów, iż mają 

oni do czynienia z niezawodną i nadzorowaną jakością, 

jakiej potrzebują do realizacji swoich projektów bu-

dowlanych.

Rys. 3: 

Znak nadzoru KVH®

 
KVH®

Rys 2: 

Znak zgodności (znak Ü)
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Suszenie drewna konstrukcyjnego litego KVH® w ko-

morach suszarniczych podlega pewnym ogranicze-

niom natury ekonomicznej. Jednakże w przypadku du-

żych przekrojów do dyspozycji są logiczne udoskonale-

nia w postaci belek Duobalken® oraz Triobalken® (zwa-

nych również belkami klejonymi warstwowo). 

Duobalken® oraz Triobalken® składają się z suszonych 

w komorach suszarniczych, posortowanych według wy-

trzymałości, elementów warstwowych klejonych na 

długości na mikrowczepy. Elementy warstwowe posia-

dają przekroje, które można suszyć niezawodnie i eko-

nomicznie w suszarniach. Dwa (Duobalken®) lub trzy 

(Triobalken®) elementy warstwowe są sklejane ze sobą 

na grubość, a całość jest następnie strugana. Klejenie 

na grubości oraz bardzo niska wilgotność drewna po-

wodują, iż w porównaniu z drewnem konstrukcyjnym 

litym KVH® elementy są jeszcze mniej podatne na pę-

kanie i na skręcanie.

Elementy Duobalken® oraz Triobalken® produkowane są  

przez przedsiębiorstwa należące do Überwachungsge-

meinschaft Konstruktionsvollholz e.V. (Stowarzyszenia 

nadzorującego branżę drewna konstrukcyjnego litego, 

stowarzyszenie zarejestrowane) zgodnie z niemiecką 

aprobatą nadzoru budowlanego Z-9.1-440. Ta aprobata 

określa również rodzaj i zakres nadzoru, odpowiadają-

cego nadzorowi drewna konstrukcyjnego litego KVH®.

D u o b a l k e n ® /  t r i o b a l k e n ® 
 -  u D o s ko n a l e n i a  D l a  D u ż yc H  p r z e k r o j ó w 

Rys 4: Znak zgodności 

(Znak Ü) belek Duobal-

ken® oraz Triobalken®

modrzew

daglezja

świerksosnajodła
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Właściwości

Wilgotność belek Duobalken® oraz Triobalken® wy-

nosząca 15% jest nawet mniejsza aniżeli wilgotność 

drewna konstrukcyjnego litego KVH®. Tak samo jak w 

drewnie KVH® można wybierać takie gatunki drewna 

jak: świerk, jodła, sosna, modrzew i daglezja.

Zgodnie z wymienioną powyżej aprobatą za właściwo-

ści wytrzymałości i stateczności belek Duobalken® oraz 

Triobalken® przyjmuje się właściwości poszczególnych 

elementów warstwowych. Dla belek Duobalken® oraz 

Triobalken® wykonywanych zazwyczaj z elementów 

warstwowych niemieckiej klasy sortowania S10 moż-

liwe jest tym samym sklasyfikowanie zgodnie z  euro-

pejską klasą wytrzymałości C24.

Zachowanie wymiarów belek Duobalken® oraz Triobal-

ken® jest zgodne z surowymi wymaganiami klasy za-

chowania wymiarów 2 wg normy EN 336.

Przekroje i dostarczane długości 

Belki Duobalken® oraz Triobalken® dostarczane są w 

długościach standardowych i systemowych do 13 me-

trów. Przekroje uprzywilejowane zawarte są w tabeli 3. 

Większe długości (długości specjalne) dostarczane są 

na zamówienia specjalne.

Zastosowanie

Belki Duobalken® oraz Triobalken® stosowane są w tych 

samych dziedzinach jak drewno konstrukcyjne lite KVH®  

i używane są chętnie w połączeniu z nimi. Belki Duobal- 

ken® oraz Triobalken® stosowane są przede wszystkim 

wtedy,  gdy wymagane są większe przekroje lub gdy 

stawiane są szczególnie wysokie wymagania w zakre-

sie dokładności wymiarów lub powstawania pęknięć.

Tabela 3: Uprzywilejowane przekroje belek Duobalken® oraz Triobalken®  

Duobalken® Triobalken®KVH®

Wysokość (mm) 100 120 140 160 180 200 220 240

Szerokość (mm)

60 n n n n n n n n

80 n n n n  n  n  n n

100 n n n  n  n  n  n  n 

120 n  n  n  n  n  n 

140 n  n  n  n  n  n 

160 n  n  n  n 

180 n  n  n  n 

200 n  n  n 

240 n 

n = NSi

 = Si
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Dalsze informacje 

można znaleźć na stronach internetowych www.kvh.de lub www.kvh.eu.
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