
Praca drewna w pomieszczeniach mieszkalnych 
 

W  numerze 2/88/2017 „Profesjonalnego Parkietu” ukazał się mój artykuł na temat pracy drewna  

w pomieszczeniach mieszkalnych. W związku z ogromnym zainteresowaniem tym tematem, 

postanowiłem dokładniej przybliżyć istotę problemu w możliwie prosty sposób.  Ale do rzeczy. 

Drewno jak wszyscy wiedzą, ma właściwości higroskopijne, czyli wchłania i wydala wodę. Co więcej, 

drewno stara się utrzymywać poziom swojej wilgotności w prostej relacji z wilgotnością otaczającego 

go powietrza. Tą zależność nazywamy równowagą higroskopijną drewna lub wilgotnością 

równoważną. W tym związku, drewno jest na niższej pozycji i zależne jest od warunków otoczenia. 

Więc aby sterować wilgotnością drewna w pomieszczeniach, sterujemy wilgotnością powietrza. 

Drewno samoistnie dostosuje się do ustalonych przez użytkownika warunków klimatycznych. 

Sterowanie wilgotnością powietrza jest stosunkowo proste, ale trzeba pamiętać o kilku ważnych 

czynnikach. Wilgotność równoważna drewna zależy od dwóch parametrów powietrza, czyli od 

wilgotności powietrza oraz od temperatury powietrza.  

W wielu publikacjach natknąć się można na tabele wilgotności równoważnej drewna.
  

   
Wilgotność 

Względna 

Powietrza 
[%] 

Temperatura powietrza [‘C] 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

100 29,0 28,7 28,5 28,4 28,3 28,2 28,1 20,0 28,0 27,9 

95 24,6 24,4 24,2 24,0 23,8 23,6 23,6 23,2 23,0 22,8 

90 21,0 20,8 20,6 20,4 20,2 20,0 19,7 19,4 19,1 18,9 

85 19,2 18,8 18,5 18,3 18,1 17,8 17,5 17,2 16,8 16,5 

80 17,5 17,2 17,0 16,7 16,3 16,0 15,7 15,3 15,0 14,7 

75 15,3 15,2 15,0 14,9 14,7 14,4 14,1 13,8 13,6 13,3 

70 13,6 13,4 13,2 13,1 13,0 12,8 12,6 12,4 12,1 11,8 

65 12,3 12,2 12,0 11,8 11,6 11,4 11,2 11,0 10,8 10,6 

60 11,3 11,0 10,8 10,6 10,5 10,4 10,3 10,1 10,0 9,7 

55 10,2 10,1 10,0 9,9 9,8 9,7 9,5 9,3 9,1 8,9 

50 9,6 9,4 9,2 9,1 9,0 8,8 8,6 8,4 8,2 8,0 

45 8,8 8,7 8,6 8,5 8,3 8,1 7,9 7,7 7,5 7,3 

40 8,2 8,1 8,0 7,8 7,6 7,4 7,2 7,0 6,8 6,6 

35 7,2 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,2 6,0 

30 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,4 5,2 

25 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 

20 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 

15 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 

10 2,7 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 

Tab.1. Wilgotność równoważna drewna w zależności od wilgotności i temperatury powietrza. 

Na podstawie – T. Wojciechowski „Nauka o drewnie” Warszawa 1965 

Warto by przy tej okazji, omówić wartości podane w tabeli. Drewno stara się przyjąć tyle 

wilgoci, aby utrzymać kruchą równowagę z otaczającym je powietrzem. Poziom wilgotności drewna 

zależy od wilgotności i temperatury powietrza. Jeżeli temperatura powietrza wzrasta, zwykle spada 

jego wilgotność, w wyniku czego, wilgotność równoważna drewna także spada. Można prześledzić na 

tabeli, że przy wzroście temperatury od 0’C do 45’C i wilgotności powietrza na poziomie 50% 

(nierealne w warunkach rzeczywistych), wilgotność równoważna drewna spadnie o 1,6%. To bardzo 

ważny przykład. Jak widać wzrost temperatury przy stałej wilgotności powietrza zmienił nieznacznie 



wilgotność drewna. Zobaczmy, jak się zmieni wilgotność drewna przy stałej temperaturze  

i zmiennej wilgotności powietrza. Przyjmijmy temperaturę powietrza na poziomie 20’C. Przy 

wilgotności powietrza na poziomie 85%, wilgotność równoważna drewna wynosi 18,1%. Po obniżeniu 

wilgotności powietrza do poziomu dajmy na to 30%, wilgotność równoważna drewna spadła  

do poziomu 5,9%. To już jest potężny spadek wilgotności, który może spowodować wyraźne ruchy 

drewna. Reasumując, problemem stolarzy nie są wahania temperatury pomieszczeń przy stałej 

wilgotności. Problemem są wahania wilgotności powietrza. Na podstawie powyższej tabeli można 

 z powodzeniem szacować średnie ruchy drewna spowodowane długotrwałymi zmianami 

parametrów powietrza dla rozważań czysto praktycznych. W rzeczywistości, wilgotność równoważna 

drewna jest pojęciem bardzo płynnym i niestabilnym, zależącym od całej masy różnych czynników. 

Ważnym czynnikiem jest kierunek ruchu wilgoci, czyli czy jest o sorpcja czy desorpcja. W czasie 

pęcznienia wartości wilgotności równoważnej są niższe niż dla skurczu, przy założeniu tej samej 

wilgotności powietrza. Wykres taki nazywany jest histerezą skurczu i pęcznienia drewna. 

Rys.1. Histereza skurczu i pęcznienia drewna – schemat ogólny. Oś  X  to wilgotność powietrza od 0 do 

100%. Oś Y to wilgotność drewna. PNW to maksymalna wilgotność drewna danego gatunku,  

po przekroczeniu której, drewno przestaje pęcznieć i tylko zwiększa własna wilgotność. 

 Linia skurczu i linia pęcznienia zaczynają się i kończą w tym samych miejscach, czyli w punkcie 0  

i PNW. Jedynym odstępstwem jest pierwsze schnięcie drewna mokrego po ścince. Wtedy linia 

skurczu pierwotnego (na rysunku zaznaczona literą P) przebiega inaczej i nie zgrywa się z punktem 

PNW. Przebieg procesu obrazuje wykres zwany histerezą sorpcji i desorpcji drewna. Dolna linia 

obrazuje kierunek sorpcji (pęcznienia) a górna desorpcji (skurczu). Czyli kiedy drewno schnie, 

parametry wilgotności równoważnej odczytujemy z górnej linii wykresu. Kiedy drewno jest 

nawilżane, odczytujemy parametry wilgotności równoważnej z dolnej linii wykresu. Parametry 

wilgotności podane w tabeli nr 1 są odczytem średniej wartości pomiędzy linią górną a linią dolną 

wykresu rys.1.  

Rys.2. Histereza pęcznienia i skurczu drewna z zaznaczeniem ruchu chwilowego. 



Na rys.2 mamy  przykład realnego przebiegu procesu. Weźmy dwie próbki drewna. Jedna X  

o wilgotności niskiej, (punkt A) a druga Y o wilgotności wysokiej (punkt B). Obie umieścimy  

w pomieszczeniu klimatyzowanym o stałej wilgotności powietrza na poziomie 60%. Spójrzmy  

na wykres.  Próbka sucha X (z punktu A) pobierze wilgoć z powietrza i osiągnie wilgotność 

równoważną dla warunków 60% (punkt C). Próbka mokra Y wyschnie i osiągnie wilgotność 

równoważną dla wilgotności powietrza 60% ( punkt D). Proszę zwrócić uwagę, że próbka nawilżana X 

(A-C) ma niższą wilgotność równoważną dla 60% niż próbka schnąca Y (B-D), co znakomicie pokazuje 

sens procesu. Ale to nie koniec doświadczenia. Zmieńmy wilgotność powietrza w pomieszczeniu  

na około 35% ( punkt A/F). Obie próbki zaczną schnąć i o dziwo, obie osiągną poziom wilgotności 

wyższy, niż próbka sucha X, która startowała z punktu A (punkt F).Tak, próbka X schnąc, w warunkach 

35% wilgotności powietrza osiągnęła wilgotność wyższą (punkt F), niż tą, którą miała w pierwszym 

etapie ( punkt A).  Teraz znowu ustawmy parametry powietrza na 90%. Obie próbki zaczynają 

pęcznieć i w końcu razem osiągną poziom wilgotności na poziomie niższym, niż miała dla tych 

parametrów próbka Y w punkcie startu z punktu B (punkt E). Jak widać dwie identyczne próbki mogą 

zachowywać się identycznie lub zgoła odmiennie w zależności od ich punktu startu i wilgotności 

wyjściowej. Dlatego też, tabela wilgotności równoważnej drewna to tylko taka sugestia, pomagająca 

stolarzom w doborze wilgotności drewna w zależności od warunków późniejszego użytkowania 

wyrobów. Rzeczywisty przebieg procesu jest bardziej zawikłany i nieprzewidywalny do końca z uwagi 

na brak pewnych informacji o wyjściowym stanie próbek. Niektórzy podczas przeprowadzania badań 

reklamacyjnych, dokonują pomiarów wilgotności chwilowej powietrza oraz wilgotności drewna. 

Badanie chwilowej wilgotności powietrza nie ma większego sensu, gdyż warunki stworzone na czas 

oględzin przez właściciela posesji nie zawsze są odzwierciedleniem realnego zakresu tak temperatur 

jak i wilgotności powietrza panujących w pomieszczeniu przez ostatnie tygodnie. Dochodzi  

do problemów z interpretacją wyników, gdy odczytane parametry powietrza są idealnie wzorcowe, 

 a drewno jak na złość ma wilgotność albo zbyt wysoką, albo zbyt niską w stosunku do wilgotności i 

temperatury chwilowej powietrza. Jedynie wilgotność chwilowa drewna może nam cokolwiek 

powiedzieć o warunkach klimatu panującego w danym pomieszczeniu w ostatnich dwóch - trzech 

tygodniach, co w połączeniu z wiedzą z zakresu skurczu i pęcznienia drewna może nam pomóc  

w określeniu przyczyny wystąpienia anomalii. 

A co na to normy? Jedną z podstawowych norm, wskazujących na początkowe parametry drewna  

przeznaczonego na posadzki drewniane jest norma 13226, gdzie przyjmowany jest poziom 

wilgotności drewna na poziomie 9%+2. Czyli od 7 do 11% w chwili opuszczania fabryki przez drewno.  

 

Fot.2. Fragment normy PN EN 13228 odnośnie wilgotności drewna posadzek drewnianych.  

 

. 

 



 

Fot.3. Norma PN EN 13228 – sposób obliczania zmian wymiarowych drewna, wywołanego zmianą 

wilgotności drewna  

Co ciekawe, ta sama norma mówi, iż parametry wymiarów gabarytowych określone normą, należy 

przeliczać zgodnie z dostępnymi informacjami lub wartościami podanymi w normie – foto.3.  

Tak więc, przy wzroście lub spadku wilgotności drewna o 1%, następuje zmiana jego wymiarów 

 na szerokość i grubość o współczynnik 0,25%. Co to daje w praktyce? Dla przedziału od 11 do 7%, 

czyli poziomu wilgotności zalecanej w normie, różnica wymiaru klepek to 1`%. Dla szerokości 

podłogi  1 m, daje nam to sumę szczelin na poziomie 1 cm. Przy szerokości klepki ,dajmy na to 8 

cm, daje to średnią szczelinę pomiędzy klepkami na poziomie 0,8 mm. Jest to już znaczna i widoczna 

szczelina, a przypominam, że cały czas jesteśmy w ciasnych granicach określonych normą. Pewnie 

wiele osób zapyta, a co to są te „inne dowody” opisane w normie. Można znaleźć w literaturze 

fachowej tabele średniego skurczu poszczególnych gatunków drewna w rozdzieleniu na kierunki 

anatomiczne. Jak wiadomo, drewno kurczy się i pęcznieje w sposób niesymetryczny. W kierunki od 

rdzenia do kory 

 ( promieniowym) kurczy się mniej niż w kierunku stycznym. Różnica ta jest na tyle znaczna, 

 iż wywołuje różnego rodzaju napięcia w strukturze drewna. Do szacunkowych rozważań 

praktycznych przygotowano tzw. współczynniki skurczu, pokazujące o ile zmieni się wymiar 

elementu przy zmianie jego wilgotności o jeden procent. Należy te wartości traktować  

z umiarem, gdyż są obarczone błędem uśrednienia, a nasz konkretny element może mieć 

właściwości albo z dolnego albo z górnego zakresu odchyleń wartości. W poniższej tabeli  

nr 2, zebrano współczynniki skurczu (na 1% zmiany wilgotności) dla kilku popularnych 

gatunków drewna (na podstawie C. Mętrak „Meblarstwo”, Warszawa 1987) 

Gatunek drewna Kierunek   promieniowy Kierunek styczny  

sosna 0,17 0,31 

świerk 0,14 0,24 

modrzew 0,21 0,4 

jodła 0,13 0,31 

dąb 0,18 0,28 

jesion 0,19 0,3 

wiąz 0,13 0,32 

buk 0,14 0,31 

brzoza 0,27 0,31 

klon 0,21 0,34 

olcha 0,16 0,23 

topola 0,14 0,27 

lipa 0,26 0,39 

osika 0,2 0,32 

. Tab.2. Współczynniki skurczu i pęcznienia drewna. 

 



Aby obliczyć teoretyczną, orientacyjną różnicę zmiany wymiaru należy użyć następującego 

wzoru: 

L = [ Lp x k x wz] / 100 [mm] 
Gdzie: 

L – wymiar końcowy [mm] 

Lp – wymiar początkowy elementu [mm] 

k  –  współczynnik skurczu z powyższej tabeli 

wz – zmiana wilgotności [%], czyli o ile procent wzrośnie lub zmaleje wilgotność drewna 

 ( np. 6% różnicy = wpisać 6) 

W innych publikacjach można znaleźć inne wartości współczynników z uwagi na różne 

właściwości drewna z różnych siedlisk oraz różny sposób obliczenia współczynnika. 

Co więcej, należy uwzględnić, w jaki etapie ruchu wilgoci jest nasze badane drewno. 

Pewnie macie już dość tej suchej teorii. Przejdźmy zatem do praktyki. W praktyce, 

wilgotność powietrza waha się w zależności od pory roku, sposobu ogrzewania zimowego 

oraz od działań lub zaniechań użytkowników danego pomieszczenia.  Zacznijmy od wahań 

wilgotności powietrza w zakresie zima/lato. W okresie zimowym wilgotność powietrza  

na zewnątrz osiąga średnio 90-95% a w okresie letnim jest to już 65-75%. Co nam to daje?  

W okresie zimowym, drewno składowane pod zadaszeniem lub w nieogrzewanych 

pomieszczeniach, osiąga wilgotność równoważną w okolicach 20%.  

 

Fot.4. Płyta parkietu taflowego, pozostawiona w nieogrzewanym garażu, osiągnęła 

wilgotność równoważną na poziomie 20%, co jak widać doprowadziło do zniszczenia tafli. 

W lecie natomiast, drewno pod zadaszeniem osiąga wilgotność około 14-16%. W wyjątkowo 

ciepłe lato, drewno może osiągnąć wilgotność nawet na poziomie 12%. Zjawisko to nie jest 

jakąś czarną magia, ale pospolicie znane pod określeniem „suszenie na wolnym powietrzu”. 

Reasumując, wahania wilgotności drewna w zakresie 20-14% są zjawiskiem naturalnym  

i powszechnym. A co się dzieje, jak w równowagę naturalną wkracza człowiek? Jak zwykle, 

nic dobrego. W pomieszczeniach ogrzewanych centralnie, wilgotność powietrza spada  

o poziomu 30% a często i poniżej. Pociąga to za sobą  katastrofalne skutki dla stabilności 



wszelkich wyrobów z drewna. Dla wilgotności powietrza na poziomie 30%, wilgotność 

równoważna drewna to zaledwie 5,8-6% (tab.1). Jednakże rekordziści schodzą do poziomów 

wilgotności powietrza poniżej 30%. 

 
Fot.5. Wilgotność powietrza w pomieszczeniu na poziomie 21%. Foto Jakub Iżykowski. 

Ja się okazuje, największym wrogiem wyrobów z drewna są Ci, którzy za nie zapłacili, czyli 

użytkownicy. Dlaczego wiec doprowadzają do tak drastycznych spadków wilgotności 

powietrza? Odpowiedź jest prosta. Człowiek szuka warunków komfortowych. Przy 

temperaturze 21’C i niskiej wilgotności powietrza na poziomie dajmy na to 30%, 

standardowy użytkownik odczuwa uczucie chłodu. Dlatego podchodzi do sterownika 

ogrzewania i podnosi temperaturę na 23’C, Co oczywiście jeszcze bardziej obniża wilgotność 

powietrza. Spadek wilgotności powietrza powoduje równoważny spadek wilgotności drewna, 

nawet do poziomu poniżej 5%. Skąd się bierze zatem uczucie zimna przy 21’C? Jest  

to zjawisko znane z sauny suchej typu fińskiego. W saunie można bezpiecznie przebywać  

w temperaturze powietrza dochodzącej do 100’C ( a nawet niektórzy podkręcają sterowniki 

do 110’C). Jak tam można wytrzymać bez poparzenia? Odpowiedzią jest niska wilgotność 

powietrza na poziomie 4-7%. Ale wystarczy jeden nieodpowiedzialny użytkownik, który 

poleje szczodrze kamienie wodą i po chwili wszyscy uciekają z kabiny z uczuciem pieczenia 

w nosie i gardle … . Wraz ze wzrostem wilgotności powietrza, wzrasta odczuwalność 

temperatury.  Dlatego tak ważne jest używanie w zimie nawilżaczy powietrza. Podniesienie 

wilgotności ogrzewanego w zimie powietrza do poziomu 60% daje nam komfort cieplny już 

przy 20’C, co oczywiście znacząco wpływa na koszty ogrzewania obiektu, poprawia nasz 

komfort użytkowania oraz zabezpiecza drewno przed zniszczeniem. 

Jest jeszcze jeden czynnik, pomijany w literaturze oraz w potocznej świadomości 

użytkowników i wykonawców. Jest to problem wilgotności resztkowej, pochodzącej z prac 

mokrych remontowych. Po zakupie mieszkania, często pierwszym krokiem jest wykonanie 

remontu. Co więcej, remont ma trwać maksymalnie krótki, aby jak najszybciej można się 

było wprowadzić do nowego mieszkania. Wymienia się płytki w łazienkach, szpachluje  

i maluje ściany, wylewa nowe wylewki itd. itp. W każdej z tych prac stosowane są materiały 



rozcieńczane wodą, a ta parując, podnosi wilgotność powietrza. Jak to wpływa na parkiet 

drewniany? Parkiety drewniane układa się zwykle stosując klejenie klepek do podkładu. 

Pomiędzy ułożeniem a szlifowaniem i lakierowaniem, zazwyczaj mija 1-2 tygodni. W tym 

czasie parkiet pobiera wilgoć z otaczającego go powietrza i pęcznieje. Zaciskają się szczeliny 

pomiędzy klepkami i często wypełnia się szczelina dylatacyjna pod ścianą. Pomiędzy 

pomieszczeniami oraz przy dużych powierzchniach, często daje się dylatacje z korka, które 

potrafią się zgnieść z 10 mm nawet do 2 mm. Gdyby nie było dylatacji przy ścianach oraz 

korkowych przy przejściach, to nastąpiłoby wybrzuszenie parkietu i oderwanie od podłoża. 

Identyczny scenariusz ma miejsce przy kładzeniu desek lakierowanych czy olejowanych  

z fazą. Wstępne spęcznienie jest bardzo szkodliwym procesem, który w późniejszym czasie 

uwidacznia się w postaci szpar. Klepki podczas pęcznienia przemieszczają się z uwagi na 

nacisk sąsiednich klepek. Jednak gdy proces zaczyna przebiegać w drugą stronę( schnięcie), 

rozsunięte przy spęcznieniu klepki pozostają na swoich miejscach, co powoduje pojawienie 

się szczelin pomiędzy klepkami. Nie ma czynnika, który mógłby zsuwać klepki z powrotem  

i dla tego szczeliny te pozostają, jako trwałe świadectwo wcześniejszego spęcznienia. 

Możliwe są także drobne wypaczenia, pęknięcia oraz zmiany wysokości poszczególnych 

klepek z uwagi na różny współczynnik skurczu dla różnych kierunków anatomicznych 

drewna. Istotę procesu można zobaczyć na fot.6, gdzie klepki poprzeczne zostały rozsunięte 

siłami tarcia przy spęcznieniu klepek wzdłużnych. Później klepki wzdłużne uległy 

wyschnięciu i można by przypuszczać, że parkiet był wilgotny podczas układania. Jednak 

spójrzmy na klepki poprzeczne. Mają szczeliny pomiędzy końcami, a przecież drewno 

praktycznie nie kurczy się wzdłuż włókien. Jak widać, przeprowadzenie dużej ilości prac 

mokrych, może zupełnie zniszczyć powierzchnię posadzki drewnianej i w dodatku dać efekt 

podobny do zastosowania „mokrych” klepek. Jest to częsta wada powstająca w mieszkaniach 

poddawanych remontowi. Niestety, w powstające szczeliny wpada piasek i kurz.  

Co dodatkowo nie pozwala na zsuniecie się klepek. 

 

Fot.6. Wynik spęcznienia i skurczu klepek. Jak widać, szerokość szczelin pomiędzy czołami 

klepek poprzecznych jest znaczna i świadczy i dużym spęcznieniu klepek wzdłużnych. Klepki 

wzdłużne spęczniały i się przemieściły, ciągnąc za sobą klepki poprzeczne. Następnie 

wszystkie klepki uległy zeschnięciu, ale nie powróciły już na pierwotne miejsca. 



Niestety, po spęcznieniu wywołanym pracami mokrymi zawsze występują szczeliny oraz 

drobne wypaczenia nierówności. Podobnie jest przy przesuszeniu posadzki do poziomu 5-6% 

i włączeniu nawilżaczy. Drewno podniesie swoją wilgotność, ale część szczelin oraz 

wypaczeń pozostanie na stałe. Drewno to nie jest metal. Po zmianie wilgotności nie wraca  

do poprzedniego kształtu. Wynika to z charakteru materiału, jakim jest drewno, anizotropii 

skurczu (różnie się kurczy i pęcznieje w zależności od kierunki anatomicznego) oraz 

mikrouszkodzeń i mikropęknięć powstających przy skurczu i pęcznieniu. Poza tym,  

w realnych warunkach, szerokość skurczu czy spęcznienia może odbiegać od podanych  

w tabelach na plus jak i na minus. Dane tabelaryczne pomagają wstępnie przewidzieć 

kierunek zachowania się drewna, ale do końca nie tłumacza realnego zachowania 

poszczególnych klepek wykonanych tak z różnych części pnia jak i z różnych pni. Co więcej, 

drzew mogły rosnąć na różnych siedliskach, co dodatkowo wpływa na zmianę właściwości 

poszczególnych kawałków drewna. 

Decydując się na posadzki, meble, drzwi czy schody z drewna, należy mieć świadomość,  

iż jest to materiał organiczny o nie do końca przewidywalnych właściwościach, o który trzeba 

dbać i należycie go użytkować. Co ważne, właściwe parametry temperatury i wilgotności 

powietrza, zalecane dla ludzi, są także dobre dla wyrobów z drewna. Jeżeli drewno się zsycha 

i wypacza, to znaczy, że żyjemy w pomieszczeniu, w który panują warunki niekomfortowe 

także dla ludzi. 
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Część tekstu pochodzi z mojej książki „Drewno, właściwości i zastosowanie” Tom I i II. 
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