
Дрво је један од најстаријих грађевинских материјала који се и данас широко 
примењује. Материјали од дрвета имају добре маханичке особине, лаки су, добри 
звучни и термички изолатори, погодни су за обраду и повезивање, постојани су на 
разна агресивна хемијска средства и дејство мраза. Уколико је добро 
конструкцијски и хемијски заштићено, дрво може трајати неколико стотина година. 
Начин слагања и конструкција дају постојаност при најјачим потресима или 
покретањима тла. Недостаци су: хигроскопност – скупљање и бубрење, 
анизотропност, подложност труљењу и запаљивост. Генерално, дрво је веома 
добар грађевински материјал и главни разлог да га у грађевинарству потискују 
синтетички материјали је његова све виша цена као и потреба да се очувају шуме. 

САСТАВ И СТРУКТУРА ДРВЕТА 

Дрво је природни материјал веома сложеног хемијског састава. Састоји се од 
великог броја органских једињења – већина су угљени хидрати, а присутни су и 
феноли, терпени, алкохоли, органске киселине. Главни градивни састојак дрвета је 
целулоза која чини око 50% суве материје дрвета. Целулоза се налази у свим 
биљкама и главни је носилац механичких особина јер су њени молекули врло 
стабилни и тешко се кидају. Целулоза и већина органских једињења су хидрофилни 
тако да је дрво јако хигроскопно и може да веже знатне количине воде, што је 
последица и порозне структуре дрвета. Количина воде у дрвету јако варира у 
зависности од врсте дрвета и услова у којима се дрво налази. 
Микроструктура дрвета је јако сложена. Основни елемент структуре ткива дрвета 
јесте ћелија. Жива ћелија се састоји од мембране и протплазме, док код мртвог 
дрвета остаје само мембрана, а простор где је била протоплазма постаје пора 
испуњена ваздухом или водом. Мембрана је изграђена од целулозе и других 
полисахарида чији макромолекули формирају снопове – микрофибриле попречног 
пресека 5-10 мм. 
Макроструктура подразумева изглед пресека дрвета који се може уочити голим 
оком. Разликују се попречни, тангентни и уздужни пресек на основу којих се може 
одредити врста дрвета. На попречном пресеку се уочавају срж, годови и светлији 
површински слој – бељика (слика 1). 

 

Слика1. Пресек дрвета 



ВРСТЕ ДРВЕТА 

БУКВА заузима преко 50% наших шума. Висина стабла достиже и до 40 м, пречник 
0.5 м. У попречном пресеку је беличаста, а када се осуши добија светло жућкасту 
или бледо мрку боју. Спада у врло тврдо дрво, има велику запреминску масу, лако 
се цепа и обрађује у свим правцима. Постојана у води. Користи се за израду паркета 
и степенишних газишта. У столарству као парена буква се користи за израду 
намештаја. 

ХРАСТ се одликује великом чврстоћом и тврдоћом, може да нарасте и до 50 м 
висине и до 1 м у пречнику. Боја храстовине је жућкаста, временом постаје 
затворенија црвена или браон. Одликује се великом чврстоћом при притиску у свим 
правцима, отпоран је на ваздуху, постојан у чистој води. Мање вредно храстово 
дрво служи као грађевинско дрво, боље врсте се користе за унутрашње радове, 
израду фурнира и намештаја. Велику примену има и у хидроградњи, за израду 
железничких прагова. 

ЈАСЕН је дрво дугачких влакана, тврдо, велике жилавости и тешко цепљив, врло 
мало се скупља и добро обрадује. Непостојан је у влажној средини. Може да 
нарасте до 35 м, а дебљина му постепено опада. Због своје жилавости користи се 
за израду дршки алата, спортске реквизите, израду паркета, степенишних газишта, 
намештаја и фурнира. 

БРЕСТ има стабло до 30 м, спада у групу жилавог дрвета, бељика је беложуте боје, 
док срчевина има црвенкаст или мрку боју. Има добре механичке особине, добро 
се обрађује и полира. Има велику примену у изради намештаја. 

ТОПОЛА је лако дрво беле боје. Користи се за израду гредица, дасака и сличних 
елемената. 

СМРЕКА расте у пределима изнад 1000 м надморске висине, стабло достиже 
висину до 50 м. Стабло је саставлено од дугих влаканаца, еластично, чврсто и 
дуготрајно. Не користи се у конструкцијама изложеним влаги. Примењује се за 
израду кровних и међуспратних конструкција и столарију. 

БОР је најраспрострањенији четинар на нашим просторима. Стабло је врло право, 
до 40м висине. Боја је бледо жућкаста или црвенкаста. Има доста смолних канала 
што доприноси трајности. Бели бор је врло цењен као грађевинско дрво: користи се 
за израду спољашње столарије и за дрвене конструкције. 

АРИШ спада у групу меког дрвета, веће тежине. Бељиковина је жућкасто-бела, 
срчевина тамније боје. Дрво је еластично и дуготрајно, више цењено од боровине. 
Употребљава се за све врсте радова (израда високих стубова, главних мостовских 
носача, носача за међуспратне конструкције), за израду грађевинске столарије, 
фурнира и намештаја. 

ЈЕЛА (бела или племенита) сродна је смрековом дрвету али мање трајна због 
мањег присуства смоле. Дрво жућкасто-беле боје, веома меко али еластично, са 
израженом текстуром. Средње је обрадивости, примењује се за израду грађевинске 
столарије, зидних и подних облога. 

 



СВОЈСТВА ДРВЕТА 

Физичка својства дрвета 

Изглед пресека и боја су главне карактеристике за одређивање врсте дрвета. Од 
текстуре и боје зависи вредност и намена дрвета. Текстура се разликује на 
попречном, уздужном и радијалном пресеку па се сва три користе за оцену дрвета. 

Запреминска маса зависи од структуре, влажности и специфичне масе дрвета. 
Специфична маса дрвета је око 1500 кг/м3. Због велике порозности, запреминска 
маса сувог дрвета је мања од 1000 кг/м3 због чега оно плива у води. Са 
повећавањем влажности повећава се и запреминска маса дрвета. 

Влажност је најбитнија особина дрвета зато што се са променом количине влаге 
мењају механичке и већина физичких особина као и трајност дрвета. Количина 
влаге у свеже исеченом дрвету може да варира у врло широким границама зависно 
од врсте, тј. порозности дрвета и обично се креће од 40-200% код четинара и 35-
130% код листопадних врста дрвета. Сушењем у природним условима на ваздуху, 
влажност дрвета се смањује на око 20%, а  вештачки сушено дрво у сушници 
садржи 8-12% влаге. Као стандардна влажност се узима 15% и својства дрвета се 
одређују за такав ниво влажности. Губитком влаге смањују се димензије и 
запремина, тј. долази до скупљања дрвета. Због нехомогене структуре, скупљање 
дрвета није једнако у свим правцима: линеарно скупљање у правцу влакана износи 
0.1-0.3%, у радијалном правцу 3-6%, а у тангенцијалном правцу 7-12%. Због оваквог 
неравномерног скупљања може доћи до разних деформација. Уколико се дрво 
сувише брзо суши ове промене запремине могу узроковати стварање пукотина. Ако 
се осушено дрво нађе у влажној средини, због хигроскопности целулозе и других 
састојака, долази до поновног повећања влажности и пораста запремине – 
бубрења. Бубрење дрвета је такође неравномерно у разним правцима. Честе и 
наизменичне промене влажности доводе до неизбежних деформација дрвених 
делова конструкције. Дрво са количином влаге изнад 15% је подложно труљењу, 
због дејства микроорганизама који се у таквим условима размножавају у дрвету. 
Стандард разликује следеће нивое влажности дрвета: 

 Напојено дрво (шупљине у дрвету су потпуно испуњене водом) 
 Сирово дрво (влажност је већа од тачке засићења влакана) 
 Полусуво дрво (не садржи слободну воду, влажност око 30 %) 
 Просушено дрво (влажност је највише 22%) 
 Исушено дрво (влажност је од 6-12%) 
 Суво дрво (влажност је око 0%) 

Дрво слабо проводи топлоту и има мали коефицијент термичког ширења, тако да 
су му термичке особине добре. Коефицијент термичког ширења у температурној 
области од – 50 до +50°С износи 2.5 – 11‧ 10-6 у правцу влакана, и од 1.6 – 3.5‧ 10-5 

у радијалном правцу. Коефицијент провођења топлоте највише зависи од 
порозности и влажности дрвета и на 20°С у правцу влакана се креће од 0.1908 – 
0.2844 W/m°С. У радијалном правцу овај коефицијент износи од 0.1044 – 0.1512 
W/m°С. Са повећањем влажности знатно се повећава провођење топлоте дрвета. 



Акустична својства дрвета су такође јако добра: брзина провођења звука у дрвету 
у правцу влакана је 10-16 пута већанего у ваздуху, а у радијалном правцу око 4 пута 
већа. Брзина простирања звука зависи од врсте, густине, влажности и температуре 
дрвета. 

Механичка својства дрвета 

Дрво има веома добра механичка својства јер је еластично и жилаво, има велике 
чврстоће, тврдо је и отпорно на хабање. Механичке особине дрвета зависе од 
правца деловања силе због анизотропности, од садржаја влаге и услова третмана, 
због чега се механичке особине дрвета испитују под истим стандардним условима. 

Модул еластичности дрвета Е, зависи од врсте и тапреминске масе дрвета, од 
влажности и температуре и од правца деловања силе. Највећи модул еластичности 
је у правцу влакана дрвета (Еl): 6000 – 16000 МPа код четинара и 10000 – 21000 
МPа код лишћара. 

Чврстоћа на затезање је велика, посебно у правцу пружања влакана и износи 90-
225 МPа, 20-30 пута више у односу на радијални правац. 

Чврстоћа на притисак у правцу влакана се креће између 30 и 110 МPа, док је 
управно на влакна 3 до 10 пута мања.  

Чврстоћа на затезање при савијању се креће од 9.5 – 24.6 МPа. Испитује се управно 
на влакна и тангентно на годове. 

Чврстоћа на смицање је знатно мања: 6-13 МPа. Три до четири пута је већа у 
радијалном правцу него у правцу влакана. 

По тврдоћи, дрво се дели на меко дрво (бор, јела), тврдо дрво (храст, јасен) и веома 
тврдо дрво (абонос, ебановина и друге врсте тропског дрвета). Тврдоћа се знатно 
смањује са порастом влажности дрвета. Са порастом тврдоће расте трајност 
дрвета али је обрада све тежа. Са порастом тврдоће расте и отпорност на хабање 
дрвета која зависи и од врсте и структуре дрвета, запреминске масе, влажности, 
правца влакана и начина обраде површине дрвета. 

На механичка својства дрвета битно утиче количина влаге и температура на којој 
се дрво налази. Механичке особине знатно слабе при повећању влаге од 0 до 30%, 
а затим се практично не мењају. Са порастом температуре опадају механичке 
особине дрвета што долази до пуног изражаја при екстремним температурама. 
Дрво добро подноси поновљена, краткотрајна оптерећења, мање је подложно 
замору од метала али се при дуготрајним оптерећењима знатно смањује чврстоћа 
дрвета. 

Хемијска својства дрвета 

Дрво је веома постојано у води и према великом броју хемикалија при уобичајеним 
температурама, међутим, у присуству киселина и воде, нарочито при повишеним 
температурама долази до кидања макромолекула целулозе. У влажном дрвету се 
под утицајем микроорганизама одигравају знатне хемијске промене познате као 
труљење дрвета, праћене знатним смањењем механичких својстава. 



Целулоза и остала органска једињења дрвета су запаљиви и сагоревају уз 
ослобађање знатне количине топлоте, због чега се дрво користи и као добро гориво. 
Треба истаћи да се дрво јако добро „понаша“ у пожару зато што горењем ствара 
заштитни полуугљенисани слој који има врло низак коефицијент проводљивости 
топлоте. Претварање дрвета у угљен тече веома споро 0.4-0.8 мм/мин, тако да дрво 
у пожару, заправо штити само себе. То значи да при великим пожарним 
температурама за време од 1 сата дрвени носач изгуби 4 цм по свом обиму. Код 
великих попречних димензија пресека, какви су пресеци у ламелираном дрвету, ово 
слабљење димензија не представља опасност од рушења конструкције. 

ГРЕШКЕ И ЗАШТИТА ДРВЕТА 

Грешке су све неправилности структуре, боје и конзистенције дрвета које му 
погоршавају физичке и механичке особине, отежавају обраду или неповољно утичу 
на квалитет готовог производа. Према настанку, могу бити природне грешке, грешке 
настале лошим поступком прераде дрвета и грешке од дејства микроорганизама и 
инсеката. Природне грешке су настале за време раста дрвета. Најчешће природне 
грешке су кврге, закривљеност или усуканост дебла. Њихово присуство неповољно 
утиче на изглед прерађевина од дрвета, на механичке и неке физичке особине. 
Грешке настале за време сушења и прераде дрвета су такође штетне за изглед и 
квалитет дрвених прерађевина. Најчешће грешке су разне деформације и појаве 
пукотина у дрвету. Понекад се јаве и грешке у боји које кваре естетски изглед 
дрвета. Труљење дрвета изазивају разне гљивице у дрвету које има више од 15% 
влаге. Труљење знатно погоршава механичке и физичке особине дрвета. Инсекти 
могу изазвати озбиљна оштећења код живих стабала, необрађеног и обрађеног 
дрвета и на уграђеном дрвету у конструкцијама. Они буше канале прекидајући 
влакна што за последицу има знатно смањење механичких карактеристика дрвета. 

Да би се повећала трајност дрвета, неопходно је предузети извесне мере заштите. 
Заштита од непожељног дејства инсеката и микроорганизама се врши 
импрегнацијом дрвета разним инсектицидима и фунгицидима. Заштита од 
накнадног влажења или горења се врши наношењем одговарајућих премаза на 
површину уграђених делова конструкције и грађевинске столарије. Као средства за 
импрегнацију се користе водени раствори неких соли (цинк-хлорид, живин – хлорид, 
соли арсена), уља (креозотно уље, хлорнафталин), контактни инсектициди (DDТ, 
HCH). За заштиту од горења дрво се импрегнира воденим стаклом, амонсолима, 
боратима, силикатима. Поступци импрегнације могу бити различити, а дубина 
продирања варира у зависности да ли се површина само премазује или прска 
(импрегнира се танак површински слој) или се дрвени елемент потапа  у хладни (2-
8 дана) или топли конзерванс (неколико сати или дана). 

ГРАЂЕВИНСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ДРВЕТА 

Дрвена грађа може бити: 

 Обла грађа – дрво са кога је само скинута кора, мин пречник 16 цм 
 Полуобла грађа - добија подужним пресецањем обле грађе на полуоблице 

или четвртаче 
 Цепана и тесана грађа – добија се секиром и клиновима, а користи за даске 

и греде 



 Резана грађа (добија се резањем тестерама у пиланама): 
✓ Танке даске  9-13 мм 
✓ Летве маx.димензије пресека 33-48 мм 
✓ Даске 14-40 мм 
✓ Талпе › 40 мм 
✓ Гредице а/b = маx. 10/10 цм 
✓ Греде маx. 38/38 цм 

У грађевинску галантерију спадају: 

 Бродски под (јела, бор), рендисање и фрезовање дасака - израда пера и 
жљебова. 

 Паркет - обичан и мозаик. Обичан је дужине 190-550 мм, ширине 26-105 мм 
и дебљине 18-22,5 мм (храст, буква, багрем). 

 Мозаик паркет се састоји од плоча – ламела које се слажу у поља, а ова у 
мозаик плоче. Дебљине ламела су 6-9 мм, ширине 20-25 мм, а дужине 100-
125 мм. 

 Ламперије су дрвени елементи за облагање зидова и плафона, састоје се од 
танких дасака чије се површине рендишу или обрађују на неки други начин 
ради декорације. 

 Профилисани елементи се користе за формирање углова између подова и 
зидова, за оивичавање врата и прозора. 
 

   
Слика 2. Бродски под, паркет 

 
 Ламинат у себи садржи око 80% дрвета. Језгро плоче чини плоча од дрвеног 

иверја (пиљевине) која је врло густа и пресована под великим притиском. 
Остали слојеви ламината су целулозне фолије  импрегниране меламинском 
смолом. У зависности од намене и квалитета ламинат може имати 3,5,7 или 
11 слојева са горње и доње стране плоче. Одозго је налепљен папир са 
дезеном прекривен заштитним слојем који даје ламинату тврдоћу и 
издржљивост. Да би се то постигло у завршни заштитни слој се умећу тврди 
минерални састојци. Сви слојеви се током процеса производње излажу 
великим притисцима и температурама услед чега долази до међусобног 
стапања па су слојеви невидљиви голим оком. Са доње стране ламината је 
заштитни слој који осигурава уједначено напрезање плоче у горњем и доњем 
делу, чиме се спречава увијање, а истовремено је штити од влаге из подлоге. 
Ламинат се може постављати у све просторије осим купатила. 

 Ламинат са ознаком HPL (high pressure laminate) је ламинат који има посебан 
заштитни слој од полимера и смолом натопљеног целулозног слоја које је 



знатно отпорнији на механичка, топлотна и хемијска оштећења. Скоро да је 
скроз отпоран на гребање и ударце, издржава температуру до 1800°С и не 
мења се под утицајем ултраљубичастог зрачења (слика 3). 

       

Слика 3. Ламинат 

 Плуто паркет се добија од коре португалског храста.  Огромно дрво у просеку 
живи око 150 година и посвећује му се велика пажња пре прве, пажљиве сече. 
Вредна спољна кора, плута, скида се са дрвета први пут након 25 година, 
ручним, традиционалним начином, а не сечењем читавог дрвета. Дрво тада 
ствара нову кору која се не дира девет наредних година до следеће сече. 
Скидање плуте захтева такву вештину да машине немају никакву шансу, све 
мора да се обавља ручно (слика 4). 

 
Слика 4. Скидање коре плуто храста 

 

Остали грађевински производи од дрвета 

Шпер плоче - међусобно слепљивање непарног броја листова фурнира d=4 мм 
(насталих резањем или љуштењем). Дрвена влакна у суседним листовима су 
међусобно управна, како би се смањила значајна деформација плоче. За лепљење 
се користе туткало, казеински и албумински лепак, лепкови на бази синтетичких 
смола. Најчешће се израђују од буковине, слика 5. 

 
Слика 5. Шпер плоче 



 

Панел плоче - средњи део је од летвица смрче јеле или неких лишћара, а на 
површини су фурнирски листови дебљине 2,5-4 мм. Влакна фурнира су управна на 
летвицу. Користе се за израду намештаја, плакара, врата и сл. где су потребне веће 
површине стабилних димензија и облика, слика 6. 

 
Слика 6. Панел плоче 

Иверице, слика 7, се добијају повезивањем механички уситњеног дрвета и других 
целулозно-лигнинских материјала органским везивом при повишеној температури 
и притиску. Могу бити једнослојне или трослојне, пуне или са шупљинама. Према 
запреминској маси се сврставају у лаке, средње и тешке. Лаке или изолационе 
иверице имају запреминску масу 250 - 400 кг/м3 и користе се као термички и звучни 
изолатори. Највише се производе средње тешке иверице, запреминске масе 400 – 
800 кг/м3 које се користе за израду намештаја, врата. Тешке или тврде иверице 
имају запремунску масу од 800 – 1200 кг/м3. 

 
Слика 7. Иверица 

ОSB (oriented strand board) - оријентисана плочаста иверица, слика 8. ОSB плоче су 
произведене од шиљастих дрвених комада третираних водоотпорним врућим 
лепком, сложених укрштеним слојевима. Таквим процесом се добија дрвена плоча 
са структуром, обликом и многим другим карактеристикама сличним шперу. 
Произведене у великом континуираном комаду ОSB су солидне плоче густог 
квалитета без шупљина, пукотина и рупа. 



 
Слика 8. ОSB плоче 

Лесонит плоче, слика 9, - уситњено дрво које се у раствору NaOH кува на 1000°С. 
Након кувања маса се уситњава и дефибрира, тако да се добија грубо влакнасти 
материјал који се меша са водом и додацима (парафин, синтетичке смоле) како би 
се омогућило слепљивање влакана. Оваква маса се на крају пресује и суши на 
2000°С. Плоче могу да буду тврде (запреминска маса 1000 кг/м3, дебљина 3-5 мм) 
и изолационе/меке (запреминска маса 240 кг/м3, дебљина 8-20 мм). 

 

 

 

 

 

Слика 9. Лесонит плоче 

Лепљено ламелирано дрво се добија лепљењем малих ламела једнаке ширине 
дебљине око 30 мм, синтетичким лепковима под строго контролисаним условима. 
Спајање ламела се врши посебном врстом лепкова, али тако да влакна ламела 
имају паралелан смер пружања тј. имају правац пружања комлетног ламелираног 
елемента. За лепљене ламелиране конструкције се користи дрво прве класе 
квалитета са највише 15% влажности. Са развојем технологије лепка више не 
постоје ограничења у димензијама елемената конструкција, тако да је могуће 
направити греде од дрвета дужине и преко 50 метара, а висине попречног пресека 
и до неколико метара. Тако добијени масивни материјал примењује се у изградњи: 
спортских објеката (покривени пливачки базени, универзалне дворане, покривена 
тениска игралишта, клизалишта, трибине на стадионима); индустријских и јавних 
објеката (фабричке хале, складишта, гараже, робне куће, продајни салони, 
аеродромске зграде, хотели); пољопривредних објеката (фарме крава, свиња и 
перади, хангари за пољопривредне машине, складишта); сакралних објеката 
(цркве, капеле); разних објеката и производа (пешачки мостови, пасареле, перголе, 
степеништа, ентеријери, елементи намештаја…), слика 10. 



   

Слика 10. Лепљено ламелирано дрво 

Дрво као грађевински материјал има низ предности од којих се на првом месту издваја 
екологичност, отпорност и трајност у хемијски агресивним срединама, добра 
термоизолациона и звучноизолациона својства, пародифузност. Лако је за обраду, 
транспорт и монтажу. Пружа осећај топлине и оплемењује простор.  
Недостаци дрвета се огледају у његовој деградацији деловањем гљивица и инсеката, 
запаљивости, цени коштања. И поред наведеног, у производњи намештаја, подова, 
столарије и кровне грађе и даље остаје први избор. 

ПРИМЕРИ РЕПРЕЗЕНТАТИВНИХ ОБЈЕКАТА ОД ДРВЕТА 

  

Кула у Норвешкој, висине 84.5 м у потпуности направљена од унакрсно ламелираних дрвених елемената 



 

Социјални станови у Француској: по новом закону, сви јавни објекти које финансира држава морају да буду 
изграђени од најмање 50% дрвета или неког другог одрживог материјала 

 

Стадион фудбалског клуба Forest Green Rovers по идеји Захе Хадид у Глочестеру је први објекат ове врсте 
који ће бити изведен од дрвета 

 

Музеј модерне уметности у турском граду Есхишехиру, дело јапанског архитекте Кенга Куме 


