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OLCHA
(Alnus Mill)

Rodzaj drzew z rodziny brzozowatych. Na terenie dzisiejszej Eurazji olcha 
pojawiła  się  65  mln  lat  temu.  Rosła  i  rośnie  na  terenach  nasiąkniętych 
dobrze wodą, błotnistych. Na terenie Polski olcha występowała 10 tysięcy 
lat  temu  Pospolite  drzewo  europejskie  strefy  klimatu  umiarkowanego. 
Znanych  jest około 30 gatunków olszy,  w tym 3 w Polsce.  Drzewo osiąga 
wysokość 20-25 m.  Pień o kształcie cylindrycznym, niekiedy z nabiegami korzeniowymi jest 
wolny od gałęzi do wysokości ok. 15 m. Twardziel i biel nie są wyodrębnione. 
      Wady drewna: krzywizny, przemieszczenia rdzenia, skręt włókien, „róże”, 
rosochatość,  przebarwienia  oksydacyjne,  rzadziej  pęknięcia,  plamki 
rdzeniowe, zgnilizna, przebarwienia spowodowane przez grzyby,  chodniki 
owadzie. Trwałość drewna jest mniejsza niż u egzotyków, jednak bardzo 
dobrze przechowuje się w wodzie. Jest mniej odporne na zmiany warunków 
atmosferycznych.  Drewno  jest  biologicznie  aktywne;  może  niekiedy 
wywoływać stany zapalne skóry i alergie. 
      Deska  tarasowa  olcha użyta  w  systemie DECK-DRY  wykazuje 
większą trwałość.

1. występowanie: W  Europie  ma  dwa  ośrodki:  południowy  -  Alpy,  południowa  część  Niemiec,  
Sudety, Karpaty, południowa Polska i Bałkany oraz północny - część Europy na  
północ od linii łączącej ujęcie Niemna z Orszą. 

2. opis drewna: drewno jest lekkie, miękkie, elastyczne, mocne, obrabia się dobrze, uzyskując przy 
tym gładkie powierzchnie; łupliwość dobra 

- biel 
- twardziel   
- włókna
- tekstura
- pozostałe cechy

czerwonawobiałą do żółto-czerwonej i gwałtownie ciemnieje
czerwonawobiałą do żółto-czerwonej i gwałtownie ciemnieje
prostowłóknistą, rzadko występuje skręt włókien,  struktura równomierna
nie drobna
przyrosty roczne są słabo widoczne,  drewno jest  mało dekoracyjne,  ma zapach  
lekko kwaskowaty po ścięciu, krzywizny, przemieszczenia rdzenia, skręt włókien,  
„róże”,  rosochatość,  przebarwienia  oksydacyjne,  rzadziej  pęknięcia,  plamki  
rdzeniowe, zgnilizna, przebarwienia spowodowane przez grzyby, chodniki owadzie

3.  charakterystyka techniczna:

-  ciężar właściwy świeżego drewna (kg/m³)  
-  ciężar właściwy przy 12 % (kg/ m³) średni     
-  skurcz styczny (T%)                                                    
-  skurcz promieniowy (R%) 
-  wytrzymałość na ściskanie ┴ (N/mm ²)  
-  zginanie statyczne (N/mm²)                                         
-  moduł elastyczności (N/mm²)     

800-850-930 kg/m3 
490-550-640 kg/m3 
9,3%  
4,4% 
31-55-77 MPa 
44 -97-172 

4.  obróbka:

- piłowanie
- suszenie

- obróbka
- klejenie
- zbijanie

dobre
przebiega dobrze, szybko; drewno nie wykazuje większych skłonności do pękania i  
paczenia, ma dobrą zdolność odzyskiwania kształtu; kurczy się miernie
dobra; drewno podatne na wykańczanie bejcami i lakierami 
dobre i trwałe
dobre

5.  zastosowanie: drewno okleinowe, stosowana w przemyśle sklejkowym, do produkcji płyt  
wiórowych i pilśniowych, papieru i celulozy, na instrumenty muzyczne, 
w  modelarstwie, do wyrobu sprzętów domowych, kuchennych, na ołówki, ramy,  
zabawki; nadaje się do toczenia i rzeźby; Modyfikowane drewno olchowe jest  
stosowane w przemyśle odlewniczym, szklarnictwie, w stolarce budowlanej, 
w przemyśle okrętowym

wymiary desek  → parametry 

 drewniane tarasy    * uzyskują ponad 100 -letnią**  trwałość!, ponieważ deski 
 od dołu,  dzięki  kapinosom  pozostają w stanie powietrzno-suchym, (w którym nie rozwijają się grzyby
 klas : Zygo-, Asco-, Basidio-, oraz Deutero,- mycetes), od góry  drewno (nieuszkodzone wkrętami) łatwo 
 konserwuje się olejem (z frakcjami antygrzybicznymi) - dlatego uzyskują one większą trwałość od terakoty 
 (w innych systemach wilgoć zalega w stykach desek z legarami, łącznikami gdzie zniszczy każdy gat drewna)

             *International Patent C.T. 01/0096, EP1392936  **wg. Kollmann F.„Principles of wood science and technology” Springer Verlag New York
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