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Maria Antoni Hikiert*  

Wierzba szybko rosnącym surowcem do produkcji płyt  

Wprowadzenie  
Wierzba jest zwykle postrzegana jako surowiec energetyczny. Wcześniej jej wybrane 

odmiany wykorzystywano i nadal się je wykorzystuje w przemyśle meblarskim do wyrobu 

wiklinowych mebli. Nasuwa się pytanie, skąd zrodziło się zainteresowanie wykorzystaniem 

wierzby do produkcji płyt drewnopochodnych? Jakie jest uzasadnienie takiego zadania, 

podjętego jako część dużego projektu dotyczącego wierzby. Jego realizacją zajął się Ośro-

dek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzie, 

a cały projekt dotyczący uprawy i wykorzystania różnych odmian wierzby w Polsce realizo-

wany jest przez kilka placówek naukowych. Wiodącą jest Akademia Rolnicza w Poznaniu. 

Rozwijający się w Polsce bardzo dynamicznie przemysł płyt drewnopochodnych natknął się 

w ostatnim okresie na barierę surowcową. Trudno przesądzać, że jest to trwały niedobór 

surowca. Jednak w obecnej sytuacji, a także ze względu na wysokie ceny leśnego drewna, 

pożądany jest każdy substytut. Fakt ten z pewnością uzasadnia przeprowadzone prace.  

Właściwości drewna wierzbowego na tle innych gatunków, surow-
ców dla branży płyt drewnopochodnych  

Właściwości drewna wierzbowego na tle innych, pospolitych w Polsce gatunków przed-

stawiono w tablicy (ITD. 2004 Wojciech Kokociński – Drewno, pomiary właściwości fizycz-

nych i mechanicznych).  

 
Tablica 1. Właściwości drewna wierzbowego na tle innych, pospolitych w Polsce gatunków  

Wyszczególnienie 
Sosna 

zwyczajna 
Świerk 

pospolity Jodła biała Brzoza 
Wierzba 

biała 
Gęstość [kg/m3] po 300-860 300-640 320-710 460-800 270-380 

Porowatość [%] ≈ 67 ≈ 71 ≈ 73 ≈ 59 ≈ 78 

Moduł sprężystości [MPa] 12 000 11 000 11 000 15 500 7 200 

Wytrzymałość [Mpa] na:  
Ściskanie 35-94 33-79 31-59 38-100 18-32 

Rozciąganie wzdłuż włókien 85-196 20-245 48-120 35-270 33-85 

Rozciąganie w poprzek wł. 1,0-4,4 1,5-4,0 2,3 7,0 3,5 

Zginanie 41-205 49-136 47-118 76-155 30-71 

Ścinanie 6,1-14,6 4,0-12,0 3,7-6,3 12,0-14,5 5,7-8,0 

Udarność [J/cm2] 1,5-13,0 1,0-11,0 3,0-12,0 4,5-13,0 1,7-7,2 

Twardość Janki [Mpa] 19-50 26 18-53 37-63 3,3 

 

                                                        
*  mgr inż. Maria Antoni Hikiert, maria.hikiert@obrppd.com.pl  

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10a,  
83-262 Czarna Woda, tel. 0-58 5878216, www.obrppd.com.pl  
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Z przedstawionych danych wynika, że drewno wierzbowe ma nieco niższe właściwości 

mechaniczne niż sosna zwyczajna, świerk pospolity, jodła i brzoza. Wydaje się jednak, że 

nie są to różnice na tyle istotne, aby dyskwalifikowało to wierzbę jako surowiec dla przemy-

słu płyt. Prowadzona praca ma tę tezę udowodnić. 

Potencjalne, wstępnie szacowane możliwości zagospodarowania 
surowca wierzbowego w fabrykach płyt drewnopochodnych w Pol-
sce  

Na początku roku 2007 z inicjatywy Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochod-

nych w Polsce opracowana została strategia rozwoju tego przemysłu do 2013 roku. Zawiera 

ona wciąż aktualne zestawienie potrzeb surowcowych. Zakładając wstępnie, że wierzba 

może być stosowana jako domieszka do surowca określono, że roczne zapotrzebowanie na 

nią już dziś przekracza milion m3 i będzie rosło. Informacje te przedstawiono w tablicy.  

 

Tablica 2. Zestawienie potrzeb surowcowych przemysłu płyt drewnopochodnych w Pol-
sce. (tys. m3 )  

Rodzaj płyt 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Płyty T  730 773 818 828 838 843 850 850 

Płyty P 368 393 418 445 473 500 528 555 

Płyty Wiórowe 4930 5270 5610 5950 6290 6630 6970 7310 

Płyty MDF 2057 2244 2338 2525 2712 2899 3086 3273 

Razem 8085 8679 9183 9747 10312 10871 11433 11988 

WIERZBA — — — — — 1087 1143 1199 

 

Dlaczego przemysł płyt drewnopochodnych może być zaintereso-
wany surowcem wierzbowym. Aspekt ekonomiczny – koszty trans-
portu  

Dotychczas głównym źródłem surowca dla branży płyt, za wyjątkiem sklejki, było drewno 

iglaste, drobnica leśna, papierówka i odpady przemysłu tartacznego (wióry, trociny, zrzyny 

defibracyjne). Rozwój branży płyt, oraz rozwijająca się konkurencja w zakresie surowca 

powoduje poszukiwanie jego źródeł alternatywnych. Prowadzono prace dotyczące wykorzy-

stania w przemyśle płytowym takich surowców jak makulatura, słoma zbóż i innych upraw 

jednorocznych. Obiecujące wydaje się drewno wierzbowe tym bardziej, że wierzba jest ga-

tunkiem szybko rosnącym. Może być ono surowcem atrakcyjnym również z ekonomicznego 

punktu widzenia. Fabryki płyt są w Polsce tak rozmieszczone, że promień dowozu tego 

surowca z upraw na terenie całej Polski nie przekroczy 200 km. Koszty transportu będą się 

więc mieściły w normie. Warto podkreślić, że na świecie jest wykorzystywane drewno z 

upraw szybko rosnących, do których należy między innymi eukaliptus.  
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Określenie podatności surowca wierzbowego do produkcji płyt  
Jak już wspomniałem, postawiono tezę, że różnice we właściwościach mechanicznych 

drewna wierzby w stosunku do powszechnie stosowanych w Polsce do produkcji płyt gatun-

ków takich jak sosna, świerk, jodła czy brzoza, nie są na tyle istotne, aby je dyskwalifikowało 

jako surowiec dla przemysłu. Aby tezę tę udowodnić należało zbadać podatność surowca 

wierzbowego do produkcji płyt. Dla wyjaśnienia przyjętej w tym celu metodyki pracy ko-

nieczne jest przedstawienie, jak przebiega proces przetwarzania surowca drzewnego w 

produkcji różnych rodzajów płyt drewnopochodnych. Proces ten dzieli się na fazy przerobu, 

które schematycznie przedstawiono niżej.  

Fazy przerobu surowca w produkcji różnych rodzajów płyt drewno-
pochodnych  

 

Rys. 1. Fazy przerobu surowca w produkcji różnych rodzajów płyt drewnopochodnych 
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Podstawowym, wyjściowym surowcem dla wszystkich rodzajów płyt w przypadku drewna 

wierzby są pręty wierzbowe. Powinny one być sezonowane, dla zmniejszenia i ujednolicenia 

wilgotności, a następnie przerobione na zrębki. Zrębkowanie jest pierwszą fazą przerobu 

surowca. Do Ośrodka dostarczono część surowca różnych odmian wierzby w postaci prę-

tów, a część w postaci gotowych zrębków.  

W produkcji płyt wiórowych zrębki są rozdrabniane na wióry na urządzeniu zwanym tur-

boskrawarką. Jest to druga faza przerobu. 

W produkcji płyt pilśniowych formowanych na mokro oraz płyt MDF, zrębki są rozdrab-

niane w defibratorze do postaci masy włóknistej. Dla tego rodzaju płyt defibracja jest drugą 

fazą przerobu surowca. 

W obydwu przypadkach, to znaczy zarówno przy otrzymywaniu wiórów jak i masy włók-

nistej, powstają odpady które wykorzystuje się do produkcji energii na potrzeby technolo-

giczne.  
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Rozdrobnienie na zrębki, wióry i analiza frakcyjna wiórów  
Jak już wspomniano, część surowca została dostarczona do dalszych badań w postaci 

zrębków a część w postaci prętów. W Ośrodku surowiec rozdrabniano z prętów do postaci 

zrębków a zrębki do postaci wiórów na tym samym urządzeniu, tzw. młynku laboratoryjnym 

własnej konstrukcji OBRPPD.  

W ramach metodyki zadania dotyczącego rozdrabniania surowca wierzbowego zostały 

wykonane następujące prace i oznaczenia dla siedmiu odmian wierzby:  

– pozyskano surowiec z wierzby 2 oraz 5-letniej w formie prętów (7 odmian), część 

surowca dostarczono w postaci zrębków,  

– oznaczono wilgotność każdego surowca,  

– rozdrobniono surowiec na wióry (oddzielnie dla wierzby 2 i 5-letniej),  

– dokonano analizy frakcyjnej wiórów na sitach 1,0; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0 

oraz 5,0 mm, przy użyciu wstrząsarki laboratoryjnej,  

– określono charakterystyki wymiarowe wiórów (płaskość, smukłość, współczynnik 

szerokości).  

Wyniki pomiarów zostały zestawione w tablicach, których z uwagi na ilość nie można 

przedstawić w krótkim artykule. Dla przykładu przytaczam tylko jedną z tablic zawierającą 

zestawienie średnich wartości badanych parametrów dla frakcji z sita 2 mm.  

W uzupełnieniu przekazanych informacji koniecznym jest wyjaśnić, że:  

– smukłość jest określana jako iloraz długości wióra do grubości,  

– płaskość jest ilorazem szerokości oraz grubości,  

– współczynnik szerokości, to iloraz długości oraz szerokości. 

Pomiarów dokonywano ręcznie.  

Dla porównania wykonano na tym samym młynku partię wiórów sosnowych ze zrębków 

przemysłowych otrzymanych od jednego z producentów płyt. Dokonano też analizy frakcyj-

nej wiórów sosnowych. Średnie wyniki w mm dla frakcji z sita 2 mm przedstawiają się na-

stępująco:  

 

Długość Szerokość Grubość Smukłość Płaskość Wsp. szerok. 

27,99 2,75 1,39 21,87 2,06 10,76 

 

Analiza frakcyjna obejmowała także określenie ilości wiórów jakie pozostawały na po-

szczególnych sitach dla surowca pozyskanego z różnych odmian 2 i 5 letniej wierzby. Dla 

przykładu przedstawiam wyniki dotyczące trzech odmian.  
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Tablica 3. Analiza frakcyjna wiórów dla średnich wartości badanych parametrów surowca 
wierzbowego (dla frakcji z sita 2 mm)  

Odmiana 
Długość 

[mm] 
Szerokość 

[mm] 
Grubość 

[mm] Smukłość Płaskość 
Wsp.  

szerokości 

CORDA 5-letnia 6,89 2,45 0,8 9,5 3,49 2,97 

TUR 5- letnia 8,21 2,59 1 9,06 2,94 3,22 

DUO-TUR 5- letnia 7,31 2,29 0,87 10,29 3,15 3,27 

TURBO 5- letnia 6,81 2,35 0,97 7,21 2,54 2,96 

EKO-TUR 5- letnia 7,1 2,13 0,88 10,66 2,94 3,42 

TURBO 2- letnia 7,68 2,29 1 8,09 2,46 3,41 

EKO-TUR 2- letnia 8,42 2,36 1,01 9,64 2,69 3,57 

 

Wnioski dotyczące analizy frakcyjnej  
Po wykonaniu analizy frakcyjnej wiórów wysnuto następujące wnioski:  

– istnieje widoczna różnica parametrów kształtu wiórów wszystkich odmian wierzby 

względem sosny,  

– wióry sosnowe przemysłowe poszczególnych frakcji charakteryzują się lepszymi 

parametrami kształtu niż wióry wierzbowe, 

– wióry wierzbowe wszystkich odmian dla danej frakcji posiadają podobne kształty i 

wymiary. Odmiana wierzby nie ma więc wyraźnego wpływu na te parametry, 

– odmienny charakter kształtu wiórów wierzbowych względem sosnowych wynika 

przede wszystkim ze sposobu ich wytworzenia, postaci oraz wieku surowca i jego 

gatunku. 

Udział drewna i kory dla poszczególnych odmian wierzby  
W ramach określenia podatności surowca wierzbowego do produkcji płyt drewnopochod-

nych określono również udział drewna i kory dla kilku wybranych odmian wierzby.  

Metodyka oznaczeń:  

Z pobranych losowo prętów wycinano odcinki o długości 30mm w połowie długości pręta. 

Dwa dalsze odcinki pobierano w odległości 30 cm w górę i dół pręta od miejsca pobrania 

pierwszej próbki. Udział kory oznaczano metodą suszarkowo-wagową. Pobrane próbki prę-

tów korowano ręcznie, a następnie suszono do stałej wagi. Udział kory, w prętach wierzby 

obliczano jako procent masy kory do całkowitej masy drewna i kory w stanie bezwzględnie 

suchym. Przykładowo przedstawiam tablicę z wynikami badań pięciu wybranych prób.  
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Tablica 4. Udział drewna oraz kory dla poszczególnych gatunków surowca wierzbowego  

Odmiana surowca Udział drewna 
[%] 

Udział kory  
[%] 

CORDA 5-letnia 87,39 12,61 

TUR 5-letnia 93,51 6,49 

EKO-TUR 5-letnia 88,00 12,00 

TURBO 5-letnia 88,25 11,75 

DUO-TUR 5-letnia 90,32 9,68 

EKOTUR 2-letnia 86,32 13,68 

TURBO 2-letnia 86,48 13,52 

 

Jak widać udział kory w badanych odmianach w prętach 2 i 5 letnich zawiera się w przy-

bliżeniu w granicach 6 do 14%. Dla porównania w innych gatunkach drewna udział kory 

przedstawia się następująco:  

 

Tablica 5. Udział kory w stosunku do ogólnej masy pnia (%) (Rosiński 1984)  

Gatunek drewna Udział kory  
[%] 

Sosna 10-17 

Świerk 5-15 

Dąb 17-20 

Jesion 13-19 

Brzoza ok.15 

Lipa ok.14 

Olsza ok. 8 

Grab 6-13 

Osika 13-15 

 

W produkcji płyt wiórowych interesujący jest też udział drewna i kory w poszczególnych 

frakcjach wiórów. W tym przypadku udział kory oznaczano we frakcjach wiórów wytworzo-

nych ze zrębków pozyskanych z prętów wikliny. Wióry rozdzielano na sitach na frakcje wy-

miarowe. Korę z poszczególnych frakcji wydzielano ręcznie. Udział kory oznaczano metodą 

suszarkowo-wagową. Procentowy udział kory, w wiórach obliczano jako średnioważoną 

udziału kory z poszczególnych frakcji wiórów, a dla poszczególnych frakcji oznaczano go 

jako procent, w danej frakcji, masy kory w całkowitej masie drewna i kory w stanie bez-

względnie suchym.  

Na podstawie przeprowadzonych badań wysnuto następujące wnioski dotyczące udziału 

drewna i kory w surowcu wierzbowym.  
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– udział kory w surowcu wierzbowym nie odbiega od innych, stosowanych po-

wszechnie do produkcji płyt gatunków, szczególnie sosny i świerka,  

– odmiany wierzby 5-letniej posiadają większy udział drewna,  

– odmiany wierzby 2-letniej posiadają większy udział kory,  

– przy określeniu udziału drewna oraz kory dla poszczególnych frakcji surowca 

wierzbowego stwierdzono, że dla frakcji z sit 40, 20, 10 oraz 4 mm udział procen-

towy drewna kształtował się na poziomie 80-94%, zaś odpowiednio kory 6-20%,  

– przy określeniu udziału drewna oraz kory w surowcu stwierdzono, że dla frakcji z 

sit 2,5; 1 oraz 0,5 mm udział procentowy drewna do kory kształtował się na po-

ziomie 50/50%.  

Defibracja surowca wierzbowego  
Defibracja surowca wierzbowego jest wycinkiem pracy poprzedzającym zadania zapla-

nowane na okres późniejszy. Są nimi wytworzenie płyt pilśniowych formowanych metodą 

mokrą i suchą, oraz zbadanie właściwości tych płyt.  

Przy defibracji dokonano określenia wydajności materiałowej w % oraz ilości substancji 

przechodzących do roztworu oraz ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu).  

Przy produkcji płyt pilśniowych, drewno w procesie termomechanicznej obróbki, nazywa-

nej defibracją, rozdzielane jest na cząstki, umownie nazywane włóknami lub masą defibrato-

rową. Proces polega na działaniu na drewno w obecności pary wodnej, podwyższoną tem-

peraturą. Powoduje to obniżenie wytrzymałości substancji spajających morfologiczne ele-

menty drewna, a mechaniczny proces pozyskiwania włókien wymaga stosunkowo niskich 

nakładów energii.  

Drewno zawiera naturalne substancje rozpuszczalne w wodzie. Obróbka hydrotermiczna 

zwiększa ich ilość, a tym samym powiększa straty surowcowe przez przechodzenie tych 

substancji do roztworu, a następnie do ścieków. Procentowa zawartość substancji rozpusz-

czalnych zawartych w masie defibratorowej jest zależna od wielu czynników. Ilość natural-

nych substancji rozpuszczalnych w drewnie zależna jest od gatunku drewna, wieku, okresu 

pozyskania, okresu sezonowania itp. Proces hydrotermicznej obróbki (przed defibracją) 

powoduje rozpad niskospolimeryzowanych składników drewna. Ilość powstających, w tym 

procesie, substancji rozpuszczalnych w wodzie zależy od naturalnego składu drewna oraz 

warunków obróbki hydrotermicznej, to jest od temperatury i czasu jej działania.  

Metodyka pracy  
W ramach zadania przeprowadzono prace:  

– pozyskanie surowca wierzby 2 i 5 letniej. Wierzba była dostarczona z gospodar-

stwa leśnego Łężany, należącego do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie.  
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– po uprzednim rozdrobnieniu surowca na zrębki zostało wykonane oznaczenia wil-

gotności metodą suszarkowo-wagową wg normy PN-EN 322,  

– rozwłóknianie zrębków wierzbowych na włókno oraz zrębków sosnowych prze-

prowadzone w defibratorze laboratoryjnym z optymalnie dobranymi parametrami 

prowadzenia procesu,  

– odwodnienie wytworzonej masy włóknistej na sicie przy odsysaniu wody próżnią i 

wyciskaniu w prasie zimnej,  

– określenie masy wilgotnych włókien po odwodnieniu,  

– wysuszenie otrzymanych włókien do stałej masy,  

– określenie wydajności materiałowej przy defibracji,  

– określenie ilości substancji przechodzących do roztworu, oznaczanych jako sucha 

pozostałość [kg/kg] i jako ChZT [kg O2 /kg s.m.],  

– określenie składu frakcyjnego włókna.  

Sucha pozostałość i ChZT  
Dla określenia zawartości substancji przechodzących do roztworu wodnego, pozyskaną 

masę rozcieńczano gorącą wodą do określonego metodyką stężenia. Na próbkach odwłók-

nionego roztworu określano metodą suszarkowo-wagową zawartość suchej pozostałości. 

Uzyskany wynik służył do obliczenia ilości substancji przechodzących do roztworu wyrażo-

nej w kg na kg s.m. surowca. Równolegle oznaczano metodą spektrofotometryczną ChZT 

roztworu, a wynik wyrażano w kgO2 na kg suchej masy włókien pozyskanych z defibracji 

surowca.  

 

Tablica 6. Wydajność masy, sucha pozostałość oraz ChZT dla poszczególnych gatunków 
surowca wierzbowego  

Odmiana surowca Wydajność masy 
[%] 

Sucha pozostałość 
[kg/kg] 

ChZT 
[kgO2/kg] 

CORDA 5-letnia 91,4 0,053 0,067 

TUR 5-letnia 93,2 0,077 0,087 

EKO-TUR 5-letnia 90,6 0,091 0,097 

TURBO 5-letnia 86,6 0,069 0,099 

DUO-TUR 5-letnia 92,2 0,071 0,100 

EKOTUR 2-letnia 85,6 0,056 0,108 

TURBO 2-letnia 86,2 0,099 0,123 

ZRĘBKISOE 77,6 0,119 0,141 

 

Analiza frakcyjna  
Równolegle z oznaczaniem wydajności procesu rozwłókniania przeprowadzono analizę 

składu frakcyjnego włókien przy użyciu laboratoryjnego urządzenia do frakcjonowania. W 



- 13 - 

tym celu, ze zdefibrowanej masy włóknistej pobrano dla każdej odmiany wierzby próbkę 

włókien w ilości około 3 g, którą rozcieńczono w wodzie. Całość roztworu rozpuszczono z 

użyciem wody obiegowej. W urządzeniu na każdej kaskadzie (sekcji) znajduje się sito z 

otworami szczelinowymi o wymiarach: 1,0; 0,5; 0,3 oraz 0,15 mm. Pozostałość masy jest 

zatrzymywana na sicie posiadającym 100 oczek na 1 cm bieżący.  

W wyprażonych i zważonych naczynkach laboratoryjnych umieszczano włókna z po-

szczególnych sit. Ważenia naczynek oraz włókien dokonano na wadze analitycznej z do-

kładnością do 0,0001 g. Udział włókien poszczególnych frakcji wyliczano.  

 

Tablica 7. Przykładowe wyniki analizy frakcyjnej włókna wierzby CORDA 5-letnia 

Wymiar sita 
[mm] 

Nr na-
czyńka 

Masa naczyńka 
[g] 

Masa naczyńka 
z włóknem 

[g] 

Masa włókien  
[g] 

Udział włókien 
[%] 

1,0 1 75,1468 75,6854 0,54 23 

0,5 2 69,6628 70,0698 0,41 17 

0,3 3 72,2495 72,4772 0,23 10 

0,15 4 76,3687 76,4640 0,10 4 

Pozostałość 5 77,4099 78,5253 1,12 47 

Łącznie    2,38 100 

 

Wnioski 
Wnioski dotyczące wydajności procesu rozwłókniania, suchej pozostałości w ściekach 

oraz ChZT są następujące: 

– odmiany wierzby 5-letniej posiadają wyższą wydajność materiałową w porówna-

niu z surowcem 2-letnim,  

– wydajność surowca wierzbowego jest wyraźnie wyższa niż sosny,  

– odmiany wierzby 5-letniej posiadają niższą suchą pozostałość oraz ChZT w po-

równaniu z surowcem 2-letnim,  

– surowiec wierzbowy charakteryzuje się niższym poziomem suchej pozostałości 

oraz ChZT niż surowiec sosnowy.  

Jeśli chodzi o właściwości włókna wierzbowego w porównaniu z sosnowym i ich wpływ 

na płyty pilśniowe mokro formowane, to nasuwają się następujące wnioski:  

– surowiec wierzbowy rozwłóknia się dużo lepiej,  

– surowiec wierzbowy posiada wyższą wydajność materiałową w procesie defibra-

cji,  

– włókna wierzbowe posiadają mniejszą grubość,  

– w warunkach laboratoryjnych skład włókien wierzby jest bardziej korzystny, po-

nieważ przy defibracji rozwłókniała się ona dużo lepiej.  
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Z powyższego wynika, że surowce wierzbowe, przy produkcji płyt pilśniowych metodą 

mokrą, są bardziej korzystne.  

Badania dotyczące płyt wiórowych. Wióry i jednowarstwowe płyty 
wiórowe  

Do doświadczeń dotyczących płyt wiórowych surowiec został dostarczony z gospodar-

stwa leśnego Łężany, należącego do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Każdą z siedmiu odmian dostarczono w postaci zrębków w ilości jednego worka typu big-

bag. Został pozyskany surowiec 2 oraz 5-letni.  

Przygotowanie surowca – wiórów do badań  
Metodyka przygotowania surowca do badań obejmowała następujące czynności:  

– pozyskanie surowca wierzby 2 i 5-letniej,  

– rozdrobnienie surowca wierzbowego na zrębki w rębaku przemysłowym (oddziel-

nie dla surowca 2 i 5-letniego),  

– rozdrabniania zrębków wierzbowych na wióry (oddzielnie dla surowca 2 i 5-

letniego) na laboratoryjnym rozdrabniaczu nożowym z optymalnym doborem pa-

rametrów rozdrabniania,  

– rozdzielenie rozdrobnionego na wióry surowca wierzbowego na wstrząsarce labo-

ratoryjnej, w celu pozyskania poszczególnych frakcji wiórów wierzbowych (przy 

użyciu sit o oczkach kwadratowych o wymiarze boku oczka: 8,0; 6,3; 4,0; 3,15 

oraz 2,0 mm, wg normy wewnętrznej Ośrodka) – pracę wykonano dla każdej od-

miany surowca,  

– rozdzielenie na wstrząsarce laboratoryjnej pozyskanych wiórów sosnowych, wy-

tworzonych w warunkach produkcyjnych (analogicznie przy użyciu sit o oczkach 

kwadratowych o wymiarze boku oczka: 8,0; 6,3, 4,0; 3,15 oraz 2,0 mm, wg normy 

wewnętrznej Ośrodka) – pracę wykonano w celu porównania właściwości wytwo-

rzonych płyt z surowca wierzbowego i sosnowego,  

– oznaczenie wilgotności poszczególnych frakcji surowca (metodą suszarkowo-

wagową, wg normy PN-EN 322) – dla każdej odmiany surowca wierzbowego oraz 

wiórów sosnowych wytworzonych w warunkach produkcyjnych,  

– wytworzenie jednowarstwowych płyt wiórowych z poszczególnych frakcji wiórów z 

surowca wierzbowego (dla każdego gatunku wierzby) oraz surowca sosnowego 

(wióry przemysłowe) – w celu porównania uzyskanych właściwości fizyko-

mechanicznych wytworzonych płyt.  

Wytworzenie płyt jednowarstwowych w skali laboratoryjnej. 
Z przygotowanych wiórów wytwarzano płyty jednowarstwowe o formacie 400 x 400 mm, 

grubości 16 mm i gęstości 700 kg/m3. Do formowania kobierca użyto wiórów frakcji 2,0 ; 
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3,15 oraz 4 mm. Odrzucono frakcję z sita 6,3 mm oraz przesiew. Na sicie 8 mm nie uzyska-

no frakcji wiórów. Przyjęto poza tym:  

– stopień zaklejenia wiórów – 9%,  

– sucha pozostałość żywicy – 70%,  

– czas prasowania 240 s,  

– temperatura prasowania 180±5°C,  

– max. ciśnienie prasowania wstępnego 40 MPa,  

– max. ciśnienie prasowania 10 MPa,  

– wilgotność płyty gotowej (Wp) = 9%.  

Oznaczanie fizyko-mechanicznych właściwości płyt  
Dla wszystkich wytworzonych płyt po ich klimatyzacji wykonano serię badań mających na 

celu oznaczenie właściwości fizyko-mechanicznych. Oznaczenia wykonywano w akredyto-

wanym w PCA Laboratorium Ośrodka zgodnie z obowiązującymi normami EN-PN. Ozna-

czenia dotyczyły:  

– grubości płyty,  

– gęstości płyty,  

– wytrzymałości na zginanie statyczne Rg,  

– modułu sprężystości,  

– wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe.  

Wyniki zestawiono dla każdej próby w tablicy określając wynik maksymalny, minimalny, 

średni, odchylenie standardowe i współczynnik zmienności wyników.  

Nie sposób w krótkim artykule przedstawić nawet części spośród dziesiątek tablic. Zain-

teresowanych odsyłam do opracowania znajdującego się w Ośrodku.  

Właściwości fizyczne  
Podobnie jak w przypadku badań fizyko-mechanicznych dla wszystkich wytworzonych 

płyt po ich klimatyzacji wykonano serię badań mających na celu oznaczenie właściwości 

fizycznych. Oznaczenia wykonywano w akredytowanym w PCA Laboratorium Ośrodka 

zgodnie z obowiązującymi normami EN-PN. Oznaczenia dotyczyły:  

– nasiąkliwości po 2h,  

– nasiąkliwości po 24h,  

– spęcznienia po 2h,  

– spęcznienia po 24h.  

Wyniki zestawiono w sposób identyczny jak w punkcie poprzednim.  
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Wnioski  
1. Rozdrobnione surowce wierzbowe wszystkich odmian po rozdrobnieniu na rozdrabniaczu 

nożowym charakteryzują się zbliżonym składem frakcyjnym wiórów pozostających na si-

tach o oczkach kwadratowych o wymiarze boku 6,3mm, 4,0mm, 3,15 mm, 2,0mm.  

2. Wióry sosnowe na warstwę wewnętrzną wytworzone w procesie przemysłowym produkcji 

płyt wiórowych posiadają odmienny skład frakcyjny, charakteryzujący się zwiększonym 

udziałem frakcji dużych pozostających na sitach o oczkach kwadratowych o wymiarach 

6,3mm oraz 4,0mm.  

3. Wióry sosnowe przemysłowe warstwy wewnętrznej względem wiórów wierzbowych prze-

znaczonych na warstwy wewnętrzne posiadają odmienne współczynniki (smukłości i 

płaskości). Różnice te, wynikają głównie z różnicy gatunkowej obu surowców, wieku su-

rowców i sposobu ich wytworzenia.  

4. Wytworzone w procesie formowania i wstępnego zagęszczania kobierce płyt ze wszyst-

kich gatunków surowca wierzbowego charakteryzują się wysoką spójnością i trwałością.  

5. Płyty z wiórów wierzbowych wszystkich odmian charakteryzują się ciemniejszą po-

wierzchnią zewnętrzną oraz ciemnymi cząsteczkami na ich powierzchni, powstałymi na 

skutek oddziaływania temperatury na korę wierzbową.  

6. Płyty wytworzone z surowca wierzbowego poszczególnych gatunków po procesie klima-

tyzacji w warunkach normatywnych posiadają mniejszą grubość.  

7. Płyty wytworzone z surowca wierzbowego poszczególnych gatunków posiadają gęstość, 

która oscyluje wokół poziomu 680kg/m3, oraz dobrą wytrzymałość na zginanie statyczne.  

8. Wartość modułu sprężystości podobnie jak wartość wytrzymałości poza wariantami nr 2 

oraz 4 dla płyt wytworzonych z surowca wierzbowego jest zbliżona lub nieco wyższa od 

wartości jaką uzyskano dla płyt wytworzonych z surowca sosnowego.  

9. Wyniki parametru rozciągania prostopadłego dla płyt wytworzonych z surowca wierzbo-

wego poszczególnych odmian są znacząco wyższe od wartości jakie uzyskano dla płyt z 

surowca sosnowego.  

10. Płyty wytworzone z surowca wierzbowego wszystkich odmian posiadają bardzo niską 

nasiąkliwość po 2h moczenia w wodzie i jest ona 2-3-krotnie niższa od wartości jaką 

uzyskały płyt wytworzone z surowca sosnowego. Nasiąkliwość po 24h moczenia w wo-

dzie jest również znacząco niższa.  

11. Spęcznienie po 2h moczenia w wodzie dla płyt wytworzonych z surowca wierzbowego 

wszystkich odmian oscyluje w przedziale 5,2-8,7% i jest kilkukrotnie niższe od tego, jakie 

uzyskano dla płyt z surowca sosnowego. Spęcznienie po 24h moczenia w wodzie jest 

również znacząco niższe od tego jakie uzyskały płyty wytworzone w całości z surowca 

sosnowego.  

12. Wierzby poszczególnych odmian, które były przedmiotem badań są pełnowartościowym 

surowcem do produkcji płyt wiórowych. Z powodzeniem można je stosować do wytwa-

rzania płyt w całości lub z przeznaczeniem na warstwy wewnętrzne.  
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Ewa Ratajczak *  

Drewno cennym materiałem i nośnikiem energii  
Do niedawna, zwłaszcza w Polsce, drewno było głównie cenionym źródłem wielu mate-

riałów. Jednak zobowiązania wynikające z konieczności harmonizacji polityki energetycznej 

kraju z polityką Unii Europejskiej, zakładającej wzrost udziału energii ze źródeł odnawial-

nych w bilansie energetycznym, spowodowały pojawienie się zwiększonego zapotrzebowa-

nia na drewno jako źródła biomasy. Sektor energetyczny stał się konkurentem dla branż 

drzewnych w dostępie do tego surowca, szczególnie dla przemysłu płyt drewnopochodnych, 

chociaż w polityce gospodarczej Polski zakłada się, że zużycie drewna na cele energetycz-

ne nie powinno powodować jego niedoborów dla celów przemysłowych. Wynika to z dużego 

znaczenia branż drzewnych, zwłaszcza meblarstwa (stosującego płyty drewnopochodne), 

dla gospodarki narodowej oraz z faktu, że wartość dodana w wypadku tworzyw drzewnych, 

mebli czy papieru jest wielokrotnie większa niż w wypadku drewna wykorzystanego jako 

opał. Ważną kwestią jest przy tym zagospodarowanie innych – poza drewnem z lasu – po-

tencjalnych zasobów tego surowca.  

Sytuacja sektora drzewnego w Polsce a globalny kryzys  
W porównaniu z Unią Europejską, w Polsce znaczenie sektora drzewnego w gospodarce 

narodowej jest wyraźnie większe, lecz stosunkowo mała jest społeczna świadomość tego 

faktu. Udział sektora drzewnego w przemysłach przetwórczych wynosi:  

 

 w UE (2008 rok) w Polsce (2010 rok) 

w produkcji sprzedanej 6,1% 9,2% 

w zatrudnieniu 9,3% 13,9% 

 

Na taką sytuację wpływają przede wszystkim stosunkowo duże zasoby surowcowe pol-

skich lasów, ale również duża skuteczność biznesowa polskich przedsiębiorców.  

Potencjał rozwojowy sektora drzewnego jest determinowany stanem i możliwościami 

rozwoju całej polskiej gospodarki, a także społeczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami 

rynku międzynarodowego. Pojawienie się globalnego kryzysu finansowego w drugiej poło-

wie 2008 roku spowodowało gwałtowny spadek światowej aktywności gospodarczej, co 

doprowadziło do znaczącego obniżenia wymiany handlowej i produkcji przemysłowej. Jed-

nak polska gospodarka, pomimo osłabienia dynamiki wzrostu gospodarczego, nie weszła w 

fazę recesji, a nawet stała się jedną z wiodących gospodarek w regionie Europy Środkowo-

Wschodniej. W 2010 roku produkt krajowy brutto wzrósł o 3,8% i było to ponad dwukrotnie 

                                                        
*  dr hab. inż. Ewa Ratajczak 

Instytut Technologii Drewna, ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań  
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więcej niż w 2009 roku. Tendencje wzrostowe zaobserwowano w całym przemyśle, w któ-

rym produkcja sprzedana zwiększyła się o 9,7% w stosunku do 2009 roku.  

W sektorze drzewnym skutki spowolnienia gospodarczego najszybciej i najdotkliwiej od-

czuli producenci uzależnieni od stanu w budownictwie i od popytu zagranicznego, tj. prze-

mysł meblarski i płyt drewnopochodnych. W mniejszym stopniu efekty kryzysu odczuwały (i 

odczuwają nadal) przemysły mniej wrażliwe na koniunkturę oraz branża celulozowo-

papiernicza. W 2010 roku nastąpiła poprawa sytuacji w sektorze drzewnym, chociaż nie 

dotyczyła ona wszystkich branż. Produkcja sprzedana w tradycyjnie rozumianym przemyśle 

drzewnym wzrosła o 14,2%, a w przemyśle celulozowo-papierniczym (i przetwórstwa pa-

pierniczego) o 16,7%; w meblarstwie odnotowano natomiast spadek jej wartości o blisko 

4%.  

Ważnym stymulatorem rozwoju gospodarczego i zarazem miarą międzynarodowej kon-

kurencyjności jest eksport. W Polsce ma on szczególne znaczenie dla producentów wyro-

bów drzewnych, zwłaszcza mebli. Drewno i produkty jego przerobu stanowią około 11% 

wartości polskiego eksportu, a meble są jedną z ważniejszych grup towarowych w dosta-

wach za granicę. Import produktów drzewnych ma udział w imporcie Polski w wysokości 

blisko 5%.  

Produkcja materiałów priorytetem w zużyciu drewna  
Zapotrzebowanie na drewno do celów materiałowych jest wynikiem potrzeb na produkty 

w ostatnim ogniwie łańcucha: „surowiec drzewny – materiały drzewne – wyroby gotowe”, a 

więc głównie popytem pochodnym (wtórnym), wynikającym z rozmiarów i struktury popytu 

na produkty finalne zgłoszonego przez ostatecznych konsumentów. Bezpośrednimi odbior-

cami surowca drzewnego (w różnej postaci) są natomiast poszczególne branże przemysłu 

drzewnego, przemysł celulozowy, a ostatnio – sektor energetyczny. Co charakterystyczne, 

niektóre branże korzystają z tych samych sortymentów surowca i pod tym względem są dla 

siebie konkurencyjne (np. tzw. papierówka zużywana jest przez przemysł celulozowy, ale 

także przez przemysł płyt drewnopochodnych, producentów palet i małej architektury drew-

nianej). Co oczywiste, branże drzewne usytuowane na początku ciągu produkcyjnego (tar-

tacznictwo, produkcja płyt drewnopochodnych i mas włóknistych) są bardzo wrażliwe na 

warunki dostępu do surowca drzewnego.  

Podaż drewna na polskim rynku jest determinowana zasadniczo przez produkcję tego su-

rowca z krajowych zasobów surowcowych. W 2010 roku było to około 36 mln m3. Baza ta 

jest wzbogacana przez drewno pochodzące z importu w niewielkim stopniu (6% w stosunku 

do pozyskania). Poza drewnem z lasu, i to w postaci okrągłej, źródłami surowca drzewnego 

o powoli rosnącym znaczeniu są również: zrębki leśne (powstające w lesie, najczęściej na 

miejscu wyrębu, z tyczek, żerdzi, gałęzi, karpy, pniaków itp), drewno spoza lasu (w tym z 

plantacji drzew szybkorosnących, z zadrzewień dróg, terenów miejskich itp.) oraz drzewne 

produkty uboczne (pozostałości, odpady drzewne) z produkcji, powstające w różnych bran-
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żach drzewnych, a także drewno poużytkowe. Generalnie w Polsce można mówić o pełnym 

wykorzystaniu drzewnych pozostałości (odpadów) produkcyjnych i zbyt małym – innych 

źródeł biomasy drzewnej, a zwłaszcza drewna poużytkowego.  

Wachlarz możliwych zastosowań drewna, materiałów i wyrobów drzewnych jest bardzo 

szeroki. Szacuje się, że jest to już około 20 tys. wyrobów i to w wielu dziedzinach gospodar-

ki, to jest w: budownictwie, transporcie, górnictwie, łączności, energetyce, rolnictwie, handlu 

i gospodarce magazynowej, włókiennictwie, lotnictwie, przemyśle okrętowym, maszynowym, 

elektrotechnicznym i oczywiście – w gospodarstwach domowych.  

W 2010 roku orientacyjna struktura zużycia drewna okrągłego pozyskanego w Polsce by-

ła następująca:  

94% – przemysł,  

  5% – energia,  

  1% – inne cele.  

W przemysłowym przerobie drewna okrągłego połowa wolumenu trafia do produkcji ma-

teriałów tartych, około 28% – do produkcji płyt drewnopochodnych i 12% do produkcji mas 

włóknistych.  

Drewno źródłem zielonej energii  
Stymulatorami rozwoju odnawialnych źródeł energii jest z jednej strony konieczność za-

pobiegania zmianom klimatu, a z drugiej – potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa energe-

tycznego. Wiąże się z tym kwestia wypełnienia przez Polskę międzynarodowych zobowią-

zań dotyczących wykorzystania surowców odnawialnych do wytwarzania energii, sprzyjanie 

zasadzie zrównoważonego rozwoju gospodarki, ale również – konieczność oszczędzania 

surowców naturalnych, w tym drewna.  

Produkcja energii ze źródeł odnawialnych wynosi w Polsce 10,2% całej produkcji energii i 

6,8% jej konsumpcji (2010). Zgodnie z wyznaczonymi przez Unię Europejską indykatywnymi 

celami ilościowymi dotyczącymi udziału energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, Polska 

zobowiązała się uzyskać w 2010 roku wskaźnik na poziomie 7,5%.  

Położenie i ukształtowanie terenu, z ograniczoną możliwością wykorzystywania energii 

wodnej czy siły wiatru powoduje, że w Polsce głównym kierunkiem rozwoju energetyki od-

nawialnej jest wykorzystywanie dostępnych źródeł biomasy. Szacuje się, że aktualnie z 

biomasy pochodzi 85,4% „zielonej” energii (5,9 mln toe – ton oleju ekwiwalentnego, umow-

nego); w przeważającej mierze jest to biomasa drzewna.  

Należy dodać, że w polityce gospodarczej Polski oficjalnie zakłada się, że zużycie drew-

na na cele energetyczne nie powinno powodować jego niedoborów dla celów przemysło-

wych. Wynika to z dużego znaczenia branż drzewnych, zwłaszcza meblarstwa, dla gospo-

darki narodowej. Na cele energetyczne można ewentualnie przeznaczać biomasę drzewną, 

którą stanowi: gorszej jakości surowiec drzewny z lasu, drewno z plantacji drzew szybkoro-

snących, niewykorzystane pozostałości/odpady produkcyjne, drewno poużytkowe. W prak-
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tyce bowiem sytuacja nie jest pozytywna i występują okresy deficytu drewna potrzebnego 

do celów produkcyjnych.  

Chociaż duże i stale rosnące jest znaczenie problematyki zużywania biomasy różnego 

rodzaju do wytwarzania energii to niewiele, jak dotychczas, jest opracowań systemowych 

tego zagadnienia i stosunkowo mało informacji i wiedzy o wielkości tworzącego się rynku 

biomasy drzewnej. Z najnowszych badań Instytutu Technologii Drewna wynika [1,2], że w 

2010 roku zapotrzebowanie na biomasę drzewną do celów energetycznych w Polsce wyno-

siło 14,5-16,4 mln m3 (10,0-11,5 mln ton). Szacuje się przy tym, że w 2010 roku około 26% 

biomasy drzewnej (w różnej postaci i z różnych źródeł) zostało zużyte przez energetykę 

zawodową, a około 14% przez energetykę przemysłową; najwięcej, bo blisko 60% trafiło do 

innych użytkowników (gospodarstwa domowe, rolnictwo, usługi). Badania ITD wykazały też, 

że branże drzewne zużyły na własne cele energetyczne około 3 mln m3 biomasy drzewnej 

pochodzącej z tego sektora (drzewne produkty uboczne/pozostałości poprodukcyjne).  

Warto też dodać, że rynek drewna dla celów energetycznych jest w ostatnich kilku latach 

dodatkowo stymulowany przez dynamicznie rozwijający się segment produktów drewnopo-

chodnych – tzw. peletów (pellets). Jak się ocenia, w 2010 roku ich produkcja wyniosła około 

614 tys. ton, przy czym blisko 90 tys. ton zostało wyeksportowane. Można też przewidywać, 

że w następnych latach będzie rosło znaczenie drewna pochodzącego z plantacji drzew 

szybkorosnących (wierzba, topola), gdyż zgodnie z regulacjami legislacyjnymi udział bioma-

sy pochodzącej z takich upraw (a nie z drewna pochodzącego bezpośrednio z lasu, z odpa-

dów leśnych, czy drzewnych pozostałości/odpadów przemysłowych) w łącznej masie bio-

masy wykorzystywanej w procesach spalania powinien się zwiększać. Należy jednak zda-

wać sobie sprawę, że po pierwsze rynek biomasy z takich plantacji tworzy się stosunkowo 

wolno (z uwagi na czas niezbędny do osiągnięcia przez uprawiane drzewostany zdolności 

do pełnego plonowania), a po drugie – głównym stymulatorem zakładania plantacji są sub-

wencje.  

Dla funkcjonowania sektora drzewnego i budowy jego strategii rozwoju niezbędne jest 

zapewnienie długofalowego zaopatrzenia w drewno z krajowej bazy, co oznacza rozwiąza-

nie problemu przeznaczania wartościowej biomasy drzewnej na produkcję energii. Ponadto, 

wysoce pożądane i pilne jest podjęcie kompleksowych, wieloaspektowych badań wykorzy-

stywania biomasy drzewnej na cele energetyczne w ramach współpracy wszystkich ośrod-

ków naukowych i z udziałem przemysłu. Rozwiązanie dylematów występujących „na styku” 

rynku drzewnego i rynku biomasy drzewnej na cele energetyczne wymaga uwzględnienia 

wielu aspektów, a co najmniej: weryfikacji krajowego ustawodawstwa dotyczącego rynku 

biomasy drzewnej, pokonania barier w logistyce na rynku biomasy drzewnej, rozważenia 

zagadnienia opłacalności (produkcji nośników energii z biomasy drzewnej, korzystania z 

takiej energii, instalowania urządzeń do spalania itd.), nowych rodzajów nośników energii z 

biomasy drzewnej, innowacyjnych urządzeń i technologii przygotowywania i spalania bio-

masy drzewnej, nowych technik i technologii produkcji biopaliw z biomasy drzewnej, popra-
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wy efektywności spalania, nowych urządzeń i technik pomiarowych, biorafinerii, a także 

uwzględnienia roli przemysłów z otoczenia w procesie wykorzystywania biomasy drzewnej 

(przemysł elektroniczny, chemiczny i inne) [3].  

 

Na podstawie:  
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energetycznego wykorzystania i przewidywany popyt na nośniki energii z biomasy drzewnej 
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3. Ratajczak E., Cichy W., Drewno a energetyka, referat wygłoszony na posiedzeniu Ko-

mitetu Technologii Drewna PAN w dniu 25 kwietnia 2012  
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Dorota Dukarska∗ 

Nowoczesne systemy budowlane z tworzyw 
drewnopochodnych 

Do niedawna dom drewniany w Polsce kojarzony był przede wszystkim z obiektem nie-

trwałym, łatwopalnym oraz drogim w budowie i eksploatacji. Zmiany w mentalności społe-

czeństwa, zwrot w kierunku budownictwa ekologicznego i energooszczędnego oraz nowe 

technologie wytwarzania materiałów drewnopochodnych i sposobów ich łączenia, spowo-

dowały wyraźny rozwój budownictwa drewnianego w naszym kraju. Najbardziej popularną 

metodą budownictwa drewnianego, szczególnie małogabarytowego jest technologia lekkiej 

konstrukcji szkieletowej tzw. kanadyjczyk, która od lat stosowana jest już w krajach skandy-

nawskich oraz Ameryki Północnej. W ostatnim czasie obserwuje się wyraźny wzrost zainte-

resowania budownictwem w wysokim stopniu prefabrykowanym. Prefabrykacja elementów 

ścian, dachów i stropów w znaczący sposób skraca czas budowy (stosowane są systemy, w 

których czas wznoszenia budynku mieszkalnego wynosi zaledwie 3 dni), uniezależnia bu-

dowę od warunków atmosferycznych oraz zapewnia wyższą jakość i gwarancję wykonanych 

prac. W świecie stosowanych jest obecnie wiele nowoczesnych systemów opartych na pre-

fabrykowanych elementach z materiałów drewnopochodnych. Systemy te usystematyzować 

można ze względu na technologię wznoszenia ścian oraz kształt podstawowego elementu 

konstrukcyjnego [5]. Podział i nazwy wybranych systemów przedstawia rys. 1 (za artyku-

łem).  

Z przeglądu materiałów informacyjnych dotyczących technologii wytwarzania budowla-

nych materiałów drewnopochodnych wynika, iż powszechnie stosowane są masywne two-

rzywa płytowe, powstałe poprzez klejenie, spajanie łącznikami metalowymi bądź drewnia-

nymi tarcicy iglastej oraz tworzyw typu płyty wiórowe, płyt OSB lub LVL. Ciekawym rozwią-

zaniem konstrukcyjnym są również lekkie skrzynkowe elementy pustakowe, czy też elemen-

ty panelowe z warstwą materiału izolacyjnego. 

W niniejszym artykule przedstawione zostały wybrane systemy budownictwa drewniane-

go, które ze względu na takie zalety jak energooszczędność, łatwość i czas montażu wydają 

się najciekawszymi propozycjami dla polskiego inwestora.  

Budownictwo z bali litych stanowi najstarszy sposób budowy domów z drewna. Obecnie 

bal pełny z drewna litego zastąpić można prefabrykowanym balem klejonym warstwowo lub 

balem zespolonym z materiałem termoizolacyjnym typu polistyren lub pianka PUR. Przykła-

dem systemu budowlanego z bali prefabrykowanych jest system Magnus M-Bal, w którym 

stosuje się gotowe bale o przekroju kołowym lub prostokątnym oraz o długości dostosowa-

nej do projektu domu. System ten jest chroniony polskim i międzynarodowym prawem pa-

                                                        
∗  dr inż. Dorota Dukarska, Katedra Tworzyw Drzewnych, Wydział Technologii Drewna  

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań 
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tentowym. Wypełnienie wewnętrznej przestrzeni bali M-Bal materiałem termoizolacyjnym 

pozwoliło na znaczną energooszczędność w trakcie eksploatacji budynku (współczynnik 

przenikania ciepła ścian rzędu 0,18-0,24 W/m2K). Do produkcji bali stosowane jest drewno 

suszone komorowo do wilgotności 12%, toteż zachowują one stabilność wymiarową i w 

odróżnieniu od bali litych nie ulegają skręceniu. 

Charakteryzują się ponadto mniejszym ciężarem wła-

snym aniżeli bale lite, co umożliwia ich montaż bez 

użycia ciężkiego sprzętu, ograniczając tym samym 

koszty i czas budowy domu. W systemie Magnus M-

Bal dostępne są również bale jednostronne, mające z 

jednej strony np. płytę gipsowo-kartonową, co w za-

leżności od indywidualnych upodobań pozwala na 

dowolny sposób wykończenia ściany. Nowością jest 

również technologia łączenia elementów konstrukcyj-

nych domu za pomocą metalowych szpili (rys.2), co 

zapewnia konstrukcji wysoką stabilność i wytrzyma-

łość, np. na napór mas powietrza oraz ruchy sej-

smiczne [19].  

W zakresie budownictwa szkieletowego niewątpliwie innowacyjnym rozwiązaniem jest 

zastosowanie belek dwuteowych (I-beam), które w zależności od producenta wytwarzane są 

ze środnikiem z płyty OSB 3, płyty pilśniowej twardej oraz pasów z drewna klejonego na 

mikrowczepy lub LVL. Dwuteowy przekrój belek zapewnia im wyjątkową wytrzymałość, 

sztywność i stabilność przy niskim ciężarze własnym oraz brak tendencji do skręcania. Mała 

grubość środnika belek (8-10 mm) pozwala na redukcję mostków termicznych występują-

cych często w konstrukcjach z drewna litego. Zalety te, jak również łatwość montażu i ob-

róbki oraz możliwość prowadzenia przez środniki instalacji technicznych spowodowały, iż w 

krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej belki dwuteowe wyparły w znacznym stop-

niu drewno lite, stosowane na konstrukcje ścian, stropu i dachu. Technologię szkieletu 

drewnianego opartą na belkach dwuteowych zastosowano m. in. w systemie Kronopol, w 

którym elementy konstrukcyjne ścian, stropów i dachów wykonuje się z belek ze środnikiem 

z płyty OSB 3 o grubości 10 mm i z pasów drewna klejonego (rys.3), [21]. W analogiczny 

sposób zastosować można belki dwuteowe firmy Steico ze środnikiem z płyty pilśniowej 

twardej, dostępne również w wersji ze środnikiem obustronnie izolowanym płytą pilśniową 

porowatą [4].  

 

Rys.2. Sposób łączenia bali w sys-
temie Magnus M-Bal [19]  
www.mahnusholding.pl 
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Rys. 3. Belki dwuteowe w Systemie Kronopol [21]  

 

Innowacyjnym rozwiązaniem w konstrukcji szkieletowej jest system łączników Induo do 

łączenia elementów szkieletu z drewna litego, drewna warstwowo klejonego i pustakowych 

belek krzyżowych (rys.4). Łączniki te w postaci żeliwnych kotew z wypustami i wewnętrznym 

gwintem zapewniają szybki i łatwy montaż, ograniczając tym samym koszty budowy [12].  

 

 

 

 

Alternatywą technologii szkieletowej jest system płytowy. W technologii tej konstrukcje 

ścian, stropów i dachów wykonuje się z masywnych elementów płytowych z tarcicy iglastej – 

głównie świerkowej – oraz klejonych warstwowo płytowych materiałów drewnopochodnych, 

typu płyta wiórowa lub płyta OSB. System ten posiada zalety typowe dla elementów prefa-

brykowanych tj. stabilność i trwałość konstrukcji, szybki i łatwy montaż. Stosowane elementy 

są dyfuzyjne otwarte, co zapewnia optymalną wilgotność i mikroklimat w pomieszczeniach. 

Wysoka estetyka ich powierzchni stwarza możliwość wyeksponowania całości bądź części 

konstrukcji. System płytowy stosowany jest w budownictwie jedno- i wielorodzinnym oraz 

przemysłowym. Istnieje również możliwość łączenia go z tradycyjną technologią murowaną 

[15]. W Polsce pierwszym stosowanym systemem płytowym jest monolityczny system z 

elementów HBE, z drewna świerkowego klejonego warstwowo, łączonych na pióro-wpust 

(rys.5). Do budowy ścian stosuje się elementy o grubości 80 lub 100 mm, które łączone są 

ze sobą oraz z fundamentem za pomocą specjalnych łączników stalowych oraz śrub. Po-

między frezami poszczególnych elementów ściennych pozostawia się specjalny kanał do 

prowadzenia przewodów instalacji elektrycznej. Prefabrykowane elementy stropowe skraca-

Rys.4. Łącznik Induo i przykłady jego zastosowania [12] 
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ją czas montażu i eliminują konieczność stosowania stempli podstropowych, co pozwala na 

wczesne rozpoczęcie prac wykończeniowych w pomieszczeniach niższych kondygnacji 

(rys.6). Konstrukcję więźby dachowej stanowią natomiast krokwie z drewna klejonego war-

stwowo lub klejonego na długość o przekroju 80 x 200 mm. Niewątpliwą zaletą tego syste-

mu jest krótki czas budowy. Montaż konstrukcji z elementów HBE w przypadku parterowego 

domu o powierzchni ok. 120 m2 trwa 3 dni, a doprowadzenie go do stanu deweloperskiego 

ok. 3 miesięcy [15].  

W kolejnym systemie płytowym podstawowym 

elementem konstrukcyjnym ścian, stropów i da-

chu są płyty z desek świerkowych bądź sosno-

wych o grubości 17, 27 i 33 mm, sklejane war-

stwowo klejem poliuretanowym lub me- lami-

nowym. Układ desek w poszczególnych war-

stwach płyty jest wzajemnie prostopadły, toteż 

materiał ten nazywany jest również de- sko-

sklejką (rys.7). Technologię tę stosuje sys-

tem Leno występujący w wersji LenoTec – 

elementy w całości wykonane z klejone- go 

drewna litego, gęstość 530 kg/m3, prze- zna-

czony do budowy ścian, stropów i da-

chów, Leno K – „Kerto in Leno”, nowy sys-

tem, w którym warstwę środkową stano- wi 

LVL o grubości 26 mm lub 31 mm oraz Le-

noStrand – wytworzony poprzez krzyżo- we 

sklejenie płyt OSB 3/OSB 4, gęstość w za-

leżności od przeznaczenia 650 i 800 

kg/m3, stosowany do budowy ścian ze-

wnętrznych, wewnętrznych i działowych [1, 2, 

5]. Przykładowo wielkoformatowe płyty sys-

temu LenoTec sklejane z 3; 5; 7; 9; itd. 

warstw drewna, uzyskują max. wymiary rzędu 

4,80 m x 20 m oraz grubość od 50 do 300 mm. Charakteryzują się one doskonałą stabilno-

ścią wymiarową, są otwarte dyfuzyjnie, a ich nośność porównywalna jest do płyt żelbetono-

wych. Zastosowanie LVL jako warstwy środkowej pozwoliło dodatkowo na wyeliminowanie 

wszelkich nieszczelności ścian zewnętrznych i uzyskanie przegrody szczelnej, aczkolwiek 

oddychającej, oraz o korzystnych właściwościach akustycznych i termoizolacyjnych.  

Powyżej opisano systemy oparte na tarcicy klejonej wodoodpornymi środkami wiążącymi. 

W kolejnych dwóch prezentowanych technologiach elementy konstrukcyjne powstają po-

przez scalenie tarcicy aluminiowymi sztyftami pierścieniowymi (system Massive Holz Mauer 

Rys.6. Budowa domu w systemie HBE  

[15] 

Rys.5. Element konstrukcyjny HBE [15] 

Rys.7. Element konstrukcyjny Leno[2] 
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– MHM) bądź też drewnianymi dyblami (systemy Toma Holz 100 i Nur Holz). Istotą systemu 

MHM jest jednostronnie ryflowana tarcica świerkowa o grubości 23 mm, wilgotności 14% i o 

przemiennie ukształtowanych na wręgi krawędziach bocznych. Tarcica układana jest w płytę 

wielowarstwową (max. 15 warstw) o wzajemnie prostopadłym przebiegu w poszczególnych 

warstwach, a następnie automatyczna gwoździarka wbija łączniki dociskając poszczególne 

jej warstwy. Ryflowana powierzchnia tarcicy powoduje, iż obecne pomiędzy warstwami po-

wietrze w znacznym stopniu zmniejsza wartość współczynnika przenikania ciepła do 0,095 

W/m2K, zapewnia bardzo dobrą akumulację ciepła i izolacyjność akustyczną (Rw dla ściany 

o grubości 34 mm wynosi 48 dB) oraz eliminuje konieczność stosowania folii paroizolacyjnej 

[5, 20].  

W przypadku systemów Toma Holz 100 i Nur Holz metalowe łączniki zastąpiono suszo-

nymi komorowo śrubowymi dyblami drewnianymi o średni-

cy 16-21 mm. Systemy te opierają się na elemencie kon-

strukcyjnym powstałym z tarcicy ułożonej krzyżowo oraz 

pod kątem 45º, którą po nawierceniu otworów łączy się 

dyblami (ryc.8), [3, 5, 22]. Deski warstwy środkowej mają 

większą grubość – w systemie Nur Holz rzędu 60-80 mm 

[22]. Osadzone w otworach dyble absorbują wilgoć i pęcz-

niejąc trwale łączą poszczególne warstwy tarcicy. Uzyska-

ne w ten sposób elementy konstrukcyjne mają grubość do 

ok. 380 mm. Systemy Toma Holz 100 i Nur Holz stosować 

można do budowy ścian, dachów i stropów. Zaletą ich jest 

fakt, iż elementy konstrukcyjne wykonane są w całości z 

drewna, bez udziału syntetycznych środków wiążących czy też metalowych łączników, a 

więc są to produkty w wysokim stopniu ekologiczne.  

W technologii Kronoply Magnum Board oraz Homogen 80 tarcicę zastąpiono 

odpowiednio płytami OSB oraz płytami wiórowymi. W systemie Magnum Board do budowy 

domów, m. in. pasywnych, stosowane są elementy klejone z kilku warstw 25-cio mm płyt 

OSB 4 do nominalnej grubości 75, 100 i 125 mm, które następnie łączone są między sobą 

za pomocą śrub o długości 200 mm [16].  

System Homogen 80 stosowany jest przede wszystkim do budowy parterowych domów 

jednorodzinnych z poddaszem użytkowym. Poszczególne elementy ścienne wykonane są z 

płyt wiórowych typu P4 i P5 klejonych do grubości 80 mm. Powstałe masywne płyty łączy 

się w wielkowymiarowe elementy do wysokości kondygnacji na tzw. obce pióro [18]. 

Pochodną systemu płytowego jest system skrzynkowy Lignatur, w którym podstawowy 

element konstrukcyjny produkowany jest w postaci zamkniętej lub otwartej skrzynki z tarcicy 

[17]. Dostępne są cztery podstawowe elementy Lignatur (rys.9):  

Rys.8. System Nur Holz [22] 
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LKE – pojedyńcze elementy łączone na wpust – 

wypust o szerokości 195 mm, wysokości 80-320 

mm i długości do 12 m. 

LFE – szerokość pojedyńczego elementu rzędu 

514-1000 mm, wysokość 120-320 mm i długość do 

16 m.  

LSE – w postaci otwartej skrzynki wypełnionej 

izolacją w postaci maty, szerokość elementu 514-

1000 mm, wysokość 160-240 mm i długość do 12 

m, stosowany zazwyczaj w konstrukcji dachowej, 

element wysoce dźwiękochłonny. 

Easy – stosowany w konstrukcji lekkich stropów, 

wytrzymałość porównywalna do drewna klasy C24, 

wysokość i szerokość 150 lub 190 mm. Istnieje 

możliwość poprowadzenia pomiędzy 

poszczególnymi elementami przewodów 

instalacyjnych.  

Technologia systemu HIB (znana i dostępna już 

Polsce), oparta jest z kolei na konstrukcji ścian z 

modułowych bloków w postaci pustaków wykonanych z płyt z litego drewna jodłowego o 

grubości 32 mm, łączonych tzw. „żebrami” za pomocą drewnianych kołków bez użycia kleju 

(płyty GFM, tj. glue free massive plate) – rys. 10. Atutem tego systemu jest przede 

wszystkim prostota montażu poszczególnych 

elementów, co pozwala inwestorowi na samodzielną, 

bądź z niewielką pomocą, budowę własnego domu. 

Pojedyńcze elementy łączone na pióro-wpust układa się 

warstwowo z przesunięciem w kolejnych warstwach. 

Połączenia na jaskółczy ogon zapobiegają dodatkowo 

przesunięciom w poziomie. Dużym ułatwieniem jest 

stosunkowo niewielki ciężar własny pustaków (do 25 

kg) oraz fakt, iż pustaki te już na etapie produkcji są w 

odpowieni sposób numerowane, co znacznie usprawnia prace budowlane. Wolną 

przestrzeń pomiędzy płytami pustaków wypełnia się wdmuchiwanym materiałem 

izolacyjnym, np. włóknem drzewnym, a w wydzielonej przestrzeni instalacyjnej prowadzi się 

przewody instalacji elektycznej [11]. Podobna technologia stosowana jest w systemie Steko.  

Rosnące wymagania odnośnie energooszczędności i jednocześnie rosnące ceny energii, 

zwróciły uwagę potencjalnych inwestorów na technologię SIP, która w Polsce jest jeszcze 

stosounkowo mało znana, natomiast w USA panele SIP 

stosowane były już w latach 50 ubiegłego wieku. Panel SIP to 

Rys.9. Elementy Lignatur [17] 

Rys.10. Pustak HIB [11] 

Rys.11. Panel SIP [24] 

Rys.12. Panele Stek [10] 
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izolowany panel strukturalny składający się z trzech warstw: zewnętrznych głównie z płyty 

OSB oraz środkowej wypełnienionej styropianem ekspandowanym bądź pianką 

poliuretanową (rys.11) [23]. Stosowane są do budowy ścian zewnętrznych i wewnętrznych, 

stropów oraz jako pokrycia dachowe budynków mieszkalnych, gospodarczych i 

przemysłowych. Podstawową zaletą tego materiału jest bardzo korzystny współczynnik 

przenikania ciepła ścian (ściana o grubości 322 mm posiada U=0,10 W/m2K) oraz wysoki 

poziom izolacyjności akustycznej. Przy stosunkowo niskim ciężarze własnym panele te 

wykazują odporność na wyboczenia, wszelkiego rodzaju szkodniki oraz znaczną 

wytrzymałość nawet w warunkach huraganu czy trzęsienia ziemi. Istotny jest również niski 

koszt oraz krótki czas budowy. Prefabrykowane panele z przygotowanymi otworami pod 

stolarkę otworową, puszki elektryczne czy inne instalacje dostarczane są na plac budowy i 

montowane do podwaliny za pomocą metalowych łączników (wkręty, gwoździe), natomiast 

między sobą, za pomocą podwójnego słupka drewnianego, który zachodzi pomiędzy płyty 

poszycia sąsiadującego panela. Całość wieńczy górny oczep. W każdym panelu 

przygotowane są pionowe i poziome kanały do prowadzenia instalacji elektrycznej. 

Odpowiednikiem systemu SIP są panele Stek zbudowane standardowo z okładzin z drewna 

litego (świerk, jodła) o grubości 17 mm i 27 mm oraz warstwy środkowej z polistyrenu o 

różnych grubościach, tj. 40, 60, 80 i 100 mm [10]. W tym przypadku panele łączone są na 

pióro-wpust, a ich max. długość wynosi 12,5 m (rys.12). 

Do grupy elementów panelowych należą również panele Lignum K, opracowane i 

opatentowane przez Arch Legno, składające się z okładzin z płyt OSB o grubości 15 mm lub 

20 mm oraz warstwy środkowej w postaci izolacyjnych płyt pilśniowych o grubości 60-120 

mm [10]. 

Najnowszymi rozwiązanami dla budownictwa z tworzyw drewnopochodnych są dwa 

nowe tworzywa, również typu sandwich: DendroLight oraz Kielsteg. Pierwszy z nich składa 

się z okładzin z drewna klejonego, płyt wiórowych, sklejki czy też cienkich płyt MDF oraz 

rdzenia wykonanego ze żłobkowanych warstw drewna litego, klejonych ze sobą na 

szerokość pod kątem 45º. Uzyskany materiał wykazuje nieporównywalnie wyższą 

wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn aniżeli płyta wiórowa, OSB czy 

MDF, natomiast wytrzymałość na zginanie porównywalną do drewna klasy C24. Ponadto 

wykazuje stabilność wymiarową w każdych warunkach klimatycznych, wysoką zdolność 

utrzymywania łączników, niską gęstość w granicach 

250-300 kg/m3 oraz wysoką ognioodporność (F30, 

przy impregnacji F60) [7]. Elementy Dendrolight 

stosowane mogą być do budowy ścian, stropów i 

dachów. Z kolei elementy Kielsteg polecane są do 

konstrukcji o dużych rozpiętnościach, na stropy i 

dachy w obiektach mieszkalnych, użyteczności 

publicznej oraz hal przemysłowych. Stosowana w 
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procesie wytwarzania Kielsteg prasa Minda umożliwia wytworzenie elementów o 

wysokościach od 200 do 800 mm i długościach od 4 do 35 m [13]. Warstwy zewnętrzne 

Kielsteg wykonane są z krawędziaków świerkowych, pomiędzy które wklejane są 

wyprofilowane elementy z płyty OSB lub sklejki 

(rys.13). Wolne przestrzenie w warstwie środkowej 

umożliwiają prowadzenie wszelkiego typu instalacji 

technicznych.  

Systemy modułowe i kontenerowe to tzw. systemy zamknięte, oparte na technologii 

szkieletowej, w których prefabrykowane obiekty, z osadzoną stolarką otworową, 

przygotowane pod montaż instalacji, a nawet z 

meblami i sprzętem AGD, w całości przenoszone 

są na plac budowy, gdzie ustawiane są na 

uprzednio przygotowanej ławie fundamentowej. 

Każdy moduł ustawiany jest dźwigiem jeden po 

drugim, tworząc w ten sposób np. blok mieszkalny, 

nawet do kilkudziesięciu mieszkań (rys.14). 

Systemy te stosowane są do budowy obiektów 

biurowych, gastronomicznych, usługowo-

handlowych, a także budynków mieszkalnych 

jedno- i wielorodzinnych, budynków rekreacyjnych 

i letniskowych oraz obiektów socjalnych i in. Podstawowym elementem konstrukcyjnym 

systemu modułowego jest szkielet drewniany wypełniony warstwą termoizolacji i 

wykończony od wnętrza płytą poszycia, np. g-k, a od strony zewnętrznej dodatkową 

warstwą termoizolacji i materiałami elewacyjnymi. Obecnie przyjęte technologie pozwalają 

również na produkcję modułów o wysokich parametrach cieplno-akustycznych, 

spełniających wymogi również budownictwa pasywnego. 
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Rys. 1. Podział i przykłady systemów budowlanych z tworzyw drewnopochodnych  
 
 



Piotr Borysiuk, Grzegorz Kowaluk∗ 

Intensywny rozwój kompozytów WPC  
Jeszcze kilka lat temu wyroby z kompozytów WPC (Wood Plastic Composites) były w 

Polsce praktycznie niedostępne, zaś sugestie, co do możliwości łączenia „ekologicznego 

drewna” z tworzywami sztucznymi spotykały się raczej z niechęcią potencjalnych odbiorców. 

Rynek tych materiałów rozwijał się przede wszystkim w Ameryce Północnej i Europie Za-

chodniej. Obecnie sytuacja ta uległa znacznej zmianie – wyroby z kompozytów WPC są 

coraz bardziej widoczne na krajowym rynku, a ich postrzeganie przez potencjalnych klien-

tów zdecydowanie się poprawia. Dowodem tego była szeroka gama wyrobów z WPC, pre-

zentowana na tegorocznych targach branżowych, takich jak BUDMA, czy DREMA – FUR-

NICA. Należy tu jednak zaznaczyć, że praktycznie w 100% materiały te pochodzą z importu: 

głównie z Chin, Europy 

Zachodniej bądź USA, 

gdzie ich produkcja wy-

kazuje stały trend rosną-

cy.  

Generalnie rzecz bio- 

rąc, kompozyty WPC, to 

materiały powstałe z 

połączenia termoplas-

tycznych tworzyw 

sztucznych (polietylenu, 

polipropylenu, polichlor-

ku winylu) z cząstkami 

drewna w postaci włó-

kien lub mączki. Oprócz 

drewna, jako napełniacze do wytwarzania kompozytów WPC wykorzystywane mogą być 

również cząstki pozyskane z innych surowców roślinnych, np. bagassy, bambusa, juty, ke-

nafu, konopi, kukurydzy, lnu, ryżu, sisalu itd. (Kuciel i in. 2010). Udział napełniaczy roślin-

nych w kompozycie, zależnie od jego rodzaju i przeznaczenia, waha się na ogół w grani-

cach 40÷60%, jednak przy dobrej homogenizacji składników zawartość cząstek lignocelulo-

zowych może osiągnąć poziom nawet 70-80%. W celu poprawy właściwości kompozytów 

WPC, jak i polepszenia efektywności procesu ich wytwarzania, do mieszaniny termoplast-

drewno wprowadzane są substancje dodatkowe. Ich ilość nie przekracza jednak zazwyczaj 

ok. 4-5%.  

                                                        
∗  dr inż. Piotr Borysiuk, dr inż. Grzegorz Kowaluk, Wydział Technologii Drewna SGGW,  

ul. Nowoursynowska 159/34 02-787 Warszawa 

 
Rys. 1. Przykładowe profile wyrobów z kompozytów WPC  

(fot. G. Kowaluk) 
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Obecnie do głównych kierunków wykorzystania kompozytów WPC, w których produkty te 

uzyskują coraz większe znaczenie, należy zaliczyć (Research Report 2003, Markarian 

2005, Smith i Wolcott 2006, Ashori 2008):  

– wyroby ogrodowe i inne stosowane na zewnątrz obiektów (w tym m.in. elementy 

pomostów, płotów, elementy zewnętrznego wykończenia budynków);  

– materiały konstrukcyjne (w tym m.in. profile okienne i drzwiowe);  

– infrastrukturę przemysłową (m.in. wyroby stosowane w przemyśle stoczniowym i 

transportowym);  

– przemysł motoryzacyjny (m.in. elementy zabudowy wnętrz pojazdów);  

– elementy wykończenia wnętrz (m.in. boazeria, deski podłogowe, listwy przypo-

dłogowe);  

  – przemysł meblarski.  

Elementy z kom-

pozytów WPC, rów-

nież te dostępne 

obecnie w naszym 

kraju, przeznaczone 

głównie do budowy 

tarasów, pomostów, 

balustrad i ogrodzeń 

(rys. 1), produkowa-

ne są w zdecydowa-

nej większości me-

todą ekstruzji (wytła-

czania). Poszcze-

gólne profile, ofero-

wane przez różne 

firmy, różnią się 

pomiędzy sobą za-

równo kształtem, jak i sposobem wykończenia oraz kolorystyką. Warto tu dodać, że ofero-

wane są zazwyczaj pełne systemy umożliwiające zarówno uzyskanie odpowiedniej kon-

strukcji tarasu (niezbędne profile) jak i jej trwałe zespolenie (specjalistyczne okucia) (rys. 2). 

Główną zaletą kompozytów WPC w kontekście takiego zastosowania, odróżniającą je od 

tradycyjnych elementów z drewna litego, jest zdecydowanie większa odporność na działanie 

czynników zewnętrznych, a w szczególności wody. Tworzywo sztuczne, stanowiące spoiwo 

kompozytu, spełnia również rolę środka hydrofobizującego. Wysoka odporność na działanie 

wilgoci daje również dużą odporność na atak grzybów, czy owadów. Wśród innych zalet 

kompozytów WPC warto wymienić również łatwość obróbki (mogą być stosowane standar-

dowe narzędzia i obrabiarki do drewna).  

 
Rys. 2. Przykładowe rozwiązanie konstrukcyjne z wykorzystaniem 

profili z kompozytów WPC (fot. G. Kowaluk) 
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Na przykładzie rynku niemieckiego warto natomiast zwrócić uwagę na wykorzystanie 

elementów z kompozytów WPC w przemyśle motoryzacyjnym. Z materiału tego wytwarzane 

są elementy wyposażenia wnętrz samochodów, między innymi wewnętrzne wykładziny 

drzwiowe i dachowe, deski rozdzielcze, półki tylne, elementy schowka na koło zapasowe, 

czy też elementy podłóg ciężarówek. Liczba elementów wykonanych na bazie kompozytów 

WPC w jednym samochodzie może wynosić nawet kilkadziesiąt sztuk, zaś ich łączna masa 

może przekraczać 40 kg (ryc. 3).  

 

  
model klasy A, 26 elementów, masa ok. 24 kg model klasy C, 20 elementów, masa ok. 17 kg 

  
model klasy E, 50 elementów, masa ok. 32 kg model klasy S, 32 elementy, masa ok. 43 kg  

Rys. 3. Przykładowe elementy z kompozytów WPC wykorzystywane w samochodach Mer-
cedes (Carus i Müssig 2008)  

 

Według szacunków, rynek kompozytów WPC na świecie wart jest ok. 2-2,5 mld. dolarów 

(Van Vuure 2008, Research Report 2003), przy czym liderem w ich produkcji są niezmien-

nie od wielu lat Stany Zjednoczone (Youngquist 1995, Gordon 1988, Research Report 

2003). W 2009 r. produkcja wyrobów opartych na kompozytach WPC osiągnęła w tym kraju 

poziom ok. 1000 tys. ton. W Europie w 2010 r. wytworzono ok. 190 tys. ton tych materiałów 

(http://woodplasticcomposites.org/), przy czym na rynku europejskim największym produ-
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centem kompozytów WPC (ok. 1/3 całości produkcji) są Niemcy. Równocześnie przewiduje 

się, że w 2015 roku roczna produkcja tych materiałów w Europie może osiągnąć poziom 

360 tys. ton. Obecnie coraz silniejszą pozycję w produkcji kompozytów WPC, z łączną ilo-

ścią ponad 300 tys. ton na rok, zyskują Chiny plasując się tym samym na drugim miejscu po 

USA. Około 75% tej produkcji trafia na eksport, między innymi do Europy i Stanów Zjedno-

czonych. Przewiduje się również, że tempo wzrostu produkcji tych kompozytów w Chinach 

w przeciągu najbliższych lat może wynieść nawet 30% do 50% rocznie.  

Biorąc pod uwagę intensywnie rozwijający się rynek kompozytów WPC, należy przypusz-

czać, że udział tych wyrobów na rynku krajowym będzie stale wzrastał, zarówno w aspekcie 

ich ilości, jak i kierunków zastosowań.  
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Piotr Boruszewski, Piotr Borysiuk *  

Kształtki sklejkowe – brzozowe czy bukowe? 
Współczesne trendy w produkcji sklejek i materiałów warstwowych polegają na tym, że 

produkcja przesuwa się do obszarów występowania tanich źródeł surowca i siły roboczej. 

Poza tym, w wielu krajach produkcja sklejek orientuje się wyłącznie na różne wyroby spe-

cjalne, których celem jest zastępowanie drewna okrągłego czy innych rodzajów materiałów, 

np. metali i tworzyw sztucznych oraz maksymalne wykorzystanie dekoracyjnych właściwości 

drewna naturalnego.  

Sklejki, pomimo silnej konkurencji ze strony „nowocześniejszych” tworzyw drewnopo-

chodnych stanowią nadal poszukiwany produkt na rynku. Są one produkowane z różnych 

gatunków drzew (zwłaszcza liściastych, rozpierzchło naczyniowych), przy zastosowaniu 

wysoce rozwiniętych technologii. W efekcie tych działań powstają innowacyjne materiały 

warstwowe o wielopłaszczyznowym zakresie stosowania. Czołowym producentem sklejek w 

Europie od wielu lat pozostaje Finlandia, z wielkością produkcji w 2010 roku wynoszącą 980 

tys. m3 (http://faostat.fao.org/). Fińscy producenci dysponują najnowocześniejszymi liniami 

technologicznymi. Oprócz tego są oni prekursorem rozwoju powierzchniowych wykończeń 

tych tworzyw.  

Obecnie w Polsce istnieje 8 fabryk produkujących sklejki w łącznej ilości około 407 tys. 

m3 według danych FAOSTAT za 2010 rok (http://faostat.fao.org/). Daje to Polsce 3 miejsce 

(za Finlandią i Hiszpanią) pod względem produkcji tworzyw tego typu wśród krajów Unii 

Europejskiej. Uwzględniając zróżnicowanie surowcowe sklejek, produkcja w większości 

obejmuje sklejkę liściastą. Spośród gatunków liściastych najczęściej wykorzystywana jest 

brzoza (62% w stosunku do ogółu surowca liściastego), w mniejszym zakresie wykorzysty-

wana jest natomiast olcha (32%) i buk (6%). Produkcja sklejek w Polsce w ostatnim dziesię-

cioleciu wykazywała lekką tendencję wzrostową (Rys. 1). Zmniejszenie produkcji po 2008 

roku spowodowane zostało ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym.  

W poniższych danych ilościowych (opierających się o zdolności produkcyjne linii techno-

logicznych w Polsce) nie uwzględniono mniejszych zakładów produkujących wyłącznie płyty 

stolarskie na bazie fornirów, lub też kształtki sklejkowe, głównie dla potrzeb przemysłu me-

blarskiego.  

 

                                                        
*   dr inż. Piotr Boruszewski, dr inż. Piotr Borysiuk, Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania 

w Przemyśle Drzewnym, Wydział Technologii Drewna SGGW,  
ul. Nowoursynowska 159/34 02-787 Warszawa, http://www.sggw.pl, http://wtd.sggw.pl  
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Rys. 1. Produkcja sklejki w Polsce w latach 2000 – 2010 wg danych FAOSTAT 

(http://faostat.fao.org/)  
 

Głównym surowcem wykorzystywanym w Polsce do produkcji kształtek sklejkowych jest 

drewno bukowe. Należy dodać, że w zależności od tego, czy ostateczna kształtka będzie 

posiadała jedną, dwie lub nie będzie miała powierzchni widocznej, mogą zostać użyte do jej 

wytworzenia również inne gatunki drewna takie jak: brzoza, olcha, jesion, klon, wiśnia, 

orzech, a nawet sosna. Chodzi tu również o wymagania dotyczące kolorystyki elementów.  

Materiały warstwowe, w tym sklejki jako tworzywa konstrukcyjne posiadają wysoką wy-

trzymałość w stosunku do ciężaru oraz wyrównane właściwości mechaniczne wzdłuż i w 

poprzek arkuszy. Tworzywa warstwowe odznaczają się większą wytrzymałością (na zgina-

nie, rozciąganie, ściskanie i ścinanie w płaszczyźnie płyty) niż inne produkty drewnopo-

chodne, m.in. płyty MDF, płyty OSB, płyty pilśniowe i płyty stolarskie (produkty drewnopo-

chodne o równoważnej grubości i wytrzymałości w stosunku do sklejki są od niej co najmniej 

kilka razy cięższe). Stabilność wymiarowa jest jedną z najistotniejszych cech materiałów 

warstwowych. Pod wpływem działania wilgoci są one bardziej odporne niż inne produkty 

drewnopochodne.  

Właściwości wytrzymałościowe sklejek wynikają z ich specyficznej – warstwowej budowy. 

Wpływają na nie zarówno wzajemny układ poszczególnych warstw, jak i ich grubość oraz 

parametry wytrzymałościowo – jakościowe forniru. W tradycyjnych sklejkach wzajemnie 

prostopadły przebieg włókien w sąsiednich fornirach wpływa na wyrównanie właściwości 

wytrzymałościowych wzdłuż i w poprzek arkusza. Wyrównanie to jest tym dokładniejsze im 

więcej warstw występuje w sklejce i im mniejsza jest grubość pojedynczej warstwy. W tabeli 

1 przedstawiono czynniki wpływające na parametry wytrzymałościowe tworzyw z forniru 

oraz siłę ich oddziaływania. W tym kontekście gatunek drewna odgrywa wyraźną, aczkol-

wiek niedominującą rolę. Istotniejsze są czynniki związane z układem fornirów w sklejce, ich 
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stopniem sprasowania, czy też naniesieniem kleju. Obrazowo wpływ poszczególnych wy-

branych czynników na parametry wytrzymałościowe przedstawiono na rys. 2.  

 

Tabela 1. Wpływ wybranych czynników na parametry wytrzymałościowe tworzyw z forniru:  
1 – relatywnie niewielki, 2 – wyraźny, 3 – dominujący (Niemz 1993)  

Czynnik 
Wytrz. na zginanie statyczne 

Moduł sprężystości 

Wytrz. na rozciąganie 

 

Gatunek drewna  2 2 

Jakość drewna  2 2 

Grubość forniru  2 2 

Rodzaj kleju  1 1 

Naniesienie kleju  3 2 

Wypełniacz  2 2 

Kąt pomiędzy przebiegiem włókien 
w sąsiednich warstwach  

3 3 

Stopień sprasowania  3 3 

Budowa  3 3 

 

 
Rys. 2. Wpływ wybranych czynników na parametry wytrzymałościowe tworzyw z forniru  

(Niemz 1993)  
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Rozpatrując drewno brzozowe i bukowe jako potencjalny surowiec do produkcji sklejek 

należy stwierdzić, że charakteryzują się one zbliżonymi parametrami fizyko-mechanicznymi 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2. Wybrane właściwości drewna brzozy i buka (Krzysik 1974, Niemz 1993)  

Właściwości Brzoza 
Betula verrucosa Ehrh. 

Buk 
Fagus silvatica L. 

Gęstość (15%) [kg/m3] 650 790 

Skurcz promieniowy [%] 5,3 5,8 

Skurcz styczny [%] 7,8 11,8 

Skurcz objetosciowy [%] 14,2 17,6 

Moduł sprężystości [N/mm2] 14000 14000 

Wytrzymałość na ściskanie w kierunku 
równoległym [N/mm2]  

60 60 

Wytrzymałość na ścinanie w kierunku 
równoległym [N/mm2]  

12 10 

Wytrzymałość na rozciąganie w kierun-
ku równoległym [N/mm2]  

137 135 

Wytrzymałość na zginanie statyczne 
[N/mm2]  

120 120 

 

Ze względu na specyfikę budowy anatomicznej, zarówno drewno bukowe jak i brzozowe 

nie stwarzają istotnych problemów technologicznych przy wytwarzaniu sklejek. Gotowe 

wyroby zaś odznaczają się zbliżonymi parametrami fizyko-mechanicznymi, przy czym sklejki 

brzozowe charakteryzują się mniejszym ciężarem jednostkowym (niższa gęstość surowca). 

Duża wytrzymałość przy umiarkowanej gęstości przyczyniła się do wykorzystania sklejek 

brzozowych w postaci kształtek w lotnictwie. Atutem w przypadku sklejek brzozowych jest 

również jasna barwa, drewno bukowe w wyniku obróbki hydrotermicznej ciemnieje.  

Ogólnie można przyjąć, iż wytwarzanie sklejki profilowej sprowadza się do: otrzymania 

odpowiednich formatek forniru, naniesienia na nie odpowiedniego rodzaju kleju, utworzeniu 

pakietów i następnie umieszczeniu ich w prasach o specjalnie ukształtowanych matrycach w 

celu uzyskania żądanego kształtu. Wyroby z gięto – klejonego zestawu fornirów odznaczają 

się dużą wytrzymałością w stosunku do ciężaru własnego i powierzchni przekroju elementu. 

Konstrukcje tych wyrobów są odporne na działanie obciążeń użytkowych. Kształtki sklejko-

we znajdują zastosowanie w meblarstwie, ponieważ są lżejsze i bardziej wytrzymałe od 

drewna litego, dając możliwość uzyskania form o dużej dowolności kształtów. Kształtki 

sklejkowe charakteryzują się większa żywotnością i odpornością na uszkodzenia mecha-

niczne niż inne, tradycyjne tworzywa drzewne, np. płyty wiórowe, czy MDF. Ponadto mają 

większą stabilność wymiarową w stosunku nie tylko do innych materiałów drewnopochod-

nych, ale i samego drewna.  
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Kształtki sklejkowe ze względu na występujące w nich krzywizny charakteryzują się 

zmienną sztywnością. W celu jej zwiększenia można stosować modyfikację budowy kształ-

tek np. poprzez miejscowe zwiększenie grubości elementu. Grubość kształtki zostaje 

wzmocniona przez dołączenie dodatkowych warstw fornirów, w miejscach, które narażone 

są na występowanie największych naprężeń. Należy zaznaczyć, iż długość fragmentu na 

jakim występuje wzmocnienie oraz grubość wzmocnienia zadecydują o właściwościach i 

sztywności materiału. Metodę wzmacniania kształtek uzupełnieniami z drewna litego, naj-

częściej bukowego, lub brzozowego stosuje się, gdy pojawia się konieczność zwiększenia 

właściwości mechanicznych wyprasek i polega na częściowym lub całkowitym usztywnieniu 

kształtek, przy równoległym utrzymaniu małej grubości elementu. Wstawki z drewna litego 

pozwalają na otrzymanie elementów, które będą sztywne w miejscach narażonych na ob-

ciążenia (właśnie dzięki zastosowaniu wstawek) i jednocześnie zachowają swoją spręży-

stość w pozostałych miejscach.  

Podsumowując należy stwierdzić, że forniry brzozowe mogą być i są wykorzystywane w 

technologii sklejek profilowych. Kształtki sklejkowe wytworzone z fornirów brzozowych od-

znaczają się dostateczną wytrzymałością i trwałością użytkową (porównywalną do elemen-

tów wytworzonych w tej technologii z fornirów bukowych). Ponadto kształtki z drewna brzo-

zowego posiadają względem kształtek bukowych bardziej jednolitą i jasną barwę.  
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Przemysł tworzyw drzewnych – ryzyko i zagrożenia  

Przemysł tworzyw drzewnych w Polsce  
Sektor drzewny to jeden z dynamiczniej rozwijających się segmentów polskiego przemy-

słu. Świadczy o tym wzrost rozwoju platformy technologicznej tego obszaru, który skupia w 

sobie elementy nanotechnologii, innowacyjnych materiałów oraz biogospodarki. Klasyfikacja 

PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) wyróżniła następujące branże wchodzące w skład 

sektora:  

– tartacznictwo,  

– tworzywa drzewne,  

– meblarstwo,  

– stolarka budowlana.  

Potencjał przemysłu drzewnego został przedstawiony w tab.1 w odniesieniu do produkcji 

sprzedanej w branży drzewnej w 2009 roku.  

 

Tabela 1. Produkcja sprzedana w branży drzewnej w roku 2009  
(Źródło GUS („Biuletyn statystyczny 9/2010”)  

Dział produkcji wg PKD 

Wartość [mln zł] 
i udziały produkcji 

sprzedanej 
[%] 

Wartość produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego ogółem  760 107,1 

Razem wartość produkcji sprzedanej „branży drzewnej” (bez mebli)  45 775,0 

Udział „branży drzewnej” w wartości sprzedanej przetwórstwa prze-
mysłowego ogółem  

6,02% 

W ramach „branży drzewnej”: produkcja drewna i wyrobów z drewna 
(bez celulozy i papieru) 

25.056,5 

Udział produkcji drewna i wyrobów z drewna w wartości sprzedanej 
przetwórstwa przemysłowego ogółem 

3,30% 

 

Pomijając produkcję celulozy i papieru, wartość produkcji sprzedanej branży drzewnej w 

roku 2009 wyniosła prawie 46 mld złotych, co daje 3,30% udziałów produkcji drewna i wyro-

bów z drewna w ogólnej produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego w Polsce. 

Prócz tego o wysokiej pozycji tego przemysłu świadczy fakt, że jego poziom zatrudnienia 

należy szacować na około 61 tys. miejsc pracy w ponad 8600 przedsiębiorstwach na terenie 

Polski.  

                                                        
*
  Dominika Borek, Michał Dąbrowski, Karol Łachacz, Gniewomir Żakowicz, SGGW, Wydział Technologii 

Drewna ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa 
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Dynamikę rozwojową przemysłu sektora drzewnego pokazują również prognozy Komitetu 

Drzewnego United Nations Economy Council Europe, według którego wzrost konsumpcji 

wyrobów drzewnych i papieru na obszarze Europy, Ameryki Północnej i Federacji Rosyjskiej 

w stosunku do roku 2011 (zanotowano wzrost o 0,8% w stosunku do 2010) wyniesie ponad 

1,5% [Gazeta Przemysłu Drzewnego Nr 2 (181), luty 2012].  

Polska jest wiodącym producentem tworzyw drzewnych w Europie, plasując się na trze-

cim miejscu w ilości produkowanych wyrobów. Wyprzedzają Polskę jedynie kraje, które 

ogólnie przyjęło się uważać za lepiej rozwinięte, tj. Finlandia i Niemcy. Nie mniej jednak 

profesjonalizm i wysokie wykształcenie kadry pracowniczej, stosunkowo niskie koszty pro-

dukcji (w porównaniu z kosztami w krajach Europy Zachodniej) oraz stale rozbudowująca 

się infrastruktura komunikacji (kolej, autostrady, drogi ekspresowe) zachęcają duże konsor-

cja do inwestowania w tym sektorze na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Rysunek 1. Liderzy produkcji tworzyw drzewnych w Europie w 2010 roku  
(faostat.fao.org)  

 

Rysunek 1 obrazuje procentowy udział sześciu wiodących krajów w produkcji tworzyw 

drzewnych w Europie w roku 2010. Liderem są Niemcy posiadający 31% udziałów, następ-

nie Hiszpania z 27%, a Polska plasuje się na trzeciej pozycji z 18%. Należy zaznaczyć, że 

przez produkcję rozumiemy wyrażone w m3 produkty przemysłu tworzyw drzewnych (rys 2).  
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Rysunek 2. Podział tworzyw drzewnych (badania własne)  

 

Pomimo licznych zakładów produkujących tworzywa drzewne, zauważalne były w latach 

2008-2009 spadkowe tendencje w produkcji płyt drewnopochodnych, które wynikały ze 

spadku podaży na tego typu asortyment. Jest to okres kryzysu gospodarczego na świecie, 

który nie ominął również branży drzewnej. Warto jednak prześledzić, jak w liczbach wyglą-

dał przemysł tworzyw drzewnych w Europie na przestrzeni lat 2005-2010 (rys 3).  

 

 
Rysunek 3. Produkcja tworzyw drzewnych w Europie w latach 2005-2010  

(faostat.fao.org)  
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Wskaźniki ekonomiczne pokazują, że produkcja płyt drewnopochodnych była największa 

w 2007 roku, natomiast w 2009 roku odnotowano najmniejszą produkcję w ostatniej deka-

dzie. Rok 2010 był rokiem odbudowy sektora przemysłu drzewnego, a zauważalne tenden-

cje rosnące i prognozy Komitetu Drzewnego UNECE (United Nations Economy Council 

Europe) na 2012 rok są optymistyczne. Wynika to ze wzrostu zapotrzebowania na płyty 

drewnopochodne w Polsce, np. na płyty OSB wzrost nawet o 4% (Polska pozostałaby dru-

gim po Niemczech, największym rynkiem zbytu tych wyrobów). 

Czynniki technologiczne przy produkcji tworzyw drewnopochod-
nych  

Surowce, jako baza do wytworzenia gotowego produktu, zawsze będą stanowiły istotny 

punkt w budżecie przedsiębiorstwa. W przypadku produkcji płyt wiórowych oraz MDF, głów-

nymi surowcami są: drewno, papier (służący do uszlachetniania powierzchni płyt poprzez 

laminowanie), klej i energia (rys. 4). 

 

 

Rysunek 4. Udział surowców w kosztach zużycia materiałów w 2010 roku  
(Dom Maklerski BDM S.A., szacunki własne)  

 

Koszty drewna od 2003 roku stale rosną i od tego czasu do chwili obecnej zaobserwo-

wano niemal dwukrotny wzrost ceny tego surowca. Ponadto nie tylko rosnące ceny są pro-

blemem. Największym utrudnieniem dla przedsiębiorców sektora drzewnego przy pozyski-

waniu drewna okrągłego jest polityka Lasów Państwowych odnośnie jego sprzedaży. Lasy 
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Państwowe są monopolistą w naszym kraju i 90% drewna sprzedawanego w Polsce pocho-

dzi od nich. Nie nakładają bezpośrednio limitów na zakup drewna, lecz determinują podaż 

surowca do sprzedaży, co ma znaczny wpływ na możliwości rozwoju w dobie permanentne-

go niedoboru surowca. Od 2004 roku bowiem, ilość sprzedawanego surowca utrzymuje się 

na mniej więcej stałym poziomie i nie jest w stanie zaspokoić w pełni zapotrzebowania rynku 

(rys. 5).  

 

Rysunek 5. Sprzedaż drewna przez Lasy Państwowe [tys. m3] (dane GUS)  

 

W 2008 roku sytuacja sprzedaży drewna w Polsce była porównywalna z krajami Europy 

Zachodniej. 80% drewna trafiało do stałych odbiorców, mających długą historię zakupową, a 

pozostałe 20% na aukcje internetowe w portalu e-drewno.pl, gdzie było dostępne dla 

wszystkich kupujących. W 2010 roku proporcja ta została zmieniona na 50 do 50, tzn. 50% 

dla stałych klientów (podmiotów współpracujących z LP co najmniej od roku) i 50% dla ogó-

łu na aukcjach. W 2011 proporcja znów uległa zmianie na 55 do 45. System ten ma charak-

ter bardzo spekulacyjny, prowadzi bowiem do podnoszenia cen do poziomów nieracjonal-

nych. Ponadto hamuje w znaczącym stopniu rozwój przedsiębiorstw, ponieważ nie zapew-

nia stałych dostaw surowca na okres dłuższy niż 6 miesięcy.  

Prowadzi to do jednego istotnego wniosku. Jeżeli Lasy Państwowe nie zmienią swojej 

polityki sprzedaży surowca, to ceny produktów branży drzewnej zaczną piąć się ku górze, 

właśnie ze względu na konieczność ściągania drewna okrągłego z coraz bardziej odległych 

regionów.  

Analiza zagrożeń przemysłu tworzyw drzewnych  
Na przestrzeni ostatniej dekady, wraz ze wzrostem rozwoju produkcji tworzyw drewnopo-

chodnych w Polsce, coraz częściej spotkać możemy się z czynnikami ryzyka, powodującymi 

zagrożenie dla wszystkich branżowych przedsiębiorstw. Są to zarówno aspekty technolo-

giczne, jak i ekonomiczne.  

ty
s.

 m
³ 
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Do grupy ryzyka przemysłu tworzyw drewnopochodnych możemy zaliczyć:  

Konkurencyjność 
Źródła konkurencyjności mają swój początek na etapie rozwoju przedsiębiorstwa. Są to 

wyjątkowe umiejętności lub zasoby, tak jak również otoczenie społeczne, gospodarcze i 

polityczne danego kraju stanowiące źródło konkurencyjności danego przedsiębiorstwa.  

Konkurencyjność na rynku Polskim, jak i światowym jest między innymi realizacją polityki 

zrównoważonego rozwoju. Zarówno współpraca z otoczeniem, ze społecznościami lokal-

nymi przez wspieranie fundacji promujących naukę języków obcych, jak i ciągłe dążenie do 

usprawniania linii produkcyjnej, zmniejszanie kosztów produkcji przez automatyzację proce-

sów oraz wprowadzanie nowych produktów pozwala na osiąganie przewagi nad większo-

ścią przedsiębiorstw branży tworzyw drzewnych.  

Sezonowość sprzedaży  
W branży tworzyw drewnopochodnych zjawisko sezonowości jest skorelowane z sezo-

nowością sektora meblowego. Największa sprzedaż ma miejsce w 3 i 4 kwartale, najmniej-

sza natomiast w 1 i 2 kwartale (rys. 6). Przedsiębiorstwo radzi sobie z sezonowością po-

przez akumulację w magazynach odpowiedniej ilości płyt na sezon szczytowy.  

Rysunek 6. Zysk brutto ze sprzedaży z rozbiciem na (Dom maklerski BDM S.A.) 

 

Efekt sezonowości nie stanowi dużego zagrożenia dla przedsiębiorstw zajmujących się 

produkcją tworzyw drewnopochodnych. W okresach mniejszej sprzedaży dokonuje się od-

powiednio mniejszych zakupów surowców. Płynność finansowa w okresach zmniejszonego 

popytu nie obniża się znacząco, gdyż należności handlowe również ulegają zmniejszeniu. 

Zatem, pomimo niższej w okresie wiosenno – letnim sprzedaży i nieco gorszego wyniku 

finansowego, płynność przedsiębiorstw jest stabilna przez cały rok.  

Uzależnienie od odbiorców  
Dominującym odbiorcą produktów przemysłu tworzyw drzewnych jest sektor meblarski. 

To właśnie do tej gałęzi skierowane jest 100% sprzedaży. W ostatnim okresie można zau-



- 47 - 

ważyć pozytywną zmianę spowodowaną energicznym wzrostem eksportu, czy wprowadze-

niem oferty dla klientów o ograniczonych środkach finansowych.  

Inwestycje i działania marketingowe  
Przedsiębiorstwa wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów wprowadzają coraz now-

sze produkty np. płyty budowlane, cienki płyty HDF o podwyższonej gęstości. Wprowadzają 

modyfikację do procesów technologicznych, które obniżają koszty produkcji, tym samym 

obniżając cenę gotowego produktu. Prowadzą kampanie CSR (Corporate Social Responsi-

bility) mające na celu uwrażliwienie społeczeństwa na ważne kwestie społeczne oraz etycz-

ne. Wspierają programy edukacyjne i sportowe. Przedsiębiorstwa produkujące tworzywa 

drewnopochodne posiadają certyfikaty FSC (Forest Stewardship Council), świadczące o 

proekologicznym zarządzaniu surowcem drzewnym.  

Wnioski  
Reasumując powyższe rozważania należy zauważyć, że przedsiębiorstwa tworzyw 

drewnopochodnych, pomimo kryzysu, wracają dynamicznie na rynek. Destabilizacja cen 

euro oraz spadek popytu na tworzywa drzewne hamują poprzez wprowadzanie coraz now-

szych dostępnych technologii, a także szukając nowych rynków zbytu dla swoich produktów. 

Stosowanie aktywnej polityki zabezpieczenia nie chroni przedsiębiorstw przed ryzykiem 

kursowym, związanym z ciągłymi wahaniami kursów złotego.  

Polska, jako jeden z największych na świecie producentów komponentów do mebli, ma 

szanse na energiczny rozwój w ciągu najbliższych lat. Pamiętajmy, że Polska w produkcji 

płyt wiórowych w 2010 roku plasuje się na drugim miejscu zaraz za Niemcami (fao-

stat.fao.org). Intensywny rozwój przemysłu tworzyw drzewnych w Polsce i otwarcie nowego 

ciągu produkcyjnego pozwala nam na zajęcie pierwszego miejsca w europejskim rankingu 

producentów tworzyw drewnopochodnych w 2011 roku.  
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SPRAWY PERSONALNE I ORGANIZACYJNE  

Zmiany organizacyjne w OBRPPD sp. z o.o. w Czarnej 
Wodzie  

O zmianach związanych z procesem komercjalizacji i dalszej prywatyzacji Ośrodka Ba-

dawczo Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzie 

informujemy czytelników Biuletynu na bieżąco. Aby przedstawić najświeższe zmiany organi-

zacyjne, konieczne jest krótkie przypomnienie przekazanych wcześniej informacji. W paź-

dzierniku 2009 roku Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji IV w Minister-

stwie Skarbu Państwa dokonał analizy prawnej oraz oszacował wartość Spółki Ośrodek 

Badawczo Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o. z siedzibą w Czarnej 

Wodzie. Następnie podjęto próby zbycia udziałów należących do Skarbu Państwa w Spółce. 

Ponieważ dla przyszłości Ośrodka nie było obojętnym, kto stanie się właścicielem Spółki po 

ewentualnym wykupieniu udziałów oferowanych przez Skarb Państwa, Zarząd prowadził 

działania mające na celu zainteresowanie fabryk płyt drewnopochodnych w Polsce naby-

ciem co najmniej pakietu kontrolnego udziałów. Mimo podejmowanych prób nie doszło jed-

nak do stworzenia podmiotu (spółki), który reprezentowałby fabryki płyt. Z perspektywy cza-

su można ocenić, że nie byłoby to dobre rozwiązanie z uwagi na ociężałość w podejmowa-

niu decyzji w takiej spółce.  

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy w Czarnej Wodzie jest placówką działającą w branży płyt 

drewnopochodnych od 54 lat, tj. od czasu, kiedy został utworzony. W roku 2007 Minister 

Gospodarki podjął decyzję o komercjalizacji Ośrodka z uwagi na kurczące się możliwości 

dofinansowywania działalności statutowej jednostek badawczo-rozwojowych i program 

Rządu zmierzającego do pozostawienia w gestii państwa tylko jednostek o znaczeniu stra-

tegicznym. Dofinansowanie działalności statutowej w przypadku OB-RPPD nie miało zresz-

tą od lat żadnego znaczenia. Ośrodek od dawna utrzymuje się z efektów własnej działalno-

ści. Komercjalizacja zapoczątkowała jednak proces prywatyzacji, którego celem była, jak już 
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wyżej wspomniano, sprzedaż firmy przez Skarb Państwa i pozostawienie rynkowi spraw 

związanych z ewentualnym rozwojem lub zmianą profilu działalności placówki.  

Potencjał naukowo-badawczy ośrodka, wieloletnie doświadczenie i kadra mogą być naj-

lepiej wykorzystane przez zlokalizowany w Polsce przemysł płyt drewnopochodnych, czyli 

fabryki branży, dla której rozwoju ośrodek utworzono. Działa w nim Laboratorium Badawcze 

Akredytowane w PCA, Akredytacja AB 244. W ramach tego laboratorium prowadzone są 

badania chemicznych i fizycznych właściwości płyt z licznymi procedurami objętymi akredy-

tacją. W LB i w ramach Akredytacji AB 244 działa także pracownia zwalczania szkodliwości 

przemysłowych wykonująca pomiary emisji do środowiska i czynników na stanowiskach 

pracy.  

Ośrodek posiada Zakład Certyfikacji akredytowany w PCA, Akredytacja AC 156. W 

styczniu br. uzyskał akredytację CARB w Kalifornii. Dysponuje specjalistycznym w skali 

kraju, a nawet Europy sprzętem. W poprzednim numerze informowaliśmy też czytelników, 

że możliwy jest nawet dynamiczny rozwój OB-RPPD sp. z o.o. Może on dotyczyć nie tylko 

branży płyt drewnopochodnych, ale także ich zastosowań, czyli głownie meblarstwa i bu-

downictwa z drewna i płyt drewnopochodnych. Rozwój Ośrodka może być bardzo korzystny 

dla zlokalizowanych w Polsce fabryk płyt, konieczna jest jednak ich przychylność i wsparcie 

podjętej inicjatywy.  

W roku 2011 powołana została przez prezesa spółki OB-RPPD sp. z o.o. czteroosobowa 

grupa inicjatywna. Utworzyła ona nową spółkę, której celem jest zdobycie środków i wyku-

pienie Ośrodka od Skarbu Państwa, utrzymanie statutu jednostki badawczo-rozwojowej i 

działalności na rzecz przemysłu płyt drewnopochodnych w Polsce i w krajach ościennych. 

Prezesem tej spółki został wybrany przez wspólników inż. Mirosław Bruski. Obecnie nego-

cjacje z MSP dotyczące formy wykupienia udziałów dobiegają końca i podpisanie stosownej 

umowy może nastąpić jeszcze w czerwcu br.  

Niezależnie od dynamiki procesu dalszej prywatyzacji, MSP aż do chwili podpisania 

umowy zbycia udziałów, sprawuje nadzór właścicielski nad placówką i przestrzega obowią-

zujących procedur. Z uwagi na kończącą się trzyletnią kadencję zarządzania firmą przez 

dotychczasowego prezesa Marię Antoniego Hikierta, 19 kwietnia br. ogłoszony został kon-

kurs na objęcie stanowiska prezesa OB-RPPD sp. z o.o. na nową trzyletnią kadencję. W 

ramach postępowania konkursowego, które przeprowadzone zostało w dniu 29 maja, na 

stanowisko prezesa rekomendację przeprowadzającego konkurs Pełnomocnika Wspólnika 

uzyskał Leszek Danecki. Pełnił on dotychczas funkcję Zastępcy Dyrektora Ośrodka ds. 

Badawczo-Rozwojowych. Należy się spodziewać, że do końca miesiąca czerwca Minister 

Skarbu Państwa odwoła ze stanowiska prezesa OB-RPPD sp. z o.o. odchodzącego na 

emeryturę Marię Antoniego Hikierta i powoła Leszka Daneckiego.  

Maria Antoni Hikiert 
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Koncentracja: Homanit Krosno Odrzańskie i Hardex S.A.  
Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Hardex S.A., które miało miejsce 2012-05-21, wyra-

ziło zgodę na zbycie przez Spółkę Hardex S.A. na rzecz Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z 

o.o. z siedzibą w Poznaniu przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego. Jest 

to wydarzenie bezpośrednio związane z planowaną sprzedażą krośnieńskiego przedsiębior-

stwa na rzecz Grupy Homanit.  

Na wspomniane powyżej przekształcenia właścicielskie zgodę wyraził UOKiK. Informacje 

na temat można znaleźć na stronie: http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3449 

Planuje się, że finalizacja procesu sprzedaży przedsiębiorstwa spółki Hardex S.A. na rzecz 

Homanit Krosno Odrzańskie Sp. z o. o. nastąpi na przełomie czerwca/lipca 2012 roku.  

S.C. 
 

Homanit Krosno Odrzańskie jest nowoutworzoną spółką holdingową należącą do grupy 

kapitałowej Homann, która prowadzi w Polsce działalność m.in. w zakresie produkcji i 

sprzedaży płyt pilśniowych. Na tym samym rynku działa również spółka Hardex. W wyniku 

koncentracji dojdzie do nabycia przez Homanit Krosno Odrzańskie składników majątkowych 

spółki Hardex związanych z produkcja i sprzedażą płyt pilśniowych twardych. 

Red. 

Wybory do władz Instytutu Technologii Drewna 
w Poznaniu 

Dnia 8 maja br. w siedzibie Instytutu Technologii Drewna, przy ul. Winiarskiej 1 w Pozna-

niu odbył się konkurs na stanowisko dyrektora ITD. W wyniku postępowania konkursowego 

Waldemar Pawlak, Minister Gospodarki, dnia 1 lipca br. powołał na 4-letnią kadencję do-

tychczasowego Dyrektora, prof. dr Władysława Strykowskiego.  

A.F 

Nowe władze wydziałów Technologii Drewna Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu i Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Dnia 11 kwietnia 2012r. w wyniku przeprowadzonych wyborów dziekanem Wydziału 

Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na kadencję 2012-2016 zo-

stał dr hab. Bartłomiej Mazela prof. nadzw., pełniący dotychczas funkcję prodziekana d/s 

nauki.  

Dnia 26 kwietnia 2012r. Wydziałowe Kolegium Elektorów wybrało na Prodziekanów WTD w 

kadencji 2012-2016:  

– do spraw studiów: dra hab. Andrzeja Kraussa,  

– do spraw nauki i rozwoju Wydziału: dra hab. Wiesława Olka. 
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Dnia 18 kwietnia 2012r. dokonano wyboru Dziekana Wydziału Technologii Drewna Szko-

ły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dziekanem elektem Wydziału Techno-

logii Drewna, na kadencję 2012-2016 został wybrany prof. dr hab. Krzysztof Krajewski.  

Dnia 24 kwietnia br. elektorzy dokonali wyboru Prodziekanów WTD na kadencję 2012-

2016: 

– ds. nauki i rozwoju: prof. dr hab. Piotr Beer,  

– ds. dydaktyki: dr inż. Piotr Borysiuk.  

A.F 
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KONFERENCJE I ZEBRANIA  

XL walne zebranie Stowarzyszenia Producentów Płyt 
Drewnopochodnych w Polsce, 29-30, marca 2012 r. 
w Ostrowie Wielkopolskim  

Dnia 30 marca w Hotelu Borowianka w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się obrady Wal-

nego Zebrania członków Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, 

którym przewodniczył Andrzej Zientarski. Dnia 29 marca br. Ryszard Węgrzynowski, prezes 

SKLEJKA - EKO przywitał w zakładzie uczestników, którzy mieli okazję zwiedzić fabrykę 

sklejki, która w tym roku obchodzi 100-lecie istnienia. Tego samego dnia podczas uroczystej 

kolacji zaprezentowano uczestnikom prezentację multimedialną nt. historii SKLEJKA-EKO 

oraz występ miejscowego Zespołu Tańca Artystycznego.  

Podczas obrad członkowie Zarządu zdali sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 

roku 2011. Maria Antoni Hikiert, sekretarz Stowarzyszenia rozpoczął od poinformowania 

zebranych, że podczas zebrań i licznych telekonferencji członkowie Zarządu omawiali prze-

de wszystkim funkcjonowanie Stowarzyszenia i plan działań dla Zarządu na kadencję 2011-

2013. W trakcie kadencji Zarząd planuje wzmocnić wizerunek Stowarzyszenia oraz rozsze-

rzyć działalność marketingową. Tak jak w latach ubiegłych, sprawa zasad obrotu drewnem 

dominowała w działalności Stowarzyszenia. Sekretarz poinformował, że w lutym 2011 r., 

wspólnie ze Stowarzyszeniem Papierników Polskich opublikowano w dzienniku Rzeczpo-

spolita list otwarty do Premiera Donalda Tuska w sprawie problemów z zaopatrzeniem w 

surowiec dla przedsiębiorstw przerabiających drewno. W miesięczniku „Meblarstwo-

Komponenty i Technologie” członkowie Zarządu podsumowali rok 2011 dla sektora płyt 

pilśniowych, płyt wiórowych i sklejek. Sekretarz poinformował również zebranych o działa-

niach, jakie podejmowało biuro SPPDwP oraz przedstawił sprawozdanie finansowe z wyko-

nania budżetu w roku sprawozdawczym.  

Podczas dyskusji Andrzej Zientarski uzupełnił informacje, przedstawione przez Marię An-

toniego Hikierta w ramach działań Zarządu w sprawach, dotyczących surowca drzewnego. 

Poinformował on, że w ciągu ostatniego półrocza zmiany personalne w Ministerstwie Śro-
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dowiska i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych świadczą na korzyść Stowarzyszenia. 

Dzięki wspólnym, skonsolidowanym działaniom przemysłu drzewnego, bez podziału na 

małe i duże przedsiębiorstwa udaje się dążyć do wspólnego celu tak, aby surowiec był do-

stępny po racjonalnych cenach. Podjęto w ciągu roku liczne działania, a zmiany personalne 

w Ministerstwie Środowiska i Dyrekcji Generalnej LP wskazują na chęć zrozumienia potrzeb 

przemysłu. Obecny Minister Środowiska rozumie oczekiwania przemysłu, uczestniczy ak-

tywnie w negocjacjach dotyczących dalszej redukcji emisji CO2 oraz rozumie kwestie, zwią-

zane z wykorzystaniem drewna na cele energetyczne. Polska, jako jedyna z członków UE, 

zawetowała dalsze podwyższanie redukcji emisji dwutlenku węgla. Wykazano się racjonali-

zmem argumentując, że dalsza, drastyczna redukcja tej emisji nie jest korzystna dla konku-

rencyjności gospodarek krajów UE. Dotyczy to w szczególności Polski, która jest uzależnio-

na od energii „czarnej”, bazującej na węglu. Również brak takich zobowiązań ze strony 

głównych emitentów CO2, jak Chiny, Indie, USA i Rosja, czyni wysiłki UE bezproduktywne w 

skali globu. Osiągnięcie celów redukcyjnych głównie na drodze spalania drewna jest niedo-

rzecznością, albowiem podczas spalania tego surowca emitowany jest dwutlenek węgla i to 

w większej ilości, dla wytworzenia jednostki energii elektrycznej, niż w przypadku węgla. 

Przy spalaniu drewna nie można mówić o bioenergetyce. Nowy skład Dyrekcji Generalnej 

LP jest bardziej proprzemysłowy. Andrzej Zientarski poinformował również, że kolejnym 

sukcesem współpracy pomiędzy przemysłem a LP i MŚ było zwiększenie podaży drewna. 

Przedstawiciele MŚ i DGLP rozumieją, że każdy milion metrów sześciennych drewna, który 

oddaje się do dyspozycji przemysłu generuje, w zależności od branży, kilka tysięcy miejsc 

pracy. Tego nie można zignorować w czasie kryzysu i w czasie wielkiego bezrobocia, które 

w Polsce nadal istnieje. Poinformował on również, że Zarząd w roku 2012 planuje zintensy-

fikowanie działania w celu sprostania oczekiwaniom członków oraz obecnej, wymagającej 

rzeczywistości. Stowarzyszenie ma pełnić rolę podmiotu, który na rynku będzie tworzył 

pewnego rodzaju standardy i do którego można będzie się zwrócić o informacje na temat 

np. płyt budowlanych, czy meblowych. Zaakcentował on, że członkowie Zarządu mają świa-

domość odbywających się obecnie zmian w LP, czy w Ministerstwie. Należy wyjść temu 

naprzeciw i być bardziej aktywnym i opiniotwórczym Stowarzyszeniem, które chce działać 

na forum Polski i UE.  

Podczas dyskusji zaapelowano o jak najlepsze wykorzystanie „15 minut dla przemysłu”. 

Zaproponowano, aby przy sprzyjającym nastawieniu DGLP Zarząd w tym roku obrał za cel 

działania zmierzające do zwiększenia podaży surowca dla zakładów sklejkowych na 2013 

rok do poziomu 500 000 m3.  

Uchwałami Walnego Zebrania przyjęto w poczet członków zwyczajnych Agnieszkę Kozu-

bek-Bespalenko, która jest v-ce prezesem Lerg S.A oraz Jerzego Szejwiana z Schattdecor 

Sp. z o.o. Ze względów reorganizacji, przedsiębiorstwa Prozemak S.A oraz Paged Sklejka 

S.A złożyły pisemną rezygnację z członkostwa. W związku z niewywiązywaniem się ze sta-

tutowych obowiązków z listy członków zwyczajnych usunięto dwie osoby.  
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W trakcie obrad przedstawiono 3 prezentacje: Artur Kozohorski wygłosił referat pt. „Mi-

krofalowa analiza wilgotności zrębków”. Następnie Andrzej Noskowiak zaprezentował doko-

nania i bieżącą działalność Instytutu Technologii Drewna dla przemysłu drzewnego. Wresz-

cie Małgorzata Wnorowska z Forestor Communication przedstawiła profil firmy oraz możliwe 

płaszczyzny współpracy z przemysłem płyt drewnopochodnych.  

Po wyczerpaniu tematów wynikających z porządku obrad, Przewodniczący Andrzej Zien-

tarski zamknął obrady XL Walnego Zebrania Stowarzyszenia oraz podziękował zebranym 

za udział a Ryszardowi Węgrzynowskiemu za organizację zebrania i przyjęcie uczestników.  

A.F. 

Sympozjum pt. „Przemysł Drzewny 2012+ Stan, 
Perspektywy, Nowości"  

Dnia 20 kwietnia 2012r. w Poznaniu Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego 

przy współpracy Międzynarodowych Targów Poznańskich zorganizowała po raz drugi mię-

dzynarodowe sympozjum pt. "Przemysł Drzewny 2012+ Stan, Perspektywy, Nowości" 

Podczas sympozjum omówiono sytuację na rynku drewna i stan przemysłu drzewnego w 

Polsce na tle innych krajów. 

Sympozjum składało się z 3 sesji:  

– sesję pierwszą poświęcono omówieniu bieżącej sytuacji przemysłu drzewnego w 

Polsce, ze szczególnym naciskiem na system sprzedaży drewna. Poruszono też 

sprawę wykorzystania zasobów surowcowych polskich lasów,  

– sesję drugą sympozjum poświęcono opisowi przemysłów drzewnych i warunków 

w jakich pracują w sąsiednich krajach. Prezentacje w tej sesji wygłosiły bliźnia-

cze organizacje oraz firmy z Czech, Słowacji, Ukrainy i Litwy,  

– sesję trzecią poświęcono wszelkim nowościom i informacjom, które interesują 

przedsiębiorców i mogą pomóc im w efektywnym prowadzeniu firm.  

 

W sesji pierwszej zaprezentowano następujące referaty:  

– Polski przemysł drzewny. Stan i perspektywy – Wojciech Lis, Katedra Ekonomiki i 

Organizacji Drzewnictwa, WES UP Poznań,  

– Zasady sprzedaży drewna z lasów w zarządzie PG Lasy Państwowe – teraźniej-

szość i przyszłość – Adam Wasiak, Dyrektor Generalny LP,  

– System sprzedaży drewna oczami przemysłu – Bogdan Czemko, PIGPD,  

– Zasoby surowcowe w Polsce – podsumowanie ogólnopolskiej konferencji „Zrów-

noważone gospodarowanie zasobami leśnymi” – Roman Jaszczak, Katedra 

Urządzania Lasu UP Poznań.  

W sesji drugiej zaprezentowano następujące referaty:  

– Rynek drewna okrągłego i przemysł tartaczny w Republice Słowacji – Igor Patras, 

Stowarzyszenie Przetwórców Drewna Republiki Słowacji – ZSD SR,  
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– Leśnictwo, rynek drewna okrągłego i przemysł drzewny w Republice Czeskiej – 

Jaromir Vasicek, Instytut Leśnictwa – UHL, Cz,  

– System sprzedaży drewna na Litwie, Łotwie i Estonii. Doświadczenia firmy Stora 

Enso – Audrius Mikalauskas, Stora Enso,  

– Ukraiński przemysł drzewny. Stan i perspektywy – Vasyl Masyuk, Ukraińskie 

Stowarzyszenie Producentów Maszyn do Obróbki Drewna – UWMA.  

W sesji trzeciej zaprezentowano następujące referaty:  

– Europalety w łańcuchu dostaw – wczoraj, dziś i jutro – Polski Komitet Narodowy 

EPAL,  

– Nowatorskie rozwiązania w zakresie magazynowania wyrobów z drewna – OHRA 

Regalanlagen GmbH,  

– Płyta budowlana MFP – produkt przyszłości dla nowoczesnego budownictwa – 

Pfleiderer Grajewo S.A,  

– Oferta firmy CATERPILLAR w zakresie ładowarek oraz urządzeń transportowych 

dla przemysłu drzewnego – Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.  

Materiały pokonferencyjne można nabyć u organizatora PIGPD, ul. Winiarska 1, 60-654 

Poznań, pigpd@drewno.pl.  

A.F. 

Piotr Borysiuk, Piotr Beer
∗
 

Drewno – surowiec strategiczny?  
W dniach 14-16 maja w Katowicach odbył się IV Europejski Kongres Gospodarczy, na 

którym poruszane były najistotniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju gospodarczego i spo-

łecznego Europy. W drugim dniu Kongresu w hotelu Angelo odbył się panel dyskusyjny w 

ramach którego przedstawiciele leśnictwa, drzewnictwa oraz papiernictwa zaprezentowali 

szereg argumentów w odpowiedzi na tytułowe pytanie sesji: „Drewno – surowiec strategicz-

ny?”. Do głównych zagadnień poruszanych w ramach sesji można zaliczyć: las i drewno a 

inne sektory gospodarki; drewno źródłem energii odnawialnej; rynek drzewny w warunkach 

kryzysu gospodarczego i dekoniunktury – możliwości wyjścia z recesji; zielona ekonomia w 

sektorze leśno-drzewnym; perspektywy dla drewna i przemysłu drzewnego.  

Sesję zapoczątkował i prowadził prof. dr Władysław Strykowski – dyrektor Instytutu 

Technologii Drewna w Poznaniu oraz koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Sek-

tora Leśno-Drzewnego.  

Tabela 1. Materiały i wyroby wytwarzane z drewna w 2010 r.  
(źródło: prezentacja prof. dr W. Strykowskiego) 

Materiał / wyrób Wielkość / wartość produkcji 

tarcica 4 224 tys. m3 – wg GUS 

                                                        
∗dr inż. Piotr Borysiuk, prof. dr hab. Piotr Beer,  
  Wydział Technologii Drewna SGGW, ul. Nowoursynowska 159/34 02-787 Warszawa 
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8 060 tys. m3  – wg ITD 

płyty drewnopochodne 8 068,9 tys. m3 

w tym: płyty wiórowe (z OSB) 4 686,7 tys. m3 

 płyty pilśniowe 2 867,3 tys. m3 

masy włókniste 1,2 mln ton 

w tym: masy z włókien innych niż drzewne oraz 

masy z włókien odzyskiwanych  

100 tys. ton 

 produkcja celulozy 881 tys. ton 

papier i tektura 3 689,3 tys. ton 

meble 22 963,9 mln zł 

 

W swoim wystąpieniu zaprezentował on dane dotyczące produkcji sektora drzewnego w 

Polsce (tabela 1), podkreślając jednocześnie liczące się miejsce naszego kraju w tym za-

kresie w Europie (m. in. 6 miejsce w produkcji mebli i 3 w ich eksporcie). Biorąc to pod uwa-

gę, prof. Strykowski jednoznacznie stwierdził, że drewno w krajowej gospodarce spełnia rolę 

jednego z niewielu surowców strategicznych. Zainteresowanie tym surowcem, ze względu 

na jego ekologiczny, naturalny i odnawialny charakter, wykazuje stałą tendencję rosnącą - 

aktualnie szacuje się, że drewno wykorzystywane jest w 10 do 30 tysięcy zastosowań. We-

dług prof. Strykowskiego do 2020 roku największy wpływ na innowacyjny rozwój polskiego 

sektora drzewnego będą miały takie obszary jak: kompozyty drzewne oraz bioenergia. W 

podsumowaniu prelegent stwierdził, że gospodarka drzewna w najbliższej dekadzie powin-

na stworzyć nowe produkty w szczególności materiały z drewna liściastego, zwłaszcza pod 

kątem zastosowań drewna konstrukcyjnego, a także wpłynąć na wzrost jego popytu na 

rynku. Drewno będzie częściej stosowane jako materiał budowlany. Większe znaczenie 

będą miały również kompozyty WPC (Wood Plastic Composites), które obecnie są produk-

tem niszowym. Prof. Strykowski wyraził również pogląd, że mając na uwadze zachodzące 

zmiany, szczególnie w państwach UE, dotyczące klimatu, w najbliższych dekadach będą 

opracowywane ramowe ustawy dotyczące ekologii, trwałości, neutralności CO2, które po-

zwolą zapewnić większe możliwości stosowania drewna.  

W kolejnym wystąpieniu głos zabrał Janusz Zaleski, podsekretarz stanu w Ministerstwie 

Środowiska, Główny Konserwator Przyrody. Stwierdził on, iż obecnie pomimo faktu, że 

drewno jest surowcem niezmiernie ważnym, nie znajduje ono odpowiedniego miejsca w 

rozwijanych strategiach, a często popełniane są wręcz błędy przy jego zagospodarowaniu. 

Obecnie na świecie 60% pozyskanego drewna spala się, przy czym dotyczy to głównie 

regionów i państw ubogich: w Afryce 7 razy więcej, zaś w Azji 4 razy więcej drewna spala 

się aniżeli przerabia się przemysłowo. Wzrost zamożności państw przejawia się z kolei 

zmniejszeniem udziału drewna w spalaniu. W tym kontekście minister Zaleski odniósł się do 

tematu współspalania drewna jako możliwości pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w 
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Polsce. Podkreślił on, że obecnie współspalanie stanowi 60% ogólnej energii wytwarzanej 

ze źródeł odnawialnych, przy czym ze względu na małą efektywność procesu jedyne korzy-

ści dla energetyki związane są ze wsparciem finansowym (tzw. zielone certyfikaty) przez 

państwo – czyli całe społeczeństwo. Polska jest liderem wśród państw europejskich, jeśli 

chodzi o dopłaty do jednostek energii wytworzonych w efekcie współspalania – w ostatnich 

latach wynosiły one ok. 2,5 mld złotych rocznie. Jako alternatywę, minister Zaleski przed-

stawił pomysł wspierania finansowego małych instalacji domowych, które są przeznaczone 

do spalania „uszlachetnionego” drewna (peletów, brykietów), przy jednoczesnej rezygnacji 

ze wspierania współspalania drewna przez wielką energetykę. Minister Zaleski stwierdził, że 

według szacunków Instytutu Energii Odnawialnej pozwoliłoby to zaoszczędzić do 2020 r. 

około 15 mln ton biomasy, zaś koszty wsparcia małych instalacji w tym okresie (2012-2020 

r.) wyniosłyby jedynie 3 mld. złotych.  

Kolejny rozmówca, prof. dr hab. Tomasz Borecki, doradca Prezydenta RP, przedstawia-

jąc sytuację polskich lasów stwierdził, że jest ona dobra. Lasów z roku na rok przybywa, a 

zapas drewna jest obecnie 4 krotnie większy niż w 1945 r. Prof. Borecki stwierdził również, 

że odpowiednie podejście do gospodarowania tymi lasami może zapewnić uspokojenie jeśli 

chodzi o problemy z drewnem. Zwrócił on uwagę na fakt, że przytaczana powszechnie lesi-

stość Polski na poziomie 29,2% jest faktycznie większa, ze względu na zalesienie gruntów 

rolnych, na których drzewostany mają już po 20-30 lat. Prof. Borecki zwrócił również uwagę 

na konieczność dynamicznego rozwoju wybranych zasobów leśnych, umożliwiającego za-

chowanie równomierności użytkowania lasów w dłuższym horyzoncie czasowym (50-ciu, 

60-ciu lat). Według przytoczonych przez prelegenta prognoz Biura Urządzania Lasu i Geo-

dezji Leśnej w latach 2050-2060 użytkowanie lasów może być na poziomie 50-kilku mln m3. 

Na zakończenie prof. Borecki stwierdził, że "Drewno jest takim samym pożytkiem z lasu, jak 

wszystko inne" i w strategiach rozwoju leśnictwa należy brać pod uwagę również drzewiarzy 

i przemysł drzewny.  

Kwestię wielofunkcyjności lasów poruszył również w kolejnym wystąpieniu Marcin Polak, 

zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Ekonomicznych. Poza pozyska-

niem drewna wymienił on również takie funkcje jak: hodowla i sprzedaż choinek, kopaliny 

leśne, runo leśne, łowiectwo, akumulacja CO2 oraz funkcje ochronne i rekreacyjne. Jedno-

cześnie zwrócił on uwagę na fakt, że Polska jest na 3 miejscu pod względem pozyskania 

drewna w Europie, zaś bilans w międzynarodowej wymianie produktów i wyrobów z drewna 

jest dodatni.  

O dobrej gospodarce leśnej w Polsce mówił również dr hab. Maciej Skorupski, prodzie-

kan ds. rozwoju Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podkreślił on, 

że w Polsce prowadzone jest unikalne leśnictwo, które obejmuje swoimi działaniami nie 

tylko las i drewno, ale również cały ekosystem z najmniejszymi żyjącymi organizmami. Po-

zwala to w efekcie ograniczać między innymi koszty ochrony lasów poprzez kreowanie sta-

bilniejszych drzewostanów. Obecnie prowadzona gospodarka leśna prowadzi do wzrostu 
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bioróżnorodności w całym kraju. Jak stwierdził prelegent, opinie te potwierdzają nie tylko 

krajowi, ale również skandynawscy eksperci. Dr hab. M. Skorupski przestrzegał jednak 

przed tym, że równocześnie nasilają się naciski wywierane na polskie leśnictwo, trudne do 

zaakceptowania zarówno z punktu widzenia ekonomicznego jak i ekologicznego. Wśród 

takich, nieracjonalnych działań wymienił on między innymi: propozycję pozostawiania ostoi 

ksylobiontów średnio 2 m3/ha (1 mld złoty utraconych korzyści), pozostawienie 5% miąższo-

ści drewna w oddziale jako drewna martwego i rozkładającego się (12 mld złotych utraco-

nych korzyści), czy też pozostawienie 5% powierzchni leśnej w postaci ekosystemów refe-

rencyjnych (12 mld złotych utraconych korzyści). Na zakończenie dr hab. Skorupski stwier-

dził, że leśnicy bardzo chcą, żeby nie tylko drewno było surowcem strategicznym, ale żeby 

również zachowane były społeczne i ekologiczne funkcje lasu i poprosił o wsparcie w odpie-

raniu wspomnianych wyżej nieracjonalnych nacisków.  

Z kolei mgr inż. Andrzej Noskowiak z Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu zwrócił 

uwagę na wykorzystanie drewna w budownictwie, które jest jednym z kół napędowych go-

spodarki. Powiedział on, że w budownictwie wykorzystywanych jest około 58,5% materiałów 

drzewnych w postaci konstrukcji, stolarki zewnętrznej i wewnętrznej, podłóg, tarasów i mebli 

produkowanych w naszym kraju. Prelegent stwierdził, że według danych Stowarzyszenia 

Dom Drewniany, w Polsce działa około 590 firm wykonujących domy z drewna w różnych 

technologiach. Wytwarzają one około 4200 domów mieszkalnych na rok, co daje około 6% 

ogółu budownictwa jednorodzinnego. Mgr inż. A. Noskowiak zaznaczył jednak, że wiele z 

tych firm buduje domy poza granicami Polski. Podstawowe ograniczenia budownictwa 

drewnianego przytoczone przez prelegenta to: bariera mentalna społeczeństwa, brak spe-

cjalnych promocyjnych programów rządowych, brak szczegółowych statystyk, mała ilość 

literatury, brak programów edukacyjnych, brak krajowych standardów, mały potencjał firm, 

złe nawyki w przygotowaniu surowca drzewnego, przestarzałe przepisy techniczne (zwłasz-

cza przeciwpożarowe), brak śmiałych realizacji. W podsumowaniu mgr inż. A. Noskowiak 

stwierdził, że drewno należy stosować ponieważ daje ono duże możliwości realizacji projek-

tów, jest „przyjazne” światu oraz łączy wiele pozytywnych walorów. Rozmówca zwrócił uwa-

gę również na fakt, że dom z drewna o powierzchni ok. 170 m2 pozwala zmagazynować 60-

80 ton CO2 przez około 50 lat.  

O znaczeniu drewna dla przemysłu płyt drewnopochodnych mówił z kolei Maria Antoni 

Hikiert, prezes Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z 

o.o. w Czarnej Wodzie oraz członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopo-

chodnych w Polsce. Podkreślił on, że na świecie nie ma drugiego takiego surowca jak 

drewno, który mógłby być wykorzystywany zarówno materiałowo jak i energetycznie, oraz 

jest przyjazny dla człowieka, jest również biodegradowalny i bioodtwarzalny. Prezes Hikiert 

zaznaczył, że przemysł płyt drewnopochodnych wykorzystuje całe spektrum tego co daje 

las, od najcenniejszego surowca sklejkowego poprzez papierówkę po drewno opałowe (wy-

korzystywane przez producentów płyt pilśniowych i wiórowych). Polska w 2011 roku zajmo-
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wała drugie miejsce wśród producentów płyt drewnopochodnych w Europie. Jak zaznaczył 

prezes Hikiert, przemysł płytowy w ubiegłym roku zakupił ponad 11 mln m3 drewna z czego 

około 5 mln m3 w Lasach Państwowych; resztę stanowiły odpady przemysłowe (zrzyny, 

zrębki, trociny itd.). Równocześnie przemysł ten zatrudnia blisko 10 tys. pracowników i ge-

neruje wiele razy więcej miejsc pracy w przemysłach powiązanych (np. meblarskim, budow-

nictwie). O istotności przemysłu płyt drewnopochodnych świadczy również fakt, że każda 

tona płyt wiąże na długie lata około 2 tony CO2. Biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę, 

prezes Hikiert stwierdził, że polski przemysł powinien w dalszym ciągu czynnie uczestniczyć 

w rozwoju produkcji płyt drewnopochodnych w Europie, ale warunkiem jest zdobycie odpo-

wiedniej ilości surowca po odpowiednich cenach. Prognoza dla branży płyt drewnopochod-

nych do roku 2013 przewiduje zapotrzebowanie na 12,7 mln m3 surowca, z czego z Lasów 

Państwowych – około 6 mln m3. Na zakończenie prezes Hikiert podkreślił, że drewno dla 

branży płytowej jest surowcem strategicznym i wszyscy z nim związani o tym wiedzą, nale-

żałoby natomiast uświadomić to wszystkim mieszkańcom naszego kraju.  

W kolejnym wystąpieniu Tadeusz Respondek, wiceprezes Ogólnopolskiej Izby Gospo-

darczej Producentów Mebli, zwrócił uwagę na istotne aspekty wykorzystania drewna w me-

blarstwie. Według danych przedstawionych przez prelegenta, 77% mebli w naszym kraju 

produkowanych jest z drewna, zaś w eksporcie udział ten wynosi 62%. W przemyśle me-

blarskim w 2011 r. zatrudnionych było 161800 osób, zaś wpływy do budżetu z branży me-

blarskiej wyniosły w tym okresie 2,3 mld złotych, co stanowiło 2,1% PKB (w Unii Europej-

skiej wpływy te stanowią 0,5% PKB). Jak podkreślił wiceprezes T. Respondek, wzrost kosz-

tów w meblarstwie wynika ze wzrostu cen drewna, generowanego przez konkurencję 

współspalania. Problem stanowi także rosnący eksport drewna okrągłego i tarcicy. Na za-

kończenie wiceprezes T. Respondek podkreślił również konieczność zmian świadomości 

społeczeństwa w kwestiach pozyskania drewna.  

Do problematyki współspalania drewna przez „dużą energetykę” powrócił w swoim wy-

stąpieniu również dr inż. Wojciech Cichy z Instytutu Technologii Drewna. Jak stwierdził pre-

legent, działalność taka wynika bezpośrednio z przyjęcia przez Polskę pakietu klimatyczne-

go "3x20": ograniczenia do 2020 roku emisji CO2 o 20%, zmniejszenia zużycia energii o 

20%, oraz wzrostu zużycia energii z odnawialnych źródeł z obecnych 8,5% do 20%. Dr 

Cichy zauważył jednocześnie, że ze strony polityków Unii Europejskiej wysuwane są suge-

stie, co do możliwości wprowadzenia kolejnych pakietów: "3x30" czy nawet "3x50". Obecnie 

w Polsce 95% energii pochodzi ze spalania węgla i dlatego, zdaniem dr Cichego, najprost-

szym sposobem pozyskania energii odnawialnej wydawało się być spalanie, lub współspa-

lanie biomasy (drzewnej, rolniczej). Prelegent zwrócił jednak uwagę na niebezpieczeństwo 

użytkowania instalacji przystosowanych tylko do spalania biomasy. Zdaniem dr Cichego, 

przy współspalaniu, gdy zabraknie biomasy, spalany będzie węgiel. Z kolei przy nowych 

instalacjach brak biomasy będzie musiał skutkować całkowitym wyłączeniem instalacji. Na 

zakończenie dr Cichy zwrócił uwagę na konieczność wykorzystania innych źródeł biomasy, 
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takich jak: drewno plantacyjne, drewno poużytkowe, szersze wykorzystanie drewna o małej 

wartości użytkowej (np. drewno gałęziowe) a także biomasa z upraw rolniczych.  

W ostatnim wystąpieniu Janusz Turski, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Papierni-

ków Polskich, reprezentant Arctic Paper SA, przedstawił sytuację w przemyśle papierniczym 

w kontekście zapotrzebowania na surowiec drzewny. Zaznaczył on, że przemysł papierni-

czy, prowadząc zrównoważoną gospodarkę surowcami wykorzystuje dwa ich podstawowe 

źródła: drewno i makulaturę. 80% drewna zużywanego przez 17 krajów członkowskich CEPI 

(Confederation of European Paper Industries) pochodzi z Europy. Struktura zużycia drewna 

obejmuje około 71,5% drewna iglastego (sosna, świerk) i 28,5% drewna liściastego (brzoza, 

eukaliptus, buk, osika). Jednocześnie dyrektor Turski zwrócił uwagę na możliwości wyko-

rzystania przez przemysł papierniczy drewna z upraw plantacyjnych. W Polsce prekursorem 

w tej dziedzinie jest zakład International Paper S.A. w Kwidzynie, który utworzył plantację 

topoli hybrydowej na powierzchni prawie tysiąca hektarów. Dyrektor Turski podkreślił rów-

nież, że równolegle wzrasta wykorzystanie makulatury. W ramach zakładów zrzeszonych w 

CEPI przyjęło dobrowolnie, co podkreślił dyrektor Turski, że w 2015 r. wskaźnik recyklingu 

makulatury ma wynieść 69%.  

Wszyscy wyżej wymienieni prelegenci występujący w ramach zaprezentowanej sesji, jak i 

pozostali jej uczestnicy, w tym autorzy niniejszego tekstu, potwierdzili słuszność tezy, że 

drewno powinno być traktowane jako surowiec ze wszech miar strategiczny.  

 

Tekst opracowano na podstawie prezentacji wygłoszonych w ramach sesji „Drewno – su-

rowiec strategiczny?” (IV Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach)  

Z prac Komitetu Technologii Drewna Polskiej Akademii 
Nauk w kadencji 2011-2014  

W dniu 25 kwietnia 2012 roku na Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospo-

darstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Technologii 

Drewna Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011-2014. 

Zebranie rozpoczęło się od miłego akcentu, jakim było wręczanie nominacji członkom 

specjalistom. Funkcji tej dostąpili: prof. dr hab. inż. Piotr Beer ze Szkoły Głównej Gospodar-

stwa Wiejskiego w Warszawie, mgr inż. Maria Antoni Hikiert z Ośrodka Badawczo Rozwo-

jowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie, dr hab. inż. Andrzej Krauss i 

dr hab. inż. Wiesław Olek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz mgr inż. Marek 

Kubiak z Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego „Poltarex” w Lęborku.  

Program posiedzenia obejmował:  

– prace nad nowymi programami kształcenia na kierunku technologia drewna,  

– wykorzystanie drewna w energetyce,  
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– znaczenie czasopism w upowszechnianiu wiedzy w zakresie drzewnictwa i roz-

woju kadry naukowej,  

– zatwierdzenie regulaminu Komitetu Technologii Drewna PAN,  

– program działania Komitetu Technologii Drewna PAN w 23 kadencji,  

– sprawy bieżące i wolne wnioski.  

Istotnym elementem obrad była analiza, a następnie przyjęcie kilku kluczowych doku-

mentów niezbędnych do sprawnej pracy Komitetu w 23 kadencji, a mianowicie „Regulami-

nu” oraz „Programu działania” i wynikającego stąd „Planu pracy na rok 2012”. W tym ostat-

nim dokumencie zaakcentowano między innymi potrzebę aktywnego uczestnictwa Komitetu 

w upowszechnianiu wyników badań naukowych i prac rozwojowych poprzez organizację 

konferencji i seminariów naukowych oraz warsztatów dla młodych naukowców a także o 

dbałość o czasopisma branżowe. Szczególną uwagę poświecono obecnej sytuacji i znacze-

niu czasopisma: Folia Forestalia Polonica, Seria B – Drzewnictwo w kontekście kategoryza-

cji i punktacji innych pism branżowych między innymi Biuletynu Informacyjnego Ośrodka 

Badawczo Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie. Rozmowy 

w tym obszarze zakończono apelem o sprawne przesyłanie artykułów.  

W takcie obrad obszernie dyskutowano na temat wprowadzania nowych programów stu-

diów w oparciu o Krajowe Ramy Kwalifikacji w szerokim kontekście sytuacji szkolnictwa 

wyższego. Przyczynkiem do rozpoczęcia tej dyskusji była prezentacja, przedstawiona przez 

dr hab. inż. Pawła Kozakiewicza, dotycząca aspektów tworzenia nowych programów stu-

diów na kierunku technologia drewna i ich rzeczywistego wdrażania, na przykładzie Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kierunek technologia drewna należący do 

obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, zawiera także pewne elementy z ob-

szaru nauk technicznych, co ma swoje głębokie uzasadnienie w rzeczywistym zapotrzebo-

waniu gospodarczym (przemysł drzewny i meblarski). Ponadto kierunek ten powinien obej-

mować wszystkie efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich a 

także zawierać elementy praktyczne realizowane między innymi w ramach obowiązkowych 

praktyk zawodowych. Stwierdzono zgodnie, że trudnością we prowadzaniu nowych progra-

mów kształcenia opartych o kierunkowe efekty kształcenia jest niespójność niektórych wy-

tycznych i zapisów w aktach ustawodawczych i wykonawczych, lub brak ich jednoznacznej 

interpretacji.  

Kolejnym obszernie omawianym zagadnieniem była problematyka wykorzystania drewna 

w energetyce. Poprzedziła ją prezentacja „Drewno w energetyce” przygotowana przez dr 

hab. inż. Ewę Ratajczak, prof. Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, a przedstawiona 

przez dr inż. Wojciecha Cichego (pracownika tej jednostki). Mimo słuszności idei produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych, za które uznaje się spalenie biopaliw (w tym drewna), pro-

ces wprowadzania takiego obowiązku w Europie niesie ze sobą wiele zagrożeń. Bez należy-

tych rozwiązań prawnych powoduje to więcej szkód niż korzyści. Z całą stanowczością pod-

czas prezentacji i dyskusji obnażono negatywne skutki takich nieprzemyślanych (niedopra-
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cowanych) działań: pogłębiający się deficyt drewna, niekontrolowany wzrost cen surowca 

drzewnego, groźne w konsekwencjach próby zmiany definicji drewna opałowego, rosnące 

koszty produkcji, słabnąca konkurencyjność gospodarki europejskiej, wizja regresji przemy-

słu drzewnego, papierniczego i meblarskiego, wzrost bezrobocia i spadek PKB). W tym 

kontekście przewodnicząca Komitetu Technologii Drewna prof. dr hab. Ewa Dobrowolska 

wskazała potrzebę silnej integracji środowisk drzewnych.  

Na zakończenie spotkania podkreślono rolę, jaką Komitet Technologii Drewna spełnia i 

powinien nadal spełniać w kreowaniu opinii i stanowisk w środowiskach naukowych oraz 

gremiach gospodarczych w zakresie szeroko rozumianego drzewnictwa.  

dr hab. inż. Paweł KOZAKIEWICZ  
Sekretarz KTD PAN  

 

KOMITET TECHNOLOGII DREWNA w kadencji 2011-2014 
 

Adres do korespondencji: Katedra Nauki o Drewnie i Ochrony Drewna, Wydział Techno-

logii Drewna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 

159 (Budynek nr 34), 02-776 Warszawa, tel.+48-22-593-85-10, fax. +48-22-593-85-11, e-

mail: dwtd@sggw.pl  

 

Zakres działania: nauka o drewnie, chemiczna i mechaniczna technologia drewna i two-

rzyw drzewnych, technologia celulozy i papieru, mechaniczna obróbka drewna, ochrona i 

konserwacja drewna oraz zabytków drewnianych, ekonomika i organizacja drzewnictwa. 

Komitet został powołany w 1961 r.  

 

Prezydium: 

przewodnicząca: 

prof. dr hab. inż. Ewa DOBROWOLSKA – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie, Warszawa, tel. +48-22-593-86-31, fax. +48-22-593-86-31, e-mail: 

ewa_dobrowolska@sggw.pl 

zastępca przewodniczącej: 

dr hab. inż. Bartłomiej MAZELA, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 

członkowie Prezydium: 

prof. dr hab. inż. Waldemar MOLIŃSKI – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz ONIŚKO (członek honorowy) – Szkoła Główna Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, Warszawa 

prof. dr hab. inż. Włodzimierz PRĄDZYŃSKI – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 

prof. dr hab. inż. Arnold WILCZYŃSKI – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 
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sekretarz: 

dr hab. inż. Paweł KOZAKIEWICZ - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-

wie, Warszawa, tel. +48-22-593-86-47, fax. +48-22-593-86-31, e-mail: pa-

wel_kozakiewicz@sggw.pl 

Członkowie Komitetu: 

prof. dr hab. inż. Piotr BEER (spec.) – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w War-

szawie, Warszawa 

dr hab. inż. Ewa FABISIAK, prof. UP – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 

mgr inż. Maria Antoni HIKIERT (spec.) – Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Płyt 

Drewnopochodnych, Czarna Woda  

prof. dr hab. inż. Adam KRAJEWSKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w War-

szawie, Warszawa 

prof. dr hab. inż. Krzysztof KRAJEWSKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie, Warszawa 

dr hab. inż. Andrzej KRAUSS (spec.) – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 

mgr inż. Marek KUBIAK (spec.) – Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego „Poltarex”, Lę-

bork 

prof. dr hab. inż. Danuta NICEWICZ – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w War-

szawie, Warszawa 

dr hab. inż. Wiesław OLEK (spec.) – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 

prof. dr hab. inż. Stanisław PROSZYK – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 

prof. dr hab. inż. Kazimierz PRZYBYSZ – Politechnika Łódzka, Łódź 

dr hab. inż. Ewa RATAJCZAK, prof. ITD – Instytut Technologii Drewna, Poznań 

dr hab. inż. Barbara SURMA-ŚLUSARSKA, prof. PŁ – Politechnika Łódzka, Łódź 

dr hab. inż. Bogusława WALISZEWSKA – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań 

Struktura:  

Komisja Wyborcza – przewodnicząca prof. dr hab. inż. Danuta Nicewicz 

Wydawnictwo: Wydawnictwo: Folia Forestalia Polonica, Seria B -Drzewnictwo (ciągłe w 

języku angielskim), red. nacz. – prof. dr hab. inż. Waldemar Moliński. Adres Redakcji -

Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej, Wydział Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodni-

czy, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627, tel. +48-61-848-74-51, e-mail: wmolin-

ski@up.poznan.pl, molek@up.poznan.pl 

Seminarium na temat uprawy i wykorzystania wierzby 
(Salix)  

W dniu 30 marca br. odbyła się na Uniwersytecie w Poznaniu konferencja zorganizowana 

przez Katedrę Chemii i Katedrę Hodowli Lasu podsumowująca wykonane dotychczas bada-

nia, dotyczące hodowli i wykorzystania drewna wierzby.  
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W ramach konferencji wygłoszone zostały następujące referaty:  

1. Dr Przemysław Andrzejewski: „Fizykochemiczne i biologiczne metody rekultywacji gleby 

oparte na doświadczeniach usuwania pozostałości po eksplozjach”  

2. Dr Jan Weger: „Wierzba i topola w Republice Czeskiej”  

3. Dr Paweł Rutkowski: „Różne taksacje wierzby (Salix) wykonane w Uniwersytecie Po-

znańskim”  

4. Prof. Stefan Szczukowski: „Drewno wierzby (Salix) jako biomasa i źródło energii”  

5. Dr Bogusława Waliszewska: „Skład chemiczny wybranych gatunków wierzby (Salix)”  

6. mgr inż. Maria Antoni Hikiert: „Drewno wierzby (Salix) jako surowiec do wytwarzania płyt 

drewnopochodnych”  

7. Dr Mirosław Mleczek: „Potencjalne możliwości wierzby (Salix) w technologii oczyszczania 

środowiska (fitoremediacji)” 

Uwaga: pozycje od 3 do 7 są sprawozdaniami z badań wykonanych w ostatnim okresie.  

W.O. 
Grzegorz Kowaluk *  

Biopolimery w Akcji COST FP1105  
Podstawowym celem Akcji jest zdobycie wiedzy na temat podstawowych procesów fi-

zycznych (zjawiska samorzutnego łączenia się) jak i biologicznych (np. kontrolowanych 

genetycznie), które kierują naturalnymi strukturami i kompozytami biopolimerowymi na po-

ziomie ścian komórkowych drewna, oraz wykorzystanie tej wiedzy do wsparcia rozwoju 

nowych materiałów biopolimerowych. Tymi słowami w dniu 24. maja br. w Brukseli 

prof. Philip Turner z Centre for Timber Engineering, Edynburg, rozpoczął pierwsze spotka-

nie Komitetu Zarządzającego nowo powstałej Akcji COST (European Cooperation in Scien-

ce and Technology) FP1105. Według pomysłodawców Akcji, jej podstawowymi benefitami 

są:  

 – wspólny rozwój podstawowej wiedzy o strukturze ścian komórkowych drewna i budo-
wie biokompozytów; ich interakcji i praw nimi rządzących,  

 – rozwój wspólnego interdyscyplinarnego „języka komunikacji” w zakresie biopolimerów,  
 – nowa, multidyscyplinarna sieć synergistycznych kompetencji, która wesprze innowa-

cyjność sektora leśno-drzewnego oraz materiałów biopolimerowych,  
 – poprawa wykorzystania i większa wartość dodana surowca drzewnego,  
 – wsparcie rozwoju młodych naukowców w nowych, interdyscyplinarnych dziedzinach 

nauki.  
W strukturze Akcji FP1105 funkcjonują 3 Grupy Robocze (WG):  

 – WG1: Badanie struktury ściany komórkowej, składu biopolimeru, interakcji polimeru 
oraz ich wpływ na właściwości ściany komórkowej,  

                                                        
*  dr inż. Grzegorz Kowaluk, Wydział Technologii Drewna SGGW,  

ul. Nowoursynowska 159/34, 02-787 Warszawa 
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 – WG2: Przetwarzanie włókien,  
 – WG3: Wykorzystanie wiedzy o fizycznym procesie samorzutnego łączenia się do roz-

woju nowych materiałów biopolimerowych.  
Podczas spotkania dokonano wyboru przewodniczącego Akcji oraz jego zastępcy. Zostali 

nimi odpowiednio prof. Philip Turner (Centre for Timber Engineering, Edynburg) oraz 
prof. Arnis Treimanis (LS Institute of Wood Chemistry, Ryga). Zatwierdzono również budżet 
Akcji na najbliższy rok, oraz zaproponowano termin kolejnego spotkania Komitetu Zarządza-
jącego. Odbędzie się ono przy okazji warsztatów, jakie zaplanowano na 3.-4. grudnia 
2012 r. w Sztokholmie.  

Polskę reprezentują dwie jednostki naukowe, w tym Wydział Technologii Drewna SGGW 
w Warszawie w osobie autora niniejszego komunikatu. Tematyka Akcji COST FP1105 leży 
ściśle w obszarze zainteresowań Wydziału Technologii Drewna SGGW, gdzie z powodze-
niem prowadzi się badania nad nowymi materiałami kompozytowymi z wykorzystaniem 
biopolimerów. Działalność Akcji kończy się w listopadzie 2015 r.  
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Z PRZEMYSŁU PŁYT DREWNOPOCHODNYCH  

100 lat sklejki w Ostrowie Wielkopolskim  
W dniach 29 i 30 marca 2012r. miało miejsce XL walne zebranie SPPDwP w Ostrowie 

Wielkopolskim, połączone z obchodami 100-lecia istnienia zakładu SKLEJKA-EKO.  

Z okazji jubileuszu wybity został, reprodukowany obok medal pamiątkowy i wydane zo-

stały: bogato ilustrowana książka, opisująca historię fabryki oraz folder w języku polskim i 

angielskim, prezentujący w skrócie aktualny profil produkcji. Gospodarzem uroczystości był 

prezes fabryki – Ryszard Węgrzynowski.  

 

  
 
Historia fabryki sięga roku 1912, kiedy zaczęto tam produkować tzw. z niemiecka „kisty”, 

czyli pudełka do cygar i cygaretek. W lipcu 1920r. zakład zmienił nazwę na „Przemysł 

Drzewny” a właścicielem została holenderska spółka Edwarda A. Lehmana. W 1934 roku 

fabryka zaczęła się nazywać „Zakłady Przemysłowe Dykta Spółka z o.o.o”, a w kwietniu 
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1939 r. kierowanie zakładem przejęli Polacy, niestety na bardzo krótko, ponieważ w okresie 

okupacji, w latach 1939-1945, dyrekcja zakładu przeszła w ręce niemieckie. Polacy w tym 

czasie wykorzystywani byli wyłącznie jako siła robocza.  

Po zakończeniu wojny zrujnowaną fabrykę odbudowywano pod kierownictwem pierwsze-

go dyrektora, Franciszka Kokosińskiego. Została ona upaństwowiona i przyjęła nazwę „Fa-

bryka Sklejek w Ostrowie Przedsiębiorstwo Państwowe”. Dzięki uporowi dyrektora i deter-

minacji załogi, już na początku 1946 roku rozpoczęto produkcję sklejki suchotrwałej iglastej i 

liściastej. Pierwsze trzy lata nowej władzy to okres wielkiego rozwoju i odbudowy. Zdolności 

produkcyjne fabryki rosną w tym czasie trzykrotnie.  

Pod koniec lat 40-tych firma przechodzi pod kontrolę Zjednoczenia Przemysłu Płyt, Skle-

jek i Zapałek i od początku roku 1950 staje się samodzielną jednostką gospodarczą na wła-

snym rozrachunku. Cały czas trwa rozbudowa fabryki i zaplecza socjalnego. W roku 1953 

zmienia ona ponownie nazwę na „Wielkopolskie Zakłady Przemysłu Sklejek”, która obowią-

zywać będzie aż do roku 1991. Rok 1954 jest dla zakładu ważną datą, ponieważ wtedy to 

pierwsza po wojnie partia sklejek trafia na eksport. Od tego czasu ostrowski zakład zostaje 

liczącym się eksporterem.  

Cały czas trwa modernizacja i rozbudowa fabryki, która nabiera tempa w roku 1958, kie-

dy to rozpoczęto budowę nowej kotłowni i czterech budynków, w tym warsztatu mechanicz-

no-remontowego oraz nowej bocznicy kolejowej. W 1961 roku obchodzono uroczystości 50-

lecia zakładu, połączone z zakończeniem pierwszego etapu rozbudowy, który jednakże nie 

oznaczał przerwania dalszej modernizacji. Wśród nowych inwestycji należy tu wymienić 

przykładowo: urządzenia do napowietrznego zraszania drewna, doły warnikowe, korowarkę, 

dwie suwnice o udźwigu 5 ton, trzy nowoczesne łuszczarki, suszarnie taśmowe do łuszczki, 

prasy hydrauliczne 15-półkowe i wiele innych.  

Produkcji sklejki towarzyszy zawsze powstawanie dużej ilości odpadów. W celu ich zago-

spodarowania zainstalowano linię płyt wiórowych, której dostawcą był warszawski „Zemak”. 

Planowaną zdolność produkcyjną w wysokości 20 tys. m3 linia uzyskała w 1975 roku.  

Zasłużony, długoletni dyrektor fabryki, Franciszek Kokosiński przed przejściem na emery-

turę został w 1970r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego 

następcą został Bernard Boch.  

W latach siedemdziesiątych nastąpiła dalsza modernizacja zakładów dzięki zakupom 

maszyn z Finlandii, RFN, Szwajcarii i Włoch.  

Produkcja sklejki wyniosła w 1978 roku prawie 17 tys. m3, z czego około 30% trafiło na 

eksport.  

Z prac modernizacyjnych należy jeszcze wspomnieć o zbudowaniu biologiczno-

mechanicznej oczyszczalni ścieków, ujęciu w obieg zamknięty wody pochłodniczej i wybu-

dowaniu zbiornika przeciwpożarowego o pojemności 500 m3.  
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Powyżej wyszczególniono tylko niewielką część prac modernizacyjnych, wykonanych w 

zakładzie; szczegółowy ich zapis można znaleźć w wymienionym wyżej wydawnictwie jubi-

leuszowym.  

W 1985 roku, po śmierci dyrektora Bernarda Bocha, Rada Pracownicza wybiera na to 

stanowisko technologa drewna Tadeusza Szulca.  

Nowy dyrektor doprowadza do likwidacji wydziału płyt wiórowych oraz kupuje na miejsce 

wyeksploatowanej, nową łuszczarkę włoską Colombo Cremonę. W 1988 roku maszyna 

trafia na halę i w ten sposób zakład awansuje do czołówki fabryk sklejek w Polsce.  

Następne lata, to okres, w którym dokonuje się proces prywatyzacji zakładu. Najpierw 

powołano spółkę pracowniczą pod nazwą „Wielkopolskie Zakłady Sklejek SKLEJKA-EKO 

S.A” która działała w okresie 1991-2003, a założycielami jej były osoby fizyczne w liczbie 

580. Od 1 kwietnia 2001 roku całość zakładu została własnością Spółki SKLEJKA-Eko S.A.  

18 marca 1991 roku nowym prezesem zarządu Spółki został Ryszard Węgrzynowski, któ-

ry funkcję tę pełni do dzisiaj.  

Obecnie zakład dysponuje nowoczesnymi urządzeniami i stale się modernizuje. Jednym 

z najnowocześniejszych urządzeń jest warta blisko 2 mln złotych linia do obrzynania i roz-

kroju sklejki firmy Schelling. Jest ona sterowana za pomocą komputera i jej wydajność sięga 

7 m3 sklejki na godzinę. Obsługuje ją tylko dwóch pracowników.  

Zakład posiada sklep firmowy oraz hurtownię która oferuje wiele wyrobów- od sklejki sza-

lunkowej po sklejkę okoumé i elewacyjną.  

Spółki pracownicze powoli zamieniają się w podmioty czysto rynkowe. W wyniku skupu 

akcji spółka staje się częścią grupy firm drzewnych Jerzego Bezaka, obecnie przewodni-

czącego Rady Nadzorczej.  

Obecna struktura produkcji zakładu to: 45% – sklejka sosnowa, 35% – sklejka olchowo-

brzozowa, 15% – listwy łóżkowe, 4% – sklejka bukowa i 1% – inne produkty.  

Wielkość produkcji wynosi 23 000 m3/ rok, a udział eksportu w sprzedaży sięga 40%. 

Największymi importerami są Niemcy i Szwecja. Na każde z nich wypada po 25% eksportu. 

Trzecie miejsce z 10% zajmują Stany Zjednoczone AP. Po 5% eksportu przypada na Bel-

gię, Danię, Norwegię i Francję. Pozostałe 20% importują inne kraje.  

Sprzedaż sklejki według branż przedstawia się następująco: handel hurtowy – 50%, me-

blarstwo – 20%, produkcja i naprawa środków transportowych – 10%, budownictwo, pro-

dukcja opakowań, stolarstwo, i pozostali – każde po 5%.  

Fabryka posiada laboratorium dobrze wyposażone w sprzęt kontroli jakości, gdzie wyko-

nuje się wszystkie potrzebne badania.  

W podsumowaniu należy stwierdzić, że fabryka w ciągu 100 lat istnienia przeszła długą 

drogę rozwoju. Początkiem była produkcja pudełek do cygar a potem sklejki. Lata między-

wojenne były znaczone kryzysami i okresami bezrobocia po których nastały ciężkie lata 

okupacji. Po niej nastąpiły lata Polski Ludowej, będące okresem stałego rozwoju, z którego 

udało się wyjść na jeszcze wyższy poziom już w nowych warunkach ustroju kapitalistyczne-
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go. To, tak długie trwanie i rozwój fabryka zawdzięcza przede wszystkim miejscowym lu-

dziom, fachowcom przyzwyczajonym do codziennej, ciężkiej pracy, szczególnie takiej, która 

daje widoczne i wymierne wyniki.  

Red. 

60 lat Instytutu Technologii Drewna  
W bieżącym roku Instytut Technologii Drewna obchodzi 60-lecie swojej działalności. Uro-

czyste obchody jubileuszu odbyły się 17 maja 2012 roku. Celem uroczystości, poza prezen-

tacją dorobku intelektualnego i naukowego Instytutu Technologii Drewna była także promo-

cja badań naukowych i działań rozwojowych w drzewnictwie, roli i znaczenia sektora leśno-

drzewnego w gospodarce Polski i UE, a także zacieśnianie współpracy sfery nauki i prze-

mysłów opartych na drewnie.  

Patronat honorowy nad obchodami objęli: Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydent Miasta Poznania.  

Opiekę medialną sprawowali: TVP Poznań, Głos Wielkopolski oraz Gazeta Przemysłu 

Drzewnego.  

Ważną rolę w przygotowaniu całej uroczystości odegrali także sponsorzy, wśród których 

należy wymienić: Polski Komitet Narodowy EPAL, Pfleiderer Grajewo SA, STEICO Sp. z o. 

o., Kneho-Lacke GmbH, Arctic Paper SA, STORA ENSO Wood Products Sp. z o. o., WI-

REX Przedsiębiorstwo Prywatne, Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego PETRYKOZY, 

Tartak OLCZYK Ludwik Olczyk, Tartak i Zakład Stolarski Janina i Wacław Witkowscy Sp. j.  

W uroczystościach wzięło udział 140 osób. Zaproszenie na jubileusz przyjęli między in-

nymi: Jolanta Osińska, Radca Ministra w Departamencie Jednostek Nadzorowanych i Pod-

ległych Ministerstwa Gospodarki; Przemysław Pacia, Wicewojewoda wielkopolski; Dariusz 

Młynarczyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Wielkopolskiego; Maciej Musiał, Dyrektor Biura Stowarzyszenia 

“Metropolia Poznań” działającego przy Urzędzie Miasta Poznania; Janusz Meissner, Za-

stępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Poznania; Piotr Tryjanowski, 

Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Krzysztof Nowak, Członek Rady 

Narodowego Centrum Nauki; Piotr Grygier, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-

wych w Poznaniu, a także władze i przedstawiciele instytutów i instytucji naukowych, uczelni 

wyższych, jednostek samorządu branżowego, firm polskiego sektora drzewnego oraz me-

diów regionalnych i branżowych.  

Powitanie uczestników jubileuszu odbyło się w siedzibie Instytutu Technologii Drewna o 

godz. 11.00, po czym nastąpiło uroczyste odsłonięcie pamiątkowej rzeźby (kompozycji z 

czterech głazów), ulokowanej na terenie zielonym znajdującym się od frontu budynku. Od-

słonięcia dokonali: Barbara Babicka, żona zmarłego w 2010 roku prof. Ryszarda Babickie-

go, długoletniego dyrektora Instytutu Technologii Drewna i Przewodniczącego Rady Nau-

kowej oraz Przemysław Pacia, Wicewojewoda wielkopolski. Autorem kompozycji jest prof. 
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Kazimierz Raba, Dziekan Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Arty-

stycznego w Poznaniu, który tak mówi o swoim dziele:  

“…Dla wyrażenia tych ważnych treści posłużyłem się kompozycją z wybranych głazów i 

ułożyłem je na drodze. […] Pierwszy głaz z datą i znakiem Instytutu stanowi początek drogi. 

Drugi zaś, o zdecydowanej monumentalnej formie i pionowym ustawieniu oddaje intencje 

powstania, a wykuty napis greckiej sentencji QUOD FELIX, FAUSTUM FORTUNATUMQUE 

SIT – w wolnym tłumaczeniu oznacza – “oby to było szczęśliwe, sprzyjające i pomyślne”. 

[…] Ryt na kamieniu przedstawia wizerunek drzewa, niejako już drewna kształtowanego 

ludzką ręką. To obraz fascynacji formami przyrody z wolą przekształcania ich według wie-

dzy i zamysłu tworzącego. Trzeci i czwarty głaz to jakby kamienie milowe ustawione na 

drodze w przekonaniu, że następne pokolenia zaznaczą dalsze etapy rozwoju i docenią 

pionierów oraz obecnych.”  

Dalsza część uroczystości miała miejsce w Kolegium Rungego na terenie Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu. Rozpoczęła się wystąpieniem Dyrektora Instytutu, który nawią-

zując do przeszłości, podkreślił, że Instytut aktywnie uczestniczył w procesach budowy i 

tworzenia potęgi polskiego przemysłu opartego na drewnie. Pomimo tego, że branże 

drzewne nie są zaliczane do przemysłów wysokiej techniki, to ich znaczenie i rola są 

ogromnie ważne dla rozwoju prawie wszystkich państw UE. Polski sektor drzewny to: 2% 

PKB, 9% produkcji sprzedanej i 14% zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym, 9% 

wartości eksportu, z czego blisko 5% stanowi eksport mebli. Polska znajduje się na jedena-

stej pozycji wśród 25 państw w skali globalnej, wytwarzających ponad 90% drewna przemy-

słowego – surowca po raz kolejny przeżywającego zasłużony renesans. Z kolei miejsce 

Polski w UE w produkcji głównych wyrobów drzewnych kształtuje się następująco: płyty 

drewnopochodne – 2, materiały podłogowe – 3, drewno okrągłe – 5, meble – 6, materiały 

tarte – 7, masy włókniste – 8, papier i tektura – 9. Ze względu na realizowane cele, Instytut 

zawsze w sposób odpowiedzialny był zorientowany na priorytety w gospodarce i aby 

wzmocnić te pozytywne tendencje, nadal podejmuje prace badawcze i rozwojowe, których 

rezultaty są wykorzystywane przez podmioty gospodarcze. Istotne jest, że przewaga konku-

rencyjna polskich produktów drzewnych w handlu zagranicznym nie wynika już tylko z ni-

skich i atrakcyjnych dla odbiorców cen, ale coraz częściej z ich wysokiej jakości, co stwarza 

perspektywy dalszego rozwoju. Nadal jednym z głównych zadań działalności Instytutu po-

zostają procesy budzenia świadomości ekologicznej i orientacja na produkty drzewne wśród 

Polaków, którzy zużywają per capita jeszcze zbyt mało drewna w różnych postaciach. Nale-

ży mieć nadzieję, że wzrost gospodarczy w kraju umożliwi wzrost zużycia surowca drzew-

nego i wyrobów drzewnych oraz doprowadzi do odpowiedniego ulokowania w hierarchii 

potrzeb Polaków takich wyrobów z drewna, jak chociażby domy czy meble.  

Kolejnym punktem programu uroczystych obchodów było wręczenie odznaczeń pracow-

nikom Instytutu. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski został uhonorowany dy-

rektor Władysław Strykowski, a złote Krzyże Zasługi otrzymali: Jadwiga Zabielska-Matejuk, 
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Mieczysław Silny, Andrzej Noskowiak i Wojciech Cichy. Pracownikom wręczono ponadto 

srebrny Krzyż Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę (złote, srebrne i brązowe), Medale 

Komisji Edukacji Narodowej, Odznaczenia Honorowe “Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej” oraz złote i srebrne Odznaki NOT i SITLiD. Kordelasy Leśnika Polskie-

go otrzymali: Gabriela Bidzińska, Andrzej Noskowiak, Andrzej Fojutowski i Włodzimierz 

Prądzyński. Łącznie zostało wręczonych 59 odznaczeń 43 osobom.  

Bardzo ważnym elementem każdego jubileuszu są gratulacje i ciepłe słowa płynące od 

gości obecnych na uroczystości oraz adresy okolicznościowe odczytane w imieniu tych 

wszystkich, którzy nie mogli przybyć osobiście. Adresy gratulacyjne z okazji jubileuszu prze-

kazali: Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Waldemar Pawlak, Wi-

cepremier, Minister Gospodarki; Janusz Zaleski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Śro-

dowiska, Główny Konserwator Przyrody; Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Poznania; 

Krzysztof Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Andrzej Jaj-

szczyk, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki i Adam Wasiak, Dyrektor Generalny Lasów 

Państwowych oraz rektorzy uczelni wyższych, dyrektorzy instytutów badawczych, władze i 

członkowie licznych organizacji branżowych i współpracujących z Instytutem przedsię-

biorstw.  

Podsumowaniem roli i znaczenia Instytutu Technologii Drewna na arenie krajowej, jak i 

międzynarodowej było wystąpienie prof. Włodzimierza Prądzyńskiego, Przewodniczącego 

Rady Naukowej Instytutu. Profesor wspomniał twórców Instytutu, ich następców i wybitnych 

współpracowników, którzy prowadząc skuteczną politykę kadrową i odpowiednio dobierając 

pracowników naukowych, technicznych i administracyjnych, tworzyli “…bardzo trwałe fun-

damenty Instytutu […]. Zasiane w 1952 roku ziarno, odpowiednio pielęgnowane i rozwijane 

pozwoliło Instytutowi przetrwać trudne zawirowania lat 1980/81, a także wprowadzić Instytut 

w nowy system ekonomiczny przełomu lat 1989/91.” Profesor wymienił najważniejsze doko-

nania ITD na przestrzeni ostatnich 20 lat i określił Instytut jako “dobre drzewo”, które 

“…rodzi dobre “owoce” dla sektora leśno-drzewnego”.  

Zakończeniem uroczystych obchodów 60-lecia Instytutu Technologii Drewna był akcent 

muzyczny zatytułowany “Muzyka dla Nauki”. Zaproszeni wysłuchali godzinnego koncertu 

fortepianowego w wykonaniu duetu La Valse ’89, czyli małżeństwa Anny i Piotra Niewie-

dział.  

Po wrażeniach artystycznych czekał na gości uroczysty poczęstunek.  

Opracowanie: Anna Gałecka, ITD.  

Informacje o projekcie SILENTWOOD  
Od dwóch lat Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce uczestni-

czy w finansowanym przez Unię Europejską projekcie o akronimie Silentwood, którego ce-

lem jest opracowanie technologii produkcji wielowarstwowych drzwi drewnopochodnych o 

udoskonalonych właściwościach dźwiękoizolacyjnych do budynków użyteczności publicznej 
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(patrz BI 3-4/2010, BI 1-2/2011, BI 3-4/2011). Podstawowym surowcem do produkcji drzwi 

jest drewno, jednakże nowe kompozyty polimer- drewno są również brane pod uwagę jako 

potencjalne surowce. Poniżej zamieszczamy krótką informację o bieżących pracach w ra-

mach projektu.  

W maju br. jeden z członków zespołu badawczego opracował dwa prototypy wielo- struk-

turowych drzwi, które następnie poddano badaniom technicznym. Proces produkcji poprze-

dzał odpowiedni dobór surowców. Wykonano ramy drzwiowe o wymiarach 2000x900x28 

mm i wypełniono je przyciętymi płytami. Całość sklejono w prasie na zimno. Proces produk-

cji drugiego prototypu był identyczny, zastosowano jednak inny rodzaj kleju.  

Wnioski po badaniu prototypów wskazują, że istnieje szeroka gama ekologicznych su-

rowców, które mogą zostać wykorzystane do produkcji poszczególnych elementów drzwi. W 

ramach zadania 2.1 zostały przeprowadzone badania szeregu surowców, w aspekcie ich 

ogólnej dostępności i właściwości. Uzyskane w efekcie właściwości zostały porównane z 

wytycznymi przekazanymi przez koordynatora projektu, hiszpański instytut ITAV. W celu 

osiągnięcia wymaganych standardów europejskich drzwi muszą odpowiadać parametrom 

obejmującym transmisję dźwięku, sztywność, odporność ogniową przy jednoczesnym za-

chowaniu konkurencyjnych cen gotowego wyrobu. Dla zapewnienia tych właściwości wy-

brano tworzywa sztuczne, włókna naturalne, wypełniacze nieorganiczne oraz kombinacje 

tych materiałów.  

W oparciu o właściwości wielu tworzyw sztucznych, włókien naturalnych, wypełniaczy 

nieorganicznych i kombinacji materiałów, systemy oceniono na podstawie badań laborato-

ryjnych i procedur modelowania. Przeprowadzono symulacje mechanicznych i akustycznych 

właściwości. Uzyskane dane doświadczalne mierzono i porównywano z danymi uzyskanymi 

w wyniku symulacji. Wyniki wskazują, że model, z niewielkimi odchyleniami, wykonywał 

właściwości zgodnie z przewidywaniami. W wyniku symulacji, stosując kombinacje materia-

łowe, uzyskano znaczne redukcje dźwięku. W celu osiągnięcia idealnych struktur i właści-

wości drzwi, do dalszych badań wytwarzane będą małe prototypy drzwi.  

W ramach projektu przeprowadzono również badania toksykologiczne dotyczące wpływu 

wyrobu na środowisko. Badane elementy nie wykazały żadnego znaczącego zagrożenia dla 

środowiska. Głównie dlatego, że każdy element będzie znajdował się w formie związanej. 

Jednakże zastosowane żywice i kleje w pewnym stopniu poprzez emisje wykazują nie-

znaczny wpływ na środowisko. Tak więc ich użycie w ramach przemysłowego procesu pro-

dukcyjnego musi spełniać wszelkie rygorystyczne normy bezpieczeństwa.  

W maju br. biuro SPPDwP przygotowało projekt broszury oraz newslettera, które będą 

propagować projekt podczas spotkań branżowych.  

A.F. 
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Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu 
Drzewnego DREMA, 27-30.03.2012 r. 

W dniach od 27 do 30 marca br. odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Maszyn 

i Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2012. Wystawcy, w liczbie 555 

firm z 17 państw, jak co roku zaprezentowali najnowsze, dostępne na rynku i premierowe 

rozwiązania dla branży drzewnej oraz komponenty do produkcji mebli.  

Organizatorzy z satysfakcją odnotowali duże zainteresowanie targami wśród zwiedzają-

cych. Ekspozycje równolegle odbywających się Międzynarodowych Targów Maszyn i Na-

rzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA oraz Międzynarodowych Targów 

Komponentów do Produkcji Mebli FURNICA na powierzchni 24 300 m2 zwiedziło ponad 24,5 

tys. gości. Odwiedzający, to przede wszystkim profesjonaliści w branży – przedstawiciele 

przedsiębiorstw obróbki drewna, produkcji mebli i szeroko pojętego przemysłu drzewnego. 

Wydarzenie zgromadziło przedsiębiorstwa oferujące m.in. maszyny do wstępnej obróbki 

drewna, technologie tartaczne, urządzenia suszące, maszyny do obróbki forniru, laminują-

ce, okleinujące, frezarki, a także elementy wykończeniowe mebli, półfabrykaty, akcesoria i 

wiele innych. Targi cieszyły się również zainteresowaniem mediów – wydano blisko 150 

akredytacji dziennikarskich. Podczas targów zwiedzający mieli możliwość obejrzenia prac 

wykonanych w ramach konkursu „Wyczarowane z drewna” oraz dopingowania uczestników 

„Mistrzostw Polski we Wbijaniu Gwoździ”. Od kilku lat popularnością cieszy się ekspozycja 

Fabryki Mebli na Żywo, która w tym roku uruchomiła produkcję szafek kuchennych. Imprezie 

towarzyszyły liczne panele dyskusyjne i konferencje.  

Targi DREMA potwierdziły silną pozycję, jako największych w Europie Środkowo-

Wschodniej targów poświęconych nowoczesnym rozwiązaniom dla przemysłu drzewnego 

i meblarskiego. Przyszłoroczną edycję targów planuje się przeprowadzić w dniach 16-19 

kwietnia 2013 r.  

A.F. 
Źródło: www.drema.pl  

Bożonarodzeniowy orkan „Dagmar” dostarczy wiele 
ponadplanowego surowca na rynek  

Huraganowy wiatr, wiejący z szybkością ok. 45 m/s przez Norwegię, Szwecję i Finlandię 

podczas dwóch dni Bożego Narodzenia 2011 roku spowodował powstanie znacznych szkód 

w lasach tych krajów. Powalone drzewa zatarasowały w Szwecji linie kolejowe. Drugiego 

dnia Świąt 170 000 domów zostało pozbawionych dostaw prądu.  

Spowodowane przez wichurę szkody nie będą prawdopodobnie tak duże, jak te, wyrzą-

dzone przez wichury w ubiegłych latach: w 2005 roku orkan „Gudrun” powalił 75 mln m3, a w 

2007 roku orkan „Per” – 12 mln m3 drewna. Huragany te objęły wówczas Szwecję Połu-

dniową.  
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Dokładna ocena szkód ubiegłorocznych jest utrudniona ze względu na obfite opady śnie-

gu, które nastąpiły wkrótce po przejściu huraganu. W Szwecji wichury objęły duży obszar i w 

niektórych miejscach szkody mogą być tak duże, jak w 2005 r.  

Pilnym zadaniem jest teraz jak najszybsze usunięcie powalonego surowca z lasu w celu 

zapobieżenia rozwoju populacji szkodników.  

Ilość powalonego drewna w Finlandii szacuje się na 3,5 mln m3. Dotyczy to głównie 

drewna sosnowego.  

W odróżnieniu od dwóch poprzednich huraganów, ubiegłoroczny miał miejsce w niedo-

brym okresie dla Szwecji. Nastąpił on w czasie dość łagodnej zimy, przy niezamarzniętej 

ziemi, czyli w czasie niekorzystnym dla właścicieli lasów, ale też i w okresie niekorzystnym 

dla przemysłu. Spadające ceny surowca tartacznego na świecie, kurczące się rynki euro-

pejskie, słabe sygnały pozytywne z USA, mała ilość nowych budów, malejąca ilość prac 

renowacyjnych w kraju, jak też stabilny kurs szwedzkiej waluty w stosunku do euro nie po-

zwalają oczekiwać, że szwedzkie tartaki będą w stanie przyjąć dużych ilości dodatkowego 

surowca. Ze względu na słaby zbyt, wiele zakładów szwedzkich już jesienią ubiegłego roku 

ograniczyło produkcję. Ceny surowca okrągłego mają w dalszym ciągu tendencję zniżkową.  

W.O. 
Wg Holz-Zentralblatt 2012, nr 1, str. tytułowa  

Włochy importują 1,1 mln ton peletów  
Werona we Włoszech jest miejscem, gdzie co dwa lata odbywają się międzynarodowe 

targi urządzeń dla pozyskiwania ciepła i energii oraz urządzeń do spalania drewna pod na-

zwą „Progetto Fuoco”. W 2012 r. od 22 do 26 lutego miały miejsce już ósme targi na po-

wierzchni ok. 80 000 m2.  

Przed dwoma laty liczba odwiedzających wyniosła 67 tysięcy, wśród których było 48 ty-

sięcy fachowców. Wówczas też na targach swoje wyroby wystawiało 500 firm z 19 krajów.  

Włochy z dużą ilością pieców na pelety należą do największych konsumentów tego su-

rowca energetycznego. W 2011 roku zużycie wyniosło 1,7 mln ton, z czego 1,1 mln ton 

pochodziło z importu. Stawia to ten kraj na pierwszym miejscu w skali światowej.  

W.O. 
Wg Holz-Zentralblatt 2012, nr 1, str.14  

Wielkowymiarowe płyty OSB jako stabilne materiały 
opakowaniowe  

Nowoczesne eksportowe materiały opakowaniowe muszą spełniać wiele wymagań. Po-

winny być wytrzymałe i jednocześnie niezbyt kosztowne w produkcji. Od dosyć dawna sto-

suje się tu płyty OSB ze względu na niskie koszty i wysoką stabilność wymiarową, wynikają-

cą z ich struktury. Opakowania w kształcie pudeł produkowane są też z innych materiałów, 
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jak na przykład ze sklejki, płyt wiórowych, drewna litego, tworzyw sztucznych, metali i papy. 

Ważna jest stabilność opakowania i optymalna ochrona przewożonego towaru.  

 

 

Rys.1. Indywidualnie zaprojektowane mocowanie bloków silników w płycie 
OSB. Bloki są utrzymywane w miejscach wyfrezowanych za pomocą 
ryglów  

 
Przedsiębiorstwo „Fűrst zu Fűrstenberg GmbH a. Co. KG z siedzibą w Hűfingen produku-

je opakowania w Baden-Wűrttemberg i w Dobiegniewie, w Polsce.  

Płyty OSB stosowane są od 1999 roku przede wszystkim ze względu na swoje duże wy-

miary, zdolności do przenoszenia dużych obciążeń i wytrzymałości na zginanie. Poza tym 

są one łatwe w obróbce. Od czasu, gdy producenci płyt OSB, jak np. firma „Norbord” w 

Cowie (Szkocja) zaczęła produkować duże formaty opakowaniowe (1250/2070 x 2800 mm), 

wytwarzanie opakowań dla wielkowymiarowych towarów stało się tańsze ze względu na 

rezygnację z konieczności przecinania płyt.  

Zewnętrzne wymiary skrzyń do przewozu towarów są dzisiaj dopasowywane do 20-, lub 

40-stopowych kontenerów. Wymagania są dzisiaj bardzo zindywidualizowane. Jeden z 

głównych klientów firmy Fűrstenberg jest dostawcą dla przemysłu samochodowego. Prze-

wozi on części bardzo różnych wymiarów. Tak na przykład silniki mają w płycie OSB wyfre-

zowane gniazda, włącznie z metalowymi ryglami mocującymi. Pozostałe części są również 

indywidualnie osadzane i mocowane. Firma Fűrstenberg dysponuje około 10 000 progra-

mów CNC dla różnych towarów. Dwóch zatrudnionych programistów jest w stanie w krótkim 

czasie wyszukać, lub opracować nowy program obróbki płyty.  

Szkody transportowe powodują zarówno dla przewoźnika, jak i dla producenta duże stra-

ty. Dlatego też w celu ich uniknięcia symuluje się wszelkie możliwe niebezpieczne sytuacje i 

sposoby ich uniknięcia.  

W.O. 
Wg Holz-Zentralblatt 2012, nr 2, str.33  
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Firma „Skogstyrelsen” dokonała wstępnej oceny szkód 
spowodowanych przez huraganowy wiatr w okresie 
Bożego Narodzenia 2011r.  

11 stycznia 2012r. szwedzki zarząd lasów w Jönköping podał wielkość szkód, wyrządzo-

nych przez wichurę „Dagmar” w okresie świąt Bożego Narodzenia.  

25 i 26 grudnia 2011r. wiatr, wiejący z prędkością 39m/s, miejscami nawet 40 m/s, spo-

wodował duże straty w lasach środkowej Szwecji. Na terenie od Mälardal na południu do 

Västernorrland na północy wichura obaliła ok. 4,5 mln m3 drewna. Chodzi tu głównie o so-

snę, która ze względu na łagodną zimę, była przewracana razem z korzeniami.  

Ze względu na zaśnieżone drogi należy przewidywać duże koszty usunięcia szkód.Część 

obalonych drzew zostanie dłużej w lesie i będzie narażona na inwazję szkodników, które 

rozmnożyły się bardzo po wichurze z roku 2007.  

W.O. 
Wg Holz-Zentralblatt 2012, nr 3, str.67  

Płyty OSB o długości do 15 metrów  
Firma „Swiss Krono Group” produkuje dopuszczone do stosowania w budownictwie płyty 

OSB o długości do 15 m.  

W miejscowości Heiligengrabe w/w firma jako jedyna, jak dotychczas, rozpoczęła pro-

dukcję płyt OSB o długości 15 m. Płyty te wytwarzane są jako trudno palne (SF-B). Mogą 

one być stosowane jako pokrycia dachowe. Są one dopuszczone do stosowania w budow-

nictwie na podstawie normy Z-56.275-3563 (dotychczasowa klasyfikacja B1 zgodnie z DIN 

4102). Mają one certyfikat CE wg DIN EN13986 i są doskonałym tworzywem nośnym i 

usztywniającym.  

Razem z ulepszonym, ekologicznym, drzewnym tworzywem włóknistym „Kronotherm 

flex” dają one optymalną izolację cieplną budynku.  

W.O. 
Wg Holz-Zentralblatt 2012, nr 4, str.111  

Otwarcie nowego Centrum Badawczego firmy Egger 
w Austrii  

18 listopada 2011 roku miało miejsce uroczyste otwarcie nowego Centrum Badawczego 

firmy Egger w miejscowości Unterradlberg/St.Pölten w pobliżu zakładu płyt wiórowych o 

wydajności 600 tys. m3 i oddziału wykańczania płyt o wydajności 40 mln m2. W lutym 2011 

roku oddano też do użytku zautomatyzowany magazyn płyt. Centrum Badawcze zostało 

ukończone w czerwcu 2011r. po zaledwie 6 miesiącach budowy. Koszt budowy wraz z wy-

posażeniem wyniósł 4 mln euro. Budynek ma dwa piętra i podpiwniczenie. Na 2000 m2 jest 

miejsce dla 50 pracowników. W budynku o długości 58m i szerokości 15m znajduje się dział 
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badań i technologii dla całej grupy Egger. Oprócz pomieszczeń biurowych są tu zlokalizo-

wane laboratoria analizy chemicznej, laboratorium technologii mokrej, laboratorium do 

oznaczeń formaldehydu, VOC i inne. W pomieszczeniach piwnicznych znajduje się m. 

in.skład surowców i próbek.  

W konstrukcji budynku szeroko zastosowane zostały przez architekta Bruno Mosera wy-

roby płytowe firmy Egger, w szczególności płyty OSB. Według jego projektu zbudowano też 

nowy budynek dyrekcji zakładu firmy Egger w Radanti, w Rumunii.  

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2011, nr 48, str.1215  

Podwójne zaklejanie płyt pilśniowych żywicą UF i PMDI  
Badania emisji formaldehydu w czasie ostatnich dziesięcioleci dotyczyły najpierw metod 

oznaczania tego związku, następnie czynników wpływających na jego wydzielanie się z płyt 

i wreszcie sposobów pozwalających na zmniejszanie emisji.  

W ostatnich latach okazało się, że odpowiednią metodą na zmniejszenie zawartości for-

maldehydu w żywicach aminowych, a w szczególności w mocznikowych jest obniżenie w 

nich stosunku molowego F:U, lub F:NH2.  

Wiadomo jakie znaczenie ma stosunek molowy żywicy UF dla zmniejszenia wartości per-

foratora. Dla uzyskania bardzo małej wartości perforatora należy zastosować żywicę, dla 

której stosunek F:U , lub F:NH2 jest bardzo mały. Dlatego nie dziwi nikogo fakt, że obecnie 

w przemyśle stosowane są żywice UF i MUF ze stosunkiem molowym F:U równym 1:1, lub 

jeszcze niższym. Ma to miejsce szczególnie wtedy, gdy produkowane są płyty wiórowe, lub 

pilśniowe, które mają odpowiadać wymaganiom Fxxxx według normy japońskiej (JIS 1460-A 

2001), lub kalifornijskiej CARB II (2007).  

Zmniejszenie zawartości formaldehydu w żywicach UF i MUF wpływa negatywnie na ta-

kie właściwości fizyczne i mechaniczne płyt, jak pęcznienie, nasiąkliwość oraz na ich wy-

trzymałość na rozciąganie poprzeczne i na zginanie. Poza tym konieczne jest wydłużenie 

czasu prasowania szczególnie przy stosunku molowym F:U znacznie niższym niż 1:1. 

Oprócz tego warunki hartowania muszą zostać zaostrzone. W tej dziedzinie ukazało się 

wiele publikacji naświetlających to zagadnienie.  

W badaniach tu referowanych wzięły udział następujące instytucje: Georg-August-

Universität Gőttingen, Institut fűr Holztechnologie Dresden oraz Momentive Specialty Che-

micals Forest Products GmbH Leuna. Celem badań było zastosowanie żywic aminowych o 

ekstremalnie niskiej zawartości formaldehydu do wytwarzania płyt MDF bez spowodowania 

wymienionych wyżej zjawisk negatywnych.  

W tym celu zaproponowano zaklejanie dwustopniowe polegające na tym, że najpierw na 

włókna w rurze wydmuchowej naniesiono żywicę mocznikową i po ich wysuszeniu wniesio-

no określone ilości żywicy PMDI. Wpływ dodatku PMDI, zastosowanego w ilościach 0,25%, 

0,5% i 1% na właściwości płyt, które najpierw otrzymały natrysk żywicami o różnych stosun-
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kach molowych F:U (<0,95:1; <0,9:1; ~0,75:1) przedstawiono w oryginale artykułu na wy-

kresach słupkowych.  

Płyty HDF o grubości 8 mm i gęstości 850 kg/m3 otrzymywano w następujących warun-

kach: temperatura prasowania – 220°C, czas prasowania: A, B 8 s/mm, C 10 s/mm, zakle-

janie miało miejsce w zaklejarce, dodatek kleju (sucha masa/z.s. włókna):  

A – 10% żywica UF – F:U <0,95:1  

B – 10% żywica UF – F:U <0,9:1  

C – 10% żywica UF – F:U ~0,75:1  

Nie dodawano utwardzacza, środków hydrofobowych i środków wiążących formaldehyd.  

Wyniki i dyskusja  
Wyniki otrzymane przy zastosowaniu żywicy ze stosunkiem molowym F:U<0,95 pokazują 

wyraźnie, że dodatek 0,25% PMDI wywołuje wyraźny spadek pęcznienia po 24h moczenia 

w wodzie z 20,1% do 15,8%, podczas gdy wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne wzra-

sta od 0,87 do 0,99 N/mm2 dopiero przy dodatku 1% PMDI. Wydzielanie się formaldehydu 

wg metody perforatora (EN120) wykazuje ogólnie biorąc tendencję spadkową, która wyraź-

nie występuje przy zastosowaniu metody butelkowej (EN717-3) od 7,2 do 6,8 mg 

HCHO/100g z.s. płyty. Wraz ze spadkiem stosunku molowego F:U zastosowanej żywicy, 

wpływ dodatku PMDI na pęcznienie jest coraz wyraźniejszy. Tak więc pęcznienie płyt zakle-

janych żywicą o stosunku molowym F:U <0,9 wyraźnie spada (z 38,6% do 22,5% po 24h 

przy 0,25% PMDI). Dodatek 0,25% PMDI redukuje pęcznienie po 2h moczenia z 19,5% do 

5,9%. Również wpływ ten na rozciąganie poprzeczne jest pozytywny, aczkolwiek jego wy-

raźny wzrost (od 0,61 do 0,74 N/mm2) daje się zauważyć dopiero przy dodatku 1% PMDI. 

Dodatek PMDI w niewielkich ilościach również ujemnie wpływa na zawartość wolnego for-

maldehydu.  

Dalsze badania udowodniły, że pęcznienie na grubość płyt zaklejanych żywicą F:U – 0,75 

przy dodatku 0,5% PMDI było mniejsze aniżeli przy stosowaniu żywicy o stosunku molowym 

F:U<0,95.  

Wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne zwiększa się wyraźnie wraz ze wzrostem do-

datku PMDI i przy jego wielkości na poziomie 1% jest wyraźnie wyższa aniżeli osiągana 

przy stosunku molowym F:U<0,95:1.  

Tak więc metoda podwójnego zaklejania stwarza możliwość zastosowania żywic moczni-

kowych zawierających ekstremalnie małe ilości formaldehydu przy produkcji płyt MDF do-

brej jakości.  

Przy zastosowaniu żywicy o stosunku molowym ~0,75:1 można osiągnąć wartości perfo-

ratora wg EN120 poniżej 3 mg/100g płyty. Również według metody butelkowej (EN717-3) 

oznaczone wartości formaldehydu są wyjątkowo niskie. Przy wartościach perforatora wyno-

szących ok. 3mg/100g płyty możliwe jest osiągnięcie Fxxxx według normy japońskiej JIS 

1460-A 2001. Jak wynika z otrzymanych rezultatów można za pomocą tej technologii pro-
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dukować płyty, których emisja, oznaczona w komorze badawczej wg EN717-1 wyniesie 0,03 

ppm bez negatywnych oddziaływań stosowania żywic, zawierających ekstremalnie niskie 

zawartości formaldehydu.  

W celu stosowania podwójnego zaklejania w Instytucie Technologii Drewna w Dreźnie 

skonstruowano specjalne urządzenie.  

W.O. 
Wg: E. Roffael, C. Behn, D. Krug, A. Weber, Björn Lilie, Ch. Hartwig-Gerth, G. Gräfe: „UF- 
und PMDI- Doppelbeleimung bei Faserplatten”. Holz-Zentralblatt 2011, nr 48, str. 1216, 
1217.  

Zmniejszanie gęstości płyt wiórowych za pomocą lekkich 
wypełniaczy  

Trend w kierunku zmniejszania gęstości płyt wiórowych, w szczególności przeznacza-

nych do produkcji mebli, jest stale aktualny. Duże znaczenie mają tu czynniki ekonomiczne 

(redukcja kosztów transportu i montażu), ekologiczne (zmniejszenie zużycia surowca 

drzewnego) i ergonomiczne (łatwiejszy montaż, polepszenie funkcjonalności), jak też rosną-

ce zapotrzebowanie na drewno jako źródło energii cieplnej.  

Biorąc powyższe pod uwagę, w Instytucie Technologii Drewna w Dreźnie przeprowadzo-

no badania, w których dla osiągnięcia gęstości docelowej 500 kg/m3 zastosowano w war-

stwie środkowej płyt różne lekkie materiały pochodzenia organicznego i nieorganicznego. 

Otrzymane płyty miały odpowiadać wymaganiom normy DIN EN 312.  

Wśród ponad 10 zbadanych materiałów wiele odrzucono z uwagi na ich różnorodną nie-

przydatność. Materiały zakwalifikowane posłużyły do wyrobu w skali laboratoryjnej płyt o 

docelowej gęstości 500 kg/m3 (od 450 do 530 kg/m3) i grubości 30 mm. Dodawano je tylko 

do warstwy środkowej w ilościach od 6% do 30%. Stosowano różne parametry prasowania. 

Temperatura prasowania wynosiła 2000C. Wióry warstwy środkowej i dodawane materiały 

tworzyły w trakcie całego procesu przygotowania płyty jednorodną mieszaninę. W charakte-

rze płyt odniesienia wyprodukowano egzemplarze bez dodatku materiałów niedrzewnych.  

Płyty badano zgodnie z wymaganiami normy DIN EN 312 dla płyt typu P2 (płyty do za-

stosowań wewnętrznych włącznie z meblami, użytkowane w warunkach suchych).  

W artykule przytoczono wyniki dla płyt, zawierających granulat korka, ekspandowany i 

nieekspandowany polistyren oraz wytłaczany polistyren, którego cząstki pozyskano z roz-

drobnionych płyt tego materiału.  

Badania właściwości płyt dały różne wyniki. Odnośnie wytrzymałości na zginanie i rozcią-

ganie poprzeczne otrzymano w przypadku korka , ekspandowanego polistyrenu, jak i czą-

stek wytłaczanego polistyrenu wyniki odpowiadające wymaganiom płyt typu P2. W porów-

naniu do płyt nie zawierających w warstwie środkowej żadnych dodatków otrzymano dla płyt 

z dodatkami lepsze wyniki wytrzymałościowe i pęcznienia w wodzie. W zakończeniu artyku-
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łu autorzy zalecają do stosowania udział w warstwie środkowej wypełniaczy w ilości do 

10%.  

W.O. 
Wg: T. Schulz, W. Hänel: „Rohdichtereduzierte Spanplatten mit leichten Füllstoffen”. Holz-
Zentralblatt 2011, nr 48, str.1218, 1219  

Nowa, lekka hybrydowa płyta firmy Dascanova  
Płyty Dascanova dzięki specjalnemu, wewnętrznemu rozkładowi gęstości umożliwiają 

zaoszczędzenie do 30% surowca przy zachowaniu takich samych, lub uzyskaniu nawet 

lepszych mechanicznych właściwości gotowego wyrobu. Technologia ta może zostać jed-

nak wykorzystana przy zastosowaniu innych kombinacji materiałowych, np. do produkcji płyt 

izolacyjnych z zastosowaniem wiórów i piany PUR.  

Pierwsza taka izolacyjna płyta hybrydowa została niedawno wyprodukowana w procesie 

dwustopniowym. Przestrzenie wewnątrz płyty, nie narażone na obciążenia, zostały wypeł-

nione pianą PUR. W ten sposób można otrzymać płytę znacznie lżejszą, mającą porówny-

walne właściwości mechaniczne z normalną, opartą wyłącznie na surowcu drzewnym, płytą 

Dascanova.  

 
Rys.1. Sposób wtryskiwania przy produkcji hybrydowych płyt Dascanova  

a – niemodyfikowana płyta wiórowa, lub pilśniowa  
b – sposób wtryskiwania za pomoca specjalnych dysz igłowych  
c – usytuowanie wtryskiwanego środka w płycie  
d – prasowanie modyfikowanej wstęgi i siły występujące podczas prasowania  
e – produkt końcowy  
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Proces produkcyjny  
Hybrydowa płyta Dascanova wykorzystuje wióry, lub włókna do wytworzenia warstw ze-

wnętrznych i trójwymiarowej, nośnej struktury wewnętrznej. Piana PUR zapełnia puste prze-

strzenie redukując tym samym w sposób istotny średnią gęstość końcowego produktu. Za-

sadniczą sprawą jest tu dokładne umiejscowienie określonej ilości środka spieniającego 

wewnątrz kobierca. W tym celu opracowany został specjalny sposób, który wtryskuje ciekłą 

substancję w ciągłym procesie produkcji do wnętrza kobierca. Ten sposób opiera się na 

specjalnym systemie dysz igłowych, które w trakcie jednego wtrysku wypełniają wolne prze-

strzenie wewnątrz płyty. Zasada tego systemu opiera się na zróżnicowanej regulacji ciśnie-

nia poszczególnych otworów wspomnianych dysz. Następnie mata jest prasowana w prasie. 

Podczas tego procesu na matę oddziaływują z jednej strony siły zewnętrzne, które ją kom-

prymują, z drugiej zaś poliuretanowa piana ekspanduje i wywiera ciśnienie od wewnątrz. 

Urządzenie z systemem wtrysku ustawiane jest przed prasą z tym, że wprowadzanie dysz 

igłowych realizowane jest od góry. Wielką zaletą płyty, składającej się z dwóch różnych 

materiałów jest duża różnica gęstości między częścią nośną i częścią wypełniającą. Im 

różnica ta jest większa, tym płyty mogą być lżejsze i mocniejsze. Takie hybrydowe płyty 

mogą być stosowane jako płyty izolacyjne o wyjątkowo dobrych właściwościach mechanicz-

nych. Z drugiej strony płyty te mogą być też użyte w produkcji mebli, gdzie jednak wymaga-

ne będzie, podobnie jak w płytach komórkowych, specjalne okrawędziowanie. Inne dziedzi-

ny zastosowań, to przemysł samochodowy, lotniczy, czy wyrób pojazdów specjalnych. 

W.O. 
Wg: T. Joscak, M. Denesi, M. Joscak: „Expansionsschaum in die Matte injizieren”. Holz-
Zentralblatt 2011, nr 48, str.1219  

Nowy sposób suszenia wodnych powłok lakierowych 
oszczędza 50% energii  

Prof. dr inż. Josef Gefahrt i Alfred Gerber opracowali nową metodę suszenia wodnych 

powłok lakierowych w polu elektrycznym wysokiej częstotliwości.  

Coraz ostrzejsze przepisy ochrony środowiska stwarzają konieczność coraz szerszego 

stosowania wodnych roztworów lakierowych. W przypadku drewna i tworzyw drzewnych 

pojawia się tu jednak niebezpieczeństwo pęcznienia znajdujących się na lakierowanej po-

wierzchni włókien. Niebezpieczeństwo to można zmniejszyć stosując przyspieszone metody 

suszenia. Suszenie wodnych roztworów lakierów jest czaso- i energochłonne. Ostatnio, w 

celu optymalizacji procesu, opracowano wiele metod suszenia tych lakierów. Wymienieni na 

początku artykułu autorzy wynaleźli i opatentowali sposób (patent DE 000004106575 C1) 

wykorzystania do tego celu pola elektrycznego wysokiej częstotliwości. Suszenie zachodzi 

tu w urządzeniu, w którym wytwarza się zmienne pole elektryczne wysokiej częstotliwości, 

równej 27,12 MHz. Podczas gdy przy technice mikrofalowej, jak też przy innych metodach 
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suszenia element ogrzewany jest w całości, to w przypadku tu opatentowanego sposobu 

ogrzewana jest jedynie warstwa naniesionego wodnego roztworu lakieru.  

Moduł suszenia w polu elektrycznym wysokiej częstotliwości wbudowany został w linię 

lakierowania firmy Gerber Ingenieure GmbH w miejscowości Freimersheim. Badania tech-

nologiczne przeprowadzone zostały przez Instytut Technologii Drewna z Drezna przy wyko-

rzystaniu lakierów, dostarczonych przez austriacką firmę „Adler-Werk Lackfabrik Johann 

Berghofer GmbH a Co KG”.  

Nowa suszarka wysokiej częstotliwości składa się z generatora wysokiej częstotliwości, z 

jednostki pośredniej, kabiny ekranującej łącznie z kanałem wejściowym i wyjściowym oraz z 

elektrod. Ciągły transport lakierowanych elementów zapewnia dielektryczna taśma rucho-

ma. Zaletami takiego rozwiązania są:  

– wysoka skuteczność energetyczna,  

– niskie koszty energii elektrycznej,  

– wydatek energii tylko na warstwę lakieru,  

– równomierne dostarczanie ciepła do warstwy lakierowej i oszczędne suszenie od 

wewnątrz na zewnątrz,  

– ogrzewanie tylko w warstwie lakieru,  

– nie jest wymagane końcowe chłodzenie.  

Suszarka wysokiej częstotliwości o szerokości 1300mm z całym oprzyrządowaniem zo-

stała zbudowana przez firmę Gerber.  

Jakość powierzchni oceniana jest za pomocą normy DIN68861, część 1,2,4,7 i 8, lub 

normy austriackiej A1605-12.  

W zrealizowanej linii osiągana jest taka sama, lub lepsza jakość powierzchni w czasie o 

połowę krótszym aniżeli przy stosowaniu mikrofalowej metody. Oszczędność energii wynosi 

ok. 50% co oznacza, że w warunkach przemysłowych możliwe jest przy tym samym zużyciu 

energii podwojenie wydajności.  

Przeprowadzone badania wykazały, że przy naniesieniu lakieru w ilości 100 do 130 g/m2 

jakość powierzchni w porównaniu do innych sposobów suszenia jest taka sama, lub lepsza.  

Opracowana metoda suszenia warstwy lakierowej otwiera możliwości zastosowania jej 

nie tylko do drewna i tworzyw drzewnych, lecz także i do takich materiałów, jak folie tworzyw 

sztucznych, tworzywa w przemyśle samochodowym, czy papier.  

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2011, nr 48, str.1222  

Ciekawa struktura pawilonu ze sklejki  
Firma Leitz (Leitz GmbH a. Co. KG., 73447 Oberkochen) uczestniczyła w realizacji pawi-

lonu ze sklejki brzozowej o ciekawej konstrukcji, wzorowanej na budowie ciała jeżowca 

jadalnego (Echinus esculentus), bezkręgowca żyjącego na dnie Oceanu Atlantyckiego, u 

zachodnich wybrzeży Europy.  
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Rys.1. Pawilon składa się z 850 płyt sklejkowych, każda o innym kształcie 
geometrycznym, połączonych w zespoły  

 

Struktura pawilonu powstała w rezultacie najnowszych badań dwóch instytutów Uniwer-

sytetu w Stuttgarcie, badań opartych o projektowanie komputerowe. Zaprojektowany pawi-

lon ma powierzchnię 72 m2 i pojemność około 200 m3. Jego architektura jest wzorowana na 

budowie ciała jeżowca. Trzy segmenty sklejkowe schodzą się zawsze w jednym punkcie. 

Cały pawilon składa się z około 850 różnych segmentów, wykonanych ze sklejki brzozowej 

o grubości 6,5 mm, połączonych ze sobą za pomocą wczepów palczastych. Obróbka seg-

mentów oraz ich połączenie i wykończenie lakierem bezbarwnym zostały wykonane na 

zrobotyzowanym urządzeniu na Uniwersytecie. We wszystkich pracach uczestniczyli, 

oprócz pracowników naukowych, również studenci. Obróbka sklejki była realizowana za 

pomocą specjalnych frezów, dostarczonych przez firmę Leitz.  

W.O. 
Wg: Holz-Zenralblatt 2011, nr 47, str.1195  

Sproszkowana nanoceluloza jako surowiec do wyrobu 
nowych materiałów  

Naukowcy ze szwajcarskiego Instytutu Badań Materiałów „Empa” z Dübendorfu opraco-

wali metodę otrzymywania z celulozy nanoproszku, który może służyć jako materiał wyj-

ściowy do produkcji polimerowych tworzyw warstwowych, mogących znaleźć zastosowanie 
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np. jako lekkie tworzywo w przemyśle samochodowym, lub w biomedycynie jako materiał 

membranowy, względnie filtrujący.  

Otrzymana z masy celulozowej nanoceluloza znajduje się w wodzie w postaci zawiesiny. 

Podczas odparowania wody materiał rogowacieje. Włókna celulozowe sklejają się i tracą 

swoje właściwości mechaniczne. Badacze z firmy „Empa” szukali więc metody takiego su-

szenia nanocelulozy, aby nie ulegała ona zbrylaniu i zrogowaceniu. W tym celu celuloza 

poddana została chemicznej modyfikacji, zapożyczonej z przemysłu spożywczego, która 

zapobiegła łączeniu się i wzajemnemu sklejaniu fibryl. Wysuszony proszek nanocelulozowy 

miał po zdyspergowaniu w wodzie takie same właściwości, jak celuloza niemodyfikowana, 

która nie była przedtem suszona. W ten sposób stał się on w stosunku do konwencjonal-

nych zawiesin celulozy alternatywnym materiałem dla syntezy bionanokompozytów. Kon-

wencjonalne zawiesiny zawierają ponad 90% wody, co prowadzi do wysokich kosztów 

transportu i wiąże się z niebezpieczeństwem rozkładu przez bakterie i grzyby. Poza tym 

wodne zawiesiny celulozowe są kosztowne w przerobie, ponieważ podczas chemicznych 

procesów większość rozpuszczalników musi zostać wymieniona.  

Prace dotyczące nowych metod produkcji i zastosowań nanocelulozy w różnych biopoli-

merach zostały niedawno wyróżnione nagrodą „Empa” z 2011 roku. We współpracy ze 

szwedzkim Uniwersytetem Technologicznym w Luleå zastosowano proszek nanocelulozowy 

do udoskonalenia klejów, hydrożeli i do biologicznie odbudowywalnych tworzyw sztucznych.  

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2011, nr 47, str. 1171  

Nowa płyta izolacyjna z drewna i polistyrenu  
Firma Simonin AG wprowadziła na rynek nową płytę wielowarstwową z drewna i polisty-

renu. Firma znajdująca się na granicy szwajcarskiej zatrudnia 100 pracowników. Jej obrót 

wynosi 23 mln Euro. Nowy kierownik, Christian Balanche, uruchomił produkcję wielowar-

stwowej płyty z drewna i polistyrenu pod nazwą „Sapisol SG 220f”. Płyta określana jest jako 

izolacyjna i przeznaczona na pokrycia ścian i dachów. Składa się z dwóch warstw ze-

wnętrznych z drewna (świerk, dąb, lub modrzew) i warstwy środkowej z polistyrenu. Wyka-

zuje bardzo dobre właściwości izolacyjne.  

Płyta została specjalnie zaprojektowana dla domów o niskim zużyciu energii. Jej wartość 

oporu cieplnego wynosi 6,21 kW/m2 według francuskiej normy „RT2012”.  

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2011, nr 46, str.1149  

Hiszpańska firma „Finsa” produkuje lekkie płyty  
Hiszpańska firma „Financiera Maderera S.A. (Finsa) w Santiago de Compostela sprzeda-

je od niedawna lekkie płyty pod nazwą „Superpan Star” z warstwą środkową z wiórów i war-

stwami zewnętrznymi z włókien drzewnych. Do zaklejania stosuje dostarczany przez BASF 
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klej pod nazwą „Kaurit light”. Według zapewnień BASF, płyty o grubości 19 mm mogą mieć 

gęstość mniejszą od 0,5 g/cm3.  

Płyty, produkowane według technologii „Kaurit light” zawierają w warstwie środkowej wió-

ry drzewne, polistyren (EPS) i środek wiążący. „Kaurit light” przed dodaniem go do wiórów 

jest najpierw ekspandowany do postaci piany i dopiero potem włączany do procesu. Tech-

nologia ta została opracowana wspólnie przez firmę BASF i przez producenta płyt Nolte 

Germersheim. Przedsiębiorstwo to produkuje lekkie płyty przede wszystkim do wyrobu bla-

tów kuchennych i innych elementów meblowych. Początkowo planowana sprzedaż tych płyt 

pod nazwą „Airmaxx” jest obecnie relizowana w minimalnym stopniu. Drugim przedstawicie-

lem nowej technologii jest od końca 2010 roku wytwórca płyt Saib z Caorso (Piacenza). 

Włosi produkują płyty od 2011 roku, o 20% lżejsze, wykończone powierzchniowo. Hiszpanie 

są więc trzecim producentem stosującym tę technologię do płyt zwanych „Superpan” z war-

stwą wierzchnią z masy włóknistej. W przeciwieństwie do pozostałych producentów płyta 

wytwarzana jest w jednym procesie produkcyjnym. Hiszpanie chcą wykorzystać do tego 

całą, kompletną linię produkcyjną. Finsa podaje dla płyt „Superpan” wielkość produkcji 400 

tys. m3/rok.  

Grupa Finsa należy dzisiaj z 22 zakładami do największych wytwórców płyt drewnopo-

chodnych na półwyspie Iberyjskim. Roczna zdolność produkcyjna w dziedzinie płyt (wióro-

we, MDF i Superpan) wynosi ok. 3,1 mln m3.  

Płyta Superpan będzie produkowana w miejscowości Perafita na linii ciągłej Siempel-

kampa, zainstalowanej w 1999 roku. Finsa otrzymała technologię przez przejęcie portugal-

skiego wytwórcy plyt Industrias Jomar w 2005r. Technologia Superpan została opracowana 

w podstawowych założeniach przez zmarłego w 2005 roku Chorwata, Stanisława Klasterkę 

wspólnie z Jomarem.  

Rozwój techniki „Kaurit light” datuje się od roku 2005. Wówczas, w Ludwigshafen wystar-

tował projekt badawczy, który miał na celu opracowanie lekkiej płyty drewnopochodnej, 

która nie wykazywałaby wad w trakcie obróbki. W następstwie opracowana została receptu-

ra w skali laboratoryjnej. Latem 2007 roku firma Nolte w Germersheim przeprowadziła 

pierwsze próby w linii płyt wiórowych. Na początku 2008 roku BASF i Nolte zawarły umowę 

o współpracy. Nolte wprowadził płytę na rynek w 2008 roku pod nazwą „Airmaxx”.  

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2012, nr 7, str.188  

Lekka płyta drzewna z firmy Grimme  
Firma Güntera Grimme z Norderstedt opracowała nową, lekką płytę o gęstości 350 do 

360 kg/m3 i o grubościach 13, 16, 19, 22 i 25 mm. Środek tych płyt stanowią płyty pilśniowe 

produkowane metodą mokrą z surowca iglastego bez dodatku środków wiążących, o gęsto-

ści 210 kg/m3. Do tych płyt doklejane są za pomocą kleju Weissleim D4 warstwy wierzchnie, 

wykonane z płyt MDF, HDF, lub ze sklejki. Ostatnio stosuje się też warstwy wierzchnie z 
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drewna liściastego o grubości od 1,8 mm. Płyty takie są stabilne pod względem wymiaro-

wym i odporne na ściskanie.  

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2012, nr 11, str. 277  

Nowe możliwości wykorzystania metanolu  
W nowym projekcie badawczym „Promyse” profesor dr Volker F. Wendisch z Uniwersyte-

tu Bielefeld ma zamiar wraz ze współpracownikami zbadać bakterie, które mogą przerabiać 

metanol na związki terpenowe i na diaminy. Te ostatnie mogą być surowcem do otrzymy-

wania tworzyw sztucznych.  

Chcą oni również zbadać, czy zdolność przekształcenia metanolu może być przeniesiona 

i na inne bakterie. Trzyletni projekt badawczy wystartował w styczniu 2012 roku na sumę 3 

mln Euro, z czego 400 tysięcy otrzyma Uniwersytet w Bielefeld. Jeżeli profesorowi Wen-

dischowi i jego kolegom powiedzie się, to metanol jako surowiec może w przyszłości zamie-

nić w Europie glukozę.  

Dla wykorzystania metanolu do nowych celów europejski zespół badawczy musi zbadać 

działanie Bacillus methanolicus, któremu metanol wystarcza jako jedyne źródło wzrostu i 

produkcji energii. Gdy zostanie ustalone, które geny sterują przemianą materii, naukowcy 

wyizolują je i przeniosą na Corynebacterium glutamicum. Zaletą tej bakterii jest, że jest ona 

znana i dobrze zbadana już od ponad 50 lat w przemyśle środków żywnościowych i paszo-

wych.  

Bakteria ta, obdarzona nowymi możliwościami będzie mogła być wykorzystana w dwóch 

liniach produkujących związki terpenowe i diaminy. Związki terpenowe są dzisiaj w przemy-

śle chemicznym nie do zastąpienia. Ich możliwości zastosowania sięgają od biologicznych 

insektycydów do farmaceutyków stosowanych przeciwko malarii. Szeroko używane są rów-

nież jako surowce zapachowe i smakowe w perfumerii i w produkcji środków żywności.  

Z diamin, czyli z drugiej linii produkcyjnej, można łatwo otrzymać za pomocą przemian 

chemicznych poliamidy. Można z nich otrzymywać włókna syntetyczne dla tekstyliów oraz 

jako surowiec wyjściowy do wyrobów technicznych, jak kołki, śruby, do wyrobu kabli, a także 

do produkcji łyżek i szczoteczek do zębów.  

Uniwersytet jest jednym z ośmiu partnerów biorących udział w projekcie, którego koordy-

natorem jest fundacja zlokalizowana w Norwegii. Oprócz uczestników akademickich z Gro-

ningen (Holandia), Tuluzy (Francja) i dwóch przedsiębiorstw, udział w projekcie bierze też 

koncern chemiczny BASF oraz pracownicy Dechema, jak też ETH w Zurichu.  

W.O. 
Wg. Holz-Zentralblatt 2012, nr 6, str.176  
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Profile okienne z WPC  
W wyniku współdziałania kilku organizacji udało się w ciągu dwóch lat opracować nowy, 

o dobrej wytrzymałości i odporny na zmienne działania klimatyczne materiał o właściwo-

ściach umożliwiających wytwarzanie z niego wyrobów na urządzeniach istniejących na ryn-

ku. Projekt, zajmujący się opracowaniem systemów okiennych jest obecnie w stadium pla-

nowania. Przewidziany jest udział surowców roślinnych, w szcególności włókien drzewnych 

w ilości do 50%. Włókna drzewne są sześciokrotnie korzystniejsze w porównaniu do PVC.  

Bardziej szczegółowe informacje patrz: www.aif.de oraz www.skz.de.  

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2012, nr 19, str.260  

Sosny przystosowują się do radioaktywności  
Genetycy leśni Uniwersytetu w Göttingen zbadali w jaki sposób następstwa katastrofy w 

Czarnobylu, która zdarzyła się przed 25 laty, oddziałały na rosnące tam sosny. Stwierdzili 

oni, że drzewa reagują niejednakowo na wysokie dozy promieniowania radioaktywnego: 

niektóre z nich chorowały, podczas gdy inne – dopasowały się. Pierwsze wyniki badań zo-

stały opublikowane w 2011 roku, w czasopiśmie „Environmental Pollution”.  

Naukowcy z działu Genetyka Leśna Wydziału Leśnego i Ekologii Lasu zbadali sosny, któ-

re na długo przed wybuchem reaktora były w pobliżu niego posadzone i które bezpośrednio 

po katastrofie narażone zostały na ekstremalnie wysokie napromieniowanie. Z drugiej strony 

analizowano drzewa, które po wybuchu, w bezpośrednim otoczeniu reaktora, były posadzo-

ne na ekstremalnie napromieniowanej glebie. Jako drzewa porównywalne posłużyły sosny 

tego samego pochodzenia, które rosły w nieobciążonych rejonach Ukrainy. Jak stwierdzono, 

sosny około Czarnobyla rosły wolniej i wykazywały różne odstępstwa od normalnego rozwo-

ju, jak na przykład przebarwienia igieł, lub zmiany w układzie gałęzi. Uderzającym zjawi-

skiem jest przy tym, że drzewa reagowały różnie na promieniowanie. Niektóre sosny nie 

wykazywały żadnych symptomów chorobowych, lub były one bardzo małe, u innych wystę-

powały one wyraźnie. Oprócz tego wiele roślin nie mogło się przystosować i wymierało.  

U sosen, rosnących naokoło reaktora genetycy wykryli podwyższone symptomy mutacji. 

Również inne procesy genetyczne uległy zmianie dzięki wysokiej radioaktywności. Tak więc 

przy genach, których znaczenie dla procesów dostosowywania się do ogólnego stresu i do 

podwyższonego promieniowania jest znane, obserwowano podwyższoną aktywność. One 

mogą zapewnić dla komórek roślinnych lepszą ochronę. Oprócz tego badacze odkryli, że 

czułe na promieniowanie DNA w jądrze komórki może do pewnego stopnia samo siebie 

chronić przed radioaktywnością. Dla badaczy było bardzo nieoczekiwanym zjawisko, że w 

wielu rejonach można było zaobserwować zmiany, które można było ocenić jako dopaso-

wanie się do podwyższonego promieniowania.  
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Badania wykazały znaczne różnice w strukturach genetycznych badanych sosen. W za-

leżności od ich genetycznej budowy, drzewa były w różnym stopniu dobrze dopasowane do 

podwyższonego promieniowania. Nagła zmiana otoczenia, spowodowana przez eksplozję 

reaktora wywołuje procesy selekcji, która również przy tak długowiecznych organizmach, jak 

drzewa leśne powoduje odpowiednie dopasowanie się do nowych warunków.  

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2012, nr 10, str.260. 

Wilgotność równoważna płyt MDF zależna od parametrów 
procesu  

Na Uniwersytecie Göttingen zbadano, w jakim stopniu temperatura rozwłókniania drewna 

bukowego wywiera wpływ na wilgotność równoważną otrzymywanych płyt MDF i czy ewen-

tualny wpływ tej temperatury przy zwiększeniu stopnia zaklejenia masy może być wyrówna-

ny, lub nawet wzmocniony. Wyniki wykazały, że wilgotność równoważna otrzymanych płyt 

MDF zmniejsza się wyraźnie wraz z podniesieniem temperatury rozwłókniania. 

Termiczna obróbka drewna przy produkcji płyt MDF ma miejsce najpierw podczas pod-

grzewania zrębków przy 70°C do 90°C a następnie podczas samego procesu rozwłókniania 

przy temperaturach 140°C i 180°C przy ciśnieniu pary 6 do 8 bar. Proces ten wywołuje w 

drewnie głębokie zmiany morfologiczne, fizyczne i chemiczne.  

Termiczna hydroliza drewna prowadzi do uwolnienia, w zależności od zastosowanych pa-

rametrów, węglowodanów o różnym stopniu polimeryzacji. Wzrost temperatury od 140°C do 

175°C powoduje wyraźny wzrost udziału rozpuszczalnych w wodzie węglowodanów i pro-

wadzi do zwiększenia zawartości cellobiozy. Produkty odbudowy drewna, których skład 

chemiczny zależy tak od warunków rozwłókniania, jak i od gatunku drewna, mogą w trakcie 

procesu ulegać dalszym przekształceniom aż do lotnych związków organicznych, jak for-

maldehyd, czy furfural.  

Rozpuszczalne w wodzie produkty odbudowy drewna zachowują się różnie w zależności 

od zastosowanego środka zaklejającego.  

Temperatura rozwłókniania ma też decydujące znaczenie dla sieciowania włókien. Wraz 

z jej wzrostem skłonność ta wyraźnie zmniejsza się; wzrost temperatury przy rozwłóknianiu 

działa na włókna hydrofobizująco. Ze wzrostem temperatury rozwłókniania włókna stają się 

coraz krótsze, udział w nich frakcji drobnej wyraźnie wzrasta.  

Wyniki badań wilgotności równoważnej płyt MDF są znane, przy czym wilgotność płyt w 

zasadzie jest niższa aniżeli płyt wiórowych odpowiedniej gęstości. Natomiast wyniki syste-

matycznych prac na temat wpływu temperatury rozwłókniania drewna na wilgotność równo-

ważną płyt MDF z drewna bukowego przy różnych udziałach środków wiążących nie są 

znane.  

W ramach badań należało wyjaśnić, w jakim stopniu temperatura rozwłókniania drewna 

bukowego wpływa na wilgotność otrzymywanych płyt MDF i czy ewentualny wpływ tempera-
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tury rozwłókniania na wilgotność równoważną płyt MDF przez podwyższenie udziału środka 

wiążącego może być wyrównany, albo nawet podwyższony.  

Dlatego zbadano zależność między temperaturą rozwłókniania drewna z jednej strony i 

wilgotnością równoważną płyt otrzymanych przy zastosowaniu różnego udziału kleju z dru-

giej strony.  

Materiał i metody. Zrębki bukowe zostały rozwłóknione przy temperaturze 140°C i 175°C 

w czasie 5 minut. Otrzymane masy włókniste zostały w rurze wydmuchowej zaklejone kle-

jem mocznikowo-formaldehydowym w ilości 12% i 20% a następnie wysuszone. Następnie 

z włókien tych wyprasowano płyty MDF przy 190°C w czasie 24 s/mm. Gęstość płyt wynio-

sła 0,78 g/cm3, a grubość 16 mm. Po wyprasowaniu płyty klimatyzowano przy 20°C i 65% 

wilgotności względnej.  

Wyniki i dyskusja. Przedstawione w artykule wyniki są średnimi z wielu oznaczeń. Tem-

peratura rozwłókniania miała wyraźny wpływ na wilgotność równoważną płyt tak przy stop-

niu zaklejenia 12%, jak i 20%. Wilgotność równoważna otrzymanych płyt MDF wyraźnie 

zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury rozwłókniania ze 140°C do 175°C pomimo 

stosunkowo długich czasów prasowania – 24 s/mm. Tak więc wigotność równoważna płyt z 

zawartością kleju 12% po klimatyzacji przy 20°C i 65% wigotności względnej powietrza 

spada z 7,05% do 5,9%, a więc o 1,15 punktu procentowego. Przez podwyższenie stopnia 

zaklejenia do 20% zmniejsza się wilgotność równoważna z 7,05% do 6,3% dla płyt wykona-

nych z masy rozwłóknianej przy temperaturze 140°C. Dla płyt otrzymanych z masy wypro-

dukowanej przy 175°C wpływ środka wiążącego był słabszy. Spadł on z 5,9% do 5,55%, a 

więc tylko o 0,35%.  

Wyraźnie więc widać, że podwyższenie temperatury rozwłókniania ze 140°C do 175°C 

znacznie mocniej oddziaływa na wilgotność równoważną aniżeli zwiększenie stopnia zakle-

jenia o 8% (z 12% do 20%). O wiele słabszy, ale wyraźnie rozpoznawalny pozostaje wpływ 

samej temperatury rozwłókniania przy stopniu zaklejenia 20%. Ten wynik pozostaje w cał-

kowitej zgodzie z wcześniejszymi ustaleniami Roffaela i Schneidera z 1978r., według któ-

rych klej ma wyraźny, chociaż niewielki wpływ na wilgotność równoważną płyt wiórowych. 

(Uwaga tłumacza: na końcu artykułu znajduje się spis 10 pozycji cytowanej literatury).  

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2012, nr 12, str.325  

Wióry z recyklingu do produkcji płyt wiórowych  
Firma Ludwig Kuntz GmbH z miejscowości Morbach wypróbowała z sukcesem sposób 

włączenia do produkcji odpadów z procesu wytwarzania płyt wiórowych. Odpady te, za po-

moca skondensowanych garbników, albo żywic garbnikowo-formaldehydowych można użyć 

powtórnie w procesie produkcyjnym.  

Firma Kuntz produkuje płyty wiórowe ze świeżych wiórów, przy czym powstaje tu w pro-

cesie od 5 do 10% odpadów. Dotychczas stosowane termohydrolityczne i chemiczne meto-
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dy są jednakże energochłonne i z tego względu drogie, a poza tym związane są ze znacz-

nymi emisjami.  

Dlatego też firma wypróbowała w warunkach laboratoryjnych alternatywną metodę, opra-

cowaną jeszcze w 1994r. w Uniwersytecie Göttingen. Metoda obejmuje następujące kroki: 

płyty wiórowe zaklejane żywicą mocznikową, albo innymi żywicami aminowymi, odpady płyt 

i wióry są rozdrabniane i zaklejane skondensowanymi garbnikami bez formaldehydu, albo 

żywicami garbnikowoformaldehydowymi. Hydrolityczna, albo chemiczna odbudowa wiórów 

nie jest konieczna. Bez uprzedniego suszenia mogą być one dodawane bezpośrednio do 

wiórów produkcyjnych. Podczas prasowania z żywicy mocznikowoformaldehydowej zawar-

tej w wiórach z recyklingu odszczepia się fromaldehyd, który reaguje ze skondensowanymi 

garbnikami i w ten sposób działa jako środek wiążący. Za pomocą tej metody można w 

zasadzie wykorzystać wióry z recyklingu, zaklejane również innymi żywicami, jak fenolofor-

maldehydowymi, melaminowo-mocznikowo-formaldehydowymi, lub garbnikowoformaldehy-

dowymi.  

Wykonane badania wykazały, że za pomocą tej metody można włączyć do procesu do 

15% wiórów z recyklingu w przypadku żywicy mocznikowej i 50% przy zaklejaniu klejem 

fenolowoformaldehydowym bez szkody dla właściwości technologicznych płyt. Przy czym, 

przy płytach zaklejanych klejem mocznikowoformaldehydowym emisja formaldehydu z płyt 

zostanie wyraźnie zmniejszona. Również dzięki zaniechaniu suszenia wiórów z recyklingu, 

emisja gazów zostanie wyraźnie zmniejszona.  

Z końcowym sprawozdaniem z badań można się zapoznać pod www.fur.de – Projekte 

und Förderung – projekty oznaczone numerem 22026007.  

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2012, nr 10, str. 260  
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NOWE KSIĄŻKI  

60 lat Instytutu Technologii Drewna  
Zespół redakcyjny: przewodniczący – Władysław Strykowski, 
członkowie – Maria Abramowicz-Wnuk, Hubert Marks, Justyna 
Pawłowska, Zofia Wawrzynkiewicz 
Poznań 2012, str. 210, 92 fotografie 
ISBN 978-83-932284-2-3  

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu z okazji swego 60-lecia wydał w postaci książ-

kowej obszerne opracowanie, obejmujące cały okres działalności.  

Część pierwsza, zatytułowana jako „Działalność naukowo-badawcza” zajmuje 120 stron 

książki.  

Pierwszym dyrektorem Instytutu w latach 1952-1962 został prof. dr inż. Wacław Kontek, 

który doprowadził do tego, że już w 1957 roku w skład ITD wchodziło 11 zakładów nauko-

wo-badawczych, a w 1958 roku oddano do użytku nowo wybudowany budynek przy ulicy 

Winiarskiej 1.  

Następnymi dyrektorami byli profesorowie: Władysław Fabiszewski (1962-1968), Marian 

Wnuk (1969-1970), Ryszard Babicki (1970-1991) oraz Edmund Urbanik (1991-2001).  

Koniec lat siedemdziesiątych, lata osiemdziesiąte i następne były dla Instytutu okresem 

trudnym i czasami bardzo trudnym, ponieważ w tych latach następowała zmiana dotychcza-

sowego systemu gospodarki socjalistycznej na kapitalistyczną. Trzeba przyznać, że Instytut, 

dzięki umiejętnie prowadzonej polityce zdołał utrzymać swoją pozycję i od roku 2001, pozo-

stając pod niezmiennym kierownictwem prof. dr Władysława Strykowskiego oraz wicedyrek-

tora, prof. dr hab. Ewy Ratajczak zdołał zapewnić sobie niezagrożoną przyszłość.  

W dalszej części omawianego wydawnictwa opisane zostały przez kierowników poszcze-

gólne zakłady i wydzielone jednostki organizacyjne Instytutu łącznie z ich działalnością nau-

kową i osiągnięciami.  
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Przy Instytucie działa od kilku lat Polska Platforma Technologiczna Sektora Leśno-

drzewnego, która jednakże, jak dotychczas, nie zdołała zająć, z wielu względów, należnej jej 

pozycji.  

W rozdziale pt.: „Przyszłość Instytutu”, jego dyrektor, dr inż. Władysław Strykowski opty-

mistycznie ocenia możliwości dalszego rozwoju placówki biorąc pod uwagę istnienie dużego 

sektora przemysłu drzewnego, którego zapotrzebowanie na nowe rozwiązania technolo-

giczne i organizacyjne będzie stale rosło.  

W dalszej części omawianego rozdziału zamieszczono obowiązujący „Statut ITD w Po-

znaniu” i wykaz kadry naukowej w całym okresie istnienia Instytutu. Wśród pracowników 

tytuł profesora zwyczajnego został nadany Marianowi Wnukowi w 1980r. oraz Ryszardowi 

Babickiemu w 1978r. Profesor R. Babicki uzyskał w 1983r. status członka korespondenta 

PAN, a w 1994r. – członka rzeczywistego PAN. w Roku 2004 otrzymał też tutuł doktora 

honoris causa.  

W ciągu 60 lat istnienia Instytutu stopnie naukowe doktora nauk technicznych zostały na-

dane 67 pracownikom ITD.  

Przy Instytucie działa Rada Naukowa, której obecnie przewodniczy prof. dr hab. dr h.c. 

Włodzimierz Prądzyński.  

W końcu omawianego rozdziału przedstawiono strukturę zatrudnienia Instututu a następ-

nie wyszczególniono odznaczenia i medale, wśród których na podkreślenie zasługuje przy-

znanie Instytutowi w 1979r. odznaki honorowej „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Po-

znańskiego” i w 2003r. medalu im. Michała Oczapowskiego przez Polską Akademię Nauk 

za wybitny wkład w rozwój nauk drzewnictwa i leśnictwa. Kończy rozdział wykaz krzyży i 

orderów, nadanych pracownikom ITD od 1992 roku.  

Następna część wydawnictwa nosi tytuł „Działalność wspomagająca badania”. Omówio-

no tu m. inn. współpracę z zagranicą, ważniejsze konferencje naukowe, działalność wydaw-

niczą, biblioteczną i inne. Na podkreślenie zasługuje działalność wydawnicza, realizowana 

już od 1954 roku poprzez druk kwartalnika pt.: „Prace Instututu Technologii Drewna”. W 

2003r. nastąpiła zmiana nazwy na „DREWNO Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty”. 

Czasopismo wychodzi dwa razy do roku i jest ogólnie dostępne. Znalazło się ono na tzw. 

liście filadelfijskiej i ma Impact Factor. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Ewa Rataj-

czak, a przewodniczącym Rady Naukowej – prof. dr Wł. Strykowski.  

W Instytucie opracowano też i wydano cztery słowniki: Niemiecko-, Rosyjsko- i Angiel-

sko-Polski. W ostatnich latach wydano też w postaci książkowej szereg pozycji, prezentują-

cych wyniki zakończonych badań. Bardzo ważną jest też działalność biblioteczna, dzięki 

której Instytut jest w posiadaniu unikalnych w skali kraju zbiorów książek, norm, czasopism i 

innych druków, które są udostępniane w różnej formie.  

W dalszej części omawianego rozdziału opisane są: działalność normalizacyjna, szkole-

niowa, polityka jakości, certyfikacja i wreszcie działalność administracyjna ITD.  
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Następna część książki poświęcona jest działalności pozanaukowej pracowników Instytu-

tu. Tutaj też znalazły się liczne fotografie, obrazujące wiele spotkań integracyjnych pracow-

ników, pochodzące z lat 1955-2009.  

Na końcu książki zamieszczony został alfabetyczny wykaz pracowników Instytutu w 

okresie od 1952 do 2012 roku obejmujący 1509 osób.  

Włodzimierz Oniśko 
 

 



- 94 - 

 

 

 

 

 

Wykaz inicjałów użytych w niniejszym numerze Biuletynu 

 

 

W.O. prof. dr hab. Włodzimierz Oniśko  

M.A.H. mgr inż.  Maria Antoni Hikiert  

A.F. inż.  Agnieszka Fierek 

S.C.   Sebastian Ciechanowicz 

 

 

 

 

 


