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Kazimierz Rodzeń, Maria Antoni Hikiert, Grzegorz Czapiewski *  

Klejone elementy meblowe wzmocnione płytami HDF 

Wstęp  
Płyty HDF charakteryzują się wysokimi właściwościami wytrzymałościowymi i jako skład-

nik materiałów klejonych, przy odpowiednim układzie klejonych warstw mogą zwiększać 

właściwości wytrzymałościowe elementów meblowych. Elementy klejone z udziałem płyt 

HDF mogą zatem podnieść walory użytkowe mebli, zmniejszyć zużycie droższych materia-

łów takich jak lite drewno lub sklejka, a tym samym obniżyć koszty produkcji.  

Wysokie właściwości wytrzymałościowe płyt HDF mogą być wykorzystane głównie w 

elementach meblowych przeznaczonych do przenoszenia obciążeń zginających. W takich 

elementach płyty HDF powinny stanowić warstwy powierzchniowe decydujące o wytrzyma-

łości elementu, gdyż tam przy obciążaniu, występują najwyższe naprężenia rozciągające i 

ściskające.  

Przy wytwarzaniu materiałów klejonych istnieje ponadto możliwość dodatkowego zwięk-

szenia wytrzymałości na obciążenia zginające poprzez wklejenie pomiędzy warstwę środ-

kową (rdzeń), a warstwę powierzchniową, którą stanowią płyty HDF, dodatkowych materia-

łów wzmacniających o dużej wytrzymałości w postaci cienkich siatek, lub włóknin itp.  

Wykonane w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych prace 

miały charakter oceny wstępnej. Ograniczono je do badań „minimum” dla zmniejszenia ich 

kosztów. W przypadku uznania wyników tych prac za interesujące, możliwe jest kontynuo-

wanie i poszerzenie programu badań dla uzyskania ściślejszych informacji jakie mogą oka-

zać się niezbędne dla podęcia decyzji o wdrożeniu do produkcji innowacyjnych technologii i 

materiałów wzmacniających z udziałem płyt HDF.  

Badania zostały wykonane w skali laboratoryjnej. Sklejanie prowadzono w prasie hydrau-

licznej wyposażonej w płyty ogrzewane elektrycznie. Dla wykonania badań sklejano wielo-

warstwowe płyty o wymiarach 450×450 mm, z których pozyskano próbki do oznaczania 

właściwości wytrzymałościowych. Badaniami objęto oznaczenia wytrzymałości na zginanie 

statyczne i modułu sprężystości przy zginaniu statycznym. Dla niektórych wariantów skleja-

nia oceniano jakość spoin klejowych przez oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie 

prostopadłe do płaszczyzn płyty.  

Należałoby rozważyć możliwość i celowość zastosowania w produkcji mebli płyt HDF kle-

jonych z dodatkową warstwą z materiałów wzmacniających o dużej wytrzymałości. Płyty 

takie mogłyby stanowić materiał na elementy meblowe takie jak tyły szaf czy dna szuflad. 

                                                        
*   inż. Kazimierz Rodzeń, kazimierz.rodzen@obrppd.com.pl  

mgr inż. Maria Antoni Hikiert, maria.hikiert@obrppd.com.pl  
mgr inż. Grzegorz Czapiewski, grzegorz.czapiewski@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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Dalszy rozwój klejonych materiałów z udziałem płyt HDF i materiałów wzmacniających może 

doprowadzić do opracowania materiału, który może stać się substytutem cienkich sortymen-

tów sklejki w części zastosowań w przemyśle meblarskim. 

Materiał do badań 
Do badań użyto: 

– płyt pilśniowych suchoformowanych (PN-EN 622-5:2009), 

– płyt wiórowych (PN-EN 321:2000), 

– siatka budowlana z włókna szklanego (europejska siatka podtynkowa z włókna 

szklanego) – masa powierzchniowa 145 g/m2, 

– tkaniny z włókna szklanego, 

– włókniny z włókien syntetycznych, 

– maty z włókien węglowych do wzmacniania konstrukcji – masa powierzchniowa 

200 g/m2, 

Do klejenia na gorąco użyto kleju melaminowomocznikowego stosowanego przy produk-

cji płyt pilśniowych suchoformowanych, a do klejenia na zimno kleju RAKOLL GXL 3/F NEU 

do klejenia zarówno na zimno jak i na ciepło. Przy klejeniu elementów z wykorzystaniem 

maty z włókna węglowego wykorzystano dwuskładnikowy, otrzymany od dostawcy maty, 

klej epoksydowy NEOPOXE 330. 

Elementy sprężyste 
Elementy sprężyste, np. listwy poddawane są głównie obciążeniom zginającym. Wyko-

nane badania miały na celu rozpoznanie możliwości zwiększenia wytrzymałości na zginanie 

warstwowo sklejanych materiałów o różnej wytrzymałości oraz osiąganych na tej drodze 

poziomów wytrzymałości. Na warstwy środkowe zastosowano materiały o niższej wytrzyma-

łości, a warstwy zewnętrzne, okładzinowe przenoszące zasadnicze obciążenia rozciągające 

i ściskające wykonywano z materiałów o możliwie wysokiej wytrzymałości.  

Dla oceny skuteczności cienkich płyt HDF do poprawy wytrzymałości elementów klejo-

nych, wykonano kolejną serię płyt sklejanych na gorąco klejem melaminowomocznikowym, 

bez stosowania międzywarstw z materiałów wzmacniających. Sklejanie poprzedzono wyko-

naniem badań wytrzymałościowych płyt przeznaczonych do sklejania. Sklejanie prowadzo-

no w prasie hydraulicznej wyposażonej w płyty ogrzewane elektrycznie. Wyniki badań wy-

trzymałościowych zarówno płyt nie sklejanych jak i wykonanych elementów klejonych 

przedstawiono w poniższej tablicy 1.  
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Tablica 1 

Właściwości wytrzymałościowe płyt wiórowych i MDF oklejonych płytami HDF 

Lp. Rodzaj materiału Grubość 
[mm] 

Wytrzymałość  
na zginanie 

[N/mm2] 

Moduł sprężystości 
przy zginaniu 

[N/mm2] 

1 Płyta wiórowa (P 18) 18,22 23,1 4134 

2 MDF.16 16,08 27,7 3585 

3 HDF 1,5 1,5 41,5 3703 

4 HDF 2,0 2,04 44,4 4391 

5 HDF 1,5/P 18/HDF 1,5 21,16 27,9 3859 

6 HDF 2,0/P 18/HDF 2,0 22,55 24,6 3701 

7 HDF 1,5/MDF 16/HDF 1,5 19,26 30,6 4022 

8 HDF 2,0/MDF 16/HDF 2,0 19,65 28,6 4232 

 

Oklejenie płyt wiórowej i MDF cienkimi płytami HDF podnosi wyraźnie właściwości wy-

trzymałościowe tak wytworzonych materiałów płytowych. Płyty HDF użyte w badaniach 

miały wysokie właściwości mechaniczne (tablica 1, LP. 3 i 4.) W przypadku płyty wiórowej o 

grubości 18 mm dwustronne oklejenie płytą HDF 1,5 mm zwiększyło wytrzymałość na zgi-

nanie statyczne o 20%, a w przypadku płyty HDF 2,0 mm o ponad 6%. Moduły sprężystości 

uległy jednak pewnemu obniżeniu bo o około 7% dla płyty HDF 1,5 mm i ponad 10% w 

przypadku płyt HDF 2 mm.  

Dla płyty MDF o grubości 16 mm wzrosty wytrzymałości na zginanie wynoszą: 10% i 3%, 

a wzrastają również moduły sprężystości o 15% i 18% odpowiednie dla oklejenia płytami 

HDF 1,5 i 2 mm.  

We wstępnych badaniach rozpoznawczych, nad celowością stosowania materiałów 

wzmacniających na międzywarstwy płyt klejonych, wielowarstwowych, nie ograniczono się 

do wykonywania warstw zewnętrznych tylko z płyt HDF ale zastosowano również inne mate-

riały. Na warstwy zewnętrzne zastosowano głównie płyty HDF o grubości 3 mm (HDF 

3),Płyty wiórowe Mandego o grubości 5 mm, oraz płyty pilśniowe bardzo twarde o grubości 

6,4 mm (BT 6,4). Na warstwę środkową (rdzeń) użyto płyt wiórowych o grubości 12 mm (P 

12) oraz płyt MDF grubości 10 mm (MDF 10).  

Do sklejania płyt na gorąco użyto kleju melaminowomocznikowego, a jako materiału 

wzmacniającego, siatkę budowlaną z włókna szklanego. Próbki sklejono w prasie laborato-

ryjnej. Wymiary arkuszy 450×450 mm. grubości płyt do sklejania dobierano tak ażeby uzy-

skiwać gotowe płyty o grubościach zbliżonych do 19 mm. Badania wytrzymałości na zgina-

nie statyczne i modułu sprężystości wykonano przy rozstawie podpór wynoszącym 360 mm.  

Układ uwarstwienia klejonych płyt oraz wyniki oznaczeń grubości, wytrzymałości na zgi-

nanie i modułów sprężystości zawiera poniższa tablica 2.  
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Tablica 2. 

Układ uwarstwienia i właściwości wytrzymałościowe płyt sklejanych  

L.p. 

Uwarstwienie płyty Grubość 
[mm] 

Zginanie 
statyczne 
[N/mm2] 

Moduł 
sprężys-

tości 
[N/mm2] 

Warstwa 
dolna 

Między-
warstwa 

Warstwa 
środkowa 

Między-
warstwa 

Warstwa 
górna 

   

1 HDF-3 – P-12 – HDF-3 17,85 41,5 4178 

2 HDF-3 siat. szkl. P-12 – HDF-3 17,98 44,3 4602 

3 HDF-3 siat. szkl. P-12 tkn. szkl. HDF-3 18,29 37,7 4201 

4 HDF-3 – MDF-10 – HDF-3 16,81 25,9 3313 

5 HDF-3 siat. szkl. MDF-10 – HDF-3 16,43 32,7 3972 

6 HDF-3 siat. szkl. MDF-10 tkn. szkl. HDF-3 16,60 9,4 982 

7 Mend-5 – P-12 – HDF-3 20,11 18,3 3076 

8 Mend-5 siat. szkl. P-12 – HDF-3 20,39 15,7 1497 

9 Mend-5 siat. szkl. P-12 tkn. szkl. HDF-3 20,69 12,7 1472 

10 HDF-5 siat. szkl. – – OSB-10 16,81 26,4 3375 

11 BT-6,4  – – P-12 18,66 11,8 1429 

12 BT-6,4 siat. szkl. – – P-12 19,73 27,1 2980 

 

Dla przedstawionej powyżej serii rozpoznawczej najkorzystniejsze wyniki uzyskano dla 

sklejanych płyt z rdzeniem z płyty wiórowej oklejonej symetrycznie płytami HDF. Płyta MDF 

jako rdzeń w tym przypadku wypadła mniej korzystnie. Wklejenie międzywarstwy z siatki 

budowlanej z włókna szklanego po stronie dolnej przenoszącej naprężenia rozciągające 

przy zginaniu, we wszystkich wariantach, podniosło wytrzymałość. Wiąże się to z przejmo-

waniem, przez siatkę naprężeń rozciągających. Wprowadzenie drugiej międzywarstwy po 

górnej stronie elementu zginanego, przenoszącej naprężenia ściskające, w przypadku tej 

serii dało negatywne wyniki. Siatki i tkaniny nie posiadają sztywności, a tym samym nie są 

zdolne do przejmowania i przenoszenia naprężeń ściskających. W tym przypadku, obniża-

nie wytrzymałości na zginanie może wynikać z niedostatecznej wytrzymałości spoiny po-

między płytami tworzącymi rdzeń, a warstwą powierzchniową. Mankament ten decyduje o 

tym, że takie elementy, przy zginaniu są zdolne do przenoszenia naprężeń rozciągających, 

ale mają ograniczoną możliwość przejmowania naprężeń ściskających. Usunięcie tego mo-

że wymagać badań nad doborem kleju dającego równie wytrzymałe spoiny pomiędzy tkani-

ną czy innymi elementami wzmacniającymi, a płytą jak i między płytami.  

Dla oceny przydatności klejów wykonano badania jakości spoin metodą pośrednią po-

przez oznaczenia wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn. Badanie takie 

daje informację o tym jaką wytrzymałość ma spoina w stosunku do płyty. Jeśli zniszczenie 
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próbki występuje w płycie, to otrzymujemy informację, że spoina ma wyższą wytrzymałość 

niż płyta, a zniszczenie badanych próbek w spoinie świadczy o niskiej wytrzymałości spoin.  

Badania wytrzymałości wykonano dla spoin melaminowomocznikowych dla płyt, w któ-

rych rdzeń stanowiła płyta wiórowa grubości 12 mm, a warstwy zewnętrzne płyty HDF gru-

bości 2 mm. Na warstwy wzmacniające użyto budowlaną siatkę szklaną i fizelinę.  

W trakcie badań wszystkie próbki ulegały zniszczeniu w spoinach. Najwyższą wytrzyma-

łość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn otrzymano dla wariantu bez warstwy 

wzmacniającej. Podobną wartość wytrzymałości otrzymano w przypadku siatki szklanej oraz 

bardzo niską dla fizeliny. Dla uzyskania potwierdzenia obniżonej wytrzymałości spoin po-

między płytą wiórową, a płyta HDF wykonano kolejne próby. Polegały one na tym, że war-

stwę wzmacniającą w postaci siatki budowlanej z włókna szklanego oraz jednokierunkową 

tkaninę szklaną o gęstym splocie wklejono pomiędzy dwie płyty wiórowe grubości 12 mm. 

Dla tak wykonanych próbek oznaczono tylko wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do 

powierzchni. Tak wykonane próbki, we wszystkich przypadkach, ulegały zniszczeniu w pły-

cie wiórowej. Wytrzymałość spoin w układzie płyta wiórowa/włókno szklane/płyta wiórowa 

była zatem wyższa niż wytrzymałość płyty użytej do badań.  

Wyniki z oznaczeń wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn dla wyżej 

przedstawionych wariantów klejenia przedstawiają się następująco:  

– HDF/płyta wiórowa     0,52 N/mm2.  

– HDF/siatka budowlana/płyta wiórowa   0,48 N/mm2. 

– HDF/fizelina/płyta wiórowa    0,03 N/mm2. 

– płyta wiórowa/siatka budowlana/płyta wiórowa  1,12 N/mm2. 

– płyta wiórowa/tkanina szklana/płyta wiórowa  0,86 N/mm2. 

 

Powyższe wyniki wskazują na niedostateczną przyczepność kleju do powierzchni płyt 

HDF co obniża wytrzymałość spoin pomiędzy płytą HDF i innymi materiałami, zarówno in-

nymi płytami jak materiałami wzmacniającymi.  

Badania spoin, przedstawioną wyżej metodą pośrednią, wykonane dla kleju RAKOLL 

GXL 3/F NEU wiążącego na zimno dały wyniki równorzędne z wytrzymałością spoin otrzy-

manych dla kleju melaminowomocznikowego wiążącego na ciepło. Klej RAKOLL ma zatem 

podobną przydatność do klejenia płyt warstwowych z warstwą pośrednią opartą na włók-

nach szklanych jak klej melaminowomocznikowy, a użycie tego kleju nie wymaga prasowa-

nia na gorąco, co może okazać się korzystne przy produkcji.  

Wyniki badań wytrzymałościowych tj. wytrzymałości na zginanie statyczne i modułu sprę-

żystości przy zginaniu wskazują, że poprzez sklejanie różnych płyt drewnopochodnych 

można otrzymywać elementy sprężyste (listwy) o wytrzymałościach przekraczających war-

tości dla drewna. Wzmacnianie warstw zewnętrznych tkaninami i siatkami o wysokiej wy-

trzymałości na rozciąganie daje efekty i jest tym samym celowe.  
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Powyższe informacje oparte są o krótkie serie prób, mają charakter informacyjny. Dają 

one jednak możliwość oceny przydatności tak otrzymywanych materiałów do wytwarzania 

np. listew na dna łóżek. W dostępnych na rynku meblach listwy stanowią około 55% po-

wierzchni dna łóżek, a ich grubość nominalna wynosić około 19 mm. Długości listew zawie-

rają się zazwyczaj w przedziale od 650 mm do 1200 mm.  

Norma określająca wymagania dla łóżek PN-EN 1725:2001:„Meble mieszkaniowe. Łóżka 

i materace Wymagania bezpieczeństwa i metody badań” określa wymagania dla den łóżek 

wykonanych z listew sprężystych w sposób następujący:  

„Punkt 5.4. Znormalizowane dno łóżka do badań (bez ramy); 

– Listwy wykonane z drewna o module sprężystości (1 000 ± 200) N/mm2,  

– Przekrój poprzeczny listew powinien wynosić 20 mm × 95 mm, a odległość 

pomiędzy listwami (60 ± 2) mm,  

– Jeśli rozpiętość listew wynosi >1000 mm, należy podeprzeć listwy wzdłuż linii 

środkowej.  

– Długość listew powinna być o 10 mm mniejsza niż szerokość nominalna ramy 

łóżka.” 

Z powyższych danych wynika, że listwy pokrywają około 61% powierzchni znormalizo-

wanego dna łóżka.  

 

Na podstawie danych wytrzymałościowych, zawartych w tablicy 2, dla różnych wariantów 

płyt klejonych warstwowo obliczono dla listew o przekroju 19×70 mm siły niszczące i mak-

symalne strzałki ugięcia dla listew o minimalnej i maksymalnej długości przewidzianych dla 

łóżek 700 i 1200 mm. Wyliczenia te jako poglądowe, uwzględniają długość listew 1200 mm 

mimo, że norma PN-EN 1725:2001 przewiduje, że przy rozpiętości listew powyżej1000 mm, 

należy podeprzeć je wzdłuż linii środkowej. Dla porównania listew klejonych z drewnem, 

identyczne obliczenia dokonano dla drewna iglastego, zgodnego z wymaganiami normy PN-

B-O3150:2000. Obliczone wartości dla sił niszczących i strzałek ugięcia zawiera poniższa 

tablica 3.  
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Tablica 3. 

Siły niszczące i maksymalne strzałki ugięcia listew z płyt klejonych warstwowych  

Materiał 
Wytrzy-
małość 
N/mm2 

Siła niszcząca N Moduł 
sprężys- 

tości 
N/mm2 

Strzałka ugięcia 
mm 

listwa 
l=700 

listwa 
l=1200 

listwa 
l=700 

listwa 
l=1200 

 1 41,5 250 146 4178 7,47 21,96 

 2 44,3 267 155 4602 7,24 21,28 

 3 37,7 227 132 4201 6,75 19,84 

 4 25,9 156 91 3313 5,88 17,28 

 5 32,7 197 115 3972 6,19 18,20 

 6 9,4 57 33 982 7,20 21,16 

 7 18,3 110 64 3076 4,48 13,15 

 8 15,7 94 55 1497 7,89 23,18 

 9 12,7 76 45 1472 6,49 19,07 

 10 26,4 159 93 3375 5,88 17,29 

 11 11,4 69 40 2980 2,88 8,46 

 12 27,1 163 95 1400 14,56 42,79 

Drewno wg PN-EN 1725:2001 20 127 70 1000 29,2 44,2 

Drewno sosnowe 

(PN-B-03150:2000) 

C 24 24 144 24 1100 16,4 48,2 

C 30 30 181 30 1200 18,8 55,3 

C 35 35 211 35 1300 20,3 59,5 

C 40 40 241 40 1400 21,5 63,2 

 

Wyniki badań wytrzymałościowych, tj. wytrzymałości na zginanie statyczne i modułu 

sprężystości przy zginaniu, jak i powyżej przedstawione obliczenia wskazują, że poprzez 

sklejanie różnych płyt drewnopochodnych można otrzymywać listwy o wytrzymałościach 

przekraczających wartości dla drewna, a wzmacnianie warstw zewnętrznych o wysokiej 

wytrzymałości na rozciąganie (tkaniny, siatki) jest celowe dla dalszej poprawy walorów wy-

trzymałościowych. Wykonane badania pozwoliły ocenić walory wytrzymałościowe materia-

łów klejonych przy doraźnym obciążeniu. Brak jest jednak informacji o zachowaniu tych 

materiałów w trakcie dłuższych okresów pracy w warunkach normalnej eksploatacji. Ocena 

ich wartości użytkowych powinna zatem zostać poszerzona przede wszystkim o badania 

odporności na zmęczenie materiału oraz o starzenie się w tym głównie spoin klejowych. 

Boki skrzyń łóżka  
Dla rozpoznania możliwości zastosowania na boki skrzyń łóżka materiałów klejonych z 

płyt drewnopochodnych z zastosowaniem płyt HDF sklejono na gorąco klejem melamino-

wym różne płyty drewnopochodne. Badania zostały wykonane w skali laboratoryjnej dla 
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uzyskania próbek o założonej grubości około 19 mm. Badaniami objęto oznaczenia wytrzy-

małości na zginanie statyczne i modułu sprężystości przy zginaniu statycznym. W bada-

niach, próbki obciążano w kierunku prostopadłym do krawędzi tj. do bocznej powierzchni 

płyty czyli w kierunku zgodnym z obciążeniami występującym przy eksploatacji łóżek. 

Dla wykonania badań sklejano wielowarstwowe płyty o wymiarach 450×450 mm, z któ-

rych pozyskano próbki do oznaczania właściwości wytrzymałościowych. Na warstwę środ-

kową użyto płytę MDF o grubości 16 mm oraz płytę wiórową o grubości 18 mm. Warstwy 

zewnętrzne stanowiły płyty HDF o grubości 1,5 i 2,0 mm. Takie same badania, dla uzyska-

nia danych porównawczych, wykonano dla materiałów wyjściowych tj. dla płyty wiórowej o 

grubości 18 mm, płyty MDF grubości 16 mm nieoklejanych oraz sklejonych na grubość po-

wyżej 12 mm płyt HDF o grubości 1,5 i 2,0 mm.  

Poniższa tablica zawiera wyniki oznaczeń wytrzymałości na zginanie statyczne oraz wiel-

kości przenoszonych sił przy długości boku skrzyni łóżka wynoszącym 2000 mm i szeroko-

ści boku 100 oraz 120 mm. w przeliczeniu na grubość 19 mm. W ostatniej kolumnie podano 

dopuszczalne obciążenie przyjmując jego wielkość w wysokości 80% siły niszczącej. 

Z zestawienia w poniższej tablicy 4 wynika, że płyty MDF mogą przenosić wyższe obcią-

żenia niż takiej samej grubości płyty wiórowe, a oklejanie płytami HDF grubości 1,5 mm jest 

korzystniejsze niż płytami grubości 2,0 mm.  

Biorąc pod uwagę, że główny kierunek sił obciążających boczne deski łóżek jest prosto-

padły do krawędzi desek, walory wytrzymałościowe płyt HDF są przy takim zastosowaniu 

płyt klejonych warstwowo wykorzystywane w małym stopniu. Należałoby w tym przypadku 

rozważyć czy bardziej korzystne mogłoby być klejenie różnego rodzaju płyt, które umożli-

wiało by tworzenie wzmocnionych stref przy krawędziach wytwarzanych z nich desek bocz-

nych. 
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Tablica 4. 

Dopuszczalne obciążenia bocznych desek łóżek z płyt klejonych warstwowych 

Materiał 

Wytrzyma-
łość na 
zginanie 
N/mm2 

Długość 
mm 

Grubość 
mm 

Wysokość 
mm 

Siła 
niszczą-

ca  
N 

Dopuszczalne 
obciążenie  

N 

P18 
18,8 2000 19 100 1191 953 

18,8 2000 19 120 1715 1 372 

MDF 16 
22,3 2000 19 100 1412 1 130 

22,3 2000 19 120 2034 1 627 

HDF1,5 
41,5 2000 19 100 2628 2 103 

41,5 2000 19 120 3785 3 028 

HDF2  
39,0 2000 19 100 2470 1 976 

39,0 2000 19 120 3557 2 845 

HDF1,5 MDF16 HDF1,5 
24,3 2000 19 100 1539 1 231 

24,3 2000 19 120 2216 1 773 

HDF2 MDF16 HDF2 
26,1 2000 19 100 1653 1 322 

26,1 2000 19 120 2380 1 904 

HDF1,5 P18 HDF1,5 
20,0 2000 19 100 1267 1 013 

20,0 2000 19 120 1824 1 459 

HDF2 P18 HDF2 
21,3 2000 19 100 1349 1 079 

21,3 2000 19 120 1943 1 554 

 

Dla porównanie, poniżej podano, w takim samym układzie jak dla płyt klejonych wysoko-

ści dopuszczalnych obciążeń dla desek o szerokości 120 mm. wykonanych z drewna igla-

stego, spełniającego wymagania dla drewna konstrukcyjnego różnych klas wytrzymałości. 

 

Tablica 5. 

Dopuszczalne obciążenia bocznych desek łóżek z drewna iglastego dla różnych klas wy-

trzymałościowych 

Materiał 

Wytrzyma-
łość na 

zginanie 
N/mm2 

Długość 
mm 

Grubość 
mm 

Wyso-
kość  
mm 

Siła 
niszczą-

ca  
N 

Dopusz-
czalne 

obciążenie 
N 

Drewno sosnowe  

(PN-B-03150:2000) 

C 24 24 2000 19 120 2189 1 751 

C 30 30 2000 19 120 2736 2 189 

C 35 35 2000 19 120 3192 2 554 

C 40 40 2000 19 120 3648 2 918 
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Deski boczne do łóżek, wykonane z płyt klejonych w przedstawionych wariantach budo-

wy warstwowej mogą przenosić obciążenia zbliżone do takich jak deski z drewna sosnowe-

go najniższej kategorii wytrzymałościowej. Należy wziąć pod uwagę, że wymagania tej klasy 

wytrzymałościowej przekraczają znacznie wymagania przewidziane dla drewna przez nor-

mę PN-EN 1725:2001: „Meble mieszkaniowe. Łóżka i materace Wymagania bezpieczeń-

stwa i metody badań”. Deski z płyt klejonych warstwowo mogą być zatem stosowane do 

budowy łóżek szczególnie o mniejszych długościach. 

Półki meblowe  
Półkom stawia się wymagania bardzo wysokiej odporność na długotrwałe duże obciąże-

nia. Takie wymagania może spełnić tylko materiał o dużej wytrzymałości, wysokim module 

sprężystości zapobiegającym przed znaczącym uginaniem się oraz odznaczający się niskim 

pełzaniem materiału pod wpływem długotrwałych obciążeń. Prowadzone rozpoznania mate-

riałów na wzmocnienia międzywarstwe płyt klejonych wskazywały, że najbardziej do tego 

celu mogą nadawać się maty z włókien węglowych. Są to w zasadzie jednokierunkowe tka-

niny o wątku rowingowym i rzadkiej osnowie z cienkich nitek, z innego materiału, zapobiega-

jących rozdzieleniu się włókien węglowych. Wstępne próby wykonano z tkaniną NEOXE-

COVER 200. Do sklejania z płytami drewnopochodnymi użyto dostarczonego przez dostaw-

cę maty dwuskładnikowego kleju epoksydowego NEOPOXE 330. 

Płyty MDF grubości 16 oklejano dwustronnie płytami HDF o grubości 1,5 mm. Średnie 

grubości płyt oraz wyniki oznaczeń wytrzymałości na zginanie statyczne i moduły sprężysto-

ści zestawiono w poniższej Tablicy 6. 

 

Tablica 6. 

Właściwości płyt klejonych wzmocnionych matą węglową  

Uwarstwienie płyty 

Grubość 
mm 

Zginanie 
statyczne 

N/mm2 

Moduł 
sprężys-

tości 
N/mm2 

Rozcią-
ganie ⊥ 

do płasz-
czyzn 
N/mm2 

Warstwa 
dolna 

Między-
warstwa 

Warstwa 
środkowa 

Między-
warstwa 

Warstwa 
górna 

  MDF 16   16,45 26,7 2992  

HDF 1,5 mata 
węglowa 

MDF 16  HDF 1,5 20,81 28,2 3581 0,35 

HDF 1,5 mata 
węglowa 

MDF 16 mata 
węglowa 

HDF 1,5 21,35 31,9 5082 0,36 

 

Wstępne badania wzmacniania płyt przez wklejanie maty węglowej wykazały bardzo du-

ży wzrost modułu sprężystości przy obustronnym oklejeniu rdzenia płyty matą węglową.  
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Podsumowanie  
Opisane powyżej badania pozwalają na następującą cenę: 

– oklejanie płyt o niższej gęstości i niższej wytrzymałości płytami HDF pozwala 

otrzymywać materiały o zwiększonej zdolności do przenoszenia obciążeń zgi-

nających,  

– zastosowanie materiałów o wysokiej wytrzymałości w postaci np. jednokierun-

kowych tkanin na międzywarstwy umożliwia wykorzystanie ich wysokiej wy-

trzymałości na rozciąganie do zwiększenia zdolności przenoszenia obciążeń 

zginających przez elementy meblowe,  

– elementy klejone z udziałem płyt HDF mogą zatem podnieść walory użytkowe 

mebli, zmniejszyć zużycie droższych materiałów takich jak lite drewno lub 

sklejka, a tym samym obniżyć koszty produkcji. 

 

 



- 14 - 

Dorota Dukarska* 

Nano-SiO2 jako wypełniacz żywicy PF w procesie 
wytwarzania sklejki wodoodpornej 

Mieszanina klejowa stosowana do zaklejana arkuszy fornirów w procesie wytwarzania 

sklejki winna charakteryzować się odpowiednimi właściwościami fizycznymi i użytkowymi. Z 

tych względów do żywic klejowych dodawane są różne ilości i rodzaje wypełniaczy, które 

regulują te właściwości oraz ograniczają zużycie żywicy klejowej powodując tym samym 

obniżenie kosztów surowcowych. W Polsce, w produkcji sklejek wodoodpornych zakleja-

nych żywicą fenolowo – formaldehydową (PF) najczęściej stosuje się kompozycję węglanu 

wapnia (kredy) oraz garbnika np. mimozowego. Wypełniacz ten zwiększa reaktywność ży-

wicy oraz reguluje jej lepkość. Większa reaktywność umożliwia obniżenie temperatury kleje-

nia natomiast właściwa lepkości zapobiega nadmiernej penetracji żywicy w głąb tkanki 

drzewnej i powstawaniu przebić klejowych na powierzchni gotowej sklejki. 

Wadą tego rodzaju wypełniacza są duże rozmiary cząstek, co ogranicza ich ruch w pro-

cesie sieciowania żywicy oraz uzyskanie wysokiego stopnia homogenizacji i w konsekwencji 

powoduje utrudnienia w aplikacji mieszaniny klejowej na powierzchnię forniru. W Katedrze 

Tworzyw Drzewnych UP w Poznaniu, prowadząc badania w zakresie zastosowania nano-

SiO2 w procesie wytwarzania tworzyw drzewnych zaobserwowano, iż wprowadzenie do 

żywicy klejowej niewielkiej ilości syntetycznej krzemionki płomieniowej o nanoskopowej 

wielkości cząstek w znacznym stopniu poprawia jej właściwości użytkowe 

Mieszaniny klejowe zawierające w swoim składzie krzemionkę charakteryzowały się wy-

sokim stopniem homogenizacji, wysoką stabilnością i odpowiednią rozlewnością, co w 

znacznej mierze ułatwiło ich równomierne nałożenie na fornir (Dukarska i Łęcka 2009). Na-

nocząstki SiO2 wykazały ponadto silne działanie zagęszczające oraz tiksotropowe. Z prze-

glądu literatury wynika, iż syntetyczna krzemionka jest obecnie najbardziej wszechstronnym, 

a jednocześnie najskuteczniejszym wypełniaczem. Pod względem chemicznym stanowi 

amorficzny ditlenek krzemu o bardzo rozbudowanej strukturze przestrzennej. Jego rozwinię-

ta powierzchnia właściwa rzędu 200 m2/g powoduje, że jest to najsilniejszy wypełniacz 

wzmacniający. Tak duża aktywność wypełniacza krzemionkowego wynika z obecności na 

jej powierzchni grup siloksanowych (≡SiO-Si≡) oraz silanolowych (≡SiOH) (Barthel i in. 

2002, Malesa 2006). Syntetyczna krzemionka znalazła zastosowanie jako nanowypełniacz 

lakierów i farb, gum i mieszanek gumowych, mas uszczelniających, tworzyw sztucznych, 

żywic, a także farb drukarskich i smarów. Powszechnie stosowana jest już w farmacji, ko-

smetyce oraz do produkcji włókien optycznych. Badania w zakresie stosowania kompleksu 

żywicy UF z zolem krzemionkowym w procesie wytwarzania płyt wiórowych, MDF oraz 

                                                        
* dr inż. Dorota Dukarska, Katedra Tworzyw Drzewnych, Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrod-

niczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań 
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sklejki wykazały, iż dodatek krzemionki do żywicy klejowej wzmacnia właściwości klejące 

oraz ogranicza emisję wolnego formaldehydu (Leonovich i in. 2002). Drewno nasączane 

żywicą UF, modyfikowaną na etapie syntezy nano-SiO2, wykazuje mniejszą absorpcję wody, 

większą ognioodporność, twardość oraz stabilność wymiarową (Shi 2007). Potwierdzono 

również możliwość tworzenia hybryd SiO2 z żywicą fenolową typu nowolakowego (Hernan-

dez - Padron i in. 2002, 2004). 

W niniejszej pracy określono wpływ dodatku nano-SiO2 na właściwości żywicy fenolowo – 

formaldehydowej (PF) oraz właściwości sklejki wodoodpornej wytworzonej przy jej udziale. 

Utylitarnym celem pracy było zbadanie możliwości ograniczenia zużycia mieszaniny klejo-

wej w procesie zaklejania arkuszy fornirów. Do badań zastosowano przemysłową żywicę PF 

stosowaną w produkcji sklejki wodoodpornej o następującej charakterystyce: 

– zawartość wolnego formaldehydu   0,17%,  

– zawartość wolego fenolu   0,23%,  

– zawartość suchej substancji   46,9%,  

– gęstość     1,218 g/m3,  

– pH      9,7,  

– kubek Forda nr 4/20ºC   155s,  

– lepkość dynamiczna    1248 mPas,  

– czas żelowania w 130ºC   235s.  

Mieszaniny klejowe przygotowano w dwóch wariantach. W pierwszym, żywicę klejową 

zmieszano z wypełniaczem przemysłowym na bazie garbnika mimozowego (UT-10) w ilości 

14 cz.w. UT-10/100 cz.w. żywicy PF. W wariancie drugim, mieszaninę klejową przygotowa-

no z dodatkiem hydrofilowej krzemionki płomieniowej  w ilości 1,5 cz.w. SiO2/100 cz.w. ży-

wicy PF. Ilość nanowypełniacza ustalono na podstawie wcześniejszych badań. Właściwości 

mieszanin klejowych określono na podstawie pomiaru ich czasów żelowania w 100°C, ener-

gii aktywacji procesu sieciowania oraz lepkości i jej zmian w czasie w temperaturze 22°C. 

Dodatkowo, stosując metodę opisaną przez Liptàkovà i Kúdela (1994; 2006) zbadano wła-

ściwości klejące badanej mieszaniny, które określono na podstawie oceny oddziaływań 

występujących na granicy faz drewno-klej poprzez wyznaczenie kąta zwilżania θ. W dalszej 

kolejności, na jego podstawie wyznaczono swobodną energię powierzchniową materiałów 

γs, napięcie powierzchniowe na granicy faz γSL oraz pracę adhezji (Wa) układu drewno-klej 

wraz ze składowymi polarnymi i dyspersyjnymi (Wa
d, Wa

p).  

Sklejki doświadczalne wytworzono w warunkach laboratoryjnych z uprzednio przygoto-

wanych fornirów brzozowych w układzie trójwarstwowym. Ilość mieszaniny klejowej nano-

szonej na arkusze forniru wynosiła odpowiednio: 

1. dla UT–10 – 160 g/m2  

2. dla SiO2 – 160, 120, 80 g/m2  

Po skompletowaniu, zestawy zaklejonych arkuszy prasowano w temperaturze 135°C, 

przy ciśnieniu jednostkowym 1,6 N/mm2 w czasie 4 min. Wytworzone sklejki, po okresie 
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klimatyzacji, poddano badaniom jakości sklejenia poprzez określenie wytrzymałości spoin 

na ścinanie oraz udziału ścięcia w drewnie po przeprowadzeniu testów wodoodpornościo-

wych, wymaganych dla 3 klasy sklejenia wg normy PN-EN 314-1. Celem określenia właści-

wości mechanicznych wytworzonych sklejek, przeprowadzono badania ich wytrzymałości na 

zginanie oraz modułu sprężystości w kierunku równoległym oraz prostopadłym do przebiegu 

włókien warstwach zewnętrznym.  

W analizie wyników, za próbę odniesienia (kontrolną) przyjęto sklejkę zaklejoną żywicą 

PF z dodatkiem wypełniacza mimozowego przy jej jednostkowym naniesieniu na fornir w 

ilości 160 g/m2.  

Reaktywność badanych mieszanin klejowych określono poprzez pomiar ich czasu żelo-

wania w temperaturze 130°C oraz energii aktywacji procesu sieciowania, a wyniki przed-

stawiono w tabeli 1. Analiza uzyskanych danych nie wykazała istotnych zmian reaktywności 

badanej mieszaniny. Zastąpienie tradycyjnego wypełniacza nanokrzemionką spowodowało 

tylko nieznaczny wzrost wartości energii aktywacji i wydłużenie czasu żelowania.  

 

Tabela 1. Reaktywność mieszanin klejowych z żywicy PF w zależności od rodzaju wypeł-

niacza 

Skład mieszaniny Czas żelowania [s] 
Ea [kJ/mol] 

Kissinger Ozawa 

PF + UT-10 159 54,53 (0,97)* 58,44 (0,98) 

PF + SiO2 165 59,05 (1,00) 62,83 (1,00) 

*współczynnik korelacji 

 

Wyniki pomiarów lepkości sporządzonych mieszanin klejowych przedstawiają ryc. 1 i 2. 

Stwierdzono, iż obie mieszaniny klejowe charakteryzują się odmienną dynamiką zmian lep-

kości w czasie. W przypadku mieszaniny odniesienia nie zaobserwowano istotnych zmian w 

czasie do 4 h, podczas gdy mieszanina z dodatkiem nano-SiO2 wykazała istotny wzrost 

lepkości już bezpośrednio po jej przygotowaniu (ryc.1.). Największe zmiany odnotowano w 

pierwszej godzinie badania, w której lepkość wzrosła aż o 25% (ryc.2.). Fakt ten wynika z 

tiksotropowego oddziaływania krzemionki co oznacza, iż po zaprzestaniu homogenizacji 

mieszaniny, w trakcie której oddziaływały siły ścinające, następuje stopniowy wzrost lepko-

ści. Tym nie mniej, po ustaleniu się stan równowagi, nawet po upływie 24 h od momentu jej 

przygotowania, mieszanina klejowa z dodatkiem krzemionki wykazywała lepkość niższą 

aniżeli mieszanina odniesienia. 
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Ryc. 1. Zmiana lepkości w czasie mieszanin 
klejowych w zależności od rodzaju wy-
pełniacza 

Ryc. 2. Zmiana lepkości mieszaniny klejowej z 
dodatkiem nano-SiO2 bezpośrednio po 
jej przygotowaniu 

 

W tabelach 2 i 3 przedstawiono wyniki badań właściwości klejących mieszanin klejowych 

sporządzonych z zastosowaniem wypełniacza przemysłowego oraz nanocząstek SiO2. Do 

ich oceny posłużyły takie parametry jak kąt zwilżania θ, napięcia powierzchniowego na gra-

nicy faz klej-drewno γSL, wartości teoretycznie maksymalnej pracy adhezji Wa oraz jej skła-

dowych polarnej i dyspersyjnej. Określono również stosunki składowej dyspersyjnej i polar-

nej swobodnej energii powierzchniowej kontaktujących się materiałów γL
d/γS

d; γL
p/γS

p. Z 

przeprowadzonych badań wynika, iż zastosowany w badaniach nanowypełniacz powoduje 

pogorszenie adhezji w stosunku do układu odniesienia, tj. żywica PF+UT-10/fornir. Znajduje 

to swój wyraz we wzroście napięcia powierzchniowego na granicy faz i obniżeniu pracy 

adhezji oraz pogorszeniu się stosunku składowych polarnych napięcia powierzchniowego 

kontaktujących się materiałów (tabela 3). Uwagę zwracają  wartości składowych dyspersyj-

nych swobodnej energii powierzchniowej. Badania przeprowadzone przez Rudawską (2013) 

wykazały, iż składowa dyspersyjna swobodnej energii powierzchniowej γS
d jest ściśle powią-

zana z wytrzymałością połączenia klejowego. Wg Autorki, im wyższa wartość γS
d tym wyż-

sza jest wytrzymałość spoiny klejowej. Biorąc to pod uwagę oraz analizując wartości γS
d 

uzyskane w niniejszej pracy które są porównywalne dla każdego badanego wariantu stwier-

dzić można, że substytucja wypełniacza mimozowego nanokrzemionką nie wpływa w istotny 

sposób na jakość sklejenia wytworzonych sklejek. Potwierdza to analiza wyników badań 

przedstawionych w tabeli 4, która nie wykazała znaczących zmian wytrzymałości na ścina-

nie określonej po testach wodoodpornościowych (fv).
  Wartości uzyskane dla sklejki zaklejo-

nej żywicą PF z dodatkiem nano-SiO2 są nieco niższe aniżeli sklejki odniesienia, jednakże 

wyższe od wartości wymaganej normą PN-EN 314-2 tj. 1,0 N/mm2. Zmniejszenie jednost-

kowego naniesienia mieszaniny klejowej na fornir również nie spowodowało istotnych zmian 

wartości fv określonej zarówno po próbie moczenia jak i dwukrotnego gotowania. Ważny 

natomiast jest fakt, iż wprowadzenie do żywicy PF nanocząstek SiO2 pozwoliło na zmniej-
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szenie zużycia mieszaniny klejowej nawet o połowę, tj. do 80 g/m2. Tak małe zużycie mie-

szaniny klejowej umożliwia znaczne skrócenie czasu otwartego. 

 

Tabela.2. Kąt zwilżania oraz swobodna energia powierzchniowa drewna i badanych mie-
szanin klejowych 

Materiał 

Kąt zwilżania 

θ 

Swobodna energia powierzchniowa 

γs γs
d γs

p 

° mJ m-2 

Fornir 25,08 50,10 31,24 18,86 

PF + UT-10 59,34 47,73 31,53 16,20 

PF + nano-SiO2 65,20 43,89 31,63 12,26 

 

Tabela 3. Kryteria adhezji badanych mieszanin klejowych do drewna  

Układ 

Napięcie pow. 
na granicy faz 

Praca adhezji 
γL

d/γS
d γL

p/γS
p 

γSL Wa Wa
d Wa

p 

mJ m-2 

PF + UT-10/fornir 6,09 108,21 56,50 51,71 1,25 0,39 

PF + nano-SiO2/fornir 8,57 102,31 56,60 45,71 1,25 0,31 

 

Tabela 4. Jakość sklejenia sklejek w zależności od rodzaju wypełniacza oraz ilości nanie-
sionej na fornir mieszaniny klejowej 

Rodzaj  
wypełniacza 

Zużycie kleju 
[g/m2] 

fv [N/mm2] 

24 h moczenie gotowanie 

UT-10 160 1,82 0,21* 1,75 0,23 

SiO2 

160 1,80 0,18 1,67 0,31 

120 1,68 0,14 1,43 0,23 

80 1,61 0,37 1,48 0,28 

* odchylenie standardowe 

 

Wytworzone sklejki doświadczalne wykazały wysokie wartości wytrzymałości na zginanie 

oraz modułu sprężystości, szczególnie w kierunku równoległym do przebiegu włókien w 
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warstwach zewnętrznych (tabela 5). Wartości fm oraz Em uzyskane dla sklejek wytworzonych 

z udziałem SiO2, niezależnie od ilości zużycia kleju, są porównywalne do sklejki odniesienia. 

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż wprowadzenie do żywicy PF 

niewielkiej ilości syntetycznej nanokrzemionki, tj. 1,5 cz.w. SiO2/100 cz.w. PF, jako substytu-

tu wypełniacza mimozowego pozwala na wytworzenie sklejki wodoodpornej o wymaganej 

wodoodporności oraz o wysokich właściwościach mechanicznych.  

 

Tabela 5. Właściwości mechaniczne sklejek w zależności od rodzaju wypełniacza oraz ilości 
naniesionej na fornir mieszaniny klejowej 

Zużycie 
kleju 
[g/m2] 

Rodzaj wypełniacza 

UT-10 SiO2 

fm  
[N/mm2] σ* 

Em  
[N/mm2] σ 

fm  
[N/mm2] σ 

Em  
[N/mm2] σ 

 wzdłuż włókien 

160 126 3,17 12 200 250 126 8,24 12 500 409 

120     128 13,6 13 160 716 

80     123 5,09 11 430 918 

 w poprzek włókien 

160 36,0 2,05 1 520 17,5 38,4 1,83 1 820 94 

120     41,2 0,66 1 680 108 

80     37,4 2,63 1 730 180 

*odchylenie standardowe 

 

Wykazano ponadto, iż tak niska zawartość wypełniacza w mieszaninie klejowej pozwala 

na znaczne ograniczenie jej zużycia podczas zaklejania arkuszy fornirów oraz ułatwia jej 

aplikację. Zastosowanie tego rozwiązania w praktyce przemysłowej pozwoliłoby na ograni-

czenie kosztów surowcowych związanych z produkcją sklejek wodoodpornych zaklejonych 

żywicą PF. 
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Piotr Borysiuk *  

Płyty wiórowe lekkie – produkcja i właściwości  

Tworzywa drzewne o obniżonej gęstości, przeznaczone do zastosowań w meblarstwie, 

stanowią obecnie pożądany kierunek rozwoju sektora materiałów drewnopochodnych. Ko-

rzyści płynące z wykorzystania lekkich tworzyw drzewnych są niezaprzeczalne. Podstawo-

wą ich zaletą jest zredukowany ciężar jednostkowy, a tym samym zmniejszona waga pro-

duktu finalnego wykonanego z tych materiałów (np. mebla) (Thoemen 2008). Wśród pozo-

stałych korzystnych cech należy wymienić możliwość obniżenia udziału surowca drzewnego 

i pozostałych komponentów w wytwarzanych tworzywach oraz ułatwienia w transporcie płyt 

lekkich i obniżenie jego kosztów (Danecki i Hikiert 2007). Na rynku europejskim dostępne są 

różne odmiany płyt meblowych o obniżonej gęstości (Stosch 2006, Czechowska i Borysiuk 

2009, Stosch 2009, Dendrolight Latvija Ltd.). W głównej mierze są to płyty komórkowe w 

których warstwa środkowa wytworzona jest w postaci ażurowej struktury np.: papier „plaster 

miodu”, układ ustawionych „na sztorc” płyt pilśniowych twardych czy HDF, tworzywo Den-

drolight (rys. 1).  

 

a) b) 

  
c)  

 

 

Rys. 1. Przykłady płyt komórkowych o różnych 
wypełnieniach (fot. P. Borysiuk):  

a) papier „plaster miodu”,  
b) układ ustawionych „na sztorc” płyt HDF, 

c) tworzywo Dendrolight 

 

                                                        
*  dr hab. inż. Piotr Borysiuk, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym, Wydział 

Technologii Drewna SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159/34, 02-776 Warszawa  
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Rys. 2. Wpływ wybranych czynników na parametry wytrzymałościowe płyt wióro-

wych (Niemz 1993) 

Pewnym ograniczeniem w zastosowaniu płyt komórkowych jest ich wewnętrzna „pusta” 

struktura, która wymaga stosowania specjalistycznych systemów okuć meblowych. Problem 

ten może być zniwelowany w przypadku płyt wiórowych o obniżonej gęstości posiadających 

„wypełnioną” przestrzeń wewnętrzną.  

W odniesieniu do płyt wiórowych ich „odmiany” lekkie mogą być wytwarzane w oparciu o 

trzy różne założenia:  

1. produkcję płyt o zwiększonej grubości z wykorzystaniem typowych surowców z 

ewentualnym dodatkiem wypełniaczy niedrzewnych,  

2. wykorzystanie do produkcji surowców o obniżonej gęstości,  

3. produkcję płyt o zmodyfikowanej strukturze wewnętrznej.  

Podobnie jak w przypadku innych materiałów, również w odniesieniu do płyt wiórowych 

obowiązuje ogólna zależność pomiędzy ich gęstością średnią i właściwościami wytrzymało-

ściowymi – wraz ze spadkiem gęstości płyt spadają ich właściwości wytrzymałościowe. 

Zależność ta jest wyraźnie zarysowana na tle wpływu na właściwości płyt wiórowych innych 

czynników związanych z surowcem czy procesem technologicznym (rys. 2, tabela 1).  
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Tabela 1. Wpływ wybranych czynników na parametry wytrzymałościowe płyt wiórowych:  
1– relatywnie niewielka, 2 – wyraźny, 3 – dominujący (Niemz 1993) 

Czynnik 
Wytrz. na zginanie statyczne 

Moduł sprężystości 

Wytrz. na rozciąganie 

prostopadłe do pł. 

Gatunek drewna (gęstość) 3 1 

Długość wiórów 3 2 

Szerokość wiórów 1 1 

Grubość wiórów 2 2 

Struktura powierzchni wiórów 2 2 

Rodzaj kleju 1 1 

Stopień zaklejenia 2 3 

Orientacja wiórów 3 2 

Profil gęstości 2 2 

Gęstość średnia 3 3 

Kształt wiórów 2 2 

Jakość naniesienia (rozłożenia) kleju 2 2 

 

W celu usystematyzowania właściwości płyt wiórowych lekkich (o gęstości poniżej 600 

kg/m3) w Europie opracowana została propozycja normy EN 16368, w której scharakteryzo-

wano dwa typy płyt ogólnego przeznaczenia do użytkowania w warunkach suchych: LP1 i 

LP2. Propozycję co do oczekiwanych wymaganych właściwości tych płyt przedstawiono w 

tabeli 2.  

 

Tabela 2. Wybrane właściwości wytrzymałościowe płyt wiórowych lekkich zawarte w propo-
zycji normy europejskiej (EN 16368). 

Właściwość 
Metoda 

badania 

Grubość nominalna [mm] 

>
 6

 d
o 

13
 

>
 1

3 
do

 2
0 

>
 2

0 
do

 2
5 

>
 2

5 
do

 3
2 

>
 3

2 
do

 4
0 

>
 4

0 

płyta LP1 

MOR [N/mm2] EN 310 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0 

MOE [N/mm2] EN 310 550 500 475 450 400 375 

IB [N/mm2] EN 319 0,28 0,24 0,20 0,17 0,14 0,14 

płyta LP2 

MOR [N/mm2] EN 310 8,0 7,0 6,0 5,0 4,5 4,0 

MOE [N/mm2] EN 310 1000 950 900 850 750 650 

IB [N/mm2] EN 319 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,20 
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Z porównania z wymaganiami dla płyt wiórowych „tradycyjnych” zawartymi w normie PN-

EN 312:2011E wyraźnie widać, że płyty lekkie charakteryzować się będą (zależnie od gru-

bości i typu) około 1,5 do 3 razy niższymi wymaganymi parametrami wytrzymałości na zgi-

nanie statyczne i modułu sprężystości przy zginaniu statycznym. Mniejsze zróżnicowanie 

występować będzie natomiast w przypadku wymaganych wartości wytrzymałości na rozcią-

ganie prostopadłe. 

Jak wcześniej wspomniano płyty wiórowe lekkie mogą być wytwarzane zarówno z surow-

ców tradycyjnych jak i z surowców o niższej gęstości. W przypadku surowców tradycyjnych 

gotowe płyty charakteryzują się na ogół zwiększoną grubością – powyżej 30 mm. Związane 

to jest z koniecznością zachowania odpowiednich parametrów wytrzymałościowych płyt 

decydujących o możliwości ich wykorzystania w wyrobach. Należy pamiętać, że wymagane 

wartości przytaczane w tabeli 2 (jeśli chodzi o wytrzymałość na zginanie statyczne i moduł 

sprężystości przy zginaniu statycznym) badane są zgodnie z normą PN-EN 310:1994P, a 

więc przy rozstawie podpór 20 razy grubość płyty. W rzeczywistości elementy wykonane z 

takich płyt wykorzystywane są często w warunkach zapewniających im lepsze podparcie 

odpowiadające mniejszemu rozstawowi podpór (rys. 3). Przekłada się to na wzrost możli-

wych do przeniesienia naprężeń zginających.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładem takich płyt są wyroby firmy     

 

Przykładem płyt wiórowych lekkich wytworzonych z surowców tradycyjnych są płyty PRI-

MEBOARD light (gęstość 500-550 kg/m3) i PRIMEBOARD ultra light (gęstość 420-460 

kg/m3) (rys. 4) wytworzone przez Pfleiderer Holzwerkstoffe Gschwend GmbH zaprezento-

wane na targach Ligna w 2009 roku (Borysiuk i in. 2009). Płyty te wyprodukowane na bazie 

żywicy mocznikowo-formaldehydowej (UF) dostępne były w rozmiarach: długość: 

3240÷5600 mm; szerokość: 1850÷2150 mm, grubość: 22÷58 mm. Wybrane parametry płyt 

PRIMEBOARD przedstawione zostały w tabeli 3. Głównym przeznaczeniem tych płyt były 

elementy meblowe (np. ściany boczne, przegrody pionowe), elementy aranżacji wnętrz jak 

również wypełnienia drzwi w stolarce budowlanej. 

 
 
Rys. 3. Schematy obciążeń płyt: zgodny z normą PN-EN 310:1994P i przy zmniejszonym roz-

stawie podpór  
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Rys. 4. Płyty wiórowe PRIMEBO-

ARD (fot. P. Borysiuk) 

 

Tabela 3. Parametry płyt wiórowych PRIMEBOARD light (Borysiuk i in. 2009)  

Parametr 
Oznaczenie 

zgodnie z 
Wariant 

Grubość mm DIN 52 361 24 30 - 40 > 40 

Gęstość kg/m3 DIN 52 361 550 500 500 

Ciężar jednostkowy kg/m2 DIN 52 361 13,2 brak danych 

Wytrzymałość na zginanie statyczne N/mm2 DIN 52 362 8,0 6,0 5,0 

Moduł sprężystości  N/mm2 DIN 52 361 
EN 310 

1200 brak danych 

Wytrzymałość na rozciąganie pro-
stopadłe 

N/mm2 DIN 52 365 ≥ 0,3 ≥ 0,2 ≥ 0,18 

Wytrzymałość na odrywanie warstwy 
przypowierzchniowej 

N/mm2 DIN 52 366 ≥ 0,7 

Klasa emisji formaldehydu EN 120 E1 

 

Wytwarzanie płyt wiórowych lekkich w efekcie ograniczania ilości surowca wprowadza-

nego do płyty skutkuje wzrostem porowatości jej struktury wewnętrznej. Pogarsza to wza-

jemny kontakt i dopasowanie wiórów w trakcie prasowania i skutkuje spadkiem w zakresie 

jakości i ilości powstających spoin pomiędzy wiórami w płycie. W celu wyeliminowania tych 

niedogodności firma Nolte Holzwerkstoff GmbH & Co. KG. wspólnie z firmą BASF Kaurrfti-

grit zaproponowały wprowadzenie wypełniacza wolnych przestrzeni w postaci granulatu 
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Rys. 5. Przekrój płyty Rheinspan®AirMaxx (fot. P. Borysiuk) 

styropianowego (Materiały informacyjne Nolte Holzwerkstoff 2009 a, b). Z jednej strony 

zapewnił on stosowne „oparcie” dla wiórów w trakcie prasowania, a co za tym idzie umożli-

wił powstanie pomiędzy nimi odpowiednio wytrzymałych spoin. Z drugiej strony zaś nie 

wpłynął on na wzrost masy ogólnej płyty, w związku z tym jej gęstości średniej. W efekcie 

powstały trójwarstwowe płyt wiórowe Rheinspan®AirMaxx o gęstości 430 do 500 kg/m3 (rys. 

5). Do zaklejania płyt wykorzystano żywicę mocznikowo-formaldehydową. Wybrane właści-

wości płyt Rheinspan®AirMaxx przedstawiono w tabeli 4. Głównymi kierunkami wykorzysta-

nia płyt jest przemysł meblarski (elementy meblowe o dużych gabarytach np. blaty robocze), 

wytwarzanie elementów wyposażenia wnętrz (ściany działowe, drzwi), przemysł samocho-

dowy i szkutniczy.  

 
Tabela 4. Wybrane właściwości wytrzymałościowe płyt wiórowych lekkich Rheins-

pan®AirMaxx (Materiały informacyjne Nolte Holzwerkstoff 2009 a, b) 

Właściwość Metoda 
badania 

Grubość nominalna [mm] 

do 20 > 20 do 40 > 40 do 60 

Wytrzymałość na zginanie statyczne 
[N/mm2] 

EN 310 7,8 6,3 5,0 

Wytrzymałość na rozciąganie prosto-
padłe [N/mm2] 

EN 319 0,18 0,18 0,20 

Wytrzymałość na odrywanie warstwy 
przypowierzchniowej [N/mm2] 

EN 311 0,6 0,8 0,8 

 

W przypadku płyt z dodatkiem granulatu styropianowego należy pamiętać, że jego udział 

musi być ściśle określony. Wypełniacz ten jako materiał sprężysty, przy zbyt dużej jego 

ilości, po zakończeniu prasowania może doprowadzić na skutek redeformacji do wzrostu 

grubości płyty i w efekcie nawet do jej rozwarstwienia. Producent podaje następujący skład 

jednostkowy swoich wyrobów: 80-83 % wióry drzewne, 8-10% żywica klejowa, 3-5% granu-

lat styropianowy, 4-7% woda, utwardzacz – poniżej 1% i emulsja hydrofobowa – poniżej 1% 

(Materiały informacyjne Nolte Holzwerkstoff 2009 a, b). W ramach badań płyt wiórowych 

trzywarstwowych o gęstości 500 kg/m3 i grubości 18 mm z dodatkiem do warstwy środkowej 

spienionego granulatu polistyrenowego przeprowadzonych na WTD SGGW w Warszawie 
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Rys. 6. Wpływ gęstości surowca na kompresję i wytrzymałość płyt  

(Suchsland i Woodson 1991) 

ustalono, że dodatek wypełniacza nie powinien przekraczać 15 % dodatku wagowego w 

stosunku do wiórów drzewnych (Borysiuk 2010).  

Płyty wiórowe lekkie, jak już wcześniej wspomniano, można wytwarzać również w oparciu 

o surowiec o niskiej gęstości pozwalający uzyskać niską gęstość nasypową kobierca w 

trakcie formowania płyt. W tym przypadku wykorzystać można efekt poprawy właściwości 

płyt w wyniku lepszego wypełnienia ich struktury przez sprasowany surowiec. W trakcie 

wytwarzania podczas operacji prasowania następuje kompresja materiału do założonych 

wymiarów końcowych grubości płyty. Wielkość kompresji, przez to lepsze wzajemne dopa-

sowanie się cząstek, wzrasta wraz ze spadkiem gęstości surowca. Surowiec o niższej gę-

stości daje się w trakcie prasowania lepiej zagęścić oraz charakteryzuje się większymi od-

kształceniami plastycznymi. Wpływa to na zwiększenie się powierzchni styku pomiędzy 

cząstkami, oraz powstaniem spoin klejowych o większej powierzchni. W efekcie końcowym, 

wpływa to na lepsze parametry wytrzymałościowe wytworzonych płyt (rys. 6). Można więc 

ogólnie stwierdzić, że płyty o założonej gęstości i grubości wykonane z drewna o niższej 

gęstości będą miały wyższe parametry wytrzymałościowe niż analogiczne płyty wykonane z 

drewna o wyższej gęstości. W związku z powyższym chcąc obniżyć gęstość średnią płyt i 

jednocześnie ograniczyć ujemny wpływ tego działania na ich właściwości wytrzymałościowe 

należy w miarę możliwości korzystać z surowców o niższej gęstości.  
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Do surowców tych można zaliczyć zarówno drewno o niskiej gęstości (np. świerkowe czy 

topolowe), jak również cząstki pozyskane z roślin jednorocznych. W ramach badań w tym 

zakresie wytwarzano między innymi lekkie płyty wiórowe o gęstości 300-500 kg/m3 z wyko-

rzystaniem cząstek z surowców roślinnych takich jak: konopie (Cannabis sativa), słonecznik 

(Helianthus annum), topinambur (Helianthus tuberosus), kukurydza (Zea maize), miscan-

thus (Miscanthus sinensis gigantheus), świerk (Picea abies), topola (Populus spp.) (Mein-

lschmidt i in. 2008). Praca badawcze realizowane na Wydziale Technologii Drewna SGGW 

w Warszawie przez Czechowską (2012) wykazały, że korzystne jest łączenie w jednej płycie 

wiórów topolowych i sosnowych. W trakcie badań najkorzystniejsze właściwości wytrzyma-

łościowe uzyskały płyty wiórowe trójwarstwowe (badany zakres gęstości 300-650 kg/m3) 

wykonane przy zastosowaniu wiórów topolowych na warstwy zewnętrzne i wiórów sosno-

wych na warstwę wewnętrzną. Obecnie w tym zakresie w ramach programu LIDER realizo-

wane będą na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie badania dotyczące moż-

liwości wykorzystania do produkcji płyt wiórowych i MDF stosowanych w przemyśle meblar-

skim biomasy lignocelulozowej odnawialnej w krótkim cyklu (drewno topoli i modrzewia, 

pochodzących z plantacji drzew szybko rosnących).  

Przemysłowo produkowane lekkie płyty wiórowe z surowca topolowego charakteryzują 

się gęstościami (zależnie od grubości płyty odpowiednio: 60 mm – 12 mm) w zakresie 450-

490 kg/m3 (Winwood Products Ltd 2014). Przykładowe parametry tych płyt przedstawiono w 

tabeli 5.  

 

Tabela 5. Właściwości lekkich płyt wiórowych topolowych (Winwood Products Ltd 2014) 
Właściwość Grubość [mm] 

12-14 15-16  18-20  22-25  28-32  35-45  48-60  

Gęstość [kg/m3] 490 470 450 450 450 450 450 

MOR [N/mm2] 11 11 11 11 11 11 11 

IB [N/mm2] 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

SS [N/mm2] >1,20 >1,20 >1,20 >1,20 >1,20 >1,20 >1,20 

FSH [N] >800 >800 >800 >800 >800 >800 >800 

TS po 2h [%] 12 12 12 12 12 12 12 

SS – wytrzymałość na odrywanie warstwy przypowierzchniowej  
FSH – zdolność utrzymania wkrętów  
TS – spęcznienie na grubość  

 

Z kolei przykładem lekkich płyt wiórowych, do produkcji których wykorzystywane są 

cząstki roślin jednorocznych, mogą być wyroby firmy elka®-Holzwerke, Lud, Kuntz GmbH. 

Oferuje ona trzy różne pod względem składu surowcowego typy płyt lekkich:  

– Hanf-Holzspanplatten – trzywarstwowe płyty wiórowe wytwarzane z paździerzy ko-

nopnych w warstwie wewnętrznej i wiórów świerkowych w warstwach zewnętrznych 
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Rys. 7. Płyta wiórowa wytłaczana (fot. P. Borysiuk) 

o gęstość 380-400 kg/m3, Dla gęstości 380 kg/m3 dostępne są tylko grubości 55 i 

60 mm;  

– Holzspanplatten mit NaWaRo Anteil (NaWaRo - nachwachsende Rohstoffe aus der 

Landwirtschaft, surowce pochodzące z rolnictwa nie będące produktami spożyw-

czymi ani paszowymi) – płyty wiórowe o gęstość 450 kg/m3 wytwarzane z dodat-

kiem surowców pochodzenia rolniczego np, słomy zbóż i konopi; 

− Holzspanplatten – płyty wiórowe gęstość o 500 kg/m3 wytwarzane w 100 % z su-

rowca drzewnego.  

Jak wcześniej wspomniano obniżenie gęstości płyt wiórowych można uzyskać również w 

efekcie modyfikacji ich struktury wewnętrznej. Typowym przykładem takich materiałów są 

płyty wiórowe wytłaczane, zwane nierzadko płytami otworowymi (rys. 7).  

Cechą charakterystyczną tych płyt, są puste kanały biegnące w ich wnętrzu, dzięki któ-

rym możliwe jest obniżenie średniej gęstości płyty. W przeciwieństwie do typowych płyt 

wiórowych formowanie i prasowanie płyt wytłaczanych odbywa się w układzie pionowym, w 

efekcie czego wióry ułożone są prostopadle do płaszczyzn (w tradycyjnych płytach układ ten 

jest równoległy) (rys. 8). Wielkość i rozmieszczenie otworów (kanałów) uzależnione jest od 

grubości płyt. Wymagania co do właściwości płyt wiórowych wytłaczanych, zawarte w tabeli 

6, przedstawione zostały w normie PN-EN 14755:2007P. Wyszczególnia ona cztery typy 

płyt wiórowych wytłaczanych:  

– ES – płyta wytłaczana pełna: płyta bez pustek o gęstości równej 550 kg/m3 lub 

większej,  

– ET – płyta wytłaczana pustakowa: płyta z przechodzącymi pustkami o gęstości pły-

ty pełnej równej 550 kg/m3 lub większej i grubości ścianki równej 5 mm i większej,  

– ESL – płyta wytłaczana pełna: płyta bez pustek i o gęstości mniejszej niż 550 

kg/m3,  

– ETL – płyta wytłaczana pustakowa: płyta z przechodzącymi pustkami o gęstości 

płyty pełnej mniejszej niż 550 kg/m3 lub o grubości ścianki mniejszej niż 5 mm.  
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Rys. 8. Schemat prasowania płyt wytła-

czanych (www.sauerland-spanplatte.de) 

 

Tabela 6. Wymagane minimalne wartości właściwości mechanicznych płyt wiórowych wytła-
czanych (PN-EN 14755:2007P) 

Typ 
płyty 

Zakres  
grubości 

[mm] 

Wytrzymałość na zginanie  
w kierunku prostopadłym  

do wytłaczania  
[N/mm2] 

Wytrzymałość na rozciąganie 
w kierunku prostopadłym do 

wytłaczania  
[N/mm2] 

ES 
≤ 16 4 0,17 

> 16 ≤ 50 3 0,17 

ET 

≤ 30 2,5 0,17 

> 30 ≤ 45 1,7 0,17 

> 45 ≤ 70 1,0 0,17 

ESL Wszystkie  
grubości 

1,0 0,10 

ETL 1,0 0,10 

 

Dzięki zawartym w strukturze wolnym przestrzeniom, płyty wiórowe wytłaczane oprócz 

lekkości charakteryzują się dobrą izolacyjnością cieplną. Wolne przestrzenie dają również 

możliwość wprowadzania miejscowych wzmocnień np. w postaci profili aluminiowych. Płyty 

wiórowe wytłaczane oferuje niemiecka firma Sauerland Spanplatte. Produkuje ona między 

innymi płyty pełne o grubościach 10-42 mm i gęstościach 420-700 kg/m3 oraz otworowe o 
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Rys. 9. Płyta wiórowa wytłaczana wytworzona 

w technologii firmy Biele (fot. P. Borysiuk) 

grubościach 25-60 mm i gęstościach 212-425 kg/m3 (zależnie od typu płyty – wielkość śred-

nicy i rozmieszczenia otworów) (www.sauerland-spanplatte.de).  

W odniesieniu do płyt wiórowych lekkich warto również wspomnieć o propozycji płyty wió-

rowej wytłaczanej (rys. 9), której technologię wytwarzania opracowała firma Biele 

(www.biele.com). Płyta ta nawiązuje swoją formą i kształtem do wytłoczek na jajka. Prze-

strzenna struktura wypraski zapewnia jej z jednej strony odpowiednią sztywność, zaś z dru-

giej strony po oklejeniu zawiera komory powietrzne, które zapewniają odpowiednie właści-

wości izolacyjne gotowych płyt. Zewnętrzna rama wypraski pozwala wytwarzać skrzydła 

drzwiowe bez konieczności wprowadzania dodatkowych ramiaków.  

 

Informacje dotyczące planowanego rozpoczęcia produkcji płyt wiórowych lekkich zamie-

ściła również na swoich stronach firma Swedspan (www.swedspan.com). Produkcja ma być 

uruchomiona w I kwartale 2014 r. w zakładzie SWEDSPAN Slovakia s.r.o w miejscowości 

Malacky. Dostawcą urządzeń do linii technologicznej o planowanej wydajności 375 tys. m3 

na rok są firmy Diffenbacher GmbH i Vyncke Energietechnik. W skład linii wchodzić będzie 

specjalnie przygotowana 70-cio metrowa linia do formowania (2 stacje do pneumatycznego 

formowania warstw zewnętrznych i 2 stacje z wymiennymi głowicami do formowania war-

stwy wewnętrznej) i 35-cio metrowa prasa CPS 280 (www.dieffenbacher.de). W ramach 
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nowej linii produkcyjnej firma Swedspan planuje wprowadzić dwa typy lekkich płyt wióro-

wych (www.swedspan.com, Swedspan OnBoard 2010, www.dieffenbacher.de):  

– BOBOARD – płyta wiórowa o zmiennych strefach gęstości na powierzchni pły-

ty. Wykonane w oparciu o tą płytę elementy meblowe w miejscu mocowania 

okuć (zawiasy, zamek) charakteryzować się będą standardową gęstością, zaś 

w środkowej części elementu gęstość będzie obniżona. 

– CoLight – płyta wiórowa o obniżonej o około 30 % gęstości ze standardowych 

640 kg/m3 do 420 – 450 kg/m3. Płyta wytwarzana ma być z wiórów płatkowych 

o wymiarach około 40 x 40 mm.  

 

Podsumowując stwierdzić można, że płyty lekkie w tym płyty wiórowe o obniżonej gęsto-

ści stanowią interesujący materiał zarówno dla branży meblarskiej, jak również dla branży 

płytowej. Z jednej strony pozwalają one zredukować ciężar mebli, z drugiej strony zaś po-

zwalają zaoszczędzić surowce i energię potrzebne do ich produkcji. Pomimo pewnych nie-

doskonałości związanych z obniżeniem parametrów wytrzymałościowych należy przypusz-

czać, że temat płyt lekkich będzie się rozwijać co przyczyni się do powstania nowych, ulep-

szonych wyrobów.  
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Mariusz Mamiński *  

Kompozyty z włókien naturalnych  

Płyty włókniste coraz częściej zajmują miejsce dotychczas zarezerwowane dla drewna li-

tego, sklejki czy płyt wiórowych. Podejmowane są także próby zastosowania płyt włókni-

stych w produkcji elementów mebli narażonych na obciążenia dynamiczne. W efekcie po-

większa się rynek dla włóknistych tworzyw drewnopochodnych, jak również pociąga to za 

sobą wzrost zapotrzebowania na surowiec drzewny. W świetle innych uwarunkowań takich 

jak ograniczona dostępność drewna oraz certyfikacja surowca, wynikających z polityki 

ochrony środowiska oraz z troski o stan, zasobność i produktywność ekosystemów leśnych, 

w krótszej lub dłuższej perspektywie uwaga przemysłu skupi się na surowcach alternatyw-

nych. Poszukiwanie nowych zasobów materiałów lignocelulozowych – także tych nie wystę-

pujących w naszej strefie geograficznej – staje się powoli koniecznością.  

Potencjalnym rozwiązaniem mogą być surowce włókniste pochodzenia rolniczego. W 

ostatnich latach obserwuje się lawinowo wzrastające zainteresowanie surowcami tego typu, 

co wynika zarówno z realiów rynkowych, jak i z rosnącej świadomości ekologicznej. Terminy 

takie jak biodegradowalny, odnawialny, recykling czy zrównoważony to słowa-klucze wska-

zujące na konieczność reorientacji dotychczasowych rozwiązań ku nowym możliwościom 

wypływającym z ducha zrównoważonego rozwoju, a do takich zakwalifikować można roz-

wiązania bazujące na surowcach odnawialnych w krótkim cyklu i stanowiących produkt 

uboczny produkcji rolniczej. Dotyczy to m.in. możliwości wykorzystania włókien roślinnych 

do wytwarzania materiałów kompozytowych. Surowce tego rodzaju nazywane są zasobami 

wtórnymi, którym należy przydać wartość techniczną na drodze właściwego przetworzenia. 

Wielokrotnie wykazano w pracach doświadczalnych, że zdolność przenoszenia obciążeń 

przez kompozyty tego typu umożliwia ich zastosowanie m.in. jako materiał konstrukcyjny w 

technice lotniczej czy budownictwie. W Europie wytwarza się LCFIPC (Lignocellulosic Fiber 

Incorporated Polymer Composites) do zastosowania w motoryzacji, powstają również sieci 

naukowo-przemysłowe np. BioFiberNet czy IBAW (Biodegradable Polymers Association & 

Working Group), których celem jest rozwój biokomozytów. Poniżej przedstawione będą 

rodzaje alternatywnych włóknistych surowców, ich dostępność oraz przykłady wykorzystania 

praktycznego.  

Zasoby i rodzaje surowców  
Roczna produkcja włókien naturalnych jest szacowana, w zależności od źródła, na około 

2,5·109 do 2·1011 ton, podczas gdy włókien syntetycznych wytwarza się około 1,5·108 ton 

[1,2]. Biorąc pod uwagę jedynie wielkość zasobów z pominięciem cech użytkowych włókien 

naturalnych, wydaje się, że dostępność surowców włóknistych jest wystarczająca dla pokry-

cia zapotrzebowania na materiały kompozytowe typu włókno-osnowa (Rys. 1).  

                                                        
* dr hab. Mariusz Mamiński, Wydział Technologii Drewna, SGGW w Warszawie 
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W zależności od regionu geograficznego uprawiane są różne rodzaje roślin włóknistych, 

co przekłada się na ich dostępność i oznacza konieczność transportu, co może stanowić 

przeszkodę w rozwoju kompozytów z włóknami tropikalnymi w regionach gdzie one nie 

występują.  

Najczęściej wykorzystywane źródła włókien roślinnych to: agawa sizalska, banan, juka 

włóknista, juka biała, juta, rafia, ramia, kenaf, palma kokosowa, palma oleista oraz len, ko-

nopie i słoma zbożowa. Przy czym trzy ostatnie surowce są uprawiane w Europie nie wyłą-

czając Polski.  

Uprawa konopi (Cannabis sativa) o obniżonej zawartości tetrahydrokanabinolu (THC) do 

poziomu <0,2% jest dopuszczona na mocy Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dn. 29 

lipca 2005 r. Konopie mogą być uprawiane w naszym klimacie ze względu na występowanie 

lokalnych odmian konopi tj. Białobrzeskie, Beniko, Tygra, Wojko i Wielkopolskie oraz do-

świadczenie i tradycje rolnicze. Związane z tym korzyści dla gospodarki kraju to znaczna 

różnorodność produktów (włókno, nasiona, paździerze), nowe miejsca pracy możliwość 

fitoremediacji gleb skażonych i zdegradowanych. Jak podaje GUS w 2013 roku w Polsce 

areał uprawny konopi wynosił 307 ha. Natomiast w całej Europie uprawy konopi zajmują 

powierzchnię 80 tys. ha z czego 14,5 tys. ha przypada na Unię Europejską [3]. W 2006 roku 

na terenie UE wyprodukowano około 23 tys. ton włókna konopi i około 45 tys. ton paździe-

rzy [4].  

Drugą roślina włóknistą mogącą stanowić podstawę upraw w naszym kraju i źródło su-

rowca dla nowoczesnych materiałów kompozytowych jest len (8 rodzimych odmian). W 

2013 roku powierzchnia uprawna lnu w Polsce wynosiła 600 ha z której zebrano 1,1 ton 

słomy [3]. Choć dane te nie są nazbyt optymistyczne i nie wykazują tendencji wzrostowej, 

surowce te należy postrzegać jako perspektywiczne do wykorzystania w materiałach kom-

pozytowych. Różnorodność roślin włóknistych uprawianych w regionach tropikalnych jest 

dużo większa. Szacunkową dostępność włókien tropikalnych zestawiono w Tabeli 1.  

 

Tabela 1. Roczna produkcja wybranych włókien naturalnych [1,2,5,6] 
Pochodzenie włókna Roczna produkcja (tys. ton) 

Sizal 
Juta 
Kenaf 
Palma kokosowa 
Palma oleista (EFB) 
Słoma kukurydzy 
Słoma pszenna 
Słoma ryżowa 
Słoma jęczmienna 

300 
2 600 
290 
650 

10 000 
727 
570 
580 
195 

EFB – empty fruit bunch, włókno owocni oliwnika gwinejskiego 

Tak zasobna baza surowcowa wydaje się być niezwykle atrakcyjna dla przemysłu płyto-

wego oraz przemysłu kompozytów. Pośród kilku typów materiałów kompozytowych w wy-
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różnia się m.in. kompozyty wzmacniane włóknem długim ułożonym jednokierunkowo oraz 

kompozyty wzmacniane włóknem krótkim ułożonym losowo. W obu przypadkach włókna 

stanowią rodzaj rusztowania wzmacniającego dla osnowy czyli matrycy polimerowej (naj-

częściej są to żywice epoksydowe, poliestrowe lub fenolowo-formaldehydowe). Włókna 

roślinne są stosowane najczęściej w postaci rozdrobnionej w kompozytach typu B. 

 

 
Rys. 1. A – wzmocnienie włóknem długim, B – wzmocnienie włóknem krótkim  

 

Jak wynika z danych w przedstawionych Tabeli 2, właściwości mechaniczne włókien ro-

ślinnych są nieco niższe od właściwości włókna szklanego czy węglowego, jednak dla wielu 

zastosowań są wystarczające, a ceny wyraźnie niższe od cen włókna szklanego (Tabela 3) 

zwiększają ich potencjalną wartość techniczną.  

 

Tabela 2. Właściwości mechaniczne wybranych włókien roślinnych [7–10] 

Pochodzenie włókna 
Gęstość  

(g/cm3) 

Moduł Younga 

(MPa) 

Wytrzymałość 

na rozciąganie 

(MPa) 

Wydłużenie 

(%) 

Włókno szklane  

Sizal 

Juta 

Kenaf 

Palma kokosowa 

Palma oleista (EFB) 

Konopie 

Len 

Ramia 

2,5 

1,33 

1,3–1,45 

1,45 

1,25 

0,91 

1,48 

1,4 

1,5 

72 

10–22 

43 

53 

6 

12 

70 

45–100 

44 

2000–3400 

511–635 

320–550 

930 

220 

93–250 

550–900 

600–1100 

500 

3 

2,5 

1,7 

– 

15–25 

– 

8 

1,5–2,4 

2 

 

Tabela 3. Ceny wybranych rodzajów włókna 

Pochodzenie włókna Cena  
(USD/kg) 

Szklane  
Sizal 
Juta 

1,3 
0,60–0,70 

0,35 
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Kenaf 
Palma kokosowa 
Palma oleista (EFB) 
Słoma  

0,45–0,65 
0,25–0,50 

0,50 
0,15 

Wykorzystanie  
Surowce włókniste mogą być użyte albo jako wypełniacz, albo jako rusztowanie dla mate-

riału osnowy. Do niewątpliwych zalet wykorzystania włókien pochodzenia roślinnego można 

zaliczyć:  

1. odnawialność i zdolność pochłaniania dwutlenku węgla na etapie wegetacji, 

2. duża wydajność produkcji roślinnej (np. cykl produkcyjny konopi 120 dni),  

3. możliwość uprawy na terenach skażonych (zdolność bioremediacji gleb).  

Dodatkowo wytworzone z nich kompozyty cechują się takimi zaletami jak:  

1. mniejsza kruchość niż materiałów z włóknami syntetycznymi,  

2. łatwiejszy recykling i większa biodegradowalność,  

3. łatwiejsza obróbka mechaniczna, mniejsze zużycie narzędzi,  

4. mała rozszerzalność cieplna,  

5. wytrzymałość na rozciąganie i zginanie 5 razy większa od wytrzymałości osnowy,  

6. tłumienie fal akustycznych i drgań,  

7. mała gęstość,  

8. brak ostrych krawędzi złomu,  

9. możliwość wytwarzania kompozytów 100% biodegradowalnych w połączeniach z 

polimerami naturalnymi (np. kauczuk, skrobia),  

10. kompozyty zawierające włókna pochodzenia roślinnego można przetwarzać ty-

powymi technikami: wytłaczanie, kalandrowanie, prasowanie płaskie czy 

wtrysk.  

 

Zastosowanie włókien roślinnych w materiałach kompozytowych nie jest niczym nowym i 

materiały kompozytowe włókno roślinne – polimer mają swoją historię [7]. Już w roku 1941 

Ford zbudował samochód z karoserią z włókien konopnych. W latach siedemdziesiątych 

XX wieku w ramach programu UNIDO (United Nations Industrial Development Organization 

) uruchomiono produkcję paneli budowlanych z włókien sizalu i juty w osnowie poliestrów. W 

1974 roku na rynek trafiły rury z włókna sizalowego w matrycy żywicy epoksydowej. W 1993 

roku Mercedes w ramach programu ‘zielony mercedes” założył na własne potrzeby uprawy 

roślin włóknistych w Amazonii, a już w 2004 roku w produkcji samochodów BMW zużyto 10 

tys. ton włókna lnianego, sizalowego, bawełny oraz włókien drzewnych. W obecnie produ-

kowanych samochodach Mercedes liczba elementów wytwarzanych z kompozytów zawiera-

jących włókna pochodzenia naturalnego sięga 50. Są to m.in. panele drzwiowe, okładzina 
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bagażnika, elementy poszycia podłogi, elementy deski rozdzielczej. Natomiast Volvo wdro-

żyło do produkcji biodegradowalną półkę bagażnika wykonaną z włókna lnianego.  

Przykłady kompozytów, w których użyto surowce włókniste jako materiał wzmacniający 

oraz wpływ dodatku na zmiany we właściwościach mechanicznych kompozytów przedsta-

wiono poniżej w Tabeli 4. 

 

Tabela 4. Przykłady kompozytów z włókien roślinnych w osnowie polimerowej [11] 

Osnowa (matryca) Włókno  
wzmacniające 

Warunki  
przetwarzania 

Efekt 

skrobia kukurydziana 35%, 
gluten skrobiowy 35%, 
gliceryna 10%, woda 10% 

10% kokoso-
we, jutowe lub 

sizalowe 

mieszanie 
130°C, wytła-
czanie 170°C 

wzrost wytrzymałości na 
rozciąganie w stosunku do 
matrycy skrobiowej 

acetylooctan skrobi słoma kukury-
dziana (2-14%) 

ekstruzja 
150°C 

pianki, wzrost wytrzymałości 
na ścinanie dla dodatku włó-
kien <10%  

termoplastyczna skrobia lniane – 

3-krotny wzrost wytrzymało-
ści na rozciąganie; wzrost 
modułu Younga o kilka rzę-
dów wielkości  

termoplastyczna skrobia  sizalowe 7,2 
mm, 5-15% 

wtrysk niewielki wzrost wytrzymało-
ści na zginanie 

kardanol 40%, żywica kar-
danol-formaldehyd 

ramia, len lub 
konopie do 

73% 

utwardzanie 
temperaturo-

we pod ci-
śnieniem 

wytrzymałość na zginanie, 
wydłużenie do zerwania 
porównywalne z kompozy-
tem w osnowie poliestrowej 

żywica na podstawie epok-
sydowanego oleju sojowe-
go 

konopie 20% – 
wytrzymałość na rozciąganie 
35 MPa, wytrzymałość na 
zginanie 4,4 GPa 

PHB/kopolimer PHV len – 
poprawa adhezji w stosunku 
do kompozytu w osnowie 
polipropylenu 

PLA 30-40% len 
ekstruzja 

180°C 

wzrost wytrzymałości w sto-
sunku do kompozytu w 
osnowie polipropylenu 

poliester biodegradowalny 25% konopie 
ekstruzja i 

wtrysk 
mała adhezja na granicy 
włókno-matryca 

poliester biodegradowalny 
Biopol® 

juta prasowanie 
180°C 

194% wzrost wytrzymałości 
na rozciąganie, 79% popra-
wa wytrzymałości na zgina-
nie, 166% poprawa udarno-
ści  

PHB – polihydroksymaślan, PLA – polilaktyd, PHV – kwas polihydroksypentanowy,  

PHBV – poli(3-hydroksymaślan-co-kwas 3-hydroksypentanowy) 

 

Oprócz kompozytów zbudowanych z osnowy polimerowej wzmacnianej włóknami pocho-

dzenia roślinnego, innym perspektywicznym kierunkiem wykorzystania alternatywnych su-

rowców włóknistych jest częściowe lub całkowite zastąpienie nimi włókna drzewnego w 
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tworzywach drewnopochodnych. W literaturze można znaleźć liczne doniesienia dotyczące 

wytwarzania płyt MDF z wykorzystaniem słomy ryżowej [12], słomy rzepakowej [13] słomy 

pszennej i sojowej [14], włókna EFB [6] czy włókna sizalowego [15]. Również w postaci 

zmodyfikowanej chemicznie – np. włókna acetylowane. Wyniki wskazują, że przy właściwym 

doborze rodzaju włókna i parametrów technologicznych, w niektórych przypadkach (np. 

słoma ryżowa) możliwe jest wytworzenie MDF spełniających wymagania norm dla płyt tra-

dycyjnych.  

Wydaje się, że wykorzystanie alternatywnych surowców włóknistych pochodzenia roślin-

nego w materiałach kompozytowych i płytach MDF jest możliwe i może być korzystne za-

równo dla odbiorcy produktu krótkoterminowego (opakowania) lub długoterminowego (me-

ble). Jednakże konieczne jest spełnienie warunków dodatkowych niezbędnych do pokona-

nia istniejących ograniczeń i podjęcia wyzwań i w efekcie poszerzenie oferty rynkowej o 

nowe kompozyty. Są to: (1) intensyfikacja prac badawczo-rozwojowych, (2) unifikacja wła-

ściwości fizykochemicznych i mechanicznych włókien na drodze modyfikacji i/lub przygoto-

wania surowca, (3) wytypowanie rodzaju włókna o najkorzystniejszych właściwościach użyt-

kowych dla określonego zastosowania przy zachowaniu akceptowalnej ceny, (4) właściwy 

dobór taniej matrycy polimerowej i poprawa oddziaływań adhezyjnych na granicy włókno-

polimer, (5) osłabienie higroskopijności włókien/kompozytu.  

Źródła 
[1] Mohanty, A.K. et al. (2000) Biofibres, biodegradable polymers and biocomposites: An 

overview. Macromol. Mater. Eng. 276/277, 1-24 

[2] Reddy N., Yang Y. (2005) Biofibers from agricultural byproducts for industrial applica-

tions, TRENDS in Biotechnology, 23, 22-27 

[3] Rocznik statystyczny rolnictwa (2013) Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 

[4] Grabowska L., Rynek konopny w EU i w Polsce, prezentacja Instytutu Włókien Natural-

nych i Roślin Zielarskich, Poznań 

[5] http://www.FAO.org 

[6] Abdul Khalil H.P.S., Nur Firdaus M.Y., Jawaid M., Anis M., Ridzuan R., Mohammed A.R. 

(2010) Development and material properties of new hybrid medium density fibreboard 

from empty fruit bunch and rubberwood, Materials and Design, 31, 4229-4236 

[7] Pach J., Mayer P. (2010) Kompozyty polimerowe z roślinnymi włóknami naturalnymi na 

potrzeby współczesnej motoryzacji, Mechanik, 4, 270-274 

[8] Wambua P., Ivens J., Verpoesti I. (2003) Natural fibres: can they replace glass in fibre 

reinforced plastics? Composites Science and Technology, 63, 1259-1264 

[9] Holbery J., Houston D. (2006) Natural-Fiber-Reinforced Polymer Composites in Automo-

tive Applications. Springer Journals, Jom 11, 80-86 



- 40 - 

[10] Oksman K. (2001) High Quality Flax Fibre Composites Manufactured by the Resin 

Transfer Moulding Process, Journal of Reinforced Plastics and Composites, 20, 621-

627 

[11] Satyanarayana K.G., Arizaga G.G.C., Wypych F. (2009) Biodegradable composites 

based on lignocellulosic fibers – An overview, Progress in Polymer Science, 34, 982-

1021 

[12] Li X., Wu Y., Cai Z.,Winandy J.E. (2013) Primary properties of MDF using thermome-

chanical pulp made from oxalic acid pretreated rice straw particles, Industrial Crops 

and Products, 41,414-418 

[13] Yousefi H. (2009) Canola straw as a bio-waste resource for medium density fiberboard 

(MDF) manufacture, Waste Management, 29, 2644-2648 

[14] Philip Ye X., Julson J., Kuo M., Womac A., Myers D. (2007) Properties of medium den-

sity fiberboards made from renewable biomass, Bioresource Technology, 98, 1077-

1084 

[15] Gillah P.R., Irle M.A., Amartey S.A. (2000) Development and production of laboratory 

scale novel MDF panels from composite and nonwoven mattresses of sisal and wood 

fibre mixtures, Holz Roh Werkst., 58, 324-330  

 

 



- 41 - 

Dorota Dukarska* 

Płyty piankowe z drewna – innowacyjny materiał 
izolacyjny 

Na rynku materiałów budowlanych obecnie dostępna jest szeroka gama materiałów izo-

lacyjnych najczęściej w postaci płyt bądź mat elastycznych.  Głównym kryterium doboru tych 

materiałów przez inwestorów jest ich cena i z tych też względów najczęściej stosowanym 

materiałem jest styropian. Rosnące wymagania odnośnie energooszczędności budynków 

wymuszają stosowanie materiałów nowej generacji o lepszych parametrach termoizolacyj-

nych i zwiększonej trwałości. W ostatnim czasie coraz większe znaczenie ma również 

aspekt ekologiczny.  Wynika to m. in. z większej świadomości i odpowiedzialności człowieka 

za stan środowiska naturalnego. Ochrona środowiska stała się jednym z priorytetów bu-

downictwa zrównoważonego, który jest kluczowym elementem rozwoju zrównoważonego. 

Wg jego wymagań podstawowym kryterium doboru materiałów budowlanych (w tym izola-

cyjnych) winna być nie cena, ale ich właściwości termoizolacyjne, trwałość oraz wpływ na 

ekosystem. Zgodnie więc z ideą zrównoważonego rozwoju materiały budowlane winny być 

wytwarzane przy minimalnym zużyciu energii, być przyjazne otoczeniu, pochodzić ze źródeł 

odnawialnych, ulegać biodegradacji, a jednocześnie winny zapewniać długi cykl życia, trwa-

łość oraz bezpieczeństwo budynku.  Wymogi te w pełni spełniają materiały izolacyjne wy-

tworzone m.in. z włókien lub wełny drzewnej bądź z innych surowców lignocelulozowaych 

np. konopii. 

W Instytycie Naukowo-Badawczym WKI (Fraunhofer Institute for Wood Research, Wil-

helm-Klauditz-Institut – WKI, Braunschweig) opracowano nowy, innowacyjny materiał izola-

cyjny z cząstek drewna w postaci pianki [1]. Proces jej wytwarzania jest stosunkowo łatwy. 

Surowcem jest bardzo drobny pył drzewny („mulista masa”) pozyskiwany w wyniku szlifo-

wania, do którego następnie poddawany jest gaz spieniający. Otrzymaną piankę poddaje 

się utwardzaniu, co samoistnie wspomagane jest przez naturalne substancje zawarte w 

drewnie. Z tak przygotowanej pianki otrzymać można produkty w postaci sztywnych płyt 

piankowych [foto.1] lub mat elastycznych. 

                                                        
* dr inż.  Dorota Dukarska, Katedra Tworzyw Drzewnych, Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrod-

niczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-627 Poznań 
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Foto.1. Płyta piankowa z cząstek drewna [1] 

 

Zaletą pianki z cząstek drewna jest niski ciężar własny, wysoka izolacyjność cieplna oraz 

lepsze właściwości hydrofobowe niż tradycyjnych drewnopochodnych materiałów izolacyj-

nych. Ponadto charakteryzuje się stosunkowo wysoką wytrzymałością mechaniczną, co w 

przypadku wielu porowatych tworzyw izolacyjnych stanowi poważny problem. Dodatkowym 

atutem jest jej odporność na wahania temperatur i wilgoci [2], stabilność kształtu oraz fakt, iż 

jest to materiał całkowicie bezpieczny dla środowiska. Z tych też względów, otrzymane płyty 

piankowe mogą być stosowane jako zamienniki tradycyjnych, toksycznych materiałów z 

tworzyw sztucznych. Mogą one znaleźć zastosowanie w produkcji opakowań, gdzie stano-

wić będą alternatywę dla materiałów wytwarzanych głównie z polistyrenu. 

Obecnie w Instytucie WKI kontynuowane są badania, których celem jest wytypowanie op-

tymalnego gatunku drewna do produkcji tego rodzaju pianki. Trwają również prace nad 

wdrożeniem tej technologii na skalę przemysłową. 

Literatura 
1. www.fraunhofer.de. Research-news (2014) „Effective thermal insulation with wood foam” 

nr 3. 

2. www.cleantechnica.com 
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Wybrane aspekty jakości obróbki skrawaniem płyt MDF  

Kryteria oceny jakości obróbki płyt MDF  
W obróbce skrawaniem płyt drewnopochodnych dążymy do uzyskania jak najlepiej obro-

bionych elementów w najkrótszym procesie technologicznym, przy zastosowaniu najmniej-

szej liczby operacji. Dążymy do uzyskania elementów o odpowiednim kształcie, o dokład-

nych wymiarach i gładkich powierzchniach, gdyż to czyni zbędną dalszą obróbkę lub ogra-

nicza jej rozmiar. Takie podejście dotyczy zarówno wyrobu półfabrykatów, jak i elementów 

gotowych. Na tym polega racjonalna obróbka skrawaniem [Orlicz 1988]. Zatem jakość 

przedmiotu po skrawaniu jest jednym z kluczowych problemów w procesie jego obróbki.  

Jakość obróbki płyt MDF można ocenić na podstawie następujących kryteriów:  

dokładności kształtu elementu,  

dokładności wymiarów,  

dokładności struktury geometrycznej powierzchni (potocznie nazywanej gładkością),  

stanu krawędzi.  

Typowymi odchyleniami kształtu po piłowaniu płyt MDF są:  

odchylenia kątów pomiędzy poszczególnymi ścianami,  

nierównoległości poszczególnych ścian, czyli zbieżność jednostronna lub dwustronna.  

Powyższa wada formatek płytowych po piłowaniu wymusza stosowanie dodatkowej ope-

racji frezowania kształtu formatki.  

Odchylenia wymiarów rzeczywistych w porównaniu z wymiarami przewidzianymi rysun-

kiem odnosić się mogą do całości elementu, jak też i poszczególnych jego części. Zaobser-

wowaną dokładność wymiaru charakteryzuje w przybliżeniu rozkład normalny przebiegający 

według krzywej Gaussa. Parametrami rozkładu normalnego są średnia arytmetyczna wy-

miaru i odchylenie standardowe. Rozrzut wymiaru jest w rzeczywistości przedziałem zmien-

ności zmiennej losowej, jaką jest badany wymiar i stanowi wartość sześciu odchyleń stan-

dardowych. Obrabiarka zapewnia wymaganą dokładność wymiaru, jeżeli jego rozrzut jest 

mniejszy od pola tolerancji (różnicy pomiędzy dolnym a górnym wymiarem granicznym). 

Rozrzut wymiaru jest zatem statystycznym wskaźnikiem dokładności obróbki. Badanie do-

kładności obróbki, zwanej powszechnie zdolnością jakościową obrabiarki i dalej procesu, 

polega na wyznaczeniu rozrzutu dla jednego nastawienia [Staniszewska, Zakrzewski 2002]. 
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Rys.1. Wady obróbki płyt MDF: 
          – po frezowaniu – falistość [Davim i in. 2009] (na górze po lewej), zadziory (na gó-

rze po prawej), 
          – po wierceniu – wyrwania powłoki melaminowej [ Davim i in. 2008] (na dole po le-

wej), wykruszenia krawędzi (na dole po prawej) 
 

Odchylenia kształtu i wymiarów charakteryzują bezpośrednio dokładność obróbki ele-

mentu i mają dla niego decydujące znaczenie. Odchylenia te są często ze sobą związane i 

mogą być wspólnie traktowane, lecz również są przypadki, w których odchyłki kształtu po-

wstają i są niezależne od odchyłek wymiaru (zwichrowanie lub wygięcie elementu) [Orlicz 

1988]. 

Struktura geometryczna powierzchni (SGP) zwana gładkością określa rzeczywistą budo-

wę powierzchni zewnętrznej elementu i jej odchyleń od zarysu teoretycznego. Elementami 

tej struktury są: falistość, chropowatość, uszkodzenia typu – rysy, pęknięcia, wyrwy. Odchy-

lenia w gładkości powierzchni mogą charakteryzować w sposób pośredni dokładność wy-

miaru. Próby podziału SGP drewna i płyt drewnopochodnych na rzędy nierówności prze-

prowadzili m.in. Neusser i Krames [1967] oraz Kruś i Staniszewski [1987]. Wymienieni auto-
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rzy za kryterium podziału brali tylko odstęp nierówności, pomijając ich wysokość. I tak od-

stęp o wartościach powyżej 80 mm uznawany jest za błędy kształtu, o wartościach z prze-

działu od 0,8 mm do 80 mm to falistość, a z przedziału od 0,008 mm do 0,8 mm to chropo-

watość [Kruś i Staniszewski 1987]. Falistość obrobionej powierzchni jest w pierwszym rzę-

dzie wynikiem geometryczno-kinematycznych warunków obróbki, czyli jest odzwierciedle-

niem śladów pozostawionych przez ostrza narzędzia w materiale (Rys.1).  

W skrawaniu tworzyw drewnopochodnych jednym z najbardziej wrażliwych objawów są 

uszkodzenia wzdłuż krawędzi przedmiotu obrabianego. Pod pojęciem uszkodzenia rozu-

miane jest zniszczenie warstwy zewnętrznej przedmiotu, głównie pokrycia (np. powłoki me-

laminowej, foli, okleiny), ale również do uszkodzeń zalicza się wypłynięcia materiału ponad 

szeroką powierzchnię płyty w formie „zadziorów” (Rys.1) naruszających estetykę wykończe-

nia [Porankiewicz 2003]. Odłupania, wykruszenia, odpryski i zadziory na krawędzi płyt 

drewnopochodnych są bardzo istotnym problemem podczas piłowania, frezowania, czy 

wiercenia tych materiałów.  

W kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania postanowiono szczegółowo przeanali-

zować wpływ wybranych czynników na dwa kryteria jakościowe: dokładność obróbki i stan 

krawędzi (pod kątem występowania zadziorów). 

Czynniki wpływające na dokładność obróbki płyt MDF 
Na każdy proces technologiczny działają dwa rodzaje czynników: losowe i systematycz-

ne. Zmienna losowa (błąd przypadkowy) stanowi sumę odchyleń spowodowanych przez 

znaczną liczbę przyczyn zakłócających, do których należą: niejednorodność materiału, 

drgania w układzie obrabiarka – mocowanie przedmiotu – przedmiot – narzędzie, zmien-

ność posuwu na ostrze. Niektóre z przyczyn powodują odchylenia dodatnie, inne ujemne. 

Często odchylenia te kompensują się wzajemnie, ale może pozostać część nieskompenso-

wana, która będzie stanowiła błąd dodatni lub ujemny rozpatrywanej cechy wyrobu. Czynni-

ki systematyczne (błąd systematyczny) – np. okresowe zużycie się narzędzia, trwała zmiana 

właściwości dostarczanych surowców, awaria obrabiarki – działają na proces technologicz-

ny okresowo, można je zidentyfikować i usunąć lub ograniczyć ich wpływ [Zakrzewski, Sta-

niszewska 2002].  

Proces technologiczny uważa się za stabilny, gdy zmiany cechy wyrobu są spowodowa-

ne przez oddziaływanie niezmiennie tych samych błędów przypadkowych. Gdy wystąpi błąd 

systematyczny albo zmiana układu błędów przypadkowych, nastąpi rozregulowanie proce-

su, czyli utrata jego stabilności. Zmiana wpływu błędów przypadkowych spowoduje zmianę 

wartości przedziału zmienności kontrolowanej cechy, natomiast wystąpienie przyczyny za-

kłócającej systematycznie proces spowoduje przesuwanie się kontrolowanej cechy w okre-

ślonym kierunku w przedziale czasowym [Zakrzewski, Staniszewska 2002].  

Na dokładność obróbki płyt MDF ma wpływ wiele czynników związanych z:  

– obrabianym materiałem,  
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– obrabiarką, oprzyrządowaniem i narzędziem,  

– nastawieniem obrabiarki na wymiar.  

W pierwszej grupie czynników istotne znaczenie mają właściwości fizyczne płyt m.in. gę-

stość. W grupie drugiej dokładność wykonania obrabiarki oraz stan jej zużycia będą miały 

duży wpływ na dokładność obróbki. Dokładność obrabiarki można określić za pomocą geo-

metrycznej dokładności statycznej. Jest to dokładność kształtu i wymiaru poszczególnych 

części i zespołów oraz prawidłowość ich wzajemnego położenia. Jednak jak się okazuje do 

uzyskania pełnych danych o dokładności pracy obrabiarki niewystarczająca jest znajomość 

jej geometrycznej dokładności. Konieczna jest systematyczna kontrola dokładności produ-

kowanych przez nią elementów (dokładność technologiczna) [Zakrzewski, Staniszewska 

2002]. 

Dokładność technologiczna obróbki płyt MDF w dużym stopniu zależy od zużycia narzę-

dzia. Ciekawe badania dotyczące tego tematu przedstawiła Laszewicz i in. [2013]. W pracy 

zbadano czy podstawowe czynniki (prędkość posuwu, stan narzędzia oraz sposób moco-

wania przedmiotu na obrabiarce CNC) miały istotny, realny wpływ na wielkości obserwowa-

nych błędów obróbkowych. Podczas frezowania utrzymywano prędkość obrotową wrzecio-

na na poziomie 10 000 obr/min. Posuw na ostrze przyjmował natomiast trzy różne wartości: 

0,2; 0,4 oraz 0,6 mm. Ocena stopnia zużycia ostrzy narzędzia była dokonywana przez mi-

kroskopowy pomiar maksymalnej szerokości starcia, które obserwowano na powierzchni 

przyłożenia freza. Wskaźnik ten oznaczano symbolem VBmax. Ponadto wykorzystywano dwa 

różne sposoby mocowania elementu obrabianego: mocowanie podciśnieniowe (polegało na 

zastosowaniu tzw. ssaw stanowiących standardowe wyposażenie centrum obróbkowego), 

oraz mocowanie gwintowe (przy pomocy specjalnego uchwytu obróbkowego ze śrubami 

dociskowymi). W ramach procedury eksperymentalnej monitorowano dokładność wykonania 

trzech wymiarów przedmiotu obrabianego obróbką frezowaniem na centrum obróbczym 

CNC. Wymiary te oznaczono na rys.2 jako A, B oraz C.  
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Rys.2. Ogólny widok przedmiotu obrabianego po zakończeniu operacji obróbkowej (na górze po 
lewej), oraz schematy wykonywania wymiaru A (na górze po prawej), wymiaru B (na dole 
po lewej) i wymiaru C (na dole  po prawej) [Laszewicz i in. 2013] 

 

Warto scharakteryzować je nieco bliżej, gdyż proces uzyskiwania każdego z nich był za-

planowany w odmienny sposób. Wymiar A to wymiar zewnętrzny, który można opisać jako 

szerokość występu pozostawionego na górnej powierzchni przedmiotu obrabianego. Sta-

nowił on bezpośredni efekt dwóch przejść narzędzia. Oba przejścia polegały na frezowaniu 

niepełnym jednostronnym. Warto zauważyć, że na schemacie tym uwzględniono pierwsze z 

pięciu, zaplanowanych w programie sterującym centrum frezarskim CNC, przejść narzędzia 

czyli przejście oznaczone numerem 1 na rys.2. Było to frezowanie walcowe tzw. wąskiej 

powierzchni płyty przebiegające przy nominalnej głębokości skrawania wynoszącej 2 mm. 

Przejście o jakim mowa nie miało bezpośredniego wpływu na wielkość wymiaru A i służyło 

jedynie do wstępnego wyrównania bocznej powierzchni półfabrykatu na całej jego grubości. 

Warto jednak zaznaczyć, że dzięki realizacji tego przejścia stworzono sytuację, w której 

niedokładności wymiarowo-kształtowe samego półfabrykatu oraz niedokładność jego usta-

wienia (bazowania) na obrabiarce nie miały praktycznie żadnego, nawet pośredniego wpły-

wu na dokładność procesu nadawania przedmiotowi obrabianemu wymiaru A. Wymiar B to 

wymiar wewnętrzny stanowiący szerokość rowka powstałego także w efekcie dwóch odręb-
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nych przejść narzędzia. Pierwsze przejście polegało na wyfrezowaniu rowka (frezowanie 

pełne), a drugie na poszerzeniu tego rowka (frezowania niepełne jednostronne). Wymiar 

wewnętrzny C to szerokość rowka wykonanego za pomocą jednego przejścia narzędzia 

(frezowanie pełne). Schemat powstawania tego wymiaru pokazano na rys.2 [Laszewicz i in. 

2013].  

Udowodniono, że wraz ze wzrostem zużycia freza wielkość wymiaru A stawała się coraz 

większa i coraz bardziej oddalała się od wartości oczekiwanej (Rys.3). Odwrotną tendencję 

zaobserwowano dla dwóch pozostałych wymiarów (B oraz C), które w analogicznej sytuacji 

stawały się coraz mniejsze (Rys.4-5). Fakt ten można łatwo wyjaśnić. Jest przecież jasne, 

że wraz ze wzrostem zużycia freza zmniejszała się jego średnica. Równie oczywiste są 

konsekwencje takiego stanu rzeczy – wymiary zewnętrze przedmiotu obrabianego (jak wy-

miar A) stawały się coraz większe, a wymiary wewnętrzne (jak wymiar B oraz wymiar C) 

coraz mniejsze [Laszewicz i in. 2013].  

 

 
Rys.3. Wpływ stanu zużycia narzędzia (VBmax) na zmienność błędu obróbki (eA) dla wymiaru A  

 

 
Rys.4. Wpływ stanu zużycia narzędzia (VBmax) na zmienność błędu obróbki (eA) dla wymiaru B  
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Rys.5. Wpływ stanu zużycia narzędzia (VBmax) na zmienność błędu obróbki (eA) dla wymiaru C 

 

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności celowe wydaje się jednak pytanie, czy wzrost 

poziomu błędów obróbkowych (obserwowany w miarę zużywania się narzędzia) można 

wytłumaczyć wyłącznie zmniejszaniem się średnicy narzędzia. By to sprawdzić porównano 

rzeczywiste błędy obróbki z tzw. błędami hipotetycznymi (tym mianem określano prognozo-

wane błędy wymiarowe odzwierciedlające jedynie zmiany średnicy freza). W celu oszaco-

wania poziomu błędów hipotetycznych wykorzystano geometryczną zależność pomiędzy 

zmianą (ubytkiem) średnicy freza a starciem powierzchni przyłożenia VB (Rys.6). Aby osza-

cować ubytek średnicy narzędzia przyjęto założenie, że VB = VBmax. 

 

 

Rys.6. Geometryczna zależność pomiędzy starciem powierzchni przyłożenia VB a zmianą śred-
nicy narzędzia ∆D (α – kąt przyłożenia, γ – kąt natarcia) [Laszewicz i in. 2013] 

 

Porównanie rzeczywistego i hipotetycznego poziomu błędów obróbkowych zaprezento-

wano na rys.7 [Laszewicz i in. 2013]. Najbardziej zaskakujący wniosek jaki płynie z przed-

stawionych powyżej danych to taki, że rzeczywiste błędy obróbkowe określone dla wymiaru 

A okazały się nawet dwa razy większe od błędów, które można byłoby wytłumaczyć wyłącz-

nie na podstawie zmian średnicy freza. Podobna sytuacja zaistniała w przypadku wymiaru 

B, choć tym razem stwierdzono nieco mniejszy poziom rozbieżności (błędy hipotetyczne 

były mniejsze o ok. 50% od błędów rzeczywistych). Jedynie w przypadku wymiaru C okre-

ślającego szerokość rowka powstającego dzięki jednemu przejścia narzędzia, błędy hipote-
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tyczne miały wartości zbliżone do błędów rzeczywistych. Warto przy tym zwrócić uwagę na 

fakt, że był to jedyny wymiar, który przedmiot obrabiany uzyskiwał wyłącznie dzięki frezo-

waniu pełnemu. Oznacza to, że chodzi o tzw. wymiar narzędziowy, czyli wymiar uzyskiwany 

w wyniku odwzorowania kształtu narzędzia. W przypadku tego wymiaru należało zatem 

wręcz oczekiwać zbliżonych wartości błędów rzeczywistych i hipotetycznych.  

 

 

 

 

Rys.7. Wpływ zużycia narzędzia (VBmax) na poziom błędów obróbkowych rzeczywistych (linia 
ciągła) i hipotetycznych (linia przerywana) wymiarów A, B i C [Laszewicz i in. 2013] 

 

Przedstawione powyżej okoliczności jednoznacznie dowodzą, że ogólnie rzecz biorąc 

(czyli poza tak szczególnymi przypadkami jak proste wykonywanie rowków metodą frezo-

wania pełnego) nawet najbardziej dokładny pomiar aktualnej wielkości średnicy freza nie 

powinien być traktowany jako jednoznacznie wiarygodna podstawa automatycznego kom-

pensowania wpływu zużycia narzędzia. Zdecydowanie bardziej efektywne, niż monitorowa-

nie zmian średnicy freza wydaje się być w tym przypadku bezpośrednie monitorowanie 

zmian wymiarów przedmiotów obrabianych.  

Kolejny wniosek polegał na stwierdzeniu, że za każdym razem, w miarę pogarszania się 

stanu narzędzia, obserwowano systematyczne zwiększanie się poziomu rzeczywistych 

błędów obróbkowych. Systematyczny wzrost błędów związany z upływem czasu eksploata-

cji freza należy bez wątpienia traktować jako przejaw oddziaływania tzw. przyczyny specjal-
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nej, co oznacza, że rozpatrywany proces nie był stabilny statystycznie. O jego statystycz-

nym ustabilizowaniu można by ewentualnie mówić dopiero po wyeliminowaniu systema-

tycznego wpływu stanu narzędzia na jakość (dokładność wymiarową) przedmiotów obrabia-

nych.  

Analiza danych dotyczących wpływu sposobu mocowania na błąd obróbki sugeruje, iż 

mocowanie podciśnieniowe było w minimalnym stopniu lepsze od mocowania gwintowego 

(różnica błędów była zaledwie rzędu jednej setnej części milimetra i nie była istotna staty-

stycznie), czyli zamiana podciśnieniowego systemu mocowania przedmiotu obrabianego na 

teoretycznie bardziej sztywne mocowanie gwintowe z praktycznego punktu widzenia nic nie 

wniosła. Podobnie pomijalne w praktyce znaczenie miał trzykrotny wzrost prędkości posuwu 

na ostrze (od 0,2 do 0,6 mm). Nie ulega jednak żadnej wątpliwości, że największe znacze-

nie dla poziomu dokładności obróbki miało zużycie eksploatowanego freza.  

Związek stanu obrobionej krawędzi płyt MDF z ich gęstością  
i budową strukturalną  

Stan krawędzi płyt MDF surowych (bez powłok melaminowych) po frezowaniu ocenia się 

analizując wypłynięcia materiału ponad szeroką powierzchnię płyty w formie „zadziorów”. 

Można tę wadę obróbki utożsamiać z włochatością, czy też z mechowatością w przypadku 

drewna. Uzależniona jest w głównej mierze od struktury wewnętrznej będącej pochodną 

zarówno średniej gęstości płyt, rozkładu gęstości na grubości materiału (profilu gęstości) jak 

i wzajemnego powiązania włókien drzewnych stanowiących budulec płyty. Ogólnie można 

przyjąć, że wraz ze wzrostem gęstości materiału (spadkiem porowatości) wzrasta odpor-

ność na powstawanie tego typu wad. Wypełnienie wewnętrznej struktury płyty będące po-

chodną kompresji kobierca, a co za tym idzie wzajemnego dopasowanie się cząstek wzra-

sta wraz ze spadkiem gęstości surowca. Surowiec o niższej gęstości daje się w trakcie pra-

sowania lepiej zagęścić oraz charakteryzuje się większymi odkształceniami plastycznymi. 

Wpływa to na zwiększenie się powierzchni styku pomiędzy cząstkami drewna, a co za tym 

idzie powstaniem spoin klejowych o większej powierzchni. W efekcie końcowym, wpływa to 

na lepsze parametry wytrzymałościowe materiału jak również na poprawę jakości uzyskiwa-

nej krawędzi materiału po obróbce. Można więc ogólnie stwierdzić, że płyty o założonej 

gęstości i grubości wykonane z drewna o niższej gęstości (większej objętości) będą wyka-

zywały lepszą jakość obróbki niż analogiczne płyty wykonane z drewna o wyższej gęstości.  

Profil gęstości płyt MDF ma rozkład U-kształtny, w którym strefy przypowierzchniowe 

uzyskują maksymalną gęstość, zaś najniższa gęstość usytuowana jest  w strefie środkowej 

płyty (Rys.8).  
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Rys.8. Profil gęstości płyt MDF na przekroju poprzecznym [Nicewicz 2006] 

 

Taki rozkład gęstości pozwala w efekcie uzyskać dobrą jakość obróbki płyt w strefach 

przypowierzchniowych, zaś jakość powierzchni obrabianej wewnątrz płyty zależy od struktu-

ry materiału. Z kolei struktura wewnętrzna płyty powiązana jest z wielkością cząstek pozy-

skanych z drewna. Powyższe spostrzeżenia potwierdzają badania nad wpływem gęstości 

warstw przypowierzchniowych płyt MDF na stan krawędzi po frezowaniu tych warstw. W 

celu zróżnicowania gęstości warstw przypowierzchniowych płyty, kalibrowano je obróbką 

szlifowaniem na zakładaną gęstość, a następnie frezowano. Na rys.9 przedstawiono wyniki 

tych badań. Wyraźnie wskazują one na poprawę jakości obróbki (zmniejszenie wad) wraz 

ze wzrostem gęstości skrawanej warstwy. 

 

 

Rys. 9. Wielkość wad krawędzi płyty MDF w zależności od gęstości frezowanej warstwy 
 



- 53 - 

Pod względem mikroskopowym drewno, zależnie od rodzaju, zbudowane jest z szeregu 

komórek spełniających zarówno funkcje mechaniczne, fizjologiczne jak i magazynowe (ta-

bela 1). Drewno gatunków iglastych w ponad 90% zbudowane jest z cewek. Są to silnie 

wydłużone, u wierzchołków skośnie ścięte komórki, o długości 1-5 mm (średnio ok. 3 mm) i 

szerokości 20-75 µm  (średnio ok. 35 µm). Grubość ich ścianek wynosi 2-10 µm, a wskaźnik 

smukłości 60-150. Cewki spełniają zarówno funkcje fizjologiczne jak i mechaniczne. Drewno 

gatunków iglastych zawiera również 5-15% (średnio ok. 8%) komórek miękiszowych, głow-

nie promieni rdzeniowych i około 2% przewodów żywicznych. Drewno gatunków liściastych 

zbudowane jest natomiast w ok. 50% z włókien drzewnych, w ok. 30% z naczyń i w 10-35% 

z komórek miękiszowych, w tym komórek tworzących promienie rdzeniowe. Włókna drzew-

ne są komórkami o często ostrych, wrzecionowatych zakończeniach i wskaźniku smukłości 

ok. 50, spełniającymi funkcje mechaniczne. Ich długość wynosi 0,7-1,6 mm zaś szerokość 

14-40 µm. Ścianki włókien są stosunkowo grube (ok. 7 µm), przez co światło komórek jest 

niewielkie. Naczynia są elementami wielokomórkowymi spełniającymi funkcje fizjologiczne. 

Tworzą je komórki o długości 0,2-0,7 mm i szerokości 30-130 µm (wskaźnik smukłości zale-

dwie ok. 10), które na skutek zanikania ścianek poprzecznych łączą się w rurki (ich długość 

zależy od ilości połączonych komórek). Warto w tym miejscu dodać, że od strony technolo-

gicznej zarówno cewki jak i włókna drzewne określane są ogólnym mianem włókien drzew-

nych, zaś rozdrobniony surowiec drzewny mianem masy włóknistej. Ogólnie można stwier-

dzić, że wzrost długości i smukłości (stosunek długości do szerokości) włókien w masie 

włóknistej wpływa na wzrost powierzchni styku pomiędzy poszczególnymi cząstkami w go-

towych płytach, to z kolei przekłada się na wzrost wewnętrznego powiązania (spoistości) 

płyt. Ogranicza to w efekcie powstawanie wad obróbki płyt w postaci „zadziorów”. Porówna-

nie budowy drewna iglastego i liściastego pod kątem przydatności do produkcji mas włókni-

stych przedstawione zostało w tabeli 2.  

 

Tabela 1. Budowa anatomiczna wybranych gatunków drewna [Prosiński 1984]  

Gatunek drewna 
Rodzaje komórek 

cewki 
włókna  

drzewne naczynia 
komórki  

miękiszowe 
Iglaste      

Sosna 91-95 – – 5-9 

Świerk 92-95 – – 5-8 

Jodła 89-92 – – 8-1 

Liściaste      

Brzoza  – 65-76 11-25 10-14 

Topola (Osika) – 53-61 26-34 11-14 

Buk  – 37-44 31-43 23-35 
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Tabela 2. Porównanie budowy drewna iglastego i liściastego pod kątem przydatności do 
produkcji mas włóknistych [Nicewicz 2006]  

Cecha porównawcza 
Drewno 

iglaste liściaste 

Przeciętna długość komórek [mm] 3-3,5 0,7-1,6 

Smukłość (stosunek dł. do szer. ) 100 50 

Przeciętna grubość ścian komórkowych [µm] ok. 5 ok. 7 

Wskaźnik Runkla 0,3 0,3 (osika), 1,1 (buk) 

Komórki miękiszowe (nieprzydatne) [%] 5-15 10-35 

 

Ogólnie można stwierdzić, że do produkcji płyt włóknistych korzystniejsze jest drewno ga-

tunków iglastych niż drewno gatunków liściastych. Warto tu jednak dodać, że w przypadku 

płyt MDF dodatek krótkich włókien liściastych wpływa korzystnie na poprawę struktury płyty, 

przez co można ją poddawać obróbce frezowaniem. Wady frezowanej krawędzi płyt MDF 

zbudowanych z różnego rodzaju surowca pokazano na rys.10. 

 

Rys.10. Wady frezowanych krawędzi płyt MDF: przemysłowej (po lewej), z drobnicy sosnowej 
(w środku), z drewna poużytkowego, z palet (po prawej) 

 

O jakości powiązania cząstek w płycie decyduje również rodzaj i ilości stosowanego kle-

ju. Przyjmuje się na ogół, że wzrost dodatku środka zaklejającego wpływa korzystnie na 

wzajemne powiązanie cząstek drewna, a co za tym idzie w efekcie wzrost jakości obróbki 

takich płyt. Mówiąc o stopniach zaklejenia należy dodać, że są one związane z gęstością 

płyt. Przy założonej gęstości płyt wyższy stopień zaklejenia daje wyższe właściwości wy-

trzymałościowe. Natomiast przy zmianie gęstości płyt stopień zaklejenia powinien wzrastać. 

Przykładowo dla  płyt LDF (gęstość poniżej 650 kg/m3) może on wynosić nawet 6%, zaś dla 

HDF (gęstość powyżej 800 kg/m3) około 14%. 
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PERSONALIA  

Ryszard Węgrzynowski 
Pan Ryszard Węgrzynowski, który w okresie 23 lat, nieprzerwanie od roku 1991 pełnił 

funkcję Prezesa Zarządu Sklejka-Eko S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przestał pełnić tę 

funkcję pozostając w spółce na innym stanowisku. W czasie prezesury Ryszarda Węgrzy-

nowskiego fabryka przeszła przez trudny okres restrukturyzacji związany z przemianami 

polityczno gospodarczymi w naszym kraju. Przemiany te wiązały się nie tylko ze zmianami 

własnościowymi, ale także z otwarciem nowych europejskich i światowych rynków, z możli-

wością i koniecznością modernizacji, wymagającej zakupów nowych technologii i maszyn. 

Obecnie połowa z 22.000 m3 produkowanej w fabryce sklejki trafia na zagraniczne rynki. 

Sklejka-Eko SA jest trzecim pod względem wytwarzanej ilości producentem sklejki w Pol-

sce.  

Nowym Prezesem Zarządu fabryki został dr Jacek Kaszyński, który dotychczas zajmował 

stanowisko dyrektora operacyjnego. 

Bartosz Bezubik 
Z dniem 1 lipca 2014 roku Rada Nadzorcza Zakładów Przemysłu Sklejek „Biaform” S.A. 

powołała Pana Bartosza Bezubika do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Zakładów Przemy-

słu Sklejek „Biaform” S.A. Bartosz Bezubik jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marke-

tingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2002-2007 był związany z fabryką 

„Biaform” kontynuując swoją pracę na stanowisku Menadżera Handlu i Marketingu. W latach 

2007 – 2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepl-

nej w Białymstoku. W latach 2010-2013 był Wiceprezesem Zarządu spółki Publikator Sp. z 

o.o. Był również członkiem Rad Nadzorczych spółek Investgas S.A. (2009-2013) oraz Ma-

rywil S.A. (2010-2013). Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej PTWP S.A. oraz Wodo-

ciągi Białystok Sp. z o. o.  
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Jędrzej Kasprzak 
Pan Jędrzej Kasprzak został w dniu 4 kwietnia br wybrany nowym członkiem Zarządu 

Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. Dotychczas stanowisko to 

piastował Pan Krystian Golik Prezes Zarządu fabryki płyt Fibris w Przemyślu. Jędrzej Ka-

sprzak jest doktorem nauk leśnych. Pracuje w Kronopolu w Żarach pełniąc funkcję Członka 

Zarządu, Prokurenta. Bezpośrednio nadzoruje system zakupów surowca drzewnego. Trze-

ba przy tym podkreślić, że Kronopol przerabia rocznie ponad półtora miliona m3 drewna 

okrągłego. Z ramienia SPPDwP zajmuje się sprawami związanymi z doskonaleniem syste-

mu sprzedaży drewna przez Gospodarstwo Leśne LP. Zajmuje się też sprawami certyfikacji 

surowca. 

 

 



- 58 - 

KONFERENCJE I ZEBRANIA  

XLIV Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Płyt 
Drewnopochodnych w Polsce  

Dnia 4 kwietnia 2014 r. w Puszczykowie pod Poznaniem odbyło się XLIV Walne Zebranie 

Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. Gospodarzem zebrania 

było tym razem Stowarzyszenie i należące już do tradycji zwiedzanie fabryki w przeddzień 

obrad zastąpiono zwiedzeniem znajdującego się w pobliżu muzeum Arkadego Fidlera.  

Obradom Walnego Zebrania przewodniczył prezydent stowarzyszenia Marek Kasprzak. 

Porządek obrad przewidywał przedstawienie informacji o pracach Zarządu i sekretariatu w 

2013 r., sprawozdania finansowego z wykonania budżetu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej 

za ten okres, oraz dyskusję nad niniejszymi materiałami. Podczas dyskusji nad przesłanym 

wcześniej uczestnikom zebrania sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z dzia-

łalności stowarzyszenia podkreślono, że podjęty na początku 2013 roku plan działań został 

zrealizowany, a terminowe opłacenie składek członkowskich przez członków wspierających i 

zwyczajnych przyczyniło się do zamknięcia budżetu dodatnim wynikiem finansowym. 

Wprawdzie celem stowarzyszenia nie jest wypracowywanie zysku, ale wynik dodatni w go-

spodarowaniu pozwala na płynne przejście we wszystkich działaniach do następnego okre-

su rozliczeniowego i daje zarządowi pewną swobodę działania.  

Z uwagi na kończącą się kadencję Zarządu było to zebranie wyborcze. Dlatego po podję-

ciu uchwał zatwierdzającej sprawozdanie finansowe i udzielającej absolutorium Zarządowi, 

w porządku obrad przewidziano wybory nowych władz SPPDwP. W wyborach tajnych, które 

przebiegły zgodnie z regulaminem określonym w statucie wybrany został nowy Zarząd na 

okres 3 następnych lat w następującym składzie.  

– Prezydent – Marek Kasprzak,  

– Z-ca Prezydenta – Janusz Zowade,  

– Z-ca Prezydenta Jędrzej Kasprzak,  

– Sekretarz – Maria Antoni Hikiert.  
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Porządek obrad przewidywał jeszcze po wyborach władz stowarzyszenia:  

– Wystąpienie Prezydenta SDD Wojciecha Nitki.  

– Przyjęcie nowych członków zwyczajnych.  

– Ustalenie wysokości składek członków zwyczajnych i wspierających.  

– Przyjęcie planu pracy i budżetu Stowarzyszenia na rok 2014.  

– Sprawy organizacyjne, a w nich:  

– omówienie spraw związanych z zasadami sprzedaży drewna,  

– wymiana poglądów na temat sytuacji i perspektyw rozwojowych przemysłu 

płyt drewnopochodnych,  

– ustalenie terminu i miejsca następnego Walnego Zebrania,  

– wolne wnioski.  

Wojciech Nitka przedstawił prezentację dotyczącą budownictwa z drewna w Polsce. 

Zwrócił uwagę na rozwój tego budownictwa, szczególnie technologii szkieletowej, gdzie są 

stosowane płyty drewnopochodne. SDD podjęło ostatnio inicjatywę opracowania branżowej 

normy dotyczącej budownictwa z drewna która wymaga wsparcia finansowego ze strony 

zainteresowanych producentów, także płyt drewnopochodnych. SDD bardzo liczy na takie 

wsparcie.  

W preliminarzu wydatków Stowarzyszenia nie przewiduje się znacznego wzrostu w sto-

sunku do roku ubiegłego. Na wydatki budżetowe roku 2014 składają się: działalność statu-

towa, w tym: zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie członkom stałym informacji wzajem-

nych od polskich producentów, opracowywanie Aktualności, reprezentowanie interesów 

stowarzyszonych przedsiębiorstw, obsługa stoisk targowych, koszty związane 

z funkcjonowaniem sekretariatu, strony internetowej, oraz prowizje bankowe. Poza tym 

przewiduje się opracowanie monografii przemysłu płytowego i opracowanie znaczka dla 

honorowego członka SPPDwP. Poza tym przewidywane są wydatki na drugie wydanie 

książki „Przewodnik po płytach drewnopochodnych”, wydanie książki pt. „Przykłady obliczeń 

konstrukcji budowlanych z drewna”, składki do PIGPD i FSC oraz reklamę w katalogu Tar-

gowym. W wyniku głosowania Walne Zebranie jednogłośnie przyjęło zaproponowany budżet 

po stronie przychodów i wydatków.  

Podczas omawiania spraw organizacyjnych rozgorzała dyskusja na temat planowanego 

drugiego wydania „Przewodnika po płytach drewnopochodnych”. Podsumował ją Przewod-

niczący, który zaproponował, aby wszystkie uwagi, sugestie i opinie dot. przewodnika prze-

syłać drogą elektroniczną do biura SPPDwP. W II wydaniu przewodnika wszystkie opinie i 

sugerowane poprawki będą rozpatrzone przez zespół redakcyjny i uwzględnione.  

Pan Janusz Zowade poruszył temat badań emisji formaldehydu. Zaproponował aby w 

ramach działalności SPPDwP wspólnie z ITD wydać opracowanie, które ujednolici wszystkie 

metody badawcze na zawartość emisji formaldehydu nie tylko dla płyt drewnopochodnych 

ale również na stanowiskach pracy.  
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Prof. Wł. Strykowski poinformował zebranych o Europejskim Kongresie Gospodarczym w 

Katowicach, który w br. odbędzie się w dniach 7÷9 maja. Jest to ważne wydarzenie w któ-

rym sesja dotycząca przemysłu drzewnego i leśnictwa odbędzie się w dniu 9 maja w hotelu 

Angelo w godz. 11:00÷13:00. Kongres poświęcony będzie roli przemysłu w gospodarce. 

Prof. zachęcał do udziału w sesji przemysłu drzewnego i leśnictwa. Ponadto poinformował, 

że od listopada rusza duży program badawczo rozwojowy BIOSTRATEG, który może po-

móc w rozwiązaniu m.in. takich problemów jak:  

– możliwości zwiększenia zasobów drzewnych jako ważnego źródła biomasy;  

– rozwój nowych technik i technologii;  

– utylizacja produktów ubocznych i drewna recyklingowego;  

– wypracowanie nowych surowców energooszczędnych.  

Do projektu mogą przystąpić jednostki naukowe oraz przemysł. Minimalne dofinansowa-

nie wynosi 10 mln zł. Referent zachęcał do zapoznania się z warunkami projektu, które 

zamieszczono w Internecie.  

Gospodarzem kolejnego zebrania SPPDwP, które odbędzie się we wrześniu 2014 roku 

będzie BZS „SKLEJKA-MULTI” S.A. w Bydgoszczy. Fabryka w br obchodzi jubileusz 100-

lecia działalności.  

Po wyczerpaniu tematyki wynikającej z porządku obrad Przewodniczący zebrania Marek 

Kasprzak podziękował zebranym za udział i zamknął obrady XLIV Walnego Zebrania Sto-

warzyszenia.  

MAH 

Szkolenie dla służb techniczno-inżynieryjnych w 
Fojutowie  

W dniach 10-11 kwietnia 2014r. w Zajeździe Fojutowo odbyło się cykliczne szkolenie se-

minaryjne dla pracowników szczebla kierowniczego i technicznego zakładów należących do 

Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce oraz innych zakładów 

branży drzewnej.  

Organizowane spotkanie poświęcone było wybranym aspektom produkcji tworzyw 

drzewnych.  

Zajęcia szkoleniowe prowadzone były przez referentów z:  

– Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  

– Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,  

– Firmy NEPCon sp. z o.o. Kraków,  

– Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  

– Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu,  

W trakcie dwudniowych zajęć poruszone zostały zagadnienia z zakresu:  

– Możliwości wykorzystania drewna poużytkowego w produkcji płyt wiórowych i 

pilśniowych.  
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– Kompozytów z włókien naturalnych.  

– Metod aktywowania powierzchni wybranych materiałów stosowanych w drzew-

nictwie.  

– Właściwości płyt MDF i ich wpływu na obróbkę skrawaniem.  

– Spalania pozostałości produkcyjnych wytwórców tworzyw drzewnych – proble-

my z zaliczeniem do biomasy w świetle obowiązujących w Polsce regulacji 

prawnych.  

– Normalizacji paliw stałych wytworzonych z biomasy. Nowy system norm dla 

biopaliw stałych.  

– Alternatywnych surowców lignocelulozowych do wytwarzania płyt wiórowych.  

– Wymagań regulacji EUTR oraz zmian w normach FSC w świetle wymagań we-

ryfikacji legalności drewna.  

– Procesu obróbki hydrotermicznej drewna w przemyśle sklejek.  

– Płyt wiórowych lekkich – ich produkcji i właściwości.  

Wygłaszane w trakcie szkolenia referaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestni-

ków oraz wywoływały wśród nich ciekawe dyskusje, a także  wymianę poglądów.  

Materiały ze szkolenia można nabyć w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt 

Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzie w cenie 100 zł netto/egz.  

G.C.  

Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury 
BUDMA 11-14.03.2014 r.  

W dniach od 11 do 14 marca br. odbyły się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Budow-

nictwa i Architektury BUDMA. Ofertę tegorocznego „bloku targów budowlanych” dopeł-

niały Międzynarodowe Targi Kominkowe KOMINKI, Targi CBS – Budownictwo Sporto-

we i Rekreacyjne oraz Targi Branży Szklarskiej GLASS. Tym razem swoją ofertę zapre-

zentowało ponad 1000 wystawców, z czego aż 1/3 stanowiły firmy zagraniczne z 30 państw 

z całego świata. Na targach zaprezentowano około 300 nowości rynkowych, a 22 z nich 

wyróżnionych zostało prestiżową nagrodą Złotego Medalu MTP. Łącznie teren ekspozycji 

zajął niemal całe tereny poznańskich targów: około 60 000 m2. Wśród odwiedzających byli 

zarówno architekci, jak i handlowcy, wykonawcy oraz inwestorzy. Podczas czterech dni, 

targi odwiedziło niemal 50 000 zwiedzających.  

Sporą uwagę przykuło pierwsze z wydarzeń: Forum Architektury – cykl wydarzeń dedy-

kowanych architektom, zrealizowany przy współpracy z Izbą Architektów RP. Forum Archi-

tektury to także kontynuacja debaty pomiędzy architektami, a inwestorami, wzbogacona w 

tym roku o obecność producentów. Strefa Testów – czyli największy „poligon możliwości 

sprzętu i materiałów budowlanych” przyciągnęła tysiące zwiedzających. Na pokazy prze-

znaczony został cały, osobny pawilon MTP. Dni Inżyniera Budownictwa – w tegorocznej 

edycji Targów BUDMA podjęta została tematyka dotycząca m.in. zmian w prawie zamówień 
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publicznych, zmian aktualnie obowiązującego prawa budowlanego czy też budownictwa na 

terenach zalewowych. Piękna Stal - Potencjał polskiej branży konstrukcji stalowych. Forum 

Budownictwa Energooszczędnego i Pasywnego – po raz piąty, podczas BUDMY, odbyło się 

forum poruszające temat budownictwa niskoenergetycznego, również w kontekście zmian w 

przepisach budowlanych wprowadzonych przez Unię Europejską.  

Targi CBS, organizowane wspólnie przez Klub Sportowa Polska oraz MTP, to oferta naj-

nowszych trendów oraz technologii obowiązujących w zakresie budownictwa sportowego, 

wyposażenia ośrodków sportowych i spa.  

Targi GLASS z kolei przedstawiły szerokie spektrum możliwości wykorzystania surowca, 

który dzięki swojej uniwersalności, daje nieograniczone możliwości zastosowania, gdyż w 

nowoczesnych wnętrzach szkło stanowi istotny element architektury i designu.  

Podczas targów BUDMA podziwiać można było również zmagania fachowców podczas 

licznych turniejów i mistrzostw, które wyłoniły nowych Mistrzów Polski i Europy! Mistrzem 

Polski Młodych Parkieciarzy został Michał Łuka, który będzie reprezentował nasz kraj na 

Europejskich Mistrzostwach Młodych Parkieciarzy w Czechach. Wojciech Dąbek zajął 

pierwsze miejsce w I Mistrzostwach Polski w Montażu Wykładzin. I Europejskie Mistrzostwa 

Glazurnicze wygrali Janusz Milecki oraz Grzegorz Duk.  

Dwudniowe emocje towarzyszyły także zmaganiom dekarzy, którzy po raz siódmy mie-

rzyli się w organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Mistrzostwach Polski 

Młodych Dekarzy. W kategorii „dachy metalowe” Mistrzostwo Polski Młodych Dekarzy zdo-

była drużyna z Podlaskiego Oddziału PSD w składzie: Artur Falkowski i Patryk Żukowski 

(mentor: Kamil Muszyński); kategoria „dachy strome” należała do ekipy z Mazowsza w skła-

dzie: Adam Jaworski i Marcin Chłystek (mentor: Emil Kubański). Trzecią kategorię Mi-

strzostw czyli „dachy płaskie” zdominowała reprezentacja Kujawsko-Pomorskiego Oddziału 

PSD: Artur Górniak i Marcin Szafrański (mentor: Ryszard Piwowski). Gratulacje i powodze-

nia na Mistrzostwach Świata Młodych Dekarzy w Rumunii!  

Kolejna edycja targów odbędzie się pod hasłem: BUDMA 2015.  

Podobnie jak i w latach ubiegłych, w marcu 2014 roku Stowarzyszenie Producentów Płyt 

Drewnopochodnych w Polsce brało udział w Targach. Tym razem stanowisko SPPDwP 

zostało powiększone do 30m2., co pozwoliło znacznie zwiększyć zainteresowanie prezento-

wanymi materiałami wśród zwiedzających i wystawców. Takie działania mają na celu rekla-

mę oraz promocję działalności Stowarzyszenia. Pozytywne efekty udziału w tego typu 

przedsięwzięciach będą kontynuowane podczas jesiennych Targów DREMA, w których 

SPPDwP również zaprezentuje swoje stanowisko.  

Źródło: www.drema.pl 

T.D. 
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Spotkanie FSC 10 lutego 2014 r w Warszawie w sprawie 
stosowania środka chemicznego Dimilin 480 SC  

W roku 2013 i na początku br miały miejsce zjawiska bardzo niepokojące producentów 

płyt drewnopochodnych i innych przedsiębiorców, dla których podstawowym surowcem jest 

drewno pochodzące z certyfikowanych znakiem FSC obszarów leśnych. Certyfikat FSC 

straciła RDLP w Lublinie i w Katowicach, a w ubiegłym roku ponad miesięczną przerwę w 

certyfikacji miała RDLP w Poznaniu. RDLP Krosno była praktycznie gotowa do certyfikacji, 

ale nie wiadomo, kiedy sprawa zostanie sfinalizowana. Ponadto Lasy Państwowe wykreśliły 

zapis o certyfikatach z umów. Często również w opisach aukcji przestał występować taki 

zapis. Członkowie SPPDwP a także członkowie innych stowarzyszeń przemysłu drzewnego 

zgodnie zauważyli, że należy domagać się wprowadzenia takiego zapisu do umów, ponie-

waż bez tego Lasy Państwowe nie będą miały żadnej motywacji aby pilnować przedłużeń 

certyfikatów FSC.  

Działając w interesie fabryk płyt drewnopochodnych w Polsce Prezydent SPPDwP Marek 

Kasprzak dnia 22 stycznia br przekazał Dyrektorowi Generalnemu Lasów Państwowych 

Panu Adamowi Wasiakowi, wyrazy głębokiego niepokoju, jakie w ostatnim czasie wywołuje 

sprawa certyfikacji FSC w Lasach Państwowych.  

W przesłanym piśmie podkreślił, że odnosimy wrażenie iż brak jest czynników, które mo-

tywowałyby zdecydowane i skuteczne działanie w tym zakresie. Fabryki płyt i inne przedsię-

biorstwa przemysłu drzewnego nie mogą sobie pozwolić na przerwy w zakupie certyfikowa-

nego drewna, gdyż grozi im to poważnymi konsekwencjami ekonomicznymi. Z drugiej stro-

ny, podpisując umowy wieloletnie, nie ma żadnej gwarancji, że LP będą oferowały surowiec 

certyfikowany.  

W dalszej części wystąpienia prezydent zauważa, że analizując pismo z dnia 18 grudnia 

2013 roku dotyczące stosowania środków ochrony roślin w polskim leśnictwie, jakie Dyrek-

cja Generalna LP skierowała do Zarządu FSC Polska, dochodzimy do wniosku, że sprawa 

certyfikacji lasów i drewna jest bardzo poważna i nie wróży szybkiego satysfakcjonującego 

nas rozwiązania. SPPDwP jest członkiem założycielem FSC Polska, jesteśmy także człon-

kiem międzynarodowej organizacji FSC. Działamy w izbach ekonomicznych tych organizacji 

i gotowi jesteśmy wesprzeć działania Lasów Państwowych zmierzające do rozwiązania 

poruszanego we wspomnianym piśmie problemu. Uważamy, że celowe byłoby zorganizo-

wanie w trybie pilnym spotkania przedstawicieli naszej branży, a także innych, zaintereso-

wanych branż przemysłu drzewnego z Panem Dyrektorem oraz Prezesem Zarządu FSC 

Polska, Panem Romualdem Romanem, który we wcześniejszej korespondencji zadeklaro-

wał pomoc w organizacji spotkania. Sprawa wiąże się z konkurencyjnością polskiego prze-

mysłu na rynkach światowych, a tym samym z możliwością jego dalszego rozwoju. W kon-

kluzji pisma Prezydent Marek Kasprzak napisał: „Występując z wyżej przedstawioną propo-
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zycją, liczę na pomoc ze strony Pana Dyrektora i rozwiązanie narastającego problemu w 

trybie pilnym”.  

Już 10 lutego w Warszawie miało miejsce spotkanie członków Zarządu FSC Polska i 

FSC International Center z reprezentantami Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, In-

stytutu Badań Leśnictwa i przedstawicieli przemysłu drzewnego, w tym Stowarzyszenia 

Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, Stowarzyszenia Papierników Polskich i 

Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. SPPDwP reprezentował sekretarz Maria 

Antoni Hikiert i przedstawiciel Kronopulu Jędrzej Kasprzak. Tematem spotkania było stoso-

wanie przez niektóre Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych zabronionego przez FSC 

do stosowania w lasach z certyfikatem środka ochrony roślin o nazwie Dimilin 480 SC. Ce-

lem spotkania było wypracowanie satysfakcjonującego rozwiązania dla wszystkich zaintere-

sowanych stron. W wyniku wielogodzinnych dyskusji i rozmów Zastępca Dyrektora Gene-

ralnego Lasów Państwowych Pan Jan Szramka zadeklarował, że dla potrzeb zachowania 

łańcucha kontroli dostaw FSC CoC, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych stosujące 

środek Dimilin 480 SC złożą wniosek do FSC IC o przyznanie tymczasowej zgody (deroga-

cji) na jego stosowanie. W związku z tym wydarzeniem w dniu 18 lutego br na stronie inter-

netowaj FSC Polska pojawiła się szczegółowa informacja na temat procesu ubiegania się o 

derogację na stosowanie środków z listy pestycydów uznawanych przez FSC jako „wysoce 

niebezpieczne”. Na stronie www.fsc.pl zamieszczono również procedurę FSC-PRO-01-004 

(V2-2) EN oraz listę kontrolną FSC-PRO-01-004a (V1-0) EN, które to dokumenty są pod-

stawowymi i niezbędnymi do złożenia wniosku o derogację. Dokumenty wraz z ich polskimi 

tłumaczeniami oraz interpretacją niektórych zapisów stały się dostępne pod informacją o 

procesie derogacji. Z uwagi na fakt, że proces ten jest wieloetapowy, istnieje prawdopodo-

bieństwo konieczności zastosowania środka Dimilin 480 SC w niektórych Regionalnych 

Dyrekcjach Lasów Państwowych przed zakończeniem rozpatrywania wniosku. W takim 

przypadku RD LP, które zgłoszą chęć wnioskowania o derogację i rozpoczną proces konsul-

tacji społecznych, nie utracą certyfikacji FSC z powodu użycia środka Dimilin. Dzięki temu 

możliwe będzie zachowanie ciągłości certyfikacji FSC dla tych RD LP. Według informacji 

jakie posiada redakcja BI proces derogacji jest w toku postępowania.  

MAH 

Z działalności Stowarzyszenia Dom Drewniany 

W czerwcu br. w Ciechocinku, odbyło się Walne, Wyborcze Zebranie Członków Stowa-

rzyszenia Dom Drewniany. 

Podczas obrad przedstawiono dotychczasowe działania oraz, co ważniejsze, działania na 

następny, najbliższy okres.  

Na szczególną uwagę zasługują trzy główne założenia działalności:  
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– opracowanie wymagań techniczno-montażowych dla drewnianego budownic-

twa szkieletowego. Wymagania te będą obowiązkowe dla członków, a zostaną 

wydane w formie podręcznika ogólnie dostępnego,  

– wdrożenie obowiązkowych badań szczelności budynków dla wszystkich budyn-

ków oddawanych przez członków Stowarzyszenia. W tym celu, w wrześniu i w 

październiku, wspólnie z firmą Isover, Stowarzyszenie przeprowadzi cykl szko-

leń w tym zakresie,  

– opracowanie polskiej normy dla drewnianego budownictwa szkieletowego.  

Brak dzisiaj na rynku jakichkolwiek prawnych wymagań techniczno-montażowych dla 

drewnianego budownictwa szkieletowego wpływa niską jakość a w konsekwencji na nienaj-

lepszą opinię na temat budownictwa drewnianego.  

Na jesień planowany jest wyjazd do Niemiec, a w planie wyjazdu między innymi zapo-

znanie się z ofertą firmy Weinmann, producenta maszyn do prefabrykacji domów, oraz ofer-

tą firmy Sto, producenta systemów ociepleń. W programie także zwiedzania fabryki domów 

Weber, jednego z największych producentów domów na terenie Niemiec (ok. 600 domów 

rocznie).  

Podczas zebrania wybrano nowe władze Stowarzyszenia:  

– Wojciech Nitka, Centrum Budownictwa Drewnianego, Gdańsk – Prezes Zarzą-

du,  

– Wojciech Przynoga, Jarpol, Kiekrz – V-ce Prezes Zarządu,  

– Ireneusz Brzechwa, Brzechwa, Oborniki Wlkp. – członek Zarządu,  

– Marek Korzec, Top Bud, Warszawa – członek Zarządu,  

– Wiesław Ciura, Wirex, Kiełczyglów – członek Zarządu.  

W.N. 

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach 7-9 maja 
2014 r. 

Szósta edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach przyciągnęła do 

stolicy Górnego Śląska w dniach 7-9 maja br ponad 6 tysięcy gości z całego świata. W gro-

nie tym znaleźli się czołowi politycy, ministrowie i komisarze UE, ekonomiści oraz działacze 

gospodarczy, prezesi i dyrektorzy największych koncernów i przedsiębiorstw. Debacie na 

tematy gospodarcze towarzyszyły liczne bankiety, nieformalne spotkania biznesowe i kulua-

rowe rozmowy.  

Główne nurty tematyczne Kongresu przedstawiały się następująco: 

Dekada nowej Unii 

Bilans rozszerzenia struktur UE z roku 2004. Liczby i fakty. Kluczowe procesy i zjawiska 

Niewykorzystane szanse rozszerzenia. Kryzys w starych i nowych krajach członkowskich 

Kraje Europy Centralnej w roku 2004 i dziś. Potencjał i zakres zmian 

Rola nowych (w roku 2004) członków UE – aspiracje, partnerstwo, współdecydowanie 
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Absorpcja środków na politykę spójności. Rozwój infrastrukturalny i zasobów ludzkich 

Płatnicy netto i beneficjenci. Skala inwestycji, wpływ na koniunkturę gospodarczą 

Zmiany na europejskim rynku pracy wywołane rozszerzeniem Unii 

 

Kryzys po kryzysie. Unia Europejska wobec nowych wyzwań rozwojowych 

Problem utraty atrakcyjności inwestycyjnej w Europie. Przyczyny i skala zjawiska 

Lista zagrożeń i słabości: demografia, oczekiwania socjalne, ceny surowców i energii, 

przeregulowanie gospodarki, budżety krajowe, braki w innowacyjności 

Od uzdrowienia sytuacji po nowy pomysł na rozwój. Reindustrializacja, innowacje, wolny 

rynek – ewolucja możliwości rozwojowych europejskiej gospodarki 

Instytucje polityczne i środowiska gospodarcze w poszukiwaniu nowej „recepty na 

wzrost” 

Globalna konkurencyjność europejskiej gospodarki – wizje, ambicje, realia 

UE i USA – integracja czy konkurencja? Czy Europa zyska na partnerstwie transatlantyc-

kim? 

 

Unia Europejska – USA. Największa strefa na świecie. Założenia i perspektywy ne-

gocjacji w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w zakresie Handlu i Inwestycji 

(TTIP) 

Co nas różni? Kluczowe sprzeczności, obszary konfliktu. Gotowość do kompromisu? 

Skala, charakter i dysproporcje w wymianie handlowej i wzajemnych inwestycjach 

Kto bardziej skorzysta? Problematyczna realizacja scenariusza „dwóch zwycięzców” 

TTIP sposobem na spowolnienie gospodarcze w Europie? 

Sojusz, który odmieni świat. Projekcja nowego globalnego układu sił 

Porozumienie transatlantyckie jako model międzynarodowej integracji gospodarczej 

Geopolityka i gospodarka. Nowy globalny układ sił jako czynnik bezpieczeństwa surow-

cowo-energetycznego i politycznego 

 

Z myślą o gospodarce. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 

Efekty negocjacji – kwoty, kierunki wydatkowania, zasady dystrybucji 

Stara i nowa Unia – wspólne cele czy konflikt interesów? 

Nowe priorytety – unijna polityka walki ze skutkami kryzysu w świetle europejskich finan-

sów 

Jak kraje Europy Centralnej wykorzystają fundusze unijne? Doświadczenia poprzedniej 

perspektywy – atut czy obciążenie? 

 

Przemysł w Europie. Reindustrializacja – od wizji po strategię 

Znaczenie przemysłu w unijnej gospodarce, na rynku pracy, w eksporcie 

Dostępne i pożądane narzędzia regulacyjne polityki proprzemysłowej w UE 
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Rola energetyki w rozwoju przemysłu. Ceny energii a konkurencyjność produkcji 

Dostęp do surowców jako kluczowy element strategii przemysłowej 

 

Energia w Europie, energia na świecie 

Światowa rewolucja energetyczna – gaz i ropa ze źródeł niekonwencjonalnych, przeob-

rażenia na rynku gazu, rola węgla, ropy i źródeł odnawialnych 

Potrzeba nowego otwarcia w polityce energetycznej UE. Rewizja polityki ochrony klima-

tu? 

Cele unijnej polityki środowiskowej wobec zróżnicowania polityk energetycznych krajów 

członkowskich. Konflikt i kompromis 

Energia przyszłości dla Europy. Spór o docelowy mix źródeł energii w UE 

Wspólny europejski rynek energii 

 

Migracje we współczesnej Europie – pułapka czy szansa? 

Skala, przyczyny i główne kierunki migracji w Europie – perspektywa ostatniego dziesię-

ciolecia. Prognozy 

Migracje w ramach UE – czy na pewno swobodny przepływ pracowników? 

Ucieczka biznesu? Przenoszenie działalności gospodarczej do krajów o korzystniejszych 

warunkach dla przedsiębiorczości 

Kraje UE-15 wobec fali imigracyjnej. Polityka społeczna, problemy asymilacji, finanse pu-

bliczne 

Przedsiębiorczy, nieobecni... Struktura społeczna emigrantów z Europy Środkowo-

Wschodniej 

Odczuwalne oraz przyszłe konsekwencje migracji dla rynków pracy państw Europy Środ-

kowo-Wschodniej. Kto i jak korzysta na migracjach? 

Drenaż najbardziej produktywnych i konkurencyjnych zasobów ludzkich? 

Czy Europie Centralnej grozi cywilizacyjna i demograficzna degradacja? 

 

Sesję tematyczną dotyczącą sektora leśno-drzewnego zorganizował podobnie jak w la-

tach poprzednich Instytut Technologii Drewna. Odbyła się ona w hotelu Angelo w dniu 9 

maja pod tytułem „Przemysł i drewno”. W swym zakresie sesja obejmowała zagadnienia: 

– Zrównoważony model sektora leśno-drzewnego w Europie a jego globalna 

konkurencyjność 

– Gospodarka zasobami drewna w Europie i w Polsce. Kontekst ekonomiczny i 

środowiskowy 

– Przemysły oparte na drewnie we współczesnej gospodarce. Innowacyjność, 

badania i rozwój, odpowiedzialność społeczna 

– Przemysłowe a energetyczne wykorzystanie drewna w polityce państwa. Rola 

regulacji 
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Moderator sesji prof. dr hab. Władysław Strykowski otworzył panel przedstawiając pre-

zentację wprowadzającą. Prezentacje wygłosili także: 

– Krzysztof Zaręba – Naczelnik Wydziału Polityki Przemysłowej Departamentu 

Innowacji i  Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki,  

– Krzysztof Janeczko – Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomicznych 

DGLP,  

– Piotr Gołos – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych Instytutu Badawczego 

Leśnictwa,  

– Robert Motała – Prezes Zarządu STORA ENSO Wood Products Sp. z o.o., 

– Stanisław Gorczyca – Senator RP, Wiceprzewodniczący Komisji Środowiska. 

 

Branżę płyt drewnopochodnych reprezentowali uczestnicząc w sesji Prezydent SPPDwP 

Marek Kasprzak i Sekretarz Stowarzyszenia Maria Antoni Hikiert. Szkoda, że podobnie jak 

w latach ubiegłych zabrakło czasu na dyskusję. Trudno w czasie 2 godzin przedstawić sze-

roką tematykę dotyczącą sektora leśno-drzewnego i usłyszeć co na ten temat mają do po-

wiedzenia zebrani goście. Nie było ich wprawdzie zbyt wielu, ale jeżeli już ktoś poświęca 

czas aby dojechać do Katowic, powinien też mieć możliwość zabrania głosu. Zainteresowa-

nych szczegółami panelu „Przemysł i drewno” odsyłamy do strony ITD, gdzie można zapo-

znać się ze streszczeniami poszczególnych prezentacji.  

MAH 

Walne Zebrania FSC Polska 24 i 25 czerwca br 

W dniach 24 i 25 czerwca 2014 roku, w Strykowie pod Poznaniem w zameczku von Tre-

skov odbyły się dwa Walne Zebrania Członków FSC Polska. Z ramienia SPPDwP w zebra-

niach tych uczestniczył sekretarz zarządu Maria Antoni Hikiert. Pierwszym z nich było Nad-

zwyczajne Walne Zebranie, a jego celem było dokonanie zmian w statucie organizacji. Go-

ściem honorowym na Zebraniach była przedstawicielka międzynarodowej organizacji FSC 

IC, Gemma Boetekees, Globalny Dyrektor Sieci FSC (Global Network Director). 

Ujęte w agendzie zebrania na dzień 24 czerwca głosowanie nad nowym statutem FSC 

Polska zostało w efekcie obrad odwołane ze względu na konieczność naniesienia poprawek 

zgłoszonych przez panią Dyrektor Boetekees. Zgłoszone poprawki są niezbędne w celu 

dostosowania dokumentu do wymogów międzynarodowego statutu FSC. 

W trakcie dyskusji ustalono, że techniczne braki zostaną uzupełnione do końca września. 

Finalny dokument zostanie poddany pod głosowanie Członków FSC Polska na kolejnym 

Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu. Planuje się je zwołać na początku października br. 

W następnym dniu odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie. W trakcie obrad podjęto sze-

reg uchwał, którymi Członkowie FSC Polska zatwierdzili sprawozdania finansowe i meryto-

ryczne za rok 2013 i udzielili absolutorium Zarządowi za działania podejmowane przez 

Związek w ubiegłym roku. 
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Wydarzeniem, które wpłynęło na porządek obrad obu spotkań była niespodziewana 

rezygnacja, podyktowana względami osobistymi, z dotychczasowej funkcji Prezesa 

FSC Polska pana Romualda Romana, reprezentanta Izby Ekonomicznej, a konkretnie 

Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych. W związku z zaistniałą sytuacją koniecznym 

stało się przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu FSC Polska. Zgodnie z 

obowiązującym statutem przeprowadzono najpierw wybory w izbie ekonomicznej. W wyniku 

głosowania nowym Członkiem Zarządu reprezentującym tę izbę został Andrzej Samborski, 

przedstawiciel Stowarzyszenie Papierników Polskich. Jest on wieloletnim pracownikiem 

firmy International Paper Kwidzyn, będącej jednym z największych producentów papieru z 

certyfikatem FSC w Polsce. Po tych wyborach zarząd mógł ukonstytuować się na nowo. 

Prezesem FSC Polska został dr hab. Piotr S. Mederski, reprezentant Wydziału Leśnego 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest on Członkiem Zarządu FSC Polska od 

2012r. 

Obecny skład Zarządu FSC Polska, przedstawia się następująco: 

– Prezes: dr hab. Piotr S. Mederski – Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Leśny,  

– Członek Zarządu: Marian Kociołek – Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa, NSZZ „Solidarność",  

– Członek Zarządu: Andrzej Samborski – Stowarzyszenie Papierników Polskich. 

MAH, z wykorzystaniem informacji biura FSC Polska 
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Z PRZEMYSŁU PŁYT DREWNOPOCHODNYCH  

Rusza budowa fabryki LVL STEICO w Czarnej Wodzie  

16 lipca w Czarnej Wodzie zostanie wmurowany kamień węgielny pod budowę nowej fa-

bryki LVL STEICO. Inwestor chce uruchomić pierwszą w Polsce linię tego tworzywa drzew-

nego o wydajności 80 000 m3 do końca 2015 roku. LVL wytwarzane będzie z drewna igla-

stego poprzez jego skrawanie i klejenie ze sobą tak uzyskanych fornirów. W Czarnej Wo-

dzie powstanie tym samym ponad 100 nowych miejsc pracy, co ma duże znaczenie dla tego 

małego miasteczka. Fabryka działać będzie w poszerzonej w tym celu Pomorskiej Specjal-

nej Strefie Ekonomicznej.  

LVL wdrożono po raz pierwszy do produkcji w Stanach Zjednoczonych w latach 70-tych 

XX wieku. Ocenia się, że obecnie jest produkowane w świecie ponad 5 mln m3 tego tworzy-

wa rocznie i produkcja wciąż nie pokrywa rosnącego dynamicznie popytu. W Europie pro-

dukcja roczna wynosi obecnie około 400.000 m3.  

MAH 

Chiński przemysł drzewny 

W zeszłym roku do Chin z Europy bardzo silnie wzrosło zapotrzebowanie drewna. W 

2011 roku Chiny zaimportowały 43 mln m3 drewna okrągłego i 23 mln m3 tarcicy. Najwięcej 

drewna Chiny importują z Rosji (14,5 mln m3 w 2001 roku) i z Nowej Zelandii (6,3 mln m3). 
Dane dla Chin: powierzchnia – 971 mln ha, powierzchnia leśna – 195 mln ha, ludność – 

1354 mlrd, zużycie drewna – 431 mln m3. 
Zużycie drewna: Rosja – 31%, Nowa Zelandia – 17%, USA – 12%, Papua – 4%, Tajlan-

dia – 3%, Wyspy Salomona – 2%, Australia – 2%, Indonesia – 2%, Malaysia – 1%, Pozosta-

li – 14%. 
Plantacje i lasy – 56%, lasy chronione – 38%), pozostałe lasy – 2%>, lasy uprzywilejowa-

ne – 4%. 
Papier i karton – powyżej 100 mln ton, płyty powyżej 200 mln ton. 

Holz-Zentrallblatt 2013, Nr 12, str. 270 

W.O. 
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Hendrick Buddenwerk, Reinhard Grenz Lekkie 
i ognioodporne 

Opracowano niepalną, lekką płytę. Środek składa się z papieru, który zawiera dużo czę-

ści mineralnych. Grube pokrycia 2 mm składają się z perlitu, lub z cienkich włókien szkla-

nych oraz z organicznych włókien (na przykład len). 
Zastosowano dwa mineralne materiały (perlit, cienkie włókna szklane) oraz inne włókna. 
Zastosowano 75% mineralnego tworzywa, 15% włókien i 10% kleju. Prasowano przy 

140°C.  

 

Tab. 1. Określenie wymiaru włókien 

Typ włókna 
Długość Grubość 

L/D 
L [mm] σ D [mm] σ 

Len 2,7 1,6 0,043 26 64 

Konopie 2,2 1,6 0,026 16 85 

Kokosowe 5,9 2,8 0,138 0,08 43 

Sizal 4,0 1,9 0,210 0,09 19 

Włókna celulozy 6,4 0,08 0,011 0,84 585 

 
Holz-Zentrallblatt 2014, Nr 1/2, str. 15,16 

W.O. 

Ferdinand Oberer: Inwestycja w produkcji płyt 
pilśniowych 

Pavatex uruchomił w Wogezach nowy zakład we Francji, w miejscowości Goldbey. Za-

kład zatrudnia 50 robotników. Produkcja ruszyła w kwietniu w 2013 roku. 26 września zakład 

zostanie oficjalnie otwarty. Produkcja ma wynieść 50 000 ton rocznie. Sprzedaż wyniesie 

70% produkcji. 
W miejscowości Goldbey od 1992 roku linia produkuje 60 tys. t papieru i wykorzystuje 

200 000 ton drewna świerkowego.  
Holz-Zentralblatt, 3011, Nr 46, str.1141. 

W.O. 

Brugere inwestuje w zakład produkcji sklejki 

Znany francuski producent fornirów bukowych Brugere SAS w Chatillon na Seine (Bur-

gundia) zainwestował w Plattenaufteilsäge w Austrii. Zakład od początku listopada został 

uruchomiony. Płyty standardowe o maksymalnych wymiarach 2630x1630 mm do najmniej-

szych wymiarów 300x100 mm będą tu produkowane. Urządzenie to może wytwarzać płyty 

bukowe do grubości 80 mm. 
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Przedsiębiorstwo należy od lat 90-tych do grupy Hess France. Udział eksportu wynosi 2/3 

produkcji.  
Holz-Zentralblatt 3011, Nr 46, str.1141. 

W.O. 

Proteak zamawia u Dieffenbachera fabrykę MDF 

Meksykańska firma Proteak Uno zamówiła u Dieffenbachera kompletny zakład MDF. Li-

nia, która ma produkować 600m2/dzień ma być umiejscowiona w pobliżu miasta Huimanąuil-

lo. Dieffenbacher w tym roku będzie miał 14 zamówienie. 
Proteak będzie przerabiał w tym zakładzie drewno eukaliptusowe z własnych plantacji. 

Urządzenia te będą produkowały od lata 2015 roku. 
Dieffenbacher dostarczy też system „Evo Jet M” o wydajności 25 t/godz. Urządzenie to 

będzie opalane odpadami. Dodatkowo będzie zamontowana turbina gazowa. 
Surowiec będzie dostarczany z plantacji o powierzchni 18 000ha z Meksyku, Costa Rici i 

Kolumbii. 
Przedsiębiorstwo będzie eksportować swoje produkty do 15 krajów.  

Holz-Zentralblatt Nr 48, str. 1175 

W.O. 

Firma „Ima” uzyskuje dalsze zamówienia z Chin 

Przedsiębiorstwo Ima Klessman z Lübbecke dostarczy do Chin technologię opracowaną 

wspólnie z Network-Partnern Schelling und Priess Horstmann. W ten sposób firma chińska 

otrzyma pierwszą zautomatyzowaną linę produkcyjną. 
Już w 2010 roku ta chińska firma zamówiła technologię do produkcji mebli. Chengu Qua-

nu jest jednym z największych producentów mebli, zatrudniającą 30 tysięcy osób na po-

wierzchni ponad 1 mln m2.  
Holz-Zentralblatt Nr 48, str. 1175 

W.O.  

Martin Drews Przemysł celulozowy i papierniczy – drewno 
jest niezbędne 

Produkcja w pierwszych 10 miesiącach tego roku spadła o 5,4%, co odpowiada 430 000 

t. Odpowiada to o 8% mniejszemu spadkowi, albo 400 mln euro. 
Produkcja papieru gazetowego wzrosła o 2,2%, albo o 30 000t, dzięki eksportowi. 
Produkcja papierów, kartonów do celów opakowaniowych wzrosła do października o 

2,3% w stosunku do ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o papiery higieniczne, to wzrost był tu o 

4,2%.  
Holz-Zentralblatt Nr 51/52, str. 1270 

W.O. 
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Jaroslav Sandanus Szanse budownictwa drewnianego na 
Słowacji 

40% kraju pokryte jest lasem. 60,2% powierzchni pokryte jest gatunkami liściastymi, resz-

ta – to lasy iglaste. Wśród gatunków najwięcej jest buka – 31,2%, następnym gatunkiem jest 

świerk – 25,3%). Z takiej powierzchni pozyskuje się 6,5 mln m3 do wyrobu papieru, mebli, 

materiałów budowlanych i energii. W roku 2008 przerób drewna wyniósł 7 mln m3. 
W roku 2012 w przemyśle drzewnym pracowało 35588 ludzi (7,2% wszystkich zatrudnio-

nych). Przemysł drzewny i papierniczy 3,33 mld euro, co stanowiło około 4%. W 2012 roku 

drewno i produkty drzewne wyeksportowano na sumę 693,2 mln euro. Według statystyki w 

2011 roku ok. 50% drewna jest przerabiane, reszta jest eksportowana.  

W.O. 

Szkody leśne w Szwecji 

Orkan „Ivar” w części środkowej Szwecji obalił 4,5 do 6,5 mln m3 powierzchni leśnej. Jest 

to więcej aniżeli szkody zanotowane przed dwoma laty. Szczególnie dotyczyło to okolic 

Jämtland (Östersund), Medelpad (Sundsvall) i Hälsingland (Ljusdal).  
Holz-Zentralblatt, Nr 51/52, str. 1261 

W.O. 

Produkcja tworzyw drzewnych w roku 2012 i 2013 w 
1000m3  

 2012 
styczeń 

2013 
czerwiec zmiana 

Płyty wiórowe ogólnie 2939 2818 -4,1 

   – surowe płyty wiórowe 1538 1511 -1,8 

   – płyty wiórowe melaminowane 1163 1072 -7,8 

   – płyty wiórowe z HPL 238 230 -3,3 

OSB 564 599 +6,1 

MDF płyty meblowe surowe 297 290 -2,4 

MDF pozostałe płyty 203 173 -14,5 

HDF 896 925 +3,2 
Holz-Zentralblatt Nr 51/52, str. 1265 

W.O. 
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