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Marek Woliński”

Wybuchy pyłu drzewnego: zagrożenia i zapobieganie
Skrót referatu zaprezentowanego na Seminarium „Przetwarzanie, utylizacja i obrót odpa-
dów w przemyśle drzewnym”, Twardy Dół, 3-4.10.2002.

Wstęp
Nieodłącznym produktem ubocznym w procesach przeróbki drewna są znaczne ilości

pyłów drzewnych o różnych wielkościach ziaren. Pyły te mogą powstawaćwtrakcie cię-
cia lub szlifowania elementów drewnianych (lub drewnopochodnych). Pyły o większych
ziarnach poruszają się pod wpływem pędu uzyskanego w chwili powstania i gromadzą
się w poblizu miejsca, w którym powstały. Natomiast pyły drobniejsze szybko tracą uzy-
skany w momencie powstania pęd i mogą być unoszone dalej przez prądy powietrza
wytwarzane wskutek szybkiego ruchu części maszyn (Rys. 1). Należy wobec tego roz-
różnić pyły osiadłe, które gromadzą się w warstwach pokrywających powierzchnie po-
mieszczeń produkcyjnych, maszyn i urządzeń oraz pyły zawieszone w powietrzu. Pyły
osiadłe stwarzają głównie zagrożenie pożarowe (ale mogą powodować także wtórne
eksplozje), natomiast zawieszone w powietrzu chmury pyłu są podstawowym źródłem
zagrożenia wybuchem.

Wybuchy pyłów drzewnych, ich przyczynyi skutki
Wybuchy pyłów drzewnych są niestety zjawiskiem względnie częstym. Statystyki nie-

mieckie [2] podają, że ok. 30% ze wszystkich przypadków wybuchów pyłów zdarza się w
zakładach przeróbki drewna i materiałów drewnopochodnych (z tego ok. 35% przypad-
ków ma miejsce w silosach na pył, ok. 20% w instalacjach odpylających i fiitrach, a głów-
ne przyczyny to: iskry mechaniczne — prawie 27% przypadków, tlenie — niemal 20%przy-
padków, otwarty ogień — prawie 15% przypadków). W Wielkiej Brytanii organizacja „He-
alth and Safety Executive" odnotowuje rocznie ok. 10 przypadków wybuchów lub poża-
rów pyłów drzewnych (prawdopodobnie znacznie większaich liczba nie jest zgłaszana do
HSE) [3]. W Skandynawii problem ten umyka statystyce [2]; podobnie jest w Polsce — taki

przynajmniej wniosek można wysnuć analizując dane udostępniane przez Komendę
Główną Państwowej Straży Pożarnej. Z przykładów zdarzeń opisanych w [4-11] wynika
jeszcze jedna, bardzo istotna przyczyna wybuchów pyłu drzewnego: błędne działanie lu-

"drinż. Marek Woliński, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, ul. Słowackiego 52/54, 01-629 Warszawa
tel. (022) 56 17 592, fax (022) 833 07 24 e-mail: sgsp©sgsp.edu.pl
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dzi, którzy chcąc w początkowej fazie rozwoju zgasić pożar warstwy zalegającego pyłu

doprowadzają do powstania mieszaniny pyłowo-powietrznej, zintensyfikowania spalania i

w rezultacie do wybuchu. Wybuch taki pociąga za sobą ofiary w ludziach i straty mate-
rialne. Obrażenia ciała i ofiary śmiertelne powodowane są przez dwa czynniki: nadciśnie-
nie pochodzące od wybuchu i płomień pyłowy, jaki się wskutek wybuchu rozprzestrzenia.
Straty materialne są skutkiem głównie nadciśnienia powodowanego przez wybuch (a w
dalszej fazie — wynikają z pożaru, jaki towarzyszy wybuchowi).

a) Przedmiot
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od taśmy i kół pasowych mron trafia na obrabiany przedmiot

Rys. 1. Powstawanie i przemieszczanie się pyłów przy przeróbce drewna [1]:
a) piłowaniei cięcie, b) wygładzaniei szlifowanie, c) szlifowanie taśmowe.

Wybuch pyłu drzewnego w zamkniętym zbiorniku może prowadzić do przyrostu ciśnie-
nia rzędu 1000 kPa, a temperatura płonących ziaren pyłu może osiągać 1200*C [2]. Pło-
mień pyłowy przemieszczający się w przewodach systemu odpylającego może nawet w



111

szczególnych przypadkach osiągnąć detonacyiny reżim spalania z ciśnieniami ponad
2000 kPa i temperaturami płomienia rzędu 2200*C [12]. Oddziaływanie ciśnienia wybu-
chu na ludzii konstrukcje przedstawia poniżej Tabela 1.

Tabela 1

Oszacowanie obrażeń u ludzi i uszkodzeń konstrukcji powodowanych przez nadciśnienie
pochodzące od wybuchu, na podstawie [13]

Nadci-
, ,

śnienie, Rodzaj obrażeń Rodzaj uszkodzeń
kPa

1%ofiar śmiertelnych wskutek uszkodzenia|Ciężkie uszkodzenia budynkówi47.5.35|płuc”, >50% przypadków zniszczenia błony |wyposażenia technologicznego
' bębenkowej, >50% przypadków ciężkich

obrażeń ciała od odłamków
1% przypadków zniszczenia błony bęben- |Uszkodzenia budynków nadające

7-17 |kowej, 1% przypadków ciężkich obrażeń  |się do remontu, uszkodzenia fa-
ciała od odłamków sad budynków mieszkalnych

25 Zranienia odłamkami szkła Uszkodzenia powierzchni prze-
' szklonych
1-2 |Lekkie rany od odłamków szkła Uszkodzone ok. 10% powierzchni

przeszklonych
?100% ofiar śmiertelnych można się spodziewać przy nadciśnieniach 500-800 kPa [14]

Szczególnie ciężkie oparzenia powodowane przez płomień pyłowy wynikają z faktu, że
ma on znacznie większą grubośćniż płomień gazowy — i w związku z tym znacznie diużej
oddziałuje na ofiary (stąd w raportach powypadkowych jest nawet mowa o zwęglonych
zwłokach). Należy również pamiętać, że podmuch powstający wskutek wybuchu powo-
duje bardzo szybki ruch płonących ziaren pyłu. Mogą się one wbijać w nieosłoniętą skórę
i tam dopalać (powodując głębokie i trudne do zagojenia rany); silny podmuch możeteż
wtłaczać palące się ziarna pyłu do dróg oddechowych, czego skutkiem jest uszkodzenie
delikatnego nabłonka dróg oddechowych a nawet pęcherzyków płucnych i w rezultacie
śmierć ofiary wybuchu pyłowego wskutek uduszenia.

Rysunek 2 przedstawia schematycznie trzy czynniki niezbędne, aby nastąpił wybuch
pyłu drzewnego. Należy jednak pamiętać, że wytworzenie chmury pyłu (zapewnienie
kontaktu paliwa z utieniaczem) wymaga mechanicznego wymieszania pyłu z powietrzem
pod wpływem podmuchu lub opadania pyłu. Ponadto, ograniczenie przestrzeni, w której
ma miejsce wybuch pyłowy zwiększa gwałtowność tego zjawiska (niekiedy jest też jesz-
cze jednym warunkiem umożliwiającym zaistnienie wybuchu pyłowego).
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Rys. 2. Trójkąt wybuchu
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Rys. 3. Przebieg ciśnienia w komorze pomiarowej w czasie oznaczania parametrów
wybuchowości mieszanin pyłowo-powietrznych [16]:
1 — krzywa narastania ciśnienia, 2 — styczna określająca maksymalny gradient narastania ci-
śnienia: (dp/dt)ma=tga.

Najważniejsze parametry opisujące własności wybuchowe pyłów drzewnychto [15]:
— maksymalne ciśnienie wybuchu Pmax, Czyli najwyższe ciśnienie, które powstaje

podczas wybuchu mieszaniny pyłu z powietrzem w zamkniętym naczyniu, przy
optymalnym stężeniu pyłu i ciśnieniu początkowym mieszaniny równym 101325
Pa (Rys. 3),
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— maksymalna prędkość narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)max, czyli najwyższa
wartość szybkości narastania ciśnienia, mierzona podczas wybuchu mieszaniny
pyłu z powietrzem w zamkniętym naczyniu, przy optymalnym stężeniu substancji
palnej i ciśnieniu początkowym mieszaniny równym 101325 Pa (Rys. 3) (lub

współczynnik Ks=(dp/dt)max*V', gdzie V jest objętością zbiornika),
— dolna granica wybuchowości DGW, czyli najniższe stężenie składnika palnego w

mieszaninie z powietrzem, poniżej którego mieszanina przestaje być wybuchowa
lub powyżej którego możliwe jest samorzutne rozprzestrzenianie się płomienia,

— temperatura samozapalenia warstwy pyłu od gorącej powierzchni (temperatura
tlenia warstwy pyłu), czyli najniższa temperatura gorącej powierzchni, na której
pył osiadły swobodnie w warstwie o grubości 5 mm ulega zatleniu w czasie do 2
h,

- temperatura samozapalenia chmury pyłowej, czyli minimalna temperatura ścia-
nek komory badawczej, przy której następuje samozapalenie próbki pyłu (0,2 g)

wdmuchniętej do gorącej komory,
— Minimalna energia zapłonu Emin, Czyli całkowita energia wyładowania iskrowego,

przy której prawdopodobieństwo zapłonu mieszaniny o optymalnym stężeniu
substancji palnej w powietrzu pod ciśnieniem 101325 Pa wynosi 0,5.

Najważniejsze czynniki, od których zależą wartości tych parametrówto:
— ciepło spalania materiału, z którego pochodzi pył (wskazuje na ilość energii, jaka

może się wyzwolić w trakcie wybuchu),
— wielkość ziaren pyłu (zależy od niej wielkość powierzchni pyłu odniesionej do

jednostki masy, a co za tym idzie prędkość reagowania z tlenem: pyły o ziarnach
większych niż 500 jum nie stwarzają praktycznie zagrożenia wybuchowego, zaś
za najgroźniejsze pod tym względem uważa się pyły o ziarnach mniejszych niż
75 um [17]),

— wilgotność pyłu (zwiększenie zawartości wilgoci w pyle istotnie zmniejsza jego
wybuchowość: pyły zawierające ponad 15% wilgoci wykazują znacznie mniejsze
skłonności do wybuchu, zaś pyły o zawartości ponad 30% wilgoci praktycznie nie
wybuchają [17]).

Tabela 2 przedstawia typowe wartości parametrów charakteryzujących wybuchowość
wybranych pyłów drzewnych, dające ogólne wskazania co do zagrożeń występujących w
zakładach przerabiających drewno. Widać, że bezpośredni zapłon chmury pyłowej wy-
maga jej kontaktu z obiektem nagrzanym do stosunkowo wysokiej temperatury, 360-
540*C (ale np. żarzący się niedopałek papierosa ma temperaturę ok. 570*C). Nieco niż-
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sze temperatury, 250-340*C; są potrzebne do zapoczątkowania tlenia warstwy pyłu zale-
gającej na nagrzanej powierzchni. Minimalna energia zapłonu mieszanin omawianych
pyłów drzewnych z powietrzem zawiera się w zakresie 8-100 mJ (w większości przypad-
ków do 20 mJ). Są to wartości o dwa rzędy wielkości większe niż dla mieszanin gazo-
wych, ale w przypadku minimalnych energii zapłonu ok. 10 mJ należy się liczyć z zagro-
żeniem wynikającym z wyładowań elektryczności statycznej jako źródła zapłonu (w tym

przypadku nawet ciało człowieka może być nośnikiem ładunku wystarczającego do wy-
wołania zapłonu: lekki wstrząs elektryczny odczuwa się dopiero przy energii wyładowania
80 mJ, przy napięciu 15kV). Z Tabeli 2 widać również, że do wytworzenia wybuchowej
mieszaniny pyłu drzewnego z powietrzem potrzeba stosunkowo niewielkich ilości pyłu:
12-140 g/m'.

Jest to szczególnie istotne w przypadku zalegania warstw pyłu na podłodze pomiesz-
czenia, elementach konstrukcyjnych lub wyposażeniu: jakiekolwiek zawirowanie powie-
trza może spowodować podniesienie takiego pyłu i utworzenie mieszaniny wybuchowej
(w ten sposób dochodzi również do tzw. wtórnej eksplozji, gdy mieszanina pyłowo-
powietrzna jest tworzona pod wpływem fali ciśnieniowej przemieszczającej się w po-
mieszczeniu po pierwotnym, nawet słabym wybuchu). Wskaźnikiem ilości pyłu w mie-
szaninie z powietrzem może być spadek widoczności: przy stężeniu 40 g/m* ża-
rówki 25 W nie widać z odległości 2 m, przy stężeniu 65 g/m* nie widzi się własnej
wyciągniętej dłoni [18].

Maksymalne ciśnienia wybuchu dla mieszanin pyłów drzewnych z powietrzem nie-
znacznie przekraczają 1 MPa (są to wartości podobne jak dla mieszanin gazowo-
powietrznych), natomiast szybkości narastania ciśnienia w przypadku mieszanin pyło-
wych są znacznie mniejsze niż w przypadku mieszanin gazowych. Na podstawie wartości
współczynnika Kwiększość pyłów drzewnych klasyfikuje się jako słabo wybuchowe (0<
Ks,<20), jedynie przedstawione w Tabeli 2 pyły drewna gruszy i buku, o ziarnach ok. 30
um, można zaliczyć do silnie wybuchowych (20< Kj,<30) [17].

Dla uzupełnienia należy dodać, że pyły drzewne mają stosunkowo duże ciepła spalania
[19]: z drewna bukowego — 21,8 MJ/kg, brzozowego - 20,9 MJ/kg, dębowego — 21,3
MJ/kg, sosnowego - 22,1 MJ/kg (pył z płyty wiórowej: 23,5 MJ/kg). Ponadto, różne źródła
podają minimalną zawartość tlenu niezbędną do palenia się pyłu drzewnego od 5-7%
[20], przez 12%[18] do 17% [21].
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Zapobieganie zagrożeniu wybuchem pyłów drzewnych
Działania mające na celu redukcję zagrożenia wybuchem pyłów drzewnych można za-

kwalifikować do dwu grup:

- zapobieganie wybuchowi,

- zmniejszanie skutków wybuchu, jeśli do niego dojdzie.
W obu tych grupach można znaleźć zarówno rozwiązania formalno-prawne (bądź orga-

nizacyjne), jak i rozwiązania techniczne, odpowiednie dla przedstawionych powyżej pa-
rametrów opisujących własności wybuchowe konkretnego pyłu (w konkretnym zakładzie

produkcyjnym).
Działania podejmowane w tym zakresie są uregulowane rozporządzeniami odpowied-

nich ministrów [22,24,25] i PN-EN 1127-1:2001 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie

wybuchowii ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowei metodologia.

Wymagania wynikające z obowiązujących przepisów stanowią wskazówki dla projek-
tantów, konstruktorów i użytkowników maszyn, urządzeń i obiektów, w jaki sposób za-
pewnić bezpieczeństwo pod względem pożarowym i wybuchowym w obiektach, w któ-

rych mogą pojawiać się pyły drzewne.
Przykładem kompleksowego zapisu warunków mających na celu zapewnienie bezpie-

czeństwa pod względem pożarowym i wybuchowym w zakładach przerabiających drewno

może być norma amerykańska NFPA664 [26] podająca minimalne wymagania dotyczą-
ce odpowiedniej konstrukcji i zabezpieczenia takich obiektów, z uwzględnieniem m. in.

wymagań budowlanych, wymagań dotyczących instalacji i urządzeń elektrycznych, za-
chowania czystości i porządku, nadzoru nad źródłami zapylenia i zapłonu, środków

ochrony przeciwpożarowej, wentylowania lub tłumienia wybuchu.

Poniżej zostaną omówione konkretne środki techniczne, których zadaniem jest nie tylko

zminimalizowanie możliwości wybuchu pyłów (poprzez unikanie tworzenia mieszanin wy-

buchowych oraz unikanie pojawiania się źródeł zapłonu) ale i ograniczenie skutków ta-
kiego wybuchu.
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1. Zapobieganie tworzeniu się wybuchowych mieszanin pyłu drzewnego:

- regularne sprzątanie (odkurzanie).

Badania powypadkowe, szczególnie w przypadku wtórnych eksplozji, wykazują, że ok.

1.6 mm grubości warstwa pyłu drzewnego na podłodze pomieszczenia produkcyjnego
wystarczy do wytworzenia mieszaniny z powietrzem i wywołania wybuchu [27],

- odpylanie.

Aby efektywnie usuwać pył instalacja odpylająca powinna być wyposażona w lokalne
odciągi w miejscu powstawania pyłu. Konstrukcja odciągów powinna zapewniać przepływ
powietrza z prędkością 5-10 m/s, niezbędną dla wychwycenia ziaren pyłu, natomiast aby
zapobiec zablokowaniu systemu odpylającego przez złogi pyłu lub wiórów prędkość
przepływu powietrza w instalacji odpylającej powinna być nie mniejsza niż 17,5 - 20 m/s
[1, 28].
2. Zapobieganie pojawianiu się źródeł zapłonu:

- ofwarty płomień.

Zapobieganie pojawianiu się otwartego płomienia w przestrzeniach zagrożonych two-

rzeniem się mieszanin pyłów drzewnych z powietrzem można osiągnąć środkami organi-

zacyjnymi, np. przez bezwzględne przestrzeganie zakazu palenia, czy zakazu prowadze-
nia prac pożarowo niebezpiecznych [22] przy działających maszynach lub instalacjach.
Prowadzenie takich prac powinno być w każdym przypadku poprzedzone dokładnym

oczyszczeniem miejsca ich prowadzenia, aby uniknąć możliwości zatlenia się pozostało-
ści pyłu — co mogłoby doprowadzić do wybuchu przy ponownym uruchamianiu maszyn,

- gorące powierzchnie.
Obecność gorących powierzchni może być związana z działaniem urządzeń ogrzew-

czych, elektrycznych, a także urządzeń mechanicznych, których ruchome elementy kon-

taktują się ze sobą lub ciałami obcymi przy prędkościach większych od 1 m/s. Dopusz-
czalne temperatury zewnętrznych powierzchni urządzeńi instalacji, określone zostały w

rozporządzeniu z 1992r. [22]. Również w tym przypadku środki organizacyjne: prawidło-

wa eksploatacja i bieżąca konserwacja urządzeń (oraz stosowanie pułapek magnetycz-
nych zapobiegających przedostawaniu się przedmiotów metalowych do wentylatorów)
mogą być skutecznym sposobem ochrony przeciwwybuchowej,

- reakcje chemiczne.
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Reakcje te polegają głównie na powolnym utlenianiu pyłu przechowywanego w silosie
lub innym zbiorniku. Warunki przechowywania powodują słabe odprowadzanie ciepła, co

w rezultacie prowadzi do lokalnego podgrzania pyłu i może być przyczyną zatlenia się

pyłu. Również wskutek utleniania przechowywanego pyłu może powstawać palny tlenek

węgla CO, ułatwiający wywołanie wybuchu mieszaniny pyłu drzewnego z powietrzem.

Skutecznym sposobem zapobiegania zapłonowi przechowywanego pyłu jest kontrola je-

go temperatury, szczególnie jeśli przechowywany pył był uprzednio suszony (temperatura

samozapalenia pyłu przechowywanego w silosie maleje wraz ze wzrostem jego objętości
i wynosi 375 K dla 10 m*, 361 K dla 100 m? i 348 K dla 1000 m [2]).
3. Ochrona zagrożonych przestrzeni i urządzeń:

- stosowanie urządzeń zraszaczowych.

Zgodnie z normą [29], w zakładach przemysłu drzewnego urządzeniem zraszaczowym
o minimalnym czasie działania 30 min. powinny być chronione:

a) urządzenia do suszenia wiórów (oprócz ochrony urządzeniem zraszaczowym wy-
magane jest, aby wnętrza urządzeń do suszenia wiórów wyposażone były również
we własne, zainstalowane przez producenta urządzenia zapobiegające powstawaniu
i rozprzestrzenianiu się pożaru, jak również zapewniona była możliwośćich zasilania
wodą — w przypadku, gdy będą wymagać takiego zasilania),

b) przenośniki (w przypadku przenośników mechanicznych ochroną urządzeniem zra-
szaczowym należy objąć całość przenośnika),

c) cyklony (ochrona urządzeniem zraszaczowym wymagana jest w przypadku, gdy
urządzenie przyłączone do cyklonu bezpośrednio za nim jest również chronione),

d) zasobniki pyłu,
e) urządzenia do mielenia, kruszenia (wymagana jest ochrona urządzeniem zrasza-

czowym na wlocie i na wylocie),
f) urządzenia do przesiewania, filtry, wialnie.
W przypadku zakładów wytwarzających płyty wiórowe ochroną urządzeniem zrasza-

czowym powinny być objęte urządzenia wymienione w powyższych punktach a-f), znaj-
dujące się w obszarach przygotowania wiórów (w obszarach od wlotu suchych wiórów do
miejsca bezpośrednio przed ich zaklejaniem) i szlifowania płyt (w obszarach wyznaczo-
nych przez filtry, zasobniki, cyklony i pozostałe urządzenia, które w procesie technolo-
gicznym znajdują się za urządzeniami do szlifowania). W normie [29] operuje się tylko
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pojęciem wiórów. Wiadomo jednak, że większe od nich zagrożenie stanowią suche włók-

na drzewne, które powinny być rozpatrywane na równi z pyłem drzewnym.
4. Ograniczanie skutków wybuchu:

- aparatura odporna na ciśnienie wybuchu.

Jest to metoda stosowana niekiedy przy projektowaniu i konstrukcji małych zbiorników,

tak, aby wytrzymały maksymalne ciśnienie wybuchu mieszaniny pyłu drzewnego z po-
wietrzem (rzędu 1 MPa — Tabela 2) oraz maksymalną prędkość narastania tego ciśnienia
(rzędu 65 MPa/s — Tabela 2). Szczegółowe wytyczne projektowania takiej aparatury po-
daje [30],

- wentylowanie wybuchu (dekompresja).

Jest to najtańsza i najbardziej powszechna (również bardzo skuteczna) metoda zabez-
pieczenia instalacji przed skutkami wybuchu. W przypadku zastosowania dekompresji
zredukowane ciśnienie wybuchu, które musi wytrzymać chroniona instalacja zależy od
wybuchowości pyłu (określanej wskaźnikiem Ks), powierzchni otworu odciążającego,
objętości chronionej instalacji lub zbiornika oraz ciśnienia, przy którym otwiera się otwór
odciążający. Najstarszą metodą określania wielkości otworu odciążającego jest wykorzy-
stanie wskaźnika tej powierzchni [3]: dla instalacji o objętości do 30 m — 1 m?/6 m', dla

instalacji o objętości większej niż 300 m- 1 m?/25 mi. Jednak obecnie jest to raczej
wskaźnik kontrolny dla sprawdzania istniejących zabezpieczeń. Przy projektowaniu no-
wych zabezpieczeń w nowych instalacjach zaleca się [31] obliczanie wielkości otworu

odciążającego lub korzystanie z nomogramów opracowanych na podstawie badań do-
świadczalnych (przykład: Rys. 4).

Przykrycia otworów odciążających mogą być wykonane z elementów rozrywnych(płytki
z kruchych materiałów, membrany, folie), bądź jako klapy. Stosując wentylowanie wybu-
chu należy jednak pamiętać, że metoda ta wywołuje również pewne niekorzystne efekty
wtórne: wyrzut palącej się mieszaniny pyłowo-powietrznej z otworu odciążającego, wy-
tworzenie fali ciśnieniowej (podmuchu) przemieszczającego się w otoczeniu otworu,
miotanie odłamków elementu rozrywnego przykrywającego otwór odciążający,
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1 01 1 10 100
Powierzchnia odciążająca F Objętość zbiornika|V

Rys. 4. Nomogram do wyznaczania powierzchni odciążającej[31]

- tłumienie wybuchu.
Tłumienie wybuchu bazuje na wczesnym wykrywaniu płomienia pyłowego (30-100 ms

od momentu zapłonu). Po wykryciu płomienia następuje uruchomienie systemu składają-

cego się z zasobnika (zawierającego środek tłumiący i gaz obojętny pod ciśnieniem do

12 MPa, który służy do rozpylenia tego środka) oraz szybko-działającego zaworu piro-

technicznego połączonego z dyszą. Zawór otwiera się i w czasie 50 — 100 ms następuje
rozpylenie środka tłumiącego w chronionej objętości, stłumienie płomienia i ograniczenie
wzrostu ciśnienia w chronionej przestrzeni (do poziomu 20-50 kPa, wobec ok.1000 kPa
dla wybuchu nietłumionego, Rys. 5).

Do wykrywania wybuchu (lub płomienia) w najwcześniejszej fazie rozwoju wykorzystuje
się detektory ciśnieniowe i optyczne. Detektory ciśnieniowe membranowe, reagujące na
przekroczenie zadanego ciśnienia, stosuje się w systemach chroniących zbiorniki, nato-
miast w systemach chroniących rurociągi stosuje się detektory optyczne reagujące na
promieniowanie płomienia lub żarzące się ziarna pyłu. Do tłumienia wybuchów pyłów sto-
suje się proszki gaśnicze, które działają na płomień aerodynamicznie (wytwarzając przy
rozpylaniu silny podmuch), cieplnie (pochłaniając ciepło płomienia i obniżając jego tem-
peraturę) oraz chemicznie (przyspieszając rekombinację wolnych rodników w płomieniu).

Oprócz proszków stosowana jest również woda, para, CO;, i gazy obojętne. Automatycz-
ne systemy tłumienia wybuchu są najbardziej skuteczne przy wybuchach pyłów o Ks: <

30 MPa'm/s, a więc szczególnie nadają się do tłumienia wybuchów pyłów drzewnych,
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PRZEBIEG BIw BEZ TŁUMIENIA Rys. 5. Przebieg ciśnienia dla
a 8 wybuchu beztłumieniasl £ i z tłumieniem [17].
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- izolowanie chronionej objętości.
Izolowanie wybuchu zapobiega rozprzestrzenianiu się wybuchu w rurociągach i prze-

wodach oraz w wydłużonych zbiornikach. W celu odizołowania chronionej objętości sto-

suje się: wytwarzanie barier proszkowych (przy wykorzystaniu systemu podobnego do

automatycznego systemu tłumienia wybuchu, z optycznym detektorem płomienia), odcię-

cie płomienia za pomocą szybkodziałającej zasuwy lub zaworu, skierowanie płomienia w

inną przestrzeń za pomocą kierownicy wybuchu zainstalowanej na przewodzie.

***
Omówione wyżej środki organizacyjne i techniczne pozwalają na uniknięcie wybuchu

pyłu drzewnego albo przynajmniej zmniejszają niszczące skutki takiego wybuchu. Trzeba
jednak pamiętać, że choć pył drzewny może nie sprawiać wrażenia, że stanowi zagroże-
nie, to nie wolno go lekceważyć (pamiętając o zaistniałych już pożarach i wybuchach) i
należy zacząć działania zapobiegawcze od najprostszego i najbardziej skutecznego —

utrzymania czystości i porządku w hali produkcyjnej.
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ExplosionsdruckstoBfeste Behślter und Apparate: Berechnung, Bau und Prufung", 1990,

[31] Verein Deutscher Ingenieure, VDl-Richtlinie 3673 „Druckeniastung von Staubexplosionen", 1995.
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Wybuchy pyłów w świetle nowych regulacji Unii Europej-
skiej
Zamieszczony poniżej tekst jest uzupełnieniem wydrukowanego wyżejartykułu dr inż. M.

Wolińskiego.
Red.

Od 1 lipca 2003r wchodzi w życie dyrektywa ATEX Unii Europejskiej. Nazwa ATEXjest
skrótem od „Atmosphere Explosive". Dyrektywa dotyczy wszystkich maszyn i urządzeń
mechanicznych i elektrycznych włącznie z systemami zabezpieczającymi, które mogą
być zainstalowane w atmosferze grożącej potencjalnie wybuchem.

Określenie „maszyny i urządzenia” odnosi się do wszelkich jednostek wyposażenia,
które zawierają, albo w skład których wchodzą potencjalne źródła zapłonu i które wyma-
gają specjalnych urządzeń wbudowanych w ich konstrukcję, lub zainstalowanych w celu
zabezpieczenia tych źródeł przed zainicjowaniem eksplozji w otaczającej atmosferze.

Dyrektywa wymaga przeprowadzenia szczegółowej oceny ryzyka wszystkich miejsc
pracy narażonych na potencjalne wybuchy oraz zastosowania odpowiednich środków
bezpieczeństwa.

Dyrektywa ATEX definiuje atmosferę grożącą wybuchem jako mieszaninę powietrza
oraz gazów, par, mgieł lub pyłów, w której po pojawieniu się płomienia proces palenia
rozprzestrzenia się na całą mieszaninę.

Eksplozje pyłów stanowią dużą część wszystkich eksplozji przemysłowych i są przy-

czyną znacznych strat materialnychi ludzkich.

Wybuch pyłu jest szybkim paleniem się chmury pyłu, które rozpoczyna się jako małe
ognisko płomienia, szybko rozprzestrzenia się w całej, będącej do dyspozycji przestrzeni,
lub kończy się wraz z zużyciem całej, znajdującej się tam ilości tlenu. Szybkość rozprze-
strzeniania się płomienia wynosi dla większości materiałów 2 do 5 m/s.

Zdolne do eksplozji są: większość pyłów organicznychi niektóre sproszkowane metale.
Typowe przykłady takich pyłów występują w przemyśle płyt drewnopochodnych, w
szczególności w fabrykach płyt MDF, gdzie źródłami zapłonu są zwykle:

— otwarty płomień, gorące powierzchnie, tlące się lub żarzące się cząstki i iskry
pochodzące z przerabianego surowca,

— iskry powstające przy kontakcie metalu z metalem (np. w uszkodzonych wenty-
latorach),
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— iskry powstające przy uderzeniach ciał obcych, jak kamienie lub gwoździe o czę-

ści wentylatorów, lub innych maszyni urządzeń,
— uszkodzone części elektryczne, lub wyładowania elektryczności statycznej,
— przegrzanie cząstek drzewnych w suszarkach.

inimalna temperatura zapłonu chmury pyłu drzewnego wynosi 480*c, minimalne stę-
nie pyłu — 50 g/m* a minimalna energia zapłonu — 20 milidżuli.
leżeli przy ograniczonej eksplozji w obrębie np. cyklonu, silosu itp., w wyniku gwałtow-
go wzrostu ciśnienia nastąpi rozerwanie obudowy urządzenia, wtedy fala uderzeniowa
»że spowodować podniesienie pyłu spoczywającego na elementach konstrukcji, podło-
2, czy w innych miejscach. Może to doprowadzić do wtórnej eksplozji, która z reguły
t bardziej niebezpieczna i często katastrofalna w skutkach.
liektóre firmy produkują urządzenia do tłumienia eksplozji. Urządzenia te reagują tylko

mały płomień, który poprzedza eksplozję. Inne systemy kierują siłę eksplozji do bez-
cznej przestrzeni lub rozładowująją przez klapy przeciwwybuchowe.
odejście innego rodzaju polega na wykrywaniu źródła zapłonu w miejscu oddalonym
punktu, w którym występuje lub może wystąpić niebezpieczne stężenie pyłu. Gasze-
źródła zapłonu w postaci iskry lub żarzącej się cząstki wymaga użycia o wiele mniej-

:j ilości czynnika gaszącego niż gaszenie pożaru w kolektorze pyłu, cyklonie, czy silo-

Jo wykrywania takich Źródeł powinno się używać czujników podczerwieni, reagujących
temperatury niższe od 500*C. Większość dostępnych na rynku czujników nie jest jed-
cże zdolna do wykrycia temperatur niższych od 700*C. Reagują one na chwilowe, wy-
cie temperatury iskier i służą jedynie do stwierdzania ich obecności.
:zujnik powinien wykryć światło zapłonu i zadziałać w czasie 300 milisekund. Powinien
też reagować na bardzo niewielkie ilości energii cieplnej zawartej nie tylko w iskrach,
z także w żarzących się cząstkach, tzw. „czarnych ciałach” oraz w gorących cząstkach
talu trafiających z wentylatorów, rozdrabniarek, czy suszarek.
czarne ciała” mają temperaturę niższą od iskier, na poziomie 400*C, ale zawierają
icej energii cieplnej ze względu na większą masę. Iskry żyją bardzo krótko, a żarzące
cząstki mogą zagrażać przez czas o wiele dłuższy.
Jbecnie są już dostępne czujniki podczerwieni przeznaczone dla przestrzeni zamknię-
h, reagujące na temperatury począwszy od 250*C w czasie 100-300 milisekund. Mogą
; one zaprogramowane na różne temperatury alarmowe, na temperatury chwiloweigą służyć do monitorowania temperatury po suszarce.
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Oprócz tego dostępne są sensory wykrywające płomienie w przestrzeni otwartej i za-
mkniętej, np. wokół prasy, czy w zasobniku włókien.

Czujniki są zwykle podłączone do wielofunkcyjnego mikroprocesora aparatury kontrol-

nej, która możesię z nimi komunikować.
Dla zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa systemy wykrywania i gaszenia powinny

reagowaćz taką samą szybkością w przypadku wszystkich źródeł zapłonu i powinny wy-
czuwać różne poziomy energii cieplnej. Niestety, nie wszystkie dostępne dziś urządzenia
rozróżniają małe iskry i stosunkowo duże, gorące cząstki. W obu przypadkach reagują
tak samo. Iskra trwa jednak tylko przez moment i może zawierać stosunkowo mało ener-
gii, podczas gdy duża cząstka niesie więcej energii, może być bardziej niebezpieczna i

wymaga bardziej wszechstronnej oceny.
Jest rzeczą bardzo ważną, aby firma, która pragnie zainstalować system ochrony prze-

ciwwybuchowej upewniła się, że będzie mogła zmierzyć poziomy energii różnych źródeł
zapłonu i będzie w stanie zapewnić ilość środka gaszącego proporcjonalną do oczekiwa-
nego stopnia ryzyka.

Wkrótce ma się ukazać nowytyp czujnika, typ MGD, który wykrywa bardzo małe ilości

gazów, np. gazów wydzielających się przy rozkładzie termicznym i przy spalaniu określo-
nych materiałów, na co może być odpowiednio zaprogramowany. Taki „inteligentny nos”

daje sygnał zanim jeszcze rozpocznie się pożar. Może on być stosowany w przestrzeni
otwartej i zamkniętej.

Ze względu na wysoką czułość i szeroki zakres zastosowań urządzenia tego rodzaju
wydają się być urządzeniami przyszłościowymi.

Nowe regulacje Unii Europejskiej spowodują wiele trudności w małych przedsiębior-
stwach, które zainstalowały urządzenia chroniące pracowników przed pyłem (odpylanie,
transport i gromadzenie pyłu) i w konsekwencji nieświadomie zwiększyły w ten sposób
ryzyko eksplozji i pożaru.

W. O.

Wg: Wood Based Panels Intern. 2002, June/July, str. 46-47.
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Juraj Ladomersky'

Modernizacja kotłów do spalania odpadów drzewnych
jako sposób na zmniejszenie emisji związków
szkodliwych

Na Słowacji, jak również w innych krajach małe i średnie firmy spalające odpady
drzewne wyposażone są W kotły o nominalnej mocy do 2 MW.Sąto zwykle kotły starszej
konstrukcji, z nieciągłym podawaniem paliwa i niezbyt wykwalifikowaną obsługą. Ich ce-
chą jest to, że nie odnoszą się do nich limity emisji w zakresie stałych zanieczyszczeń,
tlenku węgla (CO) i węglowodorów wyrażanych jako ogólny węgiel organiczny.

W ramach wspomnianej mocy kotłów jedynym problemem z punktu widzenia limitów

emisji mogą być tlenki azotu (NO;). Z problemem tym ma się do czynienia tylko w przy-
padku kotłów SLATINA S 135/105 z paleniskiem cyklonowym, gdy spala się w nich pył ze
szlifowania i trociny z płyt wiórowych. Podstawowym sposobem na rozwiązanie tego pro-
blemu może być zwiększenie w istotny sposób komory spalania i zmniejszenie ilości

wprowadzanego powietrza, lub inny zabieg mający na celu zmniejszenie temperatury
płomienia w centralnym punkcie spalania pyłu i trocin.

Każde urządzenie przeznaczone do spalania musi spełniać wymagania dotycząceli-
mitów emisji zgodnie z przepisami ochrony atmosfery. Stare kotły do spalania odpadów
drzewnych nie spełniają oczywiście aktualnych wymagań BAT (Best Available Techno-
logy — najlepsza dostępna technologia). Nie zawsze jednak z punktu widzenia efektyw-
ności zabiegów modernizacyjnych jest rzeczą konieczną wymiana ich na nowe urządze-
nia. Trzeba najpierw wziąć pod uwagę koszty i możliwości takiej modernizacji starego ko-
tła, która zapewni spełnienie wymagań dotyczących emisji.

Przystępując do modernizacji należy uwzględnić specyficzne własności odpadów
drzewnych, chemizm spalania drewna i osiągnięcia wynikające z konstrukcji nowocze-
snych urządzeń. Praktyka dowodzi, że przy wykorzystaniu tej wiedzy można w wielu
przypadkach spełnić wymagania dotyczące limitów emisji wykonując tylko podstawowe
zabiegi w zakresie rekonstrukcji kotła oraz odpowiedniego przygotowania paliwa bezin-
stalowania wysokosprawnych systemów oczyszczania spalin.

' Prof. mgr Juraj Ladomersky, CSc, Technicka univerzita vo Zvolene, Fakulta Ekologie a Environmentali-
styki, Kolpasska 9B, 96901 Banska Śtiavnica, Słowacja
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Często spotykanym problemem w przypadku kotłów o nominalnej mocy ponad 2 MW

jest utrzymanie minimalnego poziomu emisji przy zmiennych warunkach eksploatacji, ja-
kimi są np.: nagłe zmiany wydajności kotła, eksploatacja kotła przy niskim poziomie wy-
dajności w stosunku do wydajności nominalnej oraz gwałtowne zmiany składu i właści-
wości paliwa.

Niezawodnym kotłem z punktu widzenia poziomu emisji również w zmieniających się
warunkach eksploatacji jest kocioł austriackiej firmy POLYTECHNIK. Jego zaletą jest cy-
frowa regulacja procesu spalania oparta na zasadzie rejestracji temperatury w pięciu
punktach komory spalania oraz pomiaru temperatury, zawartości tlenu i tlenku węgla w

spalinach. Również przy spalaniu odpadów drzewnych z wysoką zawartością azotu (od-
pady płyt wiórowych i pył ze szlifowania płyt wykańczanych powierzchniowo z zastoso-
waniem żywicy melaminowo-mocznikowo-formaldehydowej) nie ma problemu z utrzyma-
niem wymaganego poziomu emisji NOx i CO.

W zmiennych warunkach eksploatacji, przy prostszym systemie sterowania i przy niż-

szych kosztach inwestycyjnych bardzo dobrze sprawują się kotły belgijskie VYNCKE. Ko-
tły te, wykonywane w szerokim zakresie wydajności są przeznaczone do spalania syp-
kiego materiału drzewnego, o maksymalnej ziarnistości 25 mm (trociny, wióry). Oddziel-
nie można też dozować odpady kawałkowe.

Użytkownicy z dużym doświadczeniem eksploatacji innych typów kotłów, nie posiadają-
cych aparatury sterującej odpowiadającej współczesnemu stanowi techniki mogą przy-
gotowaćsię do oficjalnej kontroli emisji w taki sposób, że spełnią obowiązujące wymaga-
nia. Użytkownicy ci nie będą jednak w stanie wykazaćsię dobrymi rezultatami w przy-
padku niespodziewanej kontroli.

Niektóre kotły pochodzące z krajów zachodnioeuropejskich i nie posiadające odpo-
wiedniej regulacji mogą spełnić nawet najostrzejsze wymagania dotyczące emisji, ale tyl-
ko w dokładnie określonych warunkach. Gdy ich brak, następuje przekroczenie limitów.
Warunki te sprowadzają się do eksploatacji przy stałej wydajności, niższej od nominalneji
do równomiernego dozowania stosunkowo jednorodnego paliwa.

Większość kotłów na odpady drzewnejest tak zaprojektowana, że przy stabilnej eks-
ploatacji, przy wydajności przewyższającej 90% w stosunku do nominalnej i przy spalaniu
paliwa gwarantowanej jakości jest w stanie spełniać wymagane limity emisji. Bardziej zło-
żona sytuacja pojawia się w przypadku kotłów bardziej nowoczesnych, z dwustopniowym
spalaniem i automatycznym dozowaniem paliwa. Rzecz w tym, że dążenie do ponosze-
nia możliwie niskich kosztów inwestycyjnych przy chęci uzyskania najwyższej sprawności
powoduje, iż wtórna komora spalania nie ma odpowiedniej wielkości.
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W kombinatach drzewnych i meblarskich, gdzie najczęściej występują kotły na odpady
typu ĆKD, o nominalnych mocach 6-12 MW, wymagania dotyczące limitów szkodliwych
gazów mogą być spełniane, ale tylko przy określonych warunkach. Przeprowadzone
przez nas w zakładach przemysłowych badania spalania odpadów drzewnych wykazały,
że warunkami tymi były: stabilna praca kotła i konkretny odpad o stałym składzie i wła-

snościach.
W przypadku najstarszego kotła ĆKD o wydajnosci 8 t/h, z ręczną regulacją dozowania

paliwa znaleziono optymalny sposób dozowania konkretnego odpadu drzewnego, przy
którym osiągnięto stężenie CO ok. 450 mg/m? i stężenie ogólnego węgla organicznego
poniżej 50 mg/m*. Jednak już przy małej odchyłce od optimum stężenie CO wzrosło po-
wyżej 1000 mg/m? a nawet powyżej 2000 mg/m.

W końculat 80-tych w Europie Zachodniej poświęcono wiele uwagi modernizacji kotłów

do spalania drewna. Dotyczyło to urządzeń, które nie spełniały wymagań dotyczących
limitów emisji. Budowanotu dostatecznie duże komory spalania, lub pozostawiano je do-
budowując do nich przedpaleniska.

Każdy kocioł do spalania drewna wymaga przy modernizacji indywidualnego podejścia,
którego celem jest spełnienie wymagań odnośnie emisji. Często, po dokładnym ustaleniu

przyczyn przekraczania limitów emisji można osiągnąć ich spełnienie po wykonaniu pro-
stych prac w obrębie paleniska, jak np. naprawa rusztu w celu zwiększenia temperatury,
ujednolicenie dozowania paliwa, czy regulacja ilości doprowadzanego powietrza oraz
zainstalowanie urządzenia do oddzielania ze spalin stałych zanieczyszczeń.

Oprócz podstawowych warunków zapewniających dostosowanie się do limitów emisji,
także równomierne i ciągłe dozowanie paliwa i zachowanie mniej więcej jednakowego
składu spalanych odpadów pozwala w niektórych urządzeniach na zastanowienie się nad
celowością przebudowy kotła i zwiększeniem objętości komory spalania, lub dobudowa-
niem dodatkowego paleniska.

Innym wkładem w ochronę atmosfery może być zainstalowanie automatycznej regulacji
podawania powietrza do paleniska na podstawie pomiaru temperatury w odpowiednich
miejscach i pomiaru zawartości tlenu oraz stężenia CO w spalinach.

Próbowano też spalać odpady drzewne bezpośrednio na węglu, albo spalając drewno
wpływać na zmniejszenie stężenia szkodliwych substancji powstających przy spalaniu
węgla. Rozwiązanie takie nie spełnia oczekiwań ze względu na małą objętość komory
spalania węgla. Stężenia CO przewyższały tu 2000 mg/m* a stężenia stałych zanie-
czyszczeń w spalinach — 1000 mg/m).

Jak postępować przystępując do modernizacji starego kotła?
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Obecnie istnieją już duże możliwości zmniejszenia emisji stałych zanieczyszczeń i czę-
ściowo zmniejszenia gęstości dymu oraz w pewnym stopniu nieprzyjemnego zapachu za
pomocą wysokosprawnego oczyszczania spalin w cyklonach nowej generacji. Za pomo-
cą modernizacji kotła i odpowiedniego ustalenia parametrów jego eksploatacji można w
wielu przypadkach zejść poniżej górnych limitów z emisją CO, ogólnego węgla organicz-
nego i NO,. Należy podjąć następujące działania:
1. Wykonać pomiar emisji w różnych warunkach eksploatacji kotła (wysoka, średniai ni-

ska wydajność, różne odpady drzewne itp.), a także podczas jego rozruchu i wyga-
szania.

2. Przeanalizować rezultaty pomiarów i określić istotne czynniki mające negatywny
wpływ na emisję.

3. Na podstawie analizy rezultatów zdecydować jakie prace modernizacyjne byłyby ko-
nieczne dla osiągnięcia wymagań odnośnie limitów emisji.

4. Zbadać, czy proponowane prace są możliwe do zrealizowania i jakie będą ich koszty.
5. Wybrać optymalny sposób realizacji.

Tłumaczył z języka słowackiego W. Oniśko
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Piotr Borysiuk”

Sklejka elastyczna
Spośród wielu odmian sklejek produkowanych na świecie na szczególną uwagę, ze

względu na swoje „niezwykłe” właściwości, zasługuje sklejka elastyczna (flexible plywo-

od, Biegesperrholz) (rys. 1). Powszechnie znana i produkowana jest ona pod nazwą
PERFORM, aczkolwiek można też, zależnie od producentów, spotkać się z nazwami:
StagFlex, TaalFlex (w przypadku sklejki wytwarzanej w Izraelu) czy po prostu Biege-
sperrholz w odniesieniu do sklejki niemieckiej.

a) b)

Rys 1. Sklejka elastyczna i jej „możliwości” (7, 8)

Podstawową zaletą sklejek elastycznych, determinującą ich zastosowanie, jest możli-
wośćłatwego wyginania bez udziału ciepła i ciśnienia (rys. 1). Formowanie odbywa się
„na zimno”i uzyskuje się przy tym zdumiewająco małe promienie gięcia (nawet do 3 cm —

przy grubości sklejki 3 mm). Dodatkowymi atutami są: mała gęstość oraz dwie „gładkie”
powierzchnie. Ma to szczególne znaczenie przy wykonywaniu profili o złożonych kształ-
tach, które są widoczne z obu stron (np. profil „S”). Głównymi kierunkami wykorzystania
sklejek elastycznych są krzywoliniowe elementy wchodzące w skład wszelakiego rodzaju

'dr inż. Piotr Borysiuk, Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Drzewnym, Wydział
Technologii Drewna SGGW, ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa
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mebli, elementów aranżacji wnętrz, zabawek, a nawet jachtówi łodzi (rys. 2). W porów-
naniu do „tradycyjnych” materiałów (nacinany MDF, kształtki sklejkowe), stosowanych
powszechnie do uzyskiwania krzywoliniowych powierzchni, sklejki elastyczne odznaczają
się dużą łatwością stosowania. Wykonywanie nawet skomplikowanych profili nie wymaga
użycia specjalistycznego sprzętu. Uzyskuje się przy tym znaczące oszczędności czasu,
mniejszą pracochłonność i większą efektywność niż przy innych metodach kształtowania
profili. Warto również podkreślić, że w przeciwieństwie do nacinanego MDF, otrzymywa-
ne ze sklejki elastycznej wygięcia odznaczają się idealnie owalną powierzchnią. Sam
materiał może być natomiast frezowany i wykazuje dobrą zdolność utrzymywania gwoź-
dzi i wkrętów, czego nie można powiedzieć o wspomnianym MDF. Dużą zaletą sklejek
elastycznych jest również łatwośćich transportu i magazynowania, zaś części arkuszy
nie wykorzystane w danej chwili mogą być z powodzeniem składowanei użyte w później-
szych pracach.

Rys. 2. Przykłady wykorzystania sklejki elastycznej:
a — baryk (6), b — meble gabinetowe, biurkoi szafki (5)

Sklejki elastyczne produkowane są zależnie od grubościjako trzy lub pięciowarstwowe
z egzotycznego drewna liściastego (Gaboon, Okoume, Ceiba, Fuma itp.) przy użyciu
klejów termoutwardzalnych np. na bazie żywic melaminowych. W zależności od produ-
centa sklejki wytwarzane są w grubościach: 3, 5, 7, 8, 10, 12 i 16 mm. Dodatkowo można
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je łatwo łączyć ze sobą na grubość co stwarza szansę uzyskania praktycznie każdego
pożądanego wymiaru. Sklejki elastyczne wytwarzane są najczęściej (zależnie od produ-
centa) w rozmiarach:

1. 2440 mm x 1220 mm,
2. 2500 mm x 1250 mm,
3. 2500 mm x 1700 mm,

z układem słoi w poprzek lub wzdłuż arkusza co oznacza, że mają one możliwość wygi-

nania w jednym z tych kierunków. Standardowym wykończeniem sklejek elastycznych
jest szlifowane papierem o ziarnistości 120. Umożliwia to stosowanie dowolnych (zarów-
no kryjących jak i transparentnych) metod wykańczania ich powierzchni.

Sklejki elastyczne w porównaniu do tradycyjnych sklejek charakteryzują się specyficzną
budową (rys. 3). Forniry zewnętrzne mają zdecydowanie większą grubość w stosunku do
forniru środkowego — odwrotnie niż w przypadku zwykłych sklejek. Wytrzymałość sklejek
elastycznych oraz zdolność ich do wyginania zależy w dużej mierze od tej „cienkiej” war-
stwy środkowej. Stosuje się na nią specjalnie łuszczone forniry o grubości rzędu 0,8 mm,
z długowłóknistych gatunków drewna charakteryzujących się średnią gęstością i wytrzy-

małością na zginanie wyższą niż dąb czy jesion. Długie włókna forniru środkowego za-
pewniają także możliwość lepszego jego połączenia z fornirami warstw zewnętrznych. Te
z kolei mają już większą grubość i są pozyskiwane z gatunków drewna o cienkościen-
nych komórkach. Ułatwia to ich zgniatanie z jedneji rozciąganie z drugiej strony sklejki w
trakcie formowania profilu.

sklejka forniry sklejka
elastyczna zewnętrzne tradycyjna

I | |odceCO"asEe
aaa"| ||Umm=a=7>"="="="i Ls"

| NY zl l l

NN
forniry
środkowe

Rys. 3. Schematyczne porównanie budowy trzywarstwowej sklejki elastyczneji trady-
cyjnej



133

Tabela 1

Wybrane dane techniczne i parametry wytrzymałościowe sklejki elastycznej (1, 2, 3, 4, 8)
2440 mm x 1220 s ,

,
układ słojów wzdłuż

rozmiary arkuszy [mm] 2500 mm x 1250 R OE KUSZE
2500 mm x 1700

grubości arkuszy [mm] 3, 5, 7, 8, 10, 12, 16

konstrukcja 3 i b warstwowe
przybliżony min. promień gięcia 3 mm/3 cm, 5 mm/5 cm, 7 mm/7 cm, 8 mm/8 cm,
(grubość/promień) 10 mm/10 cm, 12 mm/14 cm, 16 mm/20 cm

gęstość [kg/m*] 300 — 350 — 400
moduł sprężystości [N/mm] w poprzek włókien 210
(dla skl. gr. 5mmiwilg. 10%) wzdłuż włókien 6300

|

wytrzymałość na zginanie [N/mm*]
w poprzek Na o |

wzdłuż włókien 3400
wytrzymałość na ścinanie [N/mm] 2,2

Literatura:
1. www.baillou.at/Pappel4.html
2. www.clarkswood.com/taalflex.htm
3. www.clarkswood.com/stagflex.htm
4. www.drewno.net/index.php?wyswietl=aktualnosci28nr=88id=1258typ=true
5. www.imeble.com.pl/euroholz/prezeuroh5.html
6. www.silverman.co.uk/products/sp01.htm
7. www.Wwischer-gmbh.de/sperrholz2.htm
8. www.wischer-qmbh.de/Kantenkatalog/news.htm
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Piotr Borysiuk'

Zastosowanie „wtrysku pary” w technologii prasowania
sklejki i LVL

Technologia prasowania z wtryskiem pary jest od lat wykorzystywana przy wytwarzaniu
grubych płyt wiórowych, MDF, jak również coraz częściej w produkcji płyt OSB. Zwięk-
szenie prędkości przenikania ciepła do środka płyty dzięki wprowadzeniu pary pozwoliło
efektywnie skrócić czasy prasowania wymienionych tworzyw drzewnych bez ujemnego
wpływu na ich parametry wytrzymałościowe. Od pewnego czasu w Forest Products Labo-
ratory w Stanach Zjednoczonych i Wood Research Institute na Uniwersytecie w Kyoto
były prowadzone prace badawcze nad możliwością przeniesienia tej technologii na grunt
tworzyw warstwowych (sklejka, LVL).

Podstawowym problemem, jaki wyłonił się w trakcie badań była mała przenikalność for-
niru. Podczas prasowania 5-warstwowej sklejki (grubość 12,7 mm) z zastosowaniem
wtrysku pary (3), okazało się, że zdecydowanie lepiej para penetruje w głąb tworzywa
przez pęknięcia i szczeliny w fornirze. W trakcie tych badań uzyskano co prawda nie-
znaczne skrócenie czasu prasowania, ale w wielu przypadkach (różne kombinacje ci-
śnienia prasowania, ciśnienia pary i czasu wtrysku pary) pojawiał się problem z rozwar-
stwieniem płyt. Dodatkowo, przy zastosowaniu wtrysku pary sklejki wykazywały większy
stopień sprasowania w porównaniu do prasowania tradycyjnego. Innym rozwiązaniem
była próba zastosowania do wytwarzania LVL ciągłego wtrysku pary z boku płyty (4).
Wymagało to jednak zdaniem autorów wprowadzenia do spoiny siatki, która poprawiła by
możliwość przenikania pary w głąb spoin (w poprzek prasowanego materiału).

Rozwiązaniem, które w pewnym sensie ułatwiło wprowadzenie technologii prasowania
z wiryskiem pary do produkcji sklejki i LVL była opracowana przez kanadyjskie przedsię-
biorstwo Forintek Canada Corp. technologia nacinania forniru podczas skrawania (1, 2).
Opiera się ona na zastosowaniu w skrawarce forniru obrotowej, walcowej listwy docisko-
wej z wystającymi „kolcami”, które „nacinają” fornir (rys. 1). Jak podają autorzy, zarówno
laboratoryjne, jak i przemysłowe badania wykazały, że wykonywanie nacięć na prawej
(przeciwrdzeniowej) stronie forniru, w kierunku słojów, w trakcie jego skrawania, daje w
efekcie następujące korzystne rezultaty:

„gładszy” fornir,
- mniejsze naprężenia wewnętrzne w skrawanym fornirze,
- krótszy czas suszenia fornirów,

"drinż. Piotr Borysiuk, Katedra Technologii, Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Drzewnym, Wydział
Technologii Drewna SGGW, ul. Rakowiecka 26/30 02-528 Warszawa
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- lepsze sklejenie poszczególnych fornirów

w
sklejce,

- szybszy transfer ciepła w głąb sklejki podczas prasowania,
- mniejsze niebezpieczeństwo zniszczenia spoiny klejowej przez parę, która ma łatwiej-

szą drogę „do wyjścia” ze sklejki.

AJAE = LI"

Rys. 1. Walcowalistwa dociskowaz wystającymi „kolcami” (2)

fragment arkusza forn.

:

nacięcia
9,5 mm

Rys. 2. Rozmieszczenie „nacięć” na arkuszu forniru skrawanego z użyciem nacinającej
listwy dociskowej (5)

Przedstawiona technologia, opracowana przez Forintek, stosowana jest obecnie przez
co najmniej kilkanaście zakładów w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (2). Pozyskane w
ten sposób forniry stanowią dodatkowo dobry materiał do wytwarzania sklejki z zastoso-
waniem technologii wtrysku pary (1, 2, 5). Badania przeprowadzone przez G. E.

Troughtona i C. Luma (5) wykazały w tym przypadku możliwość znacznego skrócenia
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czasu prasowania sklejki i LVL (tabela 1). W trakcie badań wykorzystano mieszany fornir
świerkowy, sosnowy i jodłowy o grubości — 3,1 mm (1/8 cala) wyprodukowany w Cantree
Plywood Co., o wilgotności 2,5 %. Arkusze forniru posiadały na powierzchni „nacięcia” o

długości 15 mm (rys. 2). Odstępy między nacięciami wynosiły: wzdłuż włókien — 12,5 mm
i w poprzek włókien — 9,5 mm.

Autorzy podkreślają jednocześnie, że płyty pozyskane przy zastosowaniu wtrysku pary
wykazywały podobne parametry wytrzymałościowe oraz jakość sklejenia, co płyty uzy-
skane w sposób tradycyjny. Należy tu jednak zaznaczyć, że w przypadku stosowania
wtrysku pary trzeba korzystać z żywic fenolowych odpornych na podwyższoną wilgot-
ność. Związaneto jest z niebezpieczeństwem „wymywania” kleju przez parę.

Tabela 1

Parametry wtrysku pary nasyconej i uzyskane rezultaty w skróceniu czasu prasowania (5)

Parametry prasowania Parametry wtrysku|Skrócenie czasu
Tworzywo SPIER ==" pary w stosunku do

ciśnienie|czas|temp.|ciśnienie czas|techn. tradycyjnej |

[Mpa]|[min]|[PC] [Mpa] [min] [%] |

7-warstw. sklejka rosnące
(-21 mm) 10655|159|044-057|'
13-warstw. LVL rosnące
(- 40 mm) 08|15|59|014-057 | a

Istotnym czynnikiem ograniczającym możliwość stosowania metody prasowania z wtry-
skiem pary, jest konieczność stosowania specjalnych pras. Ich odmienność polega na
konstrukcji półek — wyposażonych w dużą ilość, symetrycznie rozmieszczonych, otworów

(średnicy rzędu - 2 mm) do podawania pary. Prasy takie muszą być wyposażone również
w specjalne, niezwykle czułe układy do sterowania „wtryskiem pary” (ciśnieniem i czasem
trwania).

Literatura:
1. www forintek.ca.
2. www.premiergear.com.
3. Jokerst R. W., Geimer R. L., 1994: Steam-assisted hot-pressing of construction ply-

wood. Forest Products Journal, 11-12; 34-36.
4. Sasaki H., Kawai S., Umemura K., Eusebio D. A., Kuroki Y., 1994: Steam-injection

pressing in wood composite production. Second Pacific Rim Bio-based Composites
Symp.

5. Troughton G. E., LumC., 2000: Pilot plant evaluation of steam-injection pressing for
LVL and plywood products. Forest Products Journal, 1; 25-28.
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Maria Antoni Hikiert'

Pomiar wilgotności w ciągu płyt porowatych

1. Wprowadzenie
Proces produkcji płyt pilśniowych porowatych metodą mokrą jest procesem bardzo

energochłonnym. Intensyfikacja procesu suszenia może w zdecydowany sposób wpłynąć
na zredukowanie kosztów energii u producenta. Pierwszym krokiem na drodze do pod-
wyższenia zawartości suchej masy w płycie jest ciągły pomiar wilgotności kobierca bez
ingerencji w proces produkcji. Jeżeli znana jest zawartość suchej masy, możliwa staje się
jej korekta. Norweski Instytut Techniki Energetycznej z Kjeller w kooperacji z Fabryką Płyt

Pilśniowych (Hunton Fibre AS) pracuje od 1998 roku nad poprawą procesu suszenia i ma
na tym polu duże osiągnięcia. W dalszej części artykułu opisano zasadę działania urzą-
dzenia pomiarowego wilgotności, zasadę jej korekty i efekty z tego wynikające. Świadczą
one bezspornie o tym, jak dużo do powiedzenia ma nauka nawetwstarej technologii, i

jak opłacalne jest inwestowanie w postęp naukowy. Przedstawiony w artykule materiał
oparty został na referacie zaprezentowanym przez Norweski Instytut Techniki Energe-
tycznej z Kjeller na dorocznym zgromadzeniu Europejskiej Federacji Producentów Płyt
Pilśniowych FEROPA, które odbyło się w Bergen w Norwegii w maju 2000 roku.

2. Dodatkowe problemyz wilgotnością płyt
Wilgotność płyt pilśniowych opuszczających wydział produkcji jest parametrem bardzo

istotnym nie tylko z uwagi na koszt procesu suszenia i użytkowanie wyrobów, ale także
na samo magazynowanie. W magazynach płyt pilśniowych porowatych występowały i

nadal występują samozapłony, których przyczyną jest nierównomierna wilgotność na
przekroju płyty, co wynika z błędów w procesie suszenia. Straty z tego tytułu są nieba-
gatelnei to nie tylko z uwagi na zniszczenie pakietów płyt w których następuje samoza-
płon. Prawie każdy z zakładów płyt pilśniowych produkujących płyty porowate przeżywał
w swejhistorii mniejsze i większe pożary spowodowane tym zjawiskiem. W Polsce ostatni
groźny pożar miał miejsce w Zakładach Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie w 2001 roku.

Spłonął wówczas doszczętnie cały magazyn płyt wypełniony wyrobami o powierzchni 2,2
ha + powierzchnia zaadoptowana na magazyn 1,8 ha. Zniszczone zostały także po-
mieszczenia biurowe i socjalne o powierzchni około 0,1 ha. Mechanizm powstawania

"

mgr inż. Maria Antoni Hikiert, OB-RPPD w Czarnej Wodzie
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samozapłonu jest stosunkowo prosty. Źle wysuszone płyty mają dużo wyższą wilgotność
w środku przekroju niż na powierzchni i w warstwach przypowierzchniowych. Płyty takie
układane są na głucho (bezpośrednio jedna na drugą) w pakiety i w tych pakietach wsta-
wiane są do magazynu. Woda penetruje z warstw środkowych płyty do warstw zewnętrz-
nych dążąc do równomiernego rozkładu wilgoci. Warstwy zewnętrzne przyjmują tę wilgoć

a włókno drzewne pęcznieje pod jej wpływem wydzielając tak zwane ciepło pęcznienia.
Ciepło to ze środka pakietu odprowadzane jest bardzo powoli, ponieważ płyty są świet-
nym materiałem izolacyjnym. Zdarza się, że w pewnym miejscu przekroczona zostanie
temperatura krytyczna powodująca zapoczątkowanie procesu egzotermicznego rozkładu
drewna bez dostępu powietrza. Stojący w magazynie pakiet nie sygnalizuje niczym, że w

jego środku przebiega wydzielający ciepło proces prowadzący do zwęglenia płyt. Po

pewnym czasie z pakietu zaczyna wydobywać się dymi jest to dosłownie ostatnia chwila

dla jego wywiezienia z magazynui uniknięcia pożaru. Gdy pakiet zaczyna palić się ży-

wym ogniem, zwykle jest już za późno. Rozmiar strat zależy wtedy już tylko od szybkości
interwencji zakładowej jednostki straży pożarnej.

3. Zasady miejscowego pomiaru wilgotności
Zasadę pomiaru oparto o wysoko zaawansowaną technologię wykorzystującą strumień

szybkich neutronów do monitorowania kobierca. Neutrony są lekkimi cząstkami elemen-
tarnymi wchodzącymi w skład jąder atomów. Neutrony nie posiadają ładunku elektrycz-
nego. Pole elektryczne nie oddziałuje na neutronyi są one w stanie penetrować strukturę
atomową bez fizycznych przeszkód. Ciężar wodoru (H) stanowi 11,11% ciężaru wody
(HO). Włókno drzewne zawiera wagowo około 6,2% wodoru. Atom wodoru jest najlżej-

szym atomem materii i waży w przybliżeniu tyle co neutron. Jeśli neutron poruszający się
z dużą prędkością zderzy się z atomem wodoru o małej prędkości wynikającej z równo-

wagi termicznej w środowisku, neutron przekaże część energii atomowi wodoru tracącją,
czyli zmniejszając swoją prędkość. Po kilku zderzeniach neutron uzyskuje równowagę
termiczną środowiska. Jest to tak zwana termalizacja (spowolnienie) neutronów. Ilość
neutronów które uległy temu procesowi jest funkcją zagęszczenia wodoru w materiale
przez nie bombardowanym. Właściwość ta została wykorzystana do pomiaru zawartości
wody w drewnie. Przyrząd posiada detektor neutronów, które uległy termalizacji i radio-
aktywne Źródło szybkich neutronów. Liczba spowolnionych neutronów w stosunku do
wyemitowanych pozwala precyzyjnie określić zawartość wodoru a tym samym wilgot-
ność. Schemat przedstawiający zasadę pomiaru przedstawiony został na rys. 1.
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4. Przyrząd FDS do pomiaru zawartości wilgoci w linii produkcyjnej płyt
piłśniowych porowatych

Pierwszy aparat do pomiaru wilgotności kobierca płyt porowatych zbudowany w oparciu
o przedstawioną powyżej zasadę został zainstalowany w marcu 1998 roku w fabryce płyt

pilśniowych w Gjovik w Norwegii. Oznaczono go symbolem FDS. Linia produkcyjna na
której przeprowadzano prace została uruchomiona w 1932 roku, a więc jest to stara i wy-
służona linia. Firma Hunton Fiber AS posiada w Norwegii dwa zakłady produkujące płyty

pilśniowe i zaopatruje rynek w płyty porowate i twarde. W Gjovik istnieje jedna linia pro-
dukująca płyty porowate, na której wytwarza się około 30 różnych produktów, dla których

surowcem jest drobnica leśna i gałęziowa, oraz inne odpady powstające w gospodarce
leśnej. Aparat umiejscowiony został w linii produkcyjnej nad kobiercem za walcową prasą
wyżymającą przed suszarnią. Posadowiono go na ramie przymocowanejdo słupa tak, że
nie przeszkadza on w żadnym przypadku w procesie produkcji. Umieszczono go w

skrzynce o wymiarach około 40 cm X 20 cm x 20 cm, której całkowita masa wynosi w
przybliżeniu 5 kg. Odległość skrzynki od kobierca wynosi 35 mm a od krawędzi linii 1 m.

Detektor mieszczący się w skrzynce zawiera radioaktywne źródło neutronów, wzmac-
niacz, przetwornik cyfrowo analogowy (D/A converter) i urządzenie komunikacyjne. Sy-
gnały z aparatu są przekazywane do komputera monitorującego w sposób ciągły wilgot-
ność kobierca płyt. Możliwe jest także przyłączenie wskaźnika dla zwyczajnego systemu
kontrolnego, co zresztą ma miejsce w Hunton Fiber AS w Gjovik. Promieniowanie radio-
aktywne wytwarzane przez aparat jest bardzo małei nie stanowi żadnego zagrożenia dla

pracowników. Współczynnik kalibrujący dla każdego produktu jest określany przez po-
równanie z pomiarem wilgotności dokonanym metodą suszarkowo-wagową. Wstępne
wzorcowanie wykonane zostało w laboratorium instytutu jako część pracy badawczo roz-
wojowej. Wzorcowanie ostateczne zostało wykonane na linii produkcyjnej w czasie
pierwszej produkcji każdego z wyrobów. W odniesieniu do wzorcowania laboratoryjnego
dokonane zostały tylko niewielkie poprawki. Analizy laboratoryjne wykonano w oparciu o
metodę suszarkowo-wagowąprzy użyciu normalnej suszarki komorowej. Początkowo za-
stosowano szybszą metodę przy użyciu suszarki mikrofalowej, ale okazała się ona zbyt
niedokładna. Przy pomiarze wilgotności metodą suszarkowo-wagową trudno jest otrzy-
mać wyniki o dokładności większej niż +/-0,5%. Wcześniej, przed zastosowaniem urzą-
dzenia pomiarowego na każdej zmianie roboczej pobierano do analizy wilgotności 1 — 2
próbki. Dla wycięcia próbek z kobierca zatrzymywano linię. Dzięki zastosowaniu urzą-
dzenia wyeliminowano przerwy w pracy ciągu.
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5. Efekty instalacji FDS w linii produkcyjnej

Aparat FDS był użytkowany przez cztery lata w Hunton Fiber AS w Gjovik bezjakich-
kolwiek problemów. Niezmienność wskazań i trwałość urządzenia zostały sprawdzonei
nie ma oznak jakichkolwiek zmian. Porównanie uzyskiwanych wyników pomiarówz wyni-
kami analiz laboratoryjnych wilgotności kobierca wykazuje bardzo wysoki stopień zgod-
ności. Należy przy tym zaznaczyć, że bardzo trudno jest wykonać dokładną analizę
zgodności i zawsze występuje duże prawdopodobieństwo błędu, ponieważ próbki labo-
ratoryjna i przemysłowa nie mogą być tymi samymi wycinkami kobierca. Aparat pokazuje
uśrednioną wilgotność stosunkowo dużego obszaru z którego może być pobrana próbka

do badań laboratoryjnych. Lokalne różnice wilgotności między małymi wycinkami kobier-
ca są niedostrzegalne dla przyrządu określającego w sposób ciągły wilgotność pewnego
obszaru. Zainstalowanie aparatu FDS dało fabryce Hunton Fiber nowe informacjeojej
procesie produkcyjnym, które mogły być wykorzystane do wyrównania jakości produktu.
Przykładem tego jest cykliczna zmienność zawartości suchej masy przedstawiona na rys.
4 (wykres pierwszy), której wcześniej nie znano. Urządzenie pokazało, że zawartość su-
chej masy wykazywała wahania w granicach 5% w okresie 12 godzin, z czego wcześniej
nie zdawano sobie sprawy. Po optymalizacji procesu osiągnięto znaczny postęp, co ob-
razuje wykres drugi na rys. 4.
6. Nowe zastosowanie i konkluzja

Po doświadczeniach z urządzeniem FDS zdobytych na mokrym kobiercu, w Hunton Fi-

ber zdecydowano w roku 2001 zamontować nowy aparat FDS w ciągu za suszarnią. Ce-
lem było rozpoczęcie dla znalezienia zależności między końcową wilgotnością a absorp-
cją wody, które są związane ze zmianami wilgotności zrębków, stosowanymi dodatkami i
parametrami produkcji. Projekt jest w dalszym ciągu realizowany a wyniki badań będą
określone w przyszłości.

Efektem pomiaru wilgotności kobierca i kilku modyfikacji suszarni wiążących się z tym
był wzrost produkcji o 19% w latach 1998-2000. W tym samym czasie zużycie energii
zmniejszyło się o 4%. W roku 2001 i pierwszych miesiącach roku 2002 produkcja wzrosła
o dalsze 15% w stosunku do roku 2000. Oczekuje się dalszych udoskonaleń po zakoń-
czeniu realizowanego projektu.

Kontrola wilgotności kobierca uczyniła jakość produktu bardziej jednorodną i w efekcie
podniosła ogólną jakość. Ciągłość pomiaru umożliwiła w Hunton Fiber dokumentowanie
produkcji w dużo lepszy sposób. Wszystkie pomiary są obecnie zachowywane przez 2-3

miesiące, jeżeli nie ma okoliczności, które wymagałyby dłuższego ich przechowywania.
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Ryzyko powstania pożaru w czasie składowania zostało mocno zredukowane, z uwagi

na bardziej wyrównaną wilgotność w płytach porowatych. W przyszłości możliwym jest,
że skłoni to kierownictwo fabryki do obniżenia kosztów ubezpieczenia.

Aparat został zaprojektowany tak, aby go można było długo eksploatować w trudnych
warunkach produkcji. Projekt bazuje na długoletnich doświadczeniach uzyskanych w pra-
cy reaktorów jądrowych. Przewidywana żywotność radioaktywnego źródła neutronów wy-
nosi 20 lat. Źródło to jest zabezpieczone wewnątrz skrzynki tak, że w przypadku pożaru
nie zostanie uwolnione żadne promieniowanie.

Prototyp zainstalowany w Hunton Fiber w Gjovik okazał się bardzo stabilny i nie przy-

sparzał żadnych problemów. Dyrektor zakładu Hunton Fiber uważa, że spełnił on oczeki-
wania w odniesieniu do dokładności pomiarówi praktycznego użytkowania.

INSTRUMENT

Radioaciive source Detectorsa:

Fibre board
|.

Rys. 1. Schemat zasady pomiaru wilgotności
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Instrument

Head

IT Fibre board

Squecze
roller Drycr
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Rys. 2. Schematyczny rysunek procesu produkcji płyt pilśniowych porowatychi umiej-
scowienie w nim aparatów FDS
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Wykres pierwszy przedstawia cykliczną zmienność zawartości suchej masy
w czasie produkcji w 1998 roku.
Wykres drugi przedstawia tę zmienność w roku 2002 po optymalizacji procesu.
Widać tu wyraźny postęp.
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Mirosława Mrozek'

Płyty MDF dla budownictwa
Budownictwo szkieletowe z drewna i materiałów drewnopochodnych jest ekologiczneienergooszczędne. Pionierami i zdecydowanymi liderami w zastosowaniu tworzyw drzew-

nych w budownictwie są Stany Zjednoczone i Kanada.
W Polsce dia zdynamizowania rozwoju drewnianego budownictwa szkieletowego nie-

zbędnym jest uzupełnienie ograniczonych zasobów drewna o odpowiednie, tańsze mate-
riały drewnopochodne spełniające właściwe wymagania budowlane.

Określeniem wymagań dla wyrobów płytowych w aspekcie zastosowania ich w budow-
nictwie od wielu lat zajmuje się szereg jednostek naukowo-badawczych oraz przedstawi-
ciele przemysłu płytowego. Nadal jednak brak jest jednoznacznych wymagań dla mate-
riałów stosowanych i przeznaczonych dla budownictwa. Problem ten jestotyle trudny, że
materiały płytowe mogą mieć różnorodne zastosowanie w budownictwie np. jako poszy-
cie wewnętrzne elementów ściennych i stropowych, poszycie zewnętrzne elementów
ściennych, elementy konstrukcyjne stropów i stropodachów, deskowanie pod pokrycia
dachowe, podkłady pod podłogi, materiały izolacyjne i wiele innych.

Nowo powstające polskie normy, będące w większości adaptacją norm europejskich,
określają wymagania dla wyrobów płytowych w zależności od warunków ich stosowania,
wynikających z przeznaczenia płyt.

Wymagania te dotyczą właściwości fizyko-mechanicznych, takich jak: wilgotność, roz-
rzut gęstości w obrębie płyty, spęcznienie, wytrzymałość na rozciąganie w kierunku pro-
stopadłym do płaszczyzny płyty, wytrzymałość na zginanie statyczne i moduł sprężystości
przy zginaniu, wodoodporność oraz higieniczność. Nie obejmują jednak wielu właściwo-
ści istotnych dla zastosowania w budownictwie, takich jak: izolacyjność akustyczna,
przewodność cieplna, przepuszczalność pary wodnej, charakterystyka pożarowa, odpor-
ność na korozję biologiczną oraz odporność na uderzenie.

Zakres stosowania płyt drewnopochodnych w budownictwie zależy od wielu uwarunko-
wań, z których wymienić można:

— rodzaj elementów konstrukcji budynków,
— rodzaj płyt (ich właściwości techniczne, odporność na czynniki klimatyczne i destruk-

cyjne oraz możliwośćłączenia z innymi elementami w konstrukcji budynku),
— miejsce występowania w budynku,
— przepisy prawa budowlanego,
— przepisy w zakresie ochrony zdrowia lub ochrony środowiska.

"

mgr inż. Mirosława Mrozek, OBRPPD w Czarnej Wodzie



144

Dynamicznie rozwijający się system budownictwa szkieletowego, wymusza na produ-
centach poszukiwanie coraz to lepszych i doskonalszych rozwiązań materiałowych. Nowe
technologie przetwarzania odpadów drzewnych pozwalają na uzyskiwanie materiałów o
podwyższonych parametrach mechanicznych, zwiększonej odporności na korozję biolo-

giczną, jak również na działanie ognia. Produkcja takich wyrobów ma również duże zna-
czenie ekologiczne, ponieważ umożliwia zmniejszenie ilości zalegających na hałdach od-
padów drzewnych.

Przykładem tego mogą byćtu lekkie, dyfuzyjnie otwarte płyty Kronotec MDF firmy Kro-
nopol Żary.

Płyty Kronotec MDF produkowane są metodą suchą, z przeznaczeniem do komplekso-
wej budowy i izolacji podłóg, ścian i dachów. Wytwarzane są w dowolnych grubościachi
posiadają wysokie parametry fizyko-mechaniczne. Sam proces produkcji nie wpływa ne-
gatywnie na środowisko naturalne. W wyniku zastosowania do sklejania włókien drzew-
nych żywic izocyjanianowych, płyty Kronotec MDF są wolne od formaldehydui fenolu.
Rodzaje oraz niektóre własności techniczne płyt Kronotec MDF zawiera tablela 1.

Płyty Kronotec MDF posiadają bardzo niską gęstość oraz inne właściwości techniczne,
dostosowane do ich przewidywanego zastosowania.

W każdym pomieszczeniu mieszkalnym mamy do czynienia z tworzeniem się i wydzie-
laniem pary wodnej, która powstaje w wyniku naturalnych procesów życiowych człowieka.
Pomieszczenie oddycha, jeśli potrafi zapewnić swobodne przenikanie pary wodnej z
wnętrza pomieszczenia na zewnątrz. Tym samym zapobiega się jej skropleniu w po-
mieszczeniu lub w warstwach wewnętrznych ściany zewnętrznej. O swobodnym przeni-
kaniu pary wodnej decyduje względny opór dyfuzyjny materiału, który dla płyt Kronotec
MDF wynosi od 3 do 11.

Dzięki tym właściwościom płyty te zapewniają możliwość oddychania budynkom oraz
są idealnym materiałem drewnopochodnym na pokrycia zewnętrzne i wewnętrzne drew-
nianychi stalowych konstrukcji ścian i dachów.

Płyty Kronotec MDF zachowują się jak ludzka skóra: w przypadku nadmiaru wilgoci,
odprowadzają ją na zewnątrz, blokują natomiast przepływ wody w kierunku przeciwnym.
Poza tym, już w trakcie budowy można przekonać się o wysokich parametrach tych płyt.
Zapewniają one ochronę przed złą pogodą i wiatrem dla budynku już w jego stanie suro-
wym a wilgoć występująca w fazie budowy jest doskonale odprowadzana. Właściwości
dyfuzyjne płyt Kronotec MDF umożliwiają projektowanie przegród zewnętrznych bezfolii
paroizolacyjnej.

Płyty podłogowe mogą być zastosowanejako płyty wygłuszające pod tzw. podłogi pły-
wające, pod panele podłogowe, pod wykładziny PVC, marmoleum itp. Płyty FP (patrz ta-
bela 1) spełniają wówczas rolę wygłuszająco-ocieplającą, redukują drgania, tłumią
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dźwięki, eliminują ewentualne mostki cieplne i akustyczne. Płyty podłogowe układa się
np. na płycie betonowej przykrytej folią w celu odizolowania od ewentualnie kapilarnie
podciąganej wody z gruntu. A więc otrzymuje się zestaw: płyta betonowa, folia i płyty FP.
Gdy mamynp. starą, zniszczoną, drewnianą podłogę, ale wystarczająco mocną (nie za-
pada się pod wpływem chodzenia), i chcemy poddać ją renowacji, wówczas możemy
również stosować te płyty kładąc je bezpośrednio na zniszczoną podłogę. Następnie
układa się warstwy wierzchnie, np. panele podłogowe. W rezultacie otrzymuje się nową,
cichą, nieskrzypiącą podłogę, izolującą również ewentualnie od zimnego pomieszczenia
poniżej.

Płyty podłogowe można również układać na legarach (belkach drewnianych), przy ich

odpowiednim rozstawie (zależnym od właściwości płyty — wytrzymałości na zginanie, mo-
dułu sprężystości itp.). Im płyta ma lepsze parametry, tym większy może być rozstaw be-
lek, tak żeby nie nastąpiło ich załamanie pod wpływem przyłożonego od góry obciążenia.

Zastosowanie tych płyt uwalnia nas od mokrych prac budowlanych wewnatrz, wylewa-
nia jastrychów oraz przestojów technologicznych podczas procesu budowy. W porówna-
niu z tradycyjnym, wylewanym jastrychem — całkowicie ograniczamy wprowadzanie wil-
goci do wnętrz pomieszczeń podczas budowy.

Płyty podłogowe mają specjalnie ukształtowane wąskie płaszczyzny, co ułatwia ich
montaż oraz użytkowanie. Płyty FP 18 i FP 25 łączone są na specjalne klinowe połącze-
nie, które zapobiega „rozchodzeniu się” ich w trakcie użytkowania, natomiast płyty FP 35
posiadają wąskie płaszczyzny 2- lub 4- stronnie frezowane na pióro i wpust.

Płyty ścienne i dachowe można mocować do konstrukcji budynku, a więc — szkieletu
drewnianego (lub stalowego) na ścianachi do krokwi, kratownic lub belek dachowych ja-
ko wykończenie powierzchni. Natomiast w przypadku mocowania na łatach, z możliwo-
ścią „oddychania” tych płyt, można uzyskiwać następujące układy:

— płyty ścienne WP, następnie łaty i warstwa zewnętrzna np. tzw. szalówka, siding,
boazeria zewnętrzna, płyty cementowe + tynk. W przypadku elewacji klinkierowej:
płyta ścienna - pustka powietrzna- ściana klinkierowa mocowana kotwami do WP;

— płyty dachowe DP, następnie łaty i dachówki, blacha lub inne pokrycia na łatach.
Chodzi o to, aby pozwolić tym płytom oddychać i oddawać dalej wilgoć otrzymaną z

wnętrza budynków. Wówczas właśnie ukazują się zalety dyfuzyjnie otwartych płyt Kro-
notec MDF.

Płyty dachowe mają ukształtowane wąskie płaszczyzny na specjalne połączenie pióroiwpust Liqui-Safe. Gwarantuje to szczelność konstrukcji przekrycia i zapewnia odpływ
skroplin już przy nachyleniu dachu 15% — w przypadku zastosowania płyt DP 50 i 18% — w
przypadku zastosowania płyt DP 35.
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Leszek Danecki'

Płyty dźwiękoizolacyjne
Nowoczesne budownictwo w znaczący sposób przyczyniło się do rozwoju nowych ma-

teriałów budowlanych, w tym również rozwoju nowych materiałów izolacyjnych. Obecny
rynek, zarówno krajowy jak i zagraniczny, oferuje szereg nowych materiałów izolacyjnych
o szerokim przeznaczeniu. Ponieważ wykonanie dobrej izolacji nie jest sprawą prostą i

powszechną, zatem bardzo ważną istotą jest wiedza na temat zasadności stosowania w
budownictwie poszczególnych rodzajów materiałów izolacyjnych, ich zalet oraz wad.

Jednym z nowych materiałów izolacyjnych, który niedawno pojawił się na krajowym

rynku materiałów budowlanych, są płyty dźwiękoizolacyjne z włókien syntetycznych. Ten

nowy produkt, który jest produktem mało znanym i zarazem słabo rozpowszechnionym w

krajowym budownictwie, stosowany jest już od kilku lat w krajach UE (głównie Niemcy,

Szwajcaria, Dania). Produkt ten sprzedawany jest pod nazwą płyty izolacyjno-akustyczne
lub płyty ocieplająco-wygłuszające z tworzyw syntetycznych.

W zależności od producenta i zastosowanej technologii, do produkcji stosowane są
włókna poliestrowe, polipropylenowei polietylenowe lub ich mieszaniny. Udział poszcze-
gólnych rodzajów włókien jest różny w zależności od przyjętej technologii produkcji.

Płyty jako wyrób gotowy sprzedawane są w arkuszach, głownie o wymiarach 60 cm x

100 cm oraz 80 cm x 120 cm w trzech sortymentach grubościowych, tj. 4, 9 oraz 15 mm.
Dzięki specyficznym lub też ukierunkowanym właściwościom jakimi cechują się te płyty,

znalazły one bardzo szybko szereg różnorodnych zastosowań. Oprócz podstawowej za-
lety, tj. poprawy izolacji akustycznej, której wartość przedstawiono w tabeli poniżej, po-
siadają szereg innych, a mianowicie:

— poprawiają izolację termiczną,
likwidują naprężenia przy renowacji podłóg drewnianych,
poprawiają izolację akustyczną na schodach i podestach,
likwidują naprężenia na świeżych, podatnych na skórcz powierzchniach betonowych,
jastrychowych oraz powierzchniach mieszanych,
dobrze i skutecznie wyrównują powierzchnie przy klejeniu płytek na płytki,

dobrze łączą ceramikę oraz okładziny kamienne z drewnem (likwidują naprężenia).
Oprócz podstawowego zastosowania jako izolacji akustycznej płyty te stosuje się rów-

nież jako warstwę odcinającą między starym podłożem a nową okładziną wykańczającą,
do łączenia okładzin ceramicznych i kamiennych z drewnem i materiałami drewnopo-

"
mgr inż. Leszek Danecki, OB.-RPPD w Czarnej Wodzie
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chodnymi, niwelując wszelkie naprężenia i odkształcenia. Jednocześnie przy kładzeniu
wszelkich izolacji akustycznych są one dodatkowo dobrym izolatorem ciepła.

Chociaż płyty te są wyrobem stosunkowo młodym, to producenci zachodni ciągle roz-
wijają i ulepszają ten wyróbi rozszerzają jego zastosowanie. Od niedawna przystosowa-
no je do montażu ogrzewania podłogowego jako podłoże izolacyjno-akustyczne i jedno-
cześnie izolację zmniejszającą straty ciepła. Płyty produkowane w tej wersji posiadają
grubość 20 mm i wyposażone są w kanały do montażu instalacji grzewczej elektrycznej.

Należy spodziewać się, że produkt ten będzie nadal rozwijany i znajdzie jeszcze szereg
zastosowań i to nie tylko w budownictwie.

Tabela 1

Charakterystyka płyt

Lp Własności nia Le
4 9 15

1 |Ciężar powierzchniowy [kg/m"] 3,1 6,3 10,3
2 |Gęstość średnia [kg/m*] 775
3 |Polepszenie tłumienia kroków [dB]:

luzem układane —_ 18 20
w połączeniu z płytą kamienną _— 10 12

(DIN52210)
4 |Przewodność cieplna [W/mK] 0,0742 0,0742 0,0742
5 |Opór ciepła [mK/W] 0,16 0,23
6 |Wspólczynnik przenikania ciepła 6,2 4,2

[W/m*K]

7 |Moduł sprężystości [N/mm”] 213 213 213
8 Stopień palności (DIN 4102) B2 B2 B2

9 |Nasiąkliwość max [%] 65 65 65

W roku 2001 w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym w Czarnej Wodzie zostały podjęte
wstępne prace badawcze nad wytworzeniem płyt izolacyjnych z włókien syntetycznych.
Prace te zakończone zostały opracowaniem technologii oraz wdrożeniem produkcji tych
płyt w Ośrodku. Seryjna produkcja została uruchomiona w miesiącu lipcu 2002r. i trwa
nieprzerwanie dotychczas.
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Opracowana przez Ośrodek technologia jest dostosowana do warunków surowcowych,
jakie istnieją w kraju. Wykorzystuje ona wyłącznie surowce w postaci odpadów kawałko-
wych tkanin i włóknin poliestrowych i polipropylenowych powstających u krajowych pro-
ducentów.

Technologia produkcji płyt dźwiękoizolacyjnych z włókien syntetycznych w ogólnym za-
rysie podobna jest do produkcji płyt wiórowych lub też płyt pilśniowych metodą suchą.
Zasadnicza różnica istnieje w doborze odpowiedniego składu surowca, jego rozdrobnie-
nia oraz techniki prasowania.

Surowiec, którego skład ilościowy jest ściśle określony zostaje poddany procesowi roz-
drabniania. Proces rozdrabniania jest procesem jednostopniowym, w wyniku którego
otrzymuje się mieszaninę o charakterze włóknisto-płatkowym. Tak przygotowana mie-

szanina zostaje skierowana do zaklejarki, gdzie dodane jest odpowiednio przygotowane
lepiszcze w celu nadania spójnościi trwałości uformowanemu kobiercowi oraz w celu
uzyskania odpowiedniej klasy palności. Proces prasowania płyt przebiega przy ściśle
określonej temperaturze oraz przebiegu krzywej prasowania. W wyniku doboru odpo-
wiedniej temperatury oraz wielkości nacisku w prasie gorącej surowiec o niższej tempe-
raturze topnienia staje się plastyczny i powoduje spajanie pozostałych włókien, które po-
siadają wyższą temperaturę topnienia.

Opracowana technologia produkcji płyt dźwiękoizolacyjnych z włókien syntetycznych
jest produkcją bezodpadową, a wszelkie odpady powstające w trakcie produkcji są w
sposóbciągły zawracane do procesu.

Produkcja płyt wg metody opracowanej w OB-RPPD ma dużą szansę na rozwój. Ist-

niejąca w kraju baza odpadowych surowców syntetycznych jest bardzo duża, a sami pro-
ducenci włókien i tkanin syntetycznych, u których odpady takie powstają mają istotne
problemy techniczno-technologiczne z ich zagospodarowaniem.

Należy spodziewać się, iż w najbliższej przyszłości ten odpadowy surowiec do produkcji
płyt dźwiękoizolacyjnych, będzie dostępny nieodpłatnie lub też sam wytwórca będzie do-
płacał do ich przetworzenia.



150

Włodzimierz Oniśko

Chiny — krajem rozwijającego się przemysłupłyt drewno-
pochodnych

W dniach od 12 do 15 marca 2002r odbyły się w Pekinie IX Międzynarodowe Targi Ob-
rabiarek do Drewna i Wyposażenia dla Przemysłu Meblarskiego (Woodworking Machine-

ry and Furniture Manufacturing Equipment - „WM Fair China 2002”) i IX Międzynarodowe
Targi Akcesoriów Meblowych, Materiałów i Produktów Pochodzenia Drzewnego (Furnitu-
re Accesories, Materials and Wood Products - „Furniwood China 2002”). Całość nosiła
skróconą nazwę „WM Fair/Furniwood China”. Targi te odbywają się co dwa lata od 1986r.

Przybrały one wyraźnie na znaczeniu (wzrost o ponad 20% w porównaniu do roku 2000)
ze względu na zanotowany ostatnio rozwój przemysłu drzewnego. Przykładem może być
przemysł meblarski, którego wzrost tylko w ciągu ubiegłego roku szacuje się na 15%. Na

targach prezentowało swoje osiągnięcia 350 wystawców z 283 krajów Europy, Azji i USA.
Jeżeli chodzi o płyty drewnopochodne, to oprócz znanych firm, przede wszystkim euro-

pejskich, lecz także amerykańskich na szczególną uwagę zasługują firmy chińskie, które,

jak się okazuje wytwarzają już od lat pełen zestaw maszyn i urządzeń dla płyt pilśnio-
wych, wiórowych, sklejki itp.

Wśród nich największym, jak można sądzić, jest Szanghajskie Przedsiębiorstwo Pro-
dukcji Maszyn dla Płyt Drewnopochodnych (Shanghai Wood Based Panel Machine Co.
Ltd.), które wystawiało swoje urządzenia na targach w Mediolanie w maju 2002r (patrz
Biul. Inform. OBRPPD nr 1-2, 2002, str. 78). W Pekinie miało ono bardzo dużei robiące
wrażenie stoisko, jak przystało na firmę, która dostarczyła już 110 samych linii produkcyj-
nych płyt MDFi której udział w rynku chińskim w tej dziedzinie wynosi 60%. Produkcja
płyt MDF zaczęła się w ostatnich latach rozwijać w Chinach bardzo szybko, o czym
świadczyć możefakt, że tylko w 2001r Przedsiębiorstwo to sprzedało 19 linii a w styczniu

i w lutym 2002r złożono już w nim zamówienia na 10 linii. A przecież istnieją jeszczei inni
wytwórcy maszyn w tej dziedzinie; rozwija się też import urządzeń z firm europejskich.

Produkowane w Chinachlinie z biegiem lat stawały się liniami o coraz większej zdolno-
ści produkcyjnej. Na początku lat 90-tych były to małe jednostki o rocznej wydajności 15
tys.m*. Aktualnie wynosi ona 50 tys. m*i 75 tys. m*. Linie te zaopatrywane są obecnie w
defibratory austriackiej firmy Andritz, która, jak się wydaje, zdobyła mocną pozycję na
rynku chińskim. Chińskie przedsiębiorstwa nie wytwarzają jeszcze pras o działaniu cią-
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głym, ale wiadomo, że pracują one nad tym zagadnieniemi nie ulega wątpliwości, że w

niedługim czasie uporają się z nim.

Omawiana szanghajska firma rozpoczęła działalność w 1962r i specjalizowała się po-
czątkowo w produkcji maszyn i urządzeń dla twardych płyt pilśniowych metoda mokrą.
Dzisiaj profil produkcji jest o wiele szerszy i obejmuje defibratory, maszyny formujące,
stacje nasypowe, prasy wstępne, prasy gorące jedno- i wiełopółkowe, suszarki rurowe,
szlifierki, urządzenia odpylające i wiele, wiele innych.

Oprócz rynku krajowego firma kieruje również swe wyroby na eksport. Od 1975r sprze-
dała ona 12 kompletnych linii technologicznych do Wietnamu, Pakistanu, Kenii, Nigerii,

Indonezji, Malezji i Iranu. Linie te przeznaczone były do produkcji twardych i porowatych
płyt pilśniowych metodą mokrą, płyt MDFi płyt wiórowych. W Wietnamie montowana jest
też linia laminowania płyt.

Jeżeli chodzi o płyty wiórowe, to nie cieszą się one w Chinach popularnością wśród
meblarzy, którzy wolą stosować płyty MDF. Istniało tu wiele zakładów małych o wydajno-
ści zaledwie 5-8 tys. m3/rok. Zakłady te poupadały i ogólna liczba fabryk płyt wiórowych

zmniejszyła się w ciągu ostatnich 2-3 lat z 325 do około 100.

Szanghajskie Przedsiębiorstwo Produkcji Maszyn ma 51% udziałów w pięciu zakładach
produkcyjnychi, nie mając laboratorium badawczo-rozwojowego, może przeprowadzać w
nich od razu doświadczenia na skalę techniczną w przypadku testowania na przykład
nowych surowców.

W ten sposób postąpiono przed wyeksportowaniem do Malezji pierwszej w świecie linii
płyt MDF z palmy oleistej, czy przed dostarczeniem na rynek krajowy linii do przerobu
bagassy.

Na marginesie można tu zaznaczyć, że powierzchnia upraw trzciny cukrowej w Chinach
zmniejsza się ze względu na import cukru z Kuby.

Oprócz omówionego wyżeji, jak się wydaje, największego, istnieje jeszcze w Chinach
cały szereg zakładów produkujących maszynyi urządzenia dla przemysłu płytowego (ze
względu na trudności przekładu w dalszym ciągu tekstu ich nazwy przytaczane będą w
języku angielskim).

Tak więc w północno-zachodniej części Chin działa Northwest Zhangda Artificial Bo-
ard Machinery Co. Ltd., który oferuje kompletne linie do produkcji płyt MDF o zdolno-
ściach produkcyjnych do 100 tys. m3/rok. W ramach tych linii wytwarzane są prasy wielo-

półkowe oraz defibratory, do których silniki sprowadzane są jednak z Japonii, lub z Euro-
py. Przedsiębiorstwo wytwarza też segmenty mielące.
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Również kompletne linie technologiczne dostarcza Suzhou Xinxieli Enterprise Deve-

lopment Co. Ltd. Zaopatruje je ono w defibratory firmy Metso. Przedsiębiorstwo produ-
kuje też linie do wykańczania płyt z prasami krótkotaktowymi i linie do laminowania wyso-
kociśnieniowego.

Sufoma Co. Ltd. Jest producentem szerokiej gamy maszyn do produkcji i obróbki płyt.
W ofercie tej firmy są kompletne linie płyt MDF, wiórowych, OSB, stolarskich i sklejki, a
także linie paneli podłogowych i impregnacji papierów żywicą melaminową. Produkowane

są tu prasy krótkotaktowe, szlifierki szerokotaśmowe, rębaki i skrawarki oraz defibratory
44”.

Defibratory oraz kompletne wyposażenie do produkcji różnego rodzaju płyt drewnopo-
chodnychoferuje też firma Dong Guan Huan Hung Industrial Co. Ltd.

Producentem termorozwłókniarek o średnicy tarcz 42”, a także łuszczarek bezkłowych,
rębaków tarczowych oraz urządzeń do produkcji płyt OSB jest przedsiębiorstwo
Zhenjiang Forestry Machinery Plant.

Wymienione wyżej przykłady nie wyczerpują, oczywiście, całej gamy chińskich produ-
centów maszyn dla przemysłu płytowego, mogą jednak świadczyć o dużym i rosnącym
potencjale w tym zakresie podobnie, jak to ma miejsce w całej gospodarce tego ogrom-
nego kraju.

Cechą charakterystyczną oferowanych urządzeń chińskich są ich bardzo konkurencyj-
ne ceny w porównaniu do cen wytwórców europejskich. Ma to szczególne znaczenie dla
krajów rozwijających się głównie w obszarze Azji Południowo-Wschodniej, gdzie penetra-
cja chińska jest bardzo intensywna.

Z drugiej strony przedsiębiorstwa chińskie uważnie obserwują postęp technologiczny,
jaki reprezentują firmy zachodnioeuropejskie i chętnie nawiązują współpracę z nimi oraz
zakupują urządzenia i aparaturę firm będących w czołówce światowej.

Przykładem możetu służyć wspomniana już wyżej współpraca z firmą Andritz i Metso a
także z innymi firmami (patrz niżej) oraz szeroko praktykowany zakup urządzeń i aparatu-
ry kontrolno-pomiarowej i monitorującej w znanych firmach zachodnich, jak np. GreCon.

Ogromny i rozwijający się rynek chiński powoduje, że na targach w Pekinie obecne były
w zasadzie wszystkie liczące się firmy zachodnioeuropejskie.

Wśród największych dostawców kompletnych linii produkcyjnych wymienić należy takie,
jak:

Dieffenbacher, który w 2002r dostarczył do Chin trzecią jużlinię płyt MDF z największą
w tym kraju prasą ciągłą o wydajności 150 tys. m*/rok, a także dwie największe linie do
krótkotaktowego laminowania o łącznej wydajności 1,2 mln m?/rok
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Andritz, który wyposażył już w swoje urządzenia a przede wszystkim w defibratory 37
linii płyt MDF.

Metso, którego defibratory typu M.i całe linie produkcyjne płyt MDF i płyt wiórowych

pracują od kilku lat w wielu chińskich przedsiębiorstwach.
Siempełkamp, którego kilka pras ContiRoli od kilku lat z powodzeniem zdaje tu egza-

min.
Nie sposób tu wymienić wszystkich pozostałych europejskich dostawców maszyniurządzeń, nie można jednak pominąćtakich, jak chociażby Angelo Cremona (ponad 50

skrawarek fornirów i linii suszenia w ciągu ostatnich 10 lat), Cefla srl (ponad 20 linii wy-
kończeniowych), Imal, Steinemann (ok. 65 linii szlifowania), Vits (25 linii do impregnacji
papierów dekoracyjnych), Babcock (10 suszarek), Vyncke (6 kotłowni), Dynea (fabryka
joint venture w Pekinie z produkcją roczną 60-70 tys. żywic klejowych z drugą, podobną
w budowie), Raute, Pallmann, Wemhóner itd., itp.

Rozległe terytorium Chin obejmuje wiele stref klimatycznych, w których problem surow-
ca drzewnego zarówno jeśli chodzi o jego skład gatunkowy, jak i możliwości pozyskiwa-
nia są bardzo różne. Tak na przykład na terenach północnych przerabia się głównie so-
snę, a w umiarkowanym klimacie dość powszechnym surowcem jest drewno topoli po-
chodzące z plantacji. Wykorzystuje się też do produkcji płyt rośliny jednoroczne, jak
wspomniane już wyżej odpady trzciny cukrowej (bagassa), czy słomę.

Topola z plantacji jest głównym surowcem stosowanym w zakładach firmy „Plantation
Timber Products Group” (PTP) zlokalizowanych w Leshan (Prowincja Sichuan) i w mie-
ście Shishou. W zakładach tych produkuje się płyty MDF na dwóch prasach ciągłych
Dieffenbachera z 1977 i 1999r o rocznej wydajności 130 tys. m? każda. W grudniu 2001r.
uruchomiono też zakupioną od Isoroy we Francji 11-letnią linię płyt cienkich Mende'go o
rocznej wydajności 100 tys. m*. W masę włóknistą zaopatruje tę linię defibrator M48 firmy
Metso.

PTP jest wiodącym przedsiębiorstwem branży płytowej w Chinachi jednym z najwięk-
szych w Azji. Oprócz płyt surowych wytwarza ono panele podłogowe, płyty laminowane,
płyty z bezpośrednim nadrukiem i oklejane fornirem, a także wytłaczane płyciny drzwio-
we. Na własne potrzeby, ale i na rynek produkuje żywice klejowe.

Przedsiębiorstwo dysponuje rozległą siecią biur sprzedaży, współpracuje z domami to-
warowymi i ma w całym kraju ponad 700 sklepów detalicznych.

Należy zaznaczyć, że panele podłogowe zyskują sobie w Chinach coraz większą po-
pularność. Istnieje bardzo wiele importowanych, ale też i produkcji krajowej linii lamino-
wania płyt w prasach krótkotaktowych, w tym laminowania wysokociśnieniowego.
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W relacjach z poszczególnych zakładów podkreśla się panujący tam wyjątkowy porzą-

dek i wzorową czystość. W jednym z zakładów np. prasa, która dostarczona była przed
13 laty wygląda tak, jakby była zmontowana zaledwie miesiąc temu.

Ta czystość, porządek i dbałość o ochronę środowiska uderza też w przypadku 50-
letniego już kombinatu drzewnego zlokalizowanego nieomal w samym centrum Pekinu,
zaledwie 2,5 km od słynnego placu Tiananmen. W skład kombinatu wchodzą: tartak, fa-
bryka mebli, stolarnia, linie laminowanych paneli podłogowych oraz linia płyt wiórowychi
linia MDF. Ta ostania wyposażona jest w prasę ContiRoll z 1999r o nominalnej wydajno-
ści 100 tys. m*/rok. W przedsiębiorstwie tym 70% udziałów ma Kronospan a poza tym
pozostaje ono w joint venture z firmą Dynea (żywice klejowe). Wstępnie impregnowane
papiery dekoracyjne są importowanez fabryki Kronospan w Polsce. Fabryka zaopatruje
się w surowiec topolowyz plantacji.

Brak jest niestety materiałów, które pozwoliłyby na pełną, ilościową charakterystykę
przemysłu płyt drewnopochodnych w Chinach. Co do płyt MDF, to według informacji
podanej przez dyrektora jednego z zakładów istnieje tu 230 fabryk z 289 liniami o łącznej
zdolności produkcyjnej 7,9 min m/rok. Z wielu powodów aktualna produkcja ma być o
około połowę mniejsza.

Ze względu na ogromną liczbę ludności Chin produkcja liczona na 1 mieszkańca jest,
oczywiście bardzo niska. Występują tu też znaczne różnice cen, o dwukrotnej i większej
rozpiętości i co za tym idzie istnieje silna konkurencja na rynku wewnętrznym.

Opracowano wg.:
Bez Autora (B.A.): Nota redakcyjna, str.3 oraz „Wood Manufacturing Fair China 2002
(W.M. Fair China), Furniwood China 2002”. Panel Manufacturing £ Processing. Vol. 3,

No:1, April 2002, str.27.
2. B.A.: „Local supplier hits the world market”. World Based Panels International
(WBP), April/May 2002, str. 19-20.

3. B.A.: „From raw panelto finished product”. WBPI, ibidem, str. 22-23.
4. B.A.: „Jiangsu takes the continuous route”. WBPI, ibidem, str. 24-25.
5. B.A.: „Sanchazi invests in particleboard”. WBPI, ibidem, str. 26-27.
6. B.A.: „Sun shines on Beijing city's panel complex”. WBPI, ibidem, str.28-29.
7. B.A.: „A different approach”. WBPI, ibidem, str.31-32,34.
8. Mike Botting: „Bejing fair has global appeal". WBPI, ibidem, str.36-37,39.
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Adam Krajewski, Włodzimierz Oniśko

Drewno opakowań jako czynnik rozprzestrzeniania
szkodników

Wiele towarów wymaga starannego pakowania, zabezpieczającego je w transporcie,
dlatego drewno, jako materiał na ogół powszechnie dostępnyi względnie tani, znajduje tu

powszechne wykorzystanie. Powyżej 70% materiałów opakunkowych powstaje z drewna,
a tylko poniżej 5% z materiałów drewnopochodnych, takich jak: sklejka, płyty wióroweitektura (Krehan 2002).

Wrazzintensyfikacją światowego handlu o dalekim zasięgu rośnie również niebezpie-
czeństwo zawleczenia różnych organizmów, zwłaszcza szkodników drzew. Dzieje się tak
dlatego, gdyż na opakowania wykorzystywane jest drewno złej jakości, często określanej
nawet jako katastrofalnie zła. Dopiero od niedawna stawia się w tym zakresie minimalne
wymagania. Drewno takie może być idealnym miejscem rozwoju i przenoszenia szkodli-
wych organizmów, takich jak owadyi nicienie. Dlatego w drewnie opakowań upatruje się
główne źródło zagrożenia, jeśli chodzi o możliwość dalekiego rozprzestrzeniania się
groźnych szkodników. Kontrolowanych jest zaledwie 5 do 10% palet drewnianych (Kre-
han 2002). Nawet w przypadku kontroli wiele szkodników, zwłaszcza o niewielkich wy-
miarach ciała, może nie być prawidłowo rozpoznanych. Kontrole takie wymagają odpo-
wiednich laboratoriów i wykwalifikowanego personelu. Wg badań przeprowadzonych w
Austrii (Krehan 2002) ok. 30% skontrolowanych opakowań wykazuje symptomy żerowa-
nia owadów. Co trzecia próba wykazała przy tym obecność żywych owadów lub nicieni.
Wprawdzie wśród nicieni z rodzaju Bursaphelenchus nie znaleziono dojrzałych osobni-
ków B. xylophilus, ale do najczęściej spotykanych organizmów należały amerykańskii
chiński gatunek żerdzianek, które przenoszą tego pasożyta sosny.

Przykłady zawieczenia groźnych szkodników
Zawleczone organizmy, będące obcymi dla danego terytorium, stają się problemem

gdy:
— znajdują odpowiednie warunki klimatycznei troficzne, do których mogą się do-

pasować,

"dr hab. Adam Krajewski, Zakład Ochrony Drewna, Katedra Nauki o Drewniei Ochrony Drewna,
SGGW, Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30, tel.: 849-18-85
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— gatunki roślin wykorzystywane przez nie w nowym obszarze zasiedlenia mają
znaczenie gospodarcze,

— w nowym obszarze zasiedlenia brak jest ich naturalnych wrogów,a konkurencja
jest stosunkowo niewielka.

Zwłaszcza niektóre gatunki owadów z rodzin kapturnikowatych, miazgowcowatych,
kózkowatych, bogatkowatych, kornikowatych i wyrynnikowatych, należących do rzędu
chrząszczy, mogą stwarzać potencjalne zagrożenie w. ocenie specjalistów. Mniejsze za-
grożenie powodują przedstawiciele rzędu błonkoskrzydłych i motyli. Duże zagrożenie
powodują natomiast także niektóre gatunki pasożytniczych nicieni.

Szczególne problemy w tym zakresie powstały w związku z zawleczeniem trzech ga-
tunków. Azjatycki przedstawiciel kózkowatych z gatunku Anoplophora glabripennis,
pochodzący z Chin, Korei i Tajwanu, zawleczony został do Stanów Zjednoczonych. W
1996 r. odkryto go w Nowym Jorku, a dwa lata później w Chicago. Zaatakował on do-
tychczas ok. 7000 drzew. Opanowuje w pełni zdrowe drzewa liściaste, przede wszystkim
klony, doprowadzając do ich zamierania. Na zwalczanie i badania tego szkodnika wyda-
no dotychczas w USA powyżej35 mln $ (Krehan 2002).

Wędrówki tego gatunku nie zakończyły się na tym — w lipcu 2001 r. stwierdzono go w
Górnej Austrii (Braunau nad rz. Inn). Pięćdziesiąt pięć opanowanych drzew ścięto, wy-
rwano pozostałe po nich karpy a wszelkie drewno z korą spalono. W centrum pojawu
profilaktycznie ścięto dalszych 830 młodych drzew. Wobszarze porażenia odłowiono 89
przeobrażonych chrząszczy (Krehan 2002).

Innym gatunkiem z rodziny kózkowatych, powodującym problemy na kontynencie ame-
rykańskim jest ściga matowa (Tetropium fuscum). Pochodzi ona z Europy Środkoweji
Północnej oraz wschodniej Syberii. Jest częstym szkodnikiem techniczno-fizjologicznym
w drzewostanach sosnowych i świerkowych, gdzie dobija osłabione drzewa i powoduje
deprecjację surowca drzewnego (Dominik i Starzyk 1989). W 1998 r. po raz pierwszy
stwierdzono ją w Kanadzie, w drzewostanie świerkowym (Picea rubens) w pobliżu portu
w Halifax (Krehan 2002), gdzie giną zdrowe drzewa w promieniu 15 km.

Miazgowiec brunatny (Lyctus brunneus), pochodzący prawdopodobnie z regionu in-
domalajskiego, jest gatunkiem kosmopolitycznym, rozwleczonymwcałej strefie o ciepłym

i umiarkowanym klimacie. Oprócz drewna wielu gatunków tropikalnych opada on również
biel rodzimych gatunków dębu, wiązui jesionu i a także orzecha włoskiego i kasztanow-
ca. W Polsce stwierdzono go już kilkakrotnie, m.in. w drewnie elementów sprowadzanych
z Włoch do produkcji mebli. Specjaliści uważają, że miazgowiec brunatny mógł się już
zaaklimatyzować u nas (Dominiki Starzyk 1989), o czym świadczy jego występowanie na
składowiskach.
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Z kolei szkodliwy nicień, węgorek sosnowiec (Bursaphelenchus xylophilus), pocho-
dzi z Ameryki Północnej. Na tamtejszych gatunkach drzew znane są zaledwie objawy
osłabienia, spowodowane przez nicienie. Zawleczony został do Japonii, Chin i Korei,

prawdopodobnie poprzez transport opanowanego przezeń drewna, gdzie powoduje za-
mieranie sosen. Od 1999 r. trafił do Europy Zachodniej — w Portugalii spowodował zamie-
ranie lasu w promieniu 30 km (Krehan 2002). W obszarze tym wszystkie drzewa z
symptomami porażenia trzeba ściąć i spalić. Węgorek sosnowiec przenoszony jest przez
żerdzianki (Monochamus sp.), chrząszcze z rodziny kózkowatych, będące szkodnikami
fizjologiczno-technicznymi — np. w USA M. clamator, a w Chinach M.alternatus. Żer-
dzianki te znajdowane są w drewnie opakowań. Pomimo pilnych obserwacji, wg Krehan
(2002), do tej pory nie stwierdzono jednak występowania węgorka sosnowca w innych
częściach Europy. Wg Ważnego i Ważnego (1996), za innymi publikacjami, nicienie po-
wodujące więdnięcie sosny notowano również we Francji, Austrii, Holandii i Niemczech. Z

obawy przed zawleczeniem z importowanym surowcem gatunekten figuruje na liście

kwarantannowej Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Osłabionemu oporowi miejscowego środowiska w stosunku do obcych elementów fau-

nistycznych może sprzyjać zmniejszenie naturalnej odporności ekosystemów w rejonie
zawieczenia. Przypomnijmy, że wg „Raportu o stanie lasówi leśnictwa w Polsce” przy-
gotowanego przez IBL w 1991 r. (Rykowski 1991), nigdy dotąd nie notowano tak dużego
nasilenia licznych zjawisk negatywnych, jak ma to miejsce obecnie. Tylko 21,8% lasów w
Polsce można uznać za nieuszkodzone. Pozostałe drzewostany są uszkodzone wróż-
nym stopniu, jednak roczne zmniejszenie produkcji drewna tylko z powodu uszkodzenia
lasów szacowane było na 10,5 min m3. W prawdzie od końcalat osiemdziesiątych notuje
się stałe zmniejszanie emisji SO2 i NO; w Polsce, ale w ciągu ostatnich dekad m.in. na-
stąpiło pogorszenie stanu zdrowotnego drzew gatunków liściastych, uważanych dotych-
czas za bardziej odporne na zanieczyszczenia przemysłowe (Anonim 2001).

Dotychczasowe środki zaradcze
Obecnie w stosunku do liściastego drewna opakowań istotne są następujące wymaga-

nia (Krehan 2002):
— brak otworówo średnicy powyżej 3 mm po żerowaniu owadów,
— lub wymuszone suszenie do wilgotności poniżej 20% przy odpowiednich warun-

kach (temperatura / czas działania).
Uregulowanie to obowiązuje w stosunku do drewna z Chin. Pojawia się tu jednak nie-

dopatrzenie, gdyż azjatycka kózka liściastego drewna Anoplophora glabripennis wystę-
puje przecież także w Korei, Malezji i na Tajwanie.

W stosunku do drewna iglastego przewidziane są (Krehan 2002):
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— wymuszone suszenie do wilgotności poniżej 20% przy odpowiednich warunkach

temperatura / czas działania,
— impregnacja ciśnieniowa odpowiednimi preparatami,
— gazowanie,
— cechowanie lub odp. świadectwo po badaniu.

Te zarządzenia obowiązują w stosunku do wszystkich krajów, w których występują ni-
cienie powodujące zamieranie sosny.

W kwietniu 2002 r. Międzynarodowa Komisja Ochrony Roślin FAO wydała normy o
międzynarodowej mocy prawnej dla materiałów opakowaniowych z drewna, które będą w
najbliższych latach obowiązywały także kraje UE. Przewidują one odpowiednie znakowa-
nie drewna, gazowanie lub traktowanie wysoką temperaturą i zaopatrzenie w odp. świa-
dectwo „zdrowia”. Znaczną rolę odegrała tu Chińska Republika Ludowa, doprowadzając
do wymogu gazowania drewnianych opakowań bromkiem metylu. Jednak bardzo tok-

syczny bromek metylu, CH;Br, uznany za związek kancerogenny, został dopuszczony
w UE tylko do 2005 r., a dopuszczenie do stosowania go w Niemczech upłynęło w paź-
dzierniku 2002 r. (Krehan 2002). Brak jest tu zatem powszechnie uznanej alternatywy.
Praktykowana przemysłowa impregnacja ciśnieniowa drewna do wyrobu opakowań po-
ciąga za sobą znaczną różnicę w cenie i powoduje opór wielu firm. Jako środek mający
zastąpić bromek metylu przewidziany jest fluorek sulfurylu, SO;F>2 (Krehan 2002), gaz
odznaczający się znakomitą dyspersją, bardzo toksyczny dla wszystkich stadiów pos-
tembrionalnych owadów (Bond 1989). Jest to gaz stosowany m.in. jako środek do zwal-
czania termitów. Znajduje się on w trakcie procedury dopuszczenia i nie od razu będzie
mógł być stosowany w Niemczech (Krehan 2002), zwłaszcza że jego stosowanie też po-
woduje pewne problemy biologiczne (Bond 1989).

W przypadku opanowania drzewostanów przez szkodniki praktykuje się usuwanie i pa-
lenie drzew. Zabieg taki pozwala maksymalnie ograniczyć ryzyko rozprzestrzenienia się
szkodnika, ale jednocześnie wyklucza również uruchomienie ewolucyjnych mechanizmów
prowadzących do naturalnej selekcji drzew o zwiększonej odporności.

Czy szkodniki mogą być przenoszone w materiałach drewnopochodnych?
Gazowania wymaga się konsekwentnie dla materiałów drzewnych, stanowiących opa-

kowania. W rozumieniu norm FAO materiały drewnopochodne stanowią natomiast opa-
kowania niedrzewne (Non-Wood-Package). Wychodzi się przy tym z założenia, że w pro-
dukcji materiałów drewnopochodnych wszelkie szkodliwe organizmy ulegają zabiciu. W
ten sposób eliminowane jest zagrożenie ze strony szkodników, które zasiedliły drewno
będące tkanką żywego drzewa lub ściętego surowca. Materiały drewnopochodne, takie
jak płyty wiórowe i pilśniowe, nie stanowią bazy pokarmowej ksylofagicznych chrząszczy,
błonkoskrzydłych czy motyli. Jedynie termity potrafią korzystać z celulozy i hemiceluloz
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zawartych w takich materiałach i tym samym niszczyćje. Wyjątek stanowi sklejka. Ga-
tunki takie jak kołatek domowyi spuszczel pospolity mogą zasiedlać ją i niszczyć — oczy-
wiście już jako wyprodukowany materiał, a nie w procesie produkcji.

Jednak nie wszystkie owady wykorzystują drewno w celach pokarmowych. Krajowymi
owadami korzystającymi z drewna jako miejsca schronienia są niektóre gatunki mrówek
oraz cały szereg owadów rozwijających się na różnego rodzaju substancjach spożyw-
czych. Larwy niektórych gatunków skórników (Dermestes sp.) wchodzą w drewno tylko
na czas przepoczwarczenia się. Szkody powodowane przeznie występują sporadycznie,
ale mogą być dotkliwe. Owady te preferują przy tym miękkie drewno. Uszkadzane przez
nie mogą byćteż bele tytoniu, styropian (nawet pokryty tynkami z dodatkiem polimerów),
korek, azbest, a nawet blachyi płyty ołowiane. Miękkie płyty pilśniowe mogą stanowić dla
tych owadów również dobre miejsce ukrycia na czas przepoczwarczeniasię i wrazz ta-
kim materiałem organizmy te mogą być przewożone na znaczne odległości. Na szczęście
(jak dotąd) nie stanowią one większego zagrożenia zdrowotnego ani gospodarczego.

Materiałami drewnopochodnymi, najczęściej stosowanymi do wyrobu opakowań, są
płyty OSB i twarde płyty pilśniowe. W związku z uznaniem przez FAO materiałów drew-
nopochodnych za niedrzewne przed tymi płytami pojawiają się korzystne perspektywy
rynkowe.
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KONFERENCJE NAUKOWEI ZEBRANIA

Sytuacja europejskiego przemysłu płytowego w świetle
|

danych Europejskiej Federacji Producentów Płyt Drewno-
pochodnych (EPF)

27 czerwca 2002 r odbyło się w Neapolu doroczne zebranie plenarne EPF, na którym

przedstawiony został raport tej organizacji za rok 2001 i częściowo za rok 2002.
We wstępie do tego raportu prezydent Federacji, Frans De Cock podkreślił, że rok 2001

był rokiem trudnym dla przemysłu płyt wiórowych. Produkcja tych płyt w krajach zrzeszo-
nych w EPF" wyniosła tylko 31,6 min mi była niższa o 3% niż w 2000r.

W przeciwieństwie do tego przemysł płyt MDF wykazywał dalszy wzrost ustanawiając
nowy rekord na poziomie 9,6 mln m'. Było to o 7% więcej niż w roku 2000, ale w porów-
naniu do lat 90-tych, kiedy to przyrosty sięgały 17%, oznaczało negatywny wpływ global-
nego kryzysu gospodarczego.

Bardzo duży przyrost produkcji w 2001 r do poziomu 1,6 mln m (wzrost o 28%) nastą-
pił w przemyśle płyt OSB. Walnie przyczyniło się do tego uruchomienie 4 nowych zakła-
dów w Belgii, Bułgarii i w Niemczech, co zwiększyło ich liczbę do 11 w 8 krajach. Zdol-
ność produkcyjna tego przemysłu wzrosła od 2000 r o ponad 50% (od 1980 tys. m do
3080 tys. m*).

EPF stworzyło specjalną grupę roboczą dla promocji tych płyt, która opublikowała w
siedmiu językach specjalną broszurę i opracowała stronę internetową. Spożycie płyt OSB

"
Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce nie jest już od kilku lat członkiem EPF.
W wykazie członków figurują natomiast zakłady Kronospanu w Szczecinku (płyty wiórowe i MDF),
w Mielcu (płyty wiórowe) i Kronopolu w Żarach (OSB).
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w Europie wzrosło w 2001 r prawie o 30%. Na świecie wyprodukowano w 2001 r 20,8
mln mpłyt OSB, z czego 19,0 mln mi przypadło na Amerykę Północną.

Jeżeli chodzi o przemysł płyt wiórowych, to również pod względem finansowym sytu-
acja w nim nie była dobra. Stało się tak mimo rozbudowy, która miała miejsce w kilku

przypadkach i mimo kilku nowych uruchomień. Z drugiej strony niektóre stare zakłady zo-
stały zamknięte. Spożycie płyt zmniejszyło się, a kilka fabryk w Niemczech znalazło się
na skraju bankructwa.

|

Rynek płyt MDF ucierpiał w mniejszym stopniu niż rynek płyt wiórowych, chociaż i tu

kilka starszych linii technologicznych zostało zamkniętych. Doprowadziło to jednak do
odłożenia niektórych nowych inwestycji, co wyraźnie wskazuje na atmosferę niepewności
mimo optymistycznych przewidywań kilku poważnych opracowań studialnych.

Dodatkowym problemem, który się pojawił jest wzrastająca i nieuczciwa konkurencja ze
strony sektora energetycznego w odniesieniu do surowca drzewnego. Rzecz w tym, że
Komisja Europejska zaleca członkom Unii popieranie używania biomasy (a więci drew-
na) do wytwarzania tzw. „energii odnawialnej” w celu zredukowania emisji CO> zgodnie z
protokołem z Kyoto. W związku z tym niektóre kraje subsydiują budowę odpowiednich
kotłowni i gwarantują im korzystne warunki finansowe. Producenci płyt są tu zwykle po-
mijani.

Stanowisko EPF jest w tej sprawie następujące: Drewno powinno być w pierwszej ko-

lejności stosowane jako surowiec do produkcji materiałów drewnopochodnych. Odpady
drzewne powinny być w stopniu jak największym poddawane recyklingowi, w szczegól-
ności w procesie wytwarzania płyt. Do spalania należy kierować tylko takie drewno i takie
odpady, które nie nadają się do przerobu. Inaczej mówiąc wszelkiego rodzaju drewno
powinno być uznawane jako paliwo tylko na końcu swego cyklu życiowego.

Działania EPF na forum Unii Europejskiej doprowadziły do bardzo ważnej modyfikacji
definicji „biomasy” w nowej Dyrektywie Europejskiej opublikowanej w październiku 2001r.
Definicja ta została rozszerzona z pierwotnej, obejmującej „drewno w stanie naturalnym”
(„untreated wood”) do nowej, w której mówisię o „odpadach leśnych i pochodzących z
przemysłów przerabiających drewno” („waste and residues from forestry and related in-

dustries”). Dyrektywa ta wymaga od państw członkowskich zapewnienia, że w 2010 roku
12% zużywanej energii i 22,1% zużywanejelektryczności pochodzić będzie ze źródeł od-
nawialnych.

EPF aktywnie działa na rzecz coraz szerszego stosowania płyt drewnopochodnych jako
materiału konstrukcyjnego. Bardzo ważnym wydarzeniem było tu formalne przyjęcie w

poprzednim roku zharmonizowanej normyna płyty konstrukcyjne (EN 13986). Umożliwia
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to producentom płyt oznaczanie wyrobów znakiem CE, który w przyszłości będzie wyma-
gany dla wszystkich materiałów budowlanych.

Produkcja płyt drewnopochodnych w Europie w latach 1997 — 2001 przedstawiona zo-
stała w tabeli 1.

Jeżeli chodzi o skiejkę, to dominującą pozycję ma tu Finlandia, której udział w produkcji

europejskiej wynosi 34%. Łącznie z nią na takie kraje, jak Włochy, Francja, Niemcy, Ło-

twa, Białoruś i Polska przypada 80% produkcji sklejki.

Produkcja twardych płyt pilśniowych metodą mokrą spadła o 3%, do 1,4 mln m*, pod-
czas gdy w przypadku płyt porowatych wzrosła o 18%, do 0,9 min m* głównie dziękisil-
nemu, o 40%, wzrostowi w Szwajcarii oraz dzięki kilku nowym liniom technologicznym.
Udział eksportu kształtował się wysoko: dla płyt twardych na poziomie 44%, a dla poro-
watych na poziomie 59%. Zdolność produkcyjna przemysłu płyt pilśniowych (metoda mo-

kra) w Zachodniej i Centralnej Europie wynosiła na koniec roku 2001 — 3 min m*.

Tabela 1

Produkcja płyt drewnopochodnych w Europie w tys. m? w latach 1997-2001

1997 1998 1999 2000 2001 |2001/2000

Płyty wiórowe” 32900 33600|34500! 36600|36700 0%

MDF 5400 6300 7100 9000|9600 7%

Sklejka (FEIC) 2700 2900 3000 3400|3300| -3%
Płyty pilśn. T/P (FEROPA) 2400 2400 2300 2300|2300 0%

OSB 700 800 1000 1200 1600 33%

Razem 44100|46000| 47900| 52500|53500 2%

Tarcica ogółem 96200|99300|105500|108200|105500|- 2%

*Produkcja płyt wiórowych odnosi się do wszystkich krajów Zachodnio- i Wschodnioeuro-
pejskich z wyjątkiem WNP

Dane tab.1 dotyczące płyt wiórowych są zawyżone w stosunku do przytoczonych na
początku artykułu, odnoszących się wyłącznie do wielkości nadsyłanych przez członków
Federacji. Różnica wynosi tu 5110 tys. m* dla roku 2001. Te właśnie zakłady i kraje bę-
dące poza EPF sprawiły, że Europa jako całość zanotowała w 2001 roku ten sam poziom
produkcji, co w roku poprzednim. Ważne są jednak trendy występujące u największych
producentów. Częśćz nich utrzymała produkcję na tym samym, co w 2000 r (Francja),
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nieco większym (Włochy), lub nieco mniejszym (Hiszpania) poziomie. Austria zwiększyła
ją nawet o 10,5%, ale w Belgii nastąpił spadek o 5,2% (2329 tys. m? w 2001r i 2456 tys.

m w 2000r), w Niemczech o 6,8% (9447 tys. m* wobec 10136tys. m*) a w Turcji aż o

20,2% (1500tys. m* i 1880 tys. m).
Import płyt wiórowych do krajów członkowskich EPF zmniejszył się w 2001 r zaledwie o

0,1% i wyniósł 7218 tys. m?, eksport zaś obniżył się o 1,5% (z 8724tys. m? w 2000 r do
8595 tys. m? w 2001 r). Generalnie rzecz biorąc obrót płytami dokonywał się głównie w

obrębie Europy, ponieważ tylko 10% eksportu skierowane zostało poza jej granice,
przede wszystkim do Południowo-WschodniejAzji.

Polska jako kraj nie należący do EPF nie jest uwzględniana w statystykach tej organi-
zacji. Została jednak omówiona oddzielnie, wraz z innymi, będącymi w podobnej sytuacji
państwami. Tak więc, produkcja płyt wiórowych, mimo ogólnie złej sytuacji gospodarczej
osiągnęła w 2001 r wg danych FAO poziom 2,8 mln m? i była o 6% większa niż w roku

poprzednim.
Jeżeli chodzi o płyty MDF, to zdolność produkcyjna zakładów w Polsce ma wynosić 620

tys. m* (na załączonej mapce uwzględniono tylko linie technologiczne w Szczecinku i w
Żarach). Produkcję ocenia się na 600 tys. m* a zużycie na 400 tys. m*. W ten sposób
eksport płyt MDF wynosi 200 tys. m*.

Istnieje jedna linia płyt OSB o wydajności 350 tys. m'.
Jak już wspomniano, rok 2001 zaznaczył się w Europie rekordowym poziomem produk-

cji płyt MDF, równym 9,6 mln m?. Zanotowany wzrost o 6,7% powstał nie tylko dzięki uru-
chomieniu nowych linii technologicznych, lecz także w dużym stopniu dzięki lepszemu
wykorzystaniu istniejących zdolności produkcyjnych, które sięgnęło 88%.

Wśród krajów mających największe spożycie płyt MDF pierwsze miejsce zajmują
Niemcy, których udział w spożyciu ogólnym wynosi 27,4% (2400 tys. m*). Za nimi idą:
Wielka Brytania — 12% (1050 tys. m*), Włochy — 10,1% (880 tys. m), Hiszpania — 8,8%
(770 tys. m*), Francja — 6,3% (550tys. m*), Belgia — 6,2%(540 tys. m), Polska — 4,6%
(400 tys. m) oraz Turcja — 4,6% (400tys. mj).

Na rok 2002 nie przewiduje się zmian w poziomie spożycia ze strony głównych odbior-
ców, czyli przemysłu meblarskiego i wytwórców paneli podłogowych.

WO.
Wg: European Panel Federation. Anual Report 2001 — 2002.
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Międzynarodowe Sympozjum Drzewnych Materiałów
Kompozytowych w Puliman

W dniach 8-11 kwietnia 2002r odbyło się w Pullman, na Uniwersytecie Stanowym Was-
hington 36 już z kolei doroczne Sympozjum poświęcone tworzywom drzewnym z udzia-
łem ponad 300 uczestników.

Tym razem Sympozjum zwróconebyło raczej w stronę praktyki, a nie teorii.

W referatach plenarnych pokreślono, że w ubiegłym, 2001 roku rynek płyt drewnopo-
chodnych skurczył się, ale że jednocześnie pojawiło się wiele nowych rozwiązań techno-
logicznych, dotyczących ochrony środowiskai innych.

Zwrócono też uwagę na dynamiczny rozwój płyt MDF, których roczna produkcja w cią-
gu 35 lat wzrosła od zera do 30 mln m. Obecnie działa już w 45 krajach 288 fabryk.

| sesja Sympozjum przebiegała pod hasłem "Klient określa jakość”. Konieczność skon-
centrowania się na odbiorcy, jego potrzebach i wymaganiach jest kluczem do sukcesu.
Producenci mebli wskazywali na ważność problemów związanych z jakością powierzchni
oraz z właściwościami samych płyt. Podkreślano, że istotna jest nie tyle wytrzymałość na
zginanie, co moduł sprężystości, wytrzymałość na rozciąganie poprzecznei twardość.

Prasy ciągłego działania zdecydowanie przewyższają prasy półkowe co najmniej z
punktu widzenia strat powstających przy szlifowaniu, minimalizowania wahań jakości płyt
i ich wymiarów.

Przedstawiciel firmy Ikea poinformował, że w 2002r zużyje ona 1,5 mln m? płyt wióro-

wych a wyroby swoje sprzedaje w 160 placówkach handlowych w ponad 30 krajach. Nie-

stety, płyty wiórowe w Ameryce Północnej kosztują o 40% więcej niż w Europie.
Ważnym rynkiem zbytu płyt drewnopochodnych w Ameryce jest rynek

*majsterkowiczów”, zwany w skrócie DIY od Do It Yourself — zrób to sam. Obecny na
Sympozjum przedstawiciel firmy Home Depot działającej w tym sektorze powiedział, że
firma posiada w Północnej Ameryce 1300 sklepówi że sprzedaje w nich więcej produk-
tów drzewnych niż jakiekolwiek przedsiębiorstwo tego typu na świecie. Zaapelował też o
wprowadzenie jednolitego dla wszystkich wyrobów znaku certyfikacyjnego. Firma nie bę-
dzie kupowała żadnego wyrobuz drewna niecertyfikowanego.

II sesja Sympozjum poświęcona była klejom i klejeniu.
Przedstawiciel firmy Dynea stwierdził, że istotną wadą szeroko stosowanych żywic fe-

nolowo-formaldehydowych jest ciemne zabarwienie spoiny klejowej. Przy pH = 7 żywice
te są prawie bezbarwne, ale nie mogą być stosowane ze względu na wytrącanie się w
tych warunkach. Rozwiązaniem jest tu stosowanie ich w postaci emulsji, które są łatwe



165

do przygotowania, mają tę samą wodoodpornośći dają jasną spoinę klejową, która nie
ulega utlenieniu i nie ciemnieje. Płyty zaklejone taką emulsją mają takie same właściwo-
ści, jak zaklejane żywicą normalną.

Przedstawiciel firmy Bayer po omówieniu zastosowania żywic izocyjanianowych (PMDI)

w płytach MDF, OSB i wiórowych poinformował o opracowaniu mieszaniny klejowej,

składającej się z żywicy mocznikowo-formaldehydowej i izocyjanianowej dla płyt MDF.

Mieszanina ta pozwala na zwiększenie szybkości linii technologicznej i polepsza użytko-
we właściwości płyt. Przykładem nowego produktu zaklejonego tą właśnie mieszaniną
mogą byćultralekkie płyty MDF. Wadą, jaka tu występuje jest mniejsza przylepność włó-

kien w kobiercu, co oznacza mniejszą skuteczność prasowania wstępnego. W tym wy-
padku zaleca się stosowanie prasy ciągłej o zmiennej wysokości wlotu.

W innym referacie opisano nowy, skomputeryzowany system kontrolowania dozowania
do żywicy katalizatorów, przyspieszaczy, roztworów buforujących itp.

Przedstawiciel włoskiej firmy Imal zaprezentował metodę zaklejania suchej masy defi-

bratorowej przy produkcji płyt MDF (patrz Biul. Inform. OBRPPD 2002, nr 1-2, str. 62-65).
System zdaje już praktyczny egzamin w 7 fabrykach i zmniejsza zużycie żywicy o 25-
35%. Właściwości płyt polepszają się. Eliminuje on problem plam klejowych i konieczność
częstego czyszczenia urządzeń. Przyszłość należy niewątpliwie do metody zaklejania
włókien za suszarką.

Przedstawiciel kanadyjskiej firmy Coil Manufacturing Ltd. Mówił o zaletach precyzyjne-
go rozpylania kleju w zaklejarkach. Firma opracowałai oferuje specjalną dyszę do jedno-
czesnego rozpylania kleju fenolowo-formaldehydowego i izocyjanianowego. Wszystkie
dysze tej firmy mają podwójne zasilanie pozwalające na mieszanie wnich z żywicą in-
nych dodatków.

Ill sesja przebiegała pod hasłem *Procesy produkcyjne efektywne pod względem ener-
getycznym”. Zwrócono tu szczególną uwagę na wytwarzanie energii z własnych źródeł w
systemie zintegrowanego otrzymywania energii cieplnej i elektrycznej. W porównaniu do
paliw kopalnych osiąga się tu lepsze wykorzystanie paliwa, znaczną redukcję zanie-
czyszczenia powietrza, zmniejszenie kosztów itp. Niezwykle istotną sprawąjest recykling
gazów spalinowych, zmniejszanie ich objętości, stosowanie termicznego, albo katalitycz-
nego utleniania gazów odprowadzanych do atmosfery i używanie biofiltrów.

W IV, końcowej sesji zatytułowanej „Innowacje dotyczące produktów i procesów” opi-

sany został nowy zakład płyt wiórowych uruchomiony w Bennetsville w Południowej Ka-
rolinie z najszerszą w USA, 10-stopową (304,8 cm) prasą ciągłą Dieffenbachera o długo-
ści 36,5 m.
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Przedstawiciel Dieffenbachera zaprezentował też opis zakładu nowej generacji uru-

chomionego w Mount Gilead w Północnej Karolinie wytwarzającego cienkie płyty pilśnio-

we o wysokiej gęstości. Zakład wyposażony został w defibrator firmy Andritz o mocy cał-
kowitej 8 MW, z tarczą o średnicy 58 cali (147,32 cm). Do formowania kobierca zainsta-
lowano najnowszą stację Dieffenbachera — ConForm bez walca skalpującego i recyrkula-
cji włókien. Prasa główna o długości 110 stóp (- 33,5 m.) ma specjalną część załadow-

czą, dzięki której przy maksymalnej szybkości ok. 88 m/min jest ona najszybszą z obec-
nie produkowanych pras typu ciągłego.

Z zainteresowaniem spotkał się referat firmy Minimax omawiający postępy w wykrywa-
niu i zwalczaniu pożarów w prasach ciągłych.

Przedstawiciel firmy Metso Panelboard i austriackiej fabryki płyt MDF w Hallein omówili

działanie prasy firmy Kusters z częścią chłodzącą (patrz Biul. Inform. OBRPPD 2002, nr
1-2, str. 5-11).

W Ameryce Płn. wykorzystanie drewnazrecyklingu nie stanowi tak palącego problemu,
jak w Europie. Mimo to włoska firma Pal srl zaprezentowała szeroką gamę maszyniurządzeń do przerobu tego surowca zarówno na płyty wiórowe, jak i MDF. Zainstalowała
ona na całym świecie już ponad 150 kompletnych linii technologicznych w tym zakresie.
Stwierdzono, że drewno z recyklingu kosztuje o 40-70% mniej niż drewno normalne.

Jeden dzień Sympozjum w ramach tzw. warsztatów technicznych (Technical
Workshop) poświęcono podstawom adhezji. Wygłoszono tu 5 wykładów na następujące
tematy: właściwości powierzchniowe drewna, kinetyka procesu utwardzania żywicy,
rozkład (dystrybucja) i penetracja żywicy w drewnie, wzajemne oddziaływanie drewnai
żywicy i teoretyczne podstawy zastosowań praktycznych. Teksty wykładów można
znaleźć pod adresem: www.woodsymposium.wsu.edu (dostęp do tekstów jest możliwy za
pośrednictwem programu PowerPoint). Wszelkie zapytania należy kierować na adres e-
mail: mikloskodwsu.edu.

Oprócz sesji referatowych miała również miejsce sesja plakatowa, na której zaprezen-
towano 29 plakatów. Wśród nich szczególnie interesujący był plakat przedstawiający
system odzysku i spalania wszystkich gazów z suszarni zapewniający 100%-owąlikwida-
cję lotnych związków organicznych (firma Energy Products of Idaho).

Na 26 stoiskach przedstawiały swoje najnowsze oferty firmy amerykańskie oraz
wszystkie liczące się firmy europejskie. Przykładowo można tu wymienić:

— Włoską firmę Imeas promującą swoje szlifierki włącznie z taśmową szlifierką po-
przeczną.
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— Firmę Electronic Wood System pokazującą swój system kontroli grubości dla linii

szlifowania z impulsem zwrotnym (przed szlifierkę) i nową technologię wykrywa-
nia rozwarstwień w płytach z wykorzystaniem rezonansu ultradźwiękowego.

— Bruks Klóckner Wood Technology oferującą ekonomiczny i bezpyłowy transport
zrębkówi trocin w przenośnikach całkowicie zamkniętych.

— Firmę George Koch 8 Sons przedstawiającą niskotemperaturowe suszenie dłu-

gich włókien na przenośnikach przy zmniejszonym wydzielaniu gazów suszar-
nianych.

— Siempelkamp pokazującą nową stację nasypową StarFormer(patrz Biul. Inform.

OBRPPD 2007, nr 1-2, str. 67-69).
— BASTF, firmę dostarczającą żywice, prezentującą szybko utwardzające się żywice

izocyjanianowe.
— Włoskiego producenta pił, Giben, promującego swój najnowszy system Tetra-

matic zapewniający drastyczne zmniejszenie ilości odpadów i wzrost wydajności
do 50%.

Z okazji Sympozjum uhonorowano inicjatora i wieloletniego organizatora tej imprezy, a
także twórcę i długoletniego kierownika Laboratorium Kompozytów Drzewnych, emeryto-
wanego profesora Toma Maloney'a przez nadanie jego imienia temu Laboratorium. Nosi

ono obecnie nazwę Thomas M. Maloney Wood Composites Laboratory.

Uwaga:
Materiały Sympozjum ukazały się latem 2002r w formie książkowej i na płycie CD. Są one
do nabycia po skontaktowaniu się z wydawcą pod adresem e-mail: wmelDwsu.edu.

W.O.
oprac. wg:
1. Mike Botting: „Panels users speak”. Wood Based Panels intern. June/July 2002,

str. 36-40.
2. Linda Miklosko: „Pullman focuses on adhesives applications, energy efficiencies” Pa-

nel World, July 2002, str. 16-22.
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XVI Konferencja Naukowa Wydziału Technologii Drewna
SGGW

W dniach 13 i 14 listopada 2002r odbyła się w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym
SGGW w Rogowie k/Koluszek coroczna, szesnasta już z kolei Konferencja Naukowa
WTD pod hasłem :”Drewno — materiał XXI wieku”.

W konferencji wzięło udział około 70 osób reprezentujących, oprócz WTD SGGW, na-
stępujące polskie instytucje naukowe: Wydz. Leśny SGGW, Wydz. Technologii Drewna

AR w Poznaniu, Instytut Technologii Drewna, Instytut Techniki Budowlanej, Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Politechnikę Gdańską, Uniwersytet Zielonogórski i
OBRPPD w Czarnej Wodzie. W Konferencji wzięli też udział przedstawiciele instytucji

naukowychz takich krajów, jak: Słowacja, Czechy, Ukraina, Łotwa i Rosja.
Nadesłane referaty w liczbie 68 opublikowane zostały po angielsku, niemiecku i rosyj-

sku (plus jeden w języku hiszpańskim) w specjalnym numerze „Annals of Warsaw Agri-

cultural University. Forestry and Wood Technology” (adres Wydawnictwa: Warsaw Agri-

culturai University Press, Ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, tel/fax: (022) 847

28 92).

Nie wszyscy autorzy zgłoszonych referatów mogli przyjechać na Konferencję. Tak więc
nieobecni byli przedstawiciele Bułgarii, Szwajcarii, Kuby oraz Uralskiego Uniwersytetu
Inżynierii Leśnej w Ekaterynburgu.

Ponieważ zakres tematyczny Konferencji był bardzo szeroki (obrady toczyły się w sek-

cjach), w tym miejscu możliwe jest tylko wyszczególnienie ciekawszych pozycji mogących
zainteresować pracowników naszego przemysłu płyt drewnopochodnych (w nawiasach

podano język publikacji). Są to:

1.J. Hrols, J.Dolacis, D. Cirule, J. Skuditis, A. Zivertis, St. Kurjatko: „Zmiana właściwości
optycznych drewna brzozowego pod wpływem obróbki hydrotermicznej” (ang.)

2. J. Baryś, Zb. Szełemej, M. Frączak: „Dolna granica wybuchowości pyłów z drewna so-
sny i buka”(ang.)

3. J. Baryś, Zb. Szełemej, T. Piotrowski: „Minimalna energia zapłonu pyłów z drewna so-
sny i buka” (ang.)

4. P. Borysiuk, K. Sosińska: „Zastosowanie polistyrenu do wytwarzania sklejek” (ang.)
5.V. G. Buryndin, V. G. Dedyukhin, N. M. Mukhin: "Rozwój technologii bezklejowego pra-

sowania materiałów drzewnych” (ang.)
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6.W. A. Riabicz, A. A. Braszczajko, A. A. Leonowicz: „Modyfikacja oligomerów moczni-
kowo-formaldehydowych”(ros.)

7. R. Czarnecki, D. Dziurka, J. Łęcka: „Wytwarzanie płyt wiórowych z wykorzystaniem
odpadów uzyskanych z płyt zaklejanych żywicą PF” (ang.)

8. A. Derkowski, J. Łęcka, R. Mirski: „Kształtowanie się właściwości płyt OSB3 w zależ-
ności od wilgotności otoczenia” (ang.)

9. D. Dziurka, J. Łęcka, R. Czarnecki: „Właściwości spolikondensowanych żywic UF mo-
dyfikowanych emulsjami akrylowymi o różnej zawartości grup acetylooctowych” (ang.)

10.D. Dziurka, J. Łęcka, A. Derkowski: „Właściwości płynnych żywic UF modyfikowanych
żywicami akrylowymi o różnej zawartości grup acetylooctowych” (ang. )

11.R. A. Mirski, J. Łęcka, A. Derkowski: „Wpływ polietylenogiikoli na właściwości płyt wió-
rowych zaklejanych żywicą fenolowo-formaldehydową" (ang.)

12.R. A. Mirski, J. Łęcka, R. Czarnecki: „Możliwość skrócenia czasu prasownia płyt wió-
rowych zaklejanych żywicą PF modyfikowaną estrami o różnym podstawniku alkilo-
wym w grupie kwasowej” (ang.)

13.W. W. Wasiliew, O. Ł. Pawłowa, W. A. Riabicz, A. A. Braszczajko: „Utwardzanie żywic
mocznikowo-formaldenydowych różnymi katalizatorami” (ros.)

14. D. Nicewicz, J. Pawlicki: „Słoma jako surowiec do produkcji twardych płyt pilśniowych
metodą mokrą” (ang.)

15.W. A. Riabicz, A. A. Braszczajko, A. A. Leonowicz, D. Gordosz: „Zastosowanie para-
formu do produkcji żywic mocznikowo-formaldehydowych o małej toksyczności” (ros.)

16.K. Tedryszewski, M. Wilczyński, K. Warmbier: „Anizotropia właściwości mechanicz-
nych płyt pilśniowych (twardych, HDF i MDF) przy zginaniu” (ang.)

17.M. Wilczyński, K. Warmbier, M. Kociszewski: „Właściwości mechaniczne przy zgina-
niu płyty pilśniowej o średniej gęstości jako materiału niejednorodnego” (ang.)

W. O.

Zebranie Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopo-
chodnych w Polsce

W dniach 26 i 27 września 2002 roku w Ośrodku Wypoczynkowym Zakładów Azoto-
wych Kędzierzyn Koźle w Ustce odbyło się XXI Walne Zebranie Stowarzyszenia Produ-
centów Płyt Drewnopochodnych w Polsce.

Przyjęto następujący porządek obrad:
. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie prawomocności.
. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania.
. Przyjęcie porządku obrad.
. Informacja o pracach Zarządu od początku br. do m-ca sierpnia.
. Informacja o realizacji budżetu uchwalonego na rok 2002.
. Dyskusja nad materiałami wymienionymi w pkt. 4, 5.
. Sprawy organizacyjne, w tym:

4000080

MD

+
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— informacja o spotkaniach roboczych oraz Walnych Zebraniach federacji europejskich

FEIC i FEROPA,
— funkcjonowanie systemu miesięcznych informacji wewnętrznych,
— wydawanie „Aktualności” Stowarzyszenia,
— wymiana poglądów na temat sytuacji i perspektyw rozwojowych przemysłu płyt

drewnopochodnych,
— informacja o działaniach na rzecz utworzenia wspólnej organizacji reprezentującej

cały przemysł drzewny w Polsce,
— aktualna informacja na temat znakowania wyrobów znakiem CE,
— informacja na temat seminarium pt. „Przetwarzanie, utylizacja i obrót odpadów w

przemyśle drzewnym”, oraz dyskusja nad ustaleniem tematyki następnego semina-
rium,

— ustalenie terminu i miejsca Zwyczajnego Walnego Zebrania.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie.
Otwarcia obrad XXI Walnego Zebrania Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopo-

chodnych w Polsce i stwierdzenia prawomocności dokonał Prezydent Stowarzyszenia
Tadeusz Kosień. Podczas Walnego Zebrania miały miejsce trzy prezentacje:

— Zakłady Azotowe S.A. Kędzierzyn Koźie,
— Przedsiębiorstwo Spedycyjne Sp.z o.o. trade trans.
Pani Brigitte Smessaert z Brukseli „Funkcjonowanie federacji „parasolowych” (umbrella

federation) w Unii Europejskiej na przykładzie Belgijskiej Federacji Przemysłu Drzewnego
i Mebiarstwa FEBELHOUT-FEBELBOIS.

Sekretarz Maria Antoni Hikiert przedstawił informację z prac Zarządu Stowarzyszenia
Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce od stycznia do sierpnia br. oraz informa-
cję o realizacji budżetu uchwalonego na rok 2002. Poinformował również o spotkaniach
roboczych oraz Walnych Zebraniach federacji europejskich FEIC i FEROPA. Stowarzy-
szenie uczestniczyło w następujących zebraniach federacji zagranicznych:

— Zebranie FAC FEROPA, 6 marzec 2002 w Warszawie — zorganizowane przez nasze
Stowarzyszenie. Uczestniczyli przedstawiciele ZPP Krosno Odrz., ZPP Przemyśl

i EKOPŁYTA Czarnków,
— Zebranie FEIC, 22 marca 2002 w Brukseli — uczestniczyli Maria Antoni Hikiert

i Andrzej Sabiniarz,
— Zebranie Generalne FEROPA, 6-9 czerwiec 2002 w Bergen (Norwegia), uczestniczył

M.A. Hikiert,
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Dyskutowano również o konieczności rozeznania sprawy znakowania CE i możliwości

wykorzystania do tego celu kontaktów Stowarzyszenia z federacjami europejskimi.
Pan Tadeusz Kosień przedstawił przebieg rozmów prowadzonych przez Stowarzysze-

nie z Lasami Państwowymi. Pan Maria Antoni Hikiert omówił przebieg spotkań, jakie od-
były się w sprawie utworzenia w Polsce wspólnej organizacji reprezentującej cały prze-
mysł drzewny (umbrella federation). Pierwsze spotkanie w sprawie utworzenia wspólnej
organizacji reprezentującej interesy przemysłu drzewnego w Polsce odbyło się w dniu

31.05.2002r. w Poznaniu w siedzibie Wielkopolskich Tartaków WITAR. Zgodnie z ustale-
niami z tego spotkania Stowarzyszenie podjęło się zorganizowania międzynarodowego
seminarium na ten temat. Zaprosiliśmy do udziału w seminarium ekspertów z Unii Euro-
pejskiej. Koszty uczestnictwa ekspertów zagranicznych zostały w pełni pokryte przez
środki unijne. Na seminarium zaproszono wszystkie organizacje działające w branży
drzewnej w Polsce. Seminarium to odbyło się dnia 2 sierpnia 2002r. w Warszawie w sie-
dzibie firmy PROZEMAK S.A. Miało ono na celu próbę utworzenia w Polsce wspólnej or-

ganizacji reprezentującej cały przemysł drzewny.
Walne Zebranie udzieliło pełnomocnictwa Panu Maria Antoni Hikiertowi do reprezento-

wania Stowarzyszenia w tworzeniu powyższej federacji. Następnie Sekretarz poinformo-
wał o organizowanymzinicjatywy Stowarzyszenia seminarium pt. „Przetwarzanie, utyli-
zacja i obrót odpadów w przemyśle drzewnym”, które odbędzie się 3-4 października br. w

Twardym Dole. Dyskutowano również nad możliwościami szerszego uczestnictwa Stowa-
rzyszenia w programach przedakcesyjnych Unii Europejskiej. Podkreślano konieczność
wykorzystania możliwości promowania firm członkowskich poprzez szukanie funduszy
np. w Departamencie Promocji Ministerstwa Gospodarki w celu promowania naszego
przemysłu zagranicą. Działania te należy podjąć teraz, jeszcze przed wejściem Polski do
Unii Europejskiej, ponieważ można uzyskać dofinansowanie ze środków przedakcesyj-
nych.

Prezydent Stowarzyszenia poinformował, że następne Walne Zebranie odbędzie się w
lutym 2003 roku w POLSPAN Sp.z o.o. Szczecinek. Złożył jednocześnie podziękowanie
na ręce Pana Romana Jańczaka za przyjęcie roli gospodarza kolejnego Walnego Zebra-
nia.

Walne Zebranie przyjęło również nowego członka zwyczajnego Pana Tadeusza Bana-
cha. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zebrania
Tadeusz Kosień zakończył obrady dziękując jednocześnie obecnym za aktywny udział.

Szczególne wyrazy podziękowania złożył na ręce gospodarza Prezesa Zakładów Azoto-
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wych Kędzierzyn S.A. Pana Jerzego Majchrzaka i Pana Janusza Zowade za doskonałe
przygotowanie spotkania i przyjęcie uczestników.

A.S.

Seminarium na temat „Przetwarzanie, utylizacja i obrót
odpadów w przemyśle drzewnym”

Tradycyjnym zwyczajem Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Pol-

sce wraz z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w

Czarnej Wodzie i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zorganizowało
kolejne jesienne szkolenie seminaryjne. Zwyczajowo już szkolenie to odbyło się w Ośrod-
ku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Twardym Dole w dniach 3-4 października br.

W nawiązaniu do propozycji słuchaczy poprzednich spotkań organizatorzy przygotowali
seminarium pt.„Przetwarzanie, utylizacja i obrót odpadów w przemyśle drzewnym”. Po-
mimo rocznej przerwy w spotkaniach spowodowanej głównie brakiem uczestników, tym
razem w szkoleniu wzięli udział przedstawiciele prawie wszystkich zakładów należących
do Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych oraz przedstawiciele zakładów
meblowychi tartaków, z województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Pierwszy dzień zajęć seminaryjnych prowadzony był przez pracowników Ministerstwa
Środowiskai był poświęcony w całości Ustawie o odpadachz dnia 27 kwietnia br.

Na pierwszej przedpołudniowej sesji zostały poruszone następujące zagadnienia:
1. Gospodarka odpadami w przemyśle drzewnym.
2. Ustawa o odpadach:

— odpady niebezpieczne,
— system zezwoleń,
— ewidencja,
— spalanie.

3. Prawo ochrony środowiska.
Po przerwie obiadowej w trakcie drugiej sesji prelegenci z Ministerstwa Środowiska

przedstawili zagadnienia z zakresu:
1. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorstw.
2. Ewidencja o odpadach:

— spalanie,
— przekazywanie dalej.
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Wykłady z zakresu gospodarki odpadami oraz interpretacja przepisów nowej ustawy o

odpadach prowadzone przez pracownika Ministerstwa Środowiska wzbudziły wśród słu-
chaczy wiele niejasności i wątpliwości, czego dowodem była zacięta dyskusja na sali wy-
kładowej oraz liczne pytania do prelegentów,i pytania, jakie napłynęły po seminarium do
jego organizatorów.

Drugi dzień seminarium poświęcony był referatom przygotowanym przez pracowników
naukowychi dotyczył również zagadnień gospodarki odpadami. W przedstawionych refe-
ratach poruszono następującą tematykę:
1. Wybuchy pyłu drzewnego — zagrożenie i zapobieganie. Autor: M. Woliński, Szkoła

Główna Służby Pożarniczej w Warszawie.
W referacie poruszono zagadnienia związane z zagrożeniem wybuchem stwarza-

nym przez pyły powstające w procesach obróbki i przeróbki drewna oraz materiałów
drewnopochodnych. Przedstawiono przyczyny wybuchów pyłu drzewnego, omówiono
parametry charakteryzujące wybuchowe własności pyłu drzewnego oraz zaprezento-
wano środki formalno-organizacyjne i techniczne w celu zmniejszenia zagrożenia wy-
buchem.

2. Wstęp do badań energochłonności procesu wytwarzania kompozytów drewna z ter-
moplastami. Autor: J. Pawlicki, SGGW Warszawa.

W referacie poruszono zagadnienia wykorzystania odpadów polietylenu do produk-
cji kompozytów z drewna. Autor przedstawia badanie porównawcze wytwarzania płyt
wiórowych spajanych żywicą mocznikowo-formaldehydową oraz płyt wiórowych spa-
janych odpadami polietylenu. W referacie porównano dynamikę przegrzewania ko-

bierca, energochłonności procesu oraz własności wytworzonych płyt.
3. Bezpieczne spalanie odpadów drzewnych uwzględniające wymogi ochrony atmosfery.

Autorzy: W. Cichy, ITD Poznań, M. Juszczak, AR Poznań.
W referacie autorzy poruszyli sprawę bezpiecznego spalania nie tylko pod katem

ochrony atmosfery ale również bezpieczeństwa procesu spalania odpadów drewna.
Autorzy omówili następujące zagadnienia:
— Warunki jakie powinny spełniać urządzenia do niskoemisyjnego spalania odpa-

dów drzewnych,
— Rodzaje instalacji odpylających,
— Możliwości przystosowania kotłów węglowych do spalania odpadów drzewnych,
— Kontrola procesu spalania w celu uzyskania niskiej emisji zanieczyszczeń,
— Zabezpieczenia stosowane podczas spalania odpadów drzewnych,
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— Wpływ składu chemicznego paliwa na wielkość emisji toksycznych produktów

spalania.
4. Możliwości zastosowania kompostów otrzymanych z odpadów tworzyw drzewnych do

upraw wierzby. Autorzy: M. Czajka, H. Wróblewska, ITD. Poznań.
W referacie przedstawiono wyniki badań hodowli oraz wydajności masy jednorocz-

nych pędów wierzby odmiany Salix viminalis, Salix purpurea w warunkach laborato-
ryjnych na kompoście z odpadów tworzyw drzewnych takich jak gleba + odpady płyt

wiórowych, gleba + odpady płyt MDF oraz gleba + odpady płyt pilśniowych.
5. Koncepcja technologiczna procesu oczyszczania powietrza ze szkodliwych dla środo-

wiska organicznych związków chemicznych. Autor: T. Krupnik, Politechnika Gdańska.
W referacie przedstawiono zasady projektowania instalacji przemysłowych do

oczyszczania powietrza z oparów rozpuszczalników dla przemysłowych ciągów lakie-
rowania płyt drewnopochodnych.

Wszystkie referaty wygłoszone w trakcie seminarium zostały zamieszczone w opraco-
waniu, które jest do nabycia za odpłatnością w OB-RPPD w Czarnej Wodzie.

L.D.

Warszawska Konferencja inaugurująca 6 RamowyPro-
gram Unii Europejskiej

W dniach 25-26 listopada 2002 roku w pomieszczeniach hotelu Gromada w Warszawie
miała miejsce Konferencja Inaugurująca 6 Ramowy Program Unii Europejskiej (2002-
2006). W konferencji uczestniczyło ponad 1.500 przedstawicieli środowisk badawczych,
nauki i biznesu z krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Uczestnikami inauguracji byli

także przedstawiciele Rządu Polski i innych krajów stowarzyszonych z UEz Centralneji
Wschodniej Europy oraz z krajów członkowskich UE.

W programie konferencji mieściły się:
e |nauguracja i promocja 6 Ramowego Programu Unii Europejskiej (2002-2006),
e Prezentacja zasad uczestnictwa i priorytetowa tematyka 6 RP,
e Prezentacja mechanizmów wspierających uczestnictwo w Europejskiej Prze-

strzeni Badawczej,
e Naukowa i Badawcza kooperacja między krajami Europy Centralnej i Wschod-

niej,
e Promocja sieci doskonałości,
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e Podsumowanie udziału krajów z Europy Centralnej i Wschodniej (CEEC) w 5

RP, prezentacja historii sukcesu,
e Promocja instytucji związanych się z Towarzystwem Marii Curie,

e Wręczenie "Nagrody Kryształu Brukseli" dla najlepszych Polskich instytucji i ze-
społów uczestniczących w 5 RP,

e Wystawa promująca zakończone sukcesem projekty 5 RP.

Równolegle do Konferencji miało miejsce spotkanie ministerialne, którego celem była

promocja uczestnictwa krajów Europy Centralnej i Wschodniej w Europejskiej Przestrzeni
Badawczej. W efekcie tego spotkania dokonano:

e Prezentacji nowych możliwości dla krajów Europy Centralnej i Wschodniej ofe-
rowanych przez 6 RP,

e Przedyskutowano problematykę związaną ze "Wschodnim Wymiarem Europej-
skiej Przestrzeni Badawczej”,

e Zaprezentowano i przedyskutowano możliwości modyfikacji 6 RP.

Konferencja została zorganizowana przez Komitet Badań Naukowych departament Ko-

operacji Międzynarodoweji Integracji Europejskiej pod patronatem:
- Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego,
- Komisarza do spraw Badawczych Unii Europejskiej Philippe Busquin,
- Ministra Nauki, Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych prof. Michała

Kleibera.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć w internecie pod adresem:
http://www.FP6.pl.

M.A.H.

Posiedzenie Rady Naukowej OBRPPD
Drugie w 2002 roku posiedzenie Rady Naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego

Przemysłu Płyt Drewnopochodnych odbyło się w Czarnej Wodzie w dniu 18 grudnia 2002
roku. Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Włodzi-
mierz Oniśko przypomniał pokrótce sylwetkę zmarłego we wrześniu b.r. inż. Stanisława
Osikę, twórcę i wieloletniego dyrektora OBRPPD, człowieka bardzo zasłużonego dla
przemysłu płyt drewnopochodnych, inicjatora i wieloletniego redaktora Biuletynu Informa-

cyjnego OBRPPD. Biuletyn stanowi nie tylko źródło informacji o rozwoju i postępach w
technologii i produkcji płyt w świecie ale stał się również kroniką polskiego przemysłu płyt
drewnopochodnych. Pamięć inż. Stanisława Osiki została uczczona przez zebranych mi-
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nutą ciszy. Następnie dyrektor Ośrodka mgr inż. Maria Antoni Hikiert zwrócił się do Rady
o uczczenie chwilą ciszy zmarłego w listopadzie b.r. prof. dr Edmunda Urbanika, którego
niespodziewana śmierć zaskoczyła i zasmuciła jego współpracowników i przyjaciół. Pro-
fesor E. Urbanik przez wiele lat był członkiem Rady Naukowej OBRPPD pełniąc w niej

funkcję wiceprzewodniczącego. Uczestnicząc w obradach zawsze wnosił do dyskusji
cennei istotne uwagi oraz informacje niejednokrotnie ukierunkowujące działanie Rady.

Po uczczeniu prof. dr Edmunda Urbanika chwilą ciszy Rada Naukowa przystąpiła do
obrad, przedmiotem których była analiza wykonania planu finansowego i rzeczowego
przez Ośrodek w okresie 10-ciu miesięcy br., ocena założeń do planu na rok 2003 oraz
zmiana na stanowisku dyrektora do spraw badawczo-rozwojowych.

Dla OBRPPD bieżący 2002 rok jest szczególnie trudnym ze względu na niedosta-

teczną ilość zleceń, niewystarczające dofinansowanie przez KBN funduszu statutowego
oraz zaangażowanie znacznych środków w badania technologiczne i dostosowanie pół-
techniki do pojęcia produkcji płyt z odpadów włókien syntetycznych w ramach projektu
celowego dofinansowywanego przez KBN. Podjęta produkcja tych płyt na razie nie jest
dochodowa; stanie się taka w miarę jej rozwoju. Powyższe przyczyny spowodowały, że
bilans za rok 2002 zostanie według przewidywań zamknięty wynikiem ujemnym.

Perspektywy na rok 2003 są również mało korzystne, jednak lepsze niż były na rok
2002. W dalszym ciągu brak jest dostatecznej ilości zleceń, co wynika z trudnej sytuacji
ekonomicznej przemysłu. Otrzymane zlecenia są przeważnie drobne nie angażujące
większych pracomocy. W wyniku prowadzonych rozmów z klientami spodziewane są jed-
nak i to z paru kierunków większe zlecenia na prace wymagające znaczniejszych nakła-
dów, angażujące znaczną pracomoc Ośrodka . Przewidywane są również przychody z
produkcji płyt. Rok 2003 powinien zamknąć się bilansem dodatnim i umocnić pozycję
OBRPPD jako jednostki stanowiącej zaplecze badawczo-rozwojowe krajowego przemy-
słu płyt drewnopochodnych, jednostki potrzebnej i przynoszącej temu przemysłowi kon-
kretną pomoc w rozwiązywaniu jego problemów technologicznych i technicznych, zwią-
zanych zarówno z produkcją, jak i ochroną środowiska.

Ostatnią sprawą omawianą na Radzie Naukowej była zmiana na stanowisku zastępcy
dyrektora. Dyrektor OBRPPD mgr inż. Maria Antoni Hikiert zgłosił kandydaturę znanego
Radzie, dotychczasowego kierownika Pracowni Technologicznej mgr inż. Leszka Danec-
kiego na objęcie z dniem 01.01.2003 stanowiska zastępcy dyrektora do spraw badawczo-
rozwojowych. Rada Naukowa po zapoznaniu się z przebiegiem pracy kandydata i jego
dorobkiem zaakceptowała proponowaną zmianę jednogłośnie.

Rok
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Zebranie w sprawie utworzenia federacji stowarzyszeń
reprezentujących cały przemysł drzewny w Polsce

Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce zorganizowało mię-
dzynarodowe seminarium na temat sposobu funkcjonowania organizacji reprezentują-
cych przemysł drzewny w Unii Europejskiej. Seminarium to odbyło się dnia 2 sierpnia
2002r. w Warszawie w siedzibie firmy PROZEMAK S.A. W seminarium uczestniczyli
przedstawiciele następujących organizacji:

1. Stowarzyszenie Producentów Płyt 7. Europejska Konfederacja Przemysłu
Drewnopochodnych w Polsce Drzewnego (European Confederation
Maria Antoni Hikiert of Woodworking Industries) — CE|-Bois
Andrzej Sabiniarz Fiona Harford

2. Polska Izba Gospodarcza Przemysłu 8. Serwis Europejskich Stowarzyszeń
Drzewnego Przemysłowych -— EIAS / Europejska
Marek Kubiak Federacja Producentów Mebli — UEA

3. PROZEMAK S.A. Brigitte Smessaert
Mieczysław Zezyk 9. Belgijska Federacja Przemysłu Drzew-

4. Stowarzyszenie Stolarzy Polskich nego i Meblarstwa (The Belgian Wo-
Mieczysław Majewski odworking 8 Furniture Federation) —

5. Stowarzyszenie Papierników Polskich FEBELBOIS
Andrzej Jagiełło Katja De Vos

6. Stowarzyszenie Producentów Stolarki
Budowlanej
Józef Dużyński (z up. Maria Antoni Hi-
kiert)

Przedstawiciele federacji zagranicznych przedstawili sposób w jaki funkcjonują ich or-
ganizacje w Unii Europejskiej. Wspólna organizacja reprezentująca cały przemysł drzew-
ny może wywierać wpływ na prawo i przepisy w Polsce. Organizacja ta może być też
członkiem Europejskiej Konfederacji Przemysłu Drzewnego — CEl-Bois i pośrednio wpły-
wać także na przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej. Ponieważ prawodawstwo UE
musi być wprowadzone do prawodawstwa krajowego, bardzo ważne jest utworzenie
wspólnej organizacji, która reprezentowałaby podzielony jak dotychczas polski przemyst
drzewnyi wywierała istotny wpływ na kształtowanie przepisów dotyczących naszej bran-
ży. W dyskusji ustalono również, że o powołaniu Asocjacji Stowarzyszeń zadecydować
muszą członkowie każdego ze Stowarzyszeń i dać pełnomocnictwo zarządowilub wyty-
powanej osobie do podejmowania decyzji w tej sprawie. Należałoby jesienią po przepro-
wadzeniu zebrań w Stowarzyszeniach doprowadzić do podpisania konkretnego doku-
mentu np. o utworzeniu grupy inicjatywnej lub grupy członków założycieli Asocjacji.

M.A.H., A.S.



Z PRZEMYSŁU PŁYT DREWNOPOCHODNYCH

Aktualny wykaz producentów płyt drewnopochodnych
w Polsce
1. Przemysł Sklejek

Nazwa Kierun-

przedsiębiorstwa
Adres kowy|Centrala Fax

1 2 3 4 5
Z-dy Przemysłu Sklejek|ul. Dojlidy Fabryczne 24
BIAFORM SA 15-566 Białystok 0-85|7410359 7410365

Prezes Marek Kaszkowiak
PAGED-SKLEJKA S.A.|ul.Chopina 17

w Morągu 19-300 Ełk Ź

Z-d Produkcji Sklejek w|Dyr.Katarzyna Wojsiat-Oleszkiewicz|©-87|6214851|6214414

Ełku
Bydgoskie Z-dy Sklejek|ul. Fordońska 154
SKLEJKA-MULTI S.A. 85-752 Bydgoszcz 0-52|3425061|3420673

Prezes Tadeusz Kosień
PAGED Sklejka Morąg ul. Mazurska1
MAZURY S.A. 14-300 Morąg 0-89|7572211|7572582

Prezes Waldemar Czarnocki
Wielkopolskie Z-dy ul. Reymonta 35
Sklejek 63-400 Ostrów Wlkp. 0-62|7353281 7353343
SKLEJKA-EKOS.A. Prezes Ryszard Węgrzynowski
Orzechowskie ul. Miłosławska 13

Z-dy Przemysłu Sklejek |62-322 Orzechowo 0-61|4371091|4371071
Dyr. Marek Kasprzak

Piotrkowskie ul. Roosevelta 28
Z-dy Przemysłu Sklejek |97-300 Piotrków Tryb. 0-44|6476925 6477910

Syndyk Donat Kałuża
Fabryka „Sklejka-Pisz” ul. Dr Klementowskiego 19
S.A. 12-200 Pisz 0-87|4235200 4235140

Prezes Tadeusz Banach



2. Przemysł Płyt
179

Nazwa
przedsiębiorstwa

Adres Kier. Centrala Fax

1 2 4 5
Z-dy Płyt Pilśniowych
„Czarna Woda” SA

ul. Mickiewicza 10
83-262 Czarna Woda
Prezes Tomasz Brzęcki

0-58 5878200 5878208

EKOPŁYTA S.A. ul. Przemysłowa 2
64-700 Czarnków
Prezes Tomasz Łucjan

0-67 3566666 3560900

Koniecpolskie
Z-dy Płyt Pilśniowych SA

ul. Kolejowa 3
42-230 Koniecpol
Prezes Jan Gwiazda

0-34 3552750 3552440

HARDEX S.A. ul. Gubińska 63
66-600 Krosno Odrzańskie
Prezes Ireneusz Kaczmarek

0-68 3835301 3836211

Z-dy Płyt Pilśniowych SA ul. Ofiar Katynia 17
37-700 Przemyśl
Prezes Jan Ozimek

0-16 6780404 6780441

PŁYTY-KARLINO SA
w Warszawie
Oddział w Karlinie

ul. Kołobrzeska 17-19
78-230 Karlino
Syndyk Jan Kozłowski

0-94 3117231 3117237

PFLEIDERER Grajewo SA ul. Wiórowa 1

19-203 Grajewo
Prezes Krzysztof Sędzikowski
V-ce Prezes ds. Techn.-Prod.
Herbert Vaget

0-86 2723261 2723983

POLSPANSp.z o.o. ul. Waryńskiego 1
78-400 Szczecinek
Dyrektor Jerzy Wakuła

0-94 3731188 3742230

PROSPAN S.A.
Z-dy Płyt Wiórowych

ul. Bolesławiecka 10
98-400 Wieruszów
Prezes Krzysztof Sędzikowski
V-ce Prezes ds. Techn.-Prod.
Herbert Vaget

0-62 7833100 7833127

KRONOPOL Sp.z o.o. ul. Serbska 56
68-200 Żary
Prezes Jonhan Bitzi
V-ce Prezes Wacław Maciuszonek
V-ce Prezes Wiesława Kamińska

0-68 3631100 3631320

LENWIT-FORNIR
Sp. z 0.0.

Witaszyczki 66
63-230 Witaszyce
Prezes Henryk Zasadzki

0-62 7401206 7401208

MELNOX Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Prezes Peter Kaindi
V-ce Prezes Tomasz Jańczak

0-17 5822221 5822300
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Żywice syntetyczne dla przemysłu płyt drewnopochod-
nych — sytuacja obecnai trendy rozwojowe

Pod powyższym tytułem ukazał się w wydawanym przez Metso Panelboard czasopiśmie „Panelboard
Highlights” artykuł, którego treść powinna, jak się wydaje, zainteresować pracowników naszych zakła-
dów produkujących płyty wiórowe, MDF i OSB. Z tego względu zamieszczamy poniżej obszerne wyjątki
z tej publikacji.

Wstęp
Powstające na świecie coraz większe jednostki produkcyjne wymagają stosowania

środków wiążących najwyższej jakości. Z drugiej strony użytkownicy płyt naciskają na
obniżenie ich gęstości przy zachowaniu niezmienionej wytrzymałości.

Coraz szerzej stosowane są żywice melaminowo-mocznikowo-formaldehydowe (w
skrócie MUF od nazwy w języku angielskim — Melamine Urea Formaldehyde) zarówno
dla płyt wiórowych, jak i MDF, zwłaszcza gdy wymagana jest jakość V-70, lub gdy istnieje
potrzeba wzmocnienia żywicy mocznikowo-formaldehydowej (skrót analogicznie do po-
przedniego — UF').

Płyty OSB od początku zaklejanie były żywicami fenolowo-formaldehydowymi (PF od
Phenol Formaldehyde) w postaci płynnej lub sproszkowanej.

Do lat 70-tych żywice mocznikowe zawierały duże ilości wolnego formaldehydu. Uła-
twiało to, co prawda, produkcję (większa reaktywność żywicy) prowadziło jednak do wy-
sokiej emisji tego związku tak w halach produkcyjnych, jak i w czasie użytkowania płyt.

Dlatego przemysł płyt wiórowych przestawił się na stosowanie żywic o niskim stosunku
molowym mocznika do formaldehydu. Producenci płyt MDF używali jednak dłużej żywic o
wysokim stosunku molowym, ponieważ płyty te były wykańczane szczelnymi pokryciami
lakierowymi nie przepuszczającymi formaldehydu.

W połowie lat 70-tych zaczęto stosować żywice izocyjanianowe (PMDI), których udział
dzisiaj jest już dość znaczny. Nie zawierają one formaldehydu, są bezbarwne i produkcja
płyt do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych daje się realizować tylko przez zmianę
ilości dozowanego kleju. Poza tym można tu stosować wsad drzewny o podwyższonej
wilgotności, co jest korzystne z wielu względów. To ostatnie odnosi się też do żywic fe-
nolowych w stanie sproszkowanym.

Żywice oparte na garbnikach są również obecnie używane przy produkcji płyt wióro-
wych i MDF przeznaczonych do zastosowań zewnętrznych. Wydzielają one bardzo mało
formaldehydu.
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Zagadnienie emisji formaldehydu nabrało szczególnego znaczenia podczas kryzysu

naftowego, gdy zaistniała potrzeba zmniejszenia stopnia wentylowania mieszkań do mi-

nimum ze względu na konieczność oszczędzania energii ciepinej.
W wyniku intensywnych prac badawczych udało się w końcu lat 80-tych otrzymać żywi-

ce UF dające płyty o wymaganych limitach emisji formaldehydu. Limity te, to 0,5 ppm w
odniesieniu do warunków przemysłowych i 0,1 ppm w odniesieniu do warunków miesz-
kalnych. Dzisiaj żąda się dalszego ograniczania emisji, co jest możliwe bez pogorszenia
właściwości wiążących przy stosowaniu żywic mocznikowych wzmocnionych melaminą.

Zagadnienia ochrony środowiska
Wymagania w stosunku do szkodliwych substancji zanieczyszczających atmosferę

wzrosły w latach 90-tych i są obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek przedtem.
Drewno, a w szczególności drewno świeże zawiera wiele związków organicznych, które

mogą się ulatniać i które uwalniane są w czasie suszenia wiórów, czy włókien i w czasie
prasowania płyt. Stosowane tu wysokie temperatury powodują też przemiany tych związ-
ków na nowe.

Powietrze uchodzące z suszarek i pras może zawierać formaldehyd, aldehyd octowy,
akroleinę, metanol, fenoli, heksan, aldehyd propionowy, izocyjanki, terpeny i inne sub-
stancje, jak również, co jest oczywiste, pył drzewny.

Dzisiaj wszystkie zakłady płytowe mają systemy oczyszczania powietrza pozwalające
na redukcję emisji co najmniej o 90%. Poza tym wszystkie one powinny dążyć do tworze-
nia obiegów zamkniętych.

W latach 90-tych pojawiło się wiele doniesień na temat chorób wywoływanych przez
emisję lotnych związków organicznych (ang.: Volatile Organic Compounds — VOC) z
materiałów budowlanych. Wśród symptomów wymienia się takie, jak zawroty głowy oraz
podrażnienie śluzówki gardła i oczu.

Podejrzenia padły początkowo na formaldehyd. Stwierdzono jednak, że stężenie for-
maldehydu w budynkach, gdzie występowały te objawy było znacznie niższe od stężeń
dopuszczalnych i badania skoncentrowały się na innych związkach, takich jak alergeny,
rozpuszczalniki i chemikalia używane w budownictwie a także na wilgotności betonu, któ-
ra dyfunduje przez szczeliwa niosąc ze sobą uwolnione związki organiczne. One właśnie,
jak stwierdzono, mogą być prawdopodobną przyczyną dolegliwości.

Płyty wiórowe MDFi OSB emitują mierzalne ilości VOC, chociaż ilości ich są niewielkie
i zawierają się z reguły w granicach 100-200 ug/m* (Patrz niżej oraz rys 1).
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Całkowita emisja z różnych materiałów
wyrażona jako stężenie VOC w powietrzu w ug/m*

Płyta pilśniowa twarda, 3,2 mm 30
Sklejka do zastosowań zewnętrznych, 10 mm_ ' 150
MDF, żywica UF, 16 mm 110
Płyta gipsowa, 12 mm 140

Strugane deszczułki sosnowe, 170x25 mm 920
Trocinyi strużyny suszone 190

Płyty wiórowe dwutygodniowe, 16 mm 430
Płyty wiórowe fi0-letnie, 10 mm 110

mV

0 r rTTRTTTTTTTĘTTTYTTTYTTR TT"!4 158 „12 16 20 24 28 32 min

Rys. 1. Emisja VOCz płyty MDF

Nie ma jeszcze uregulowań dotyczących maksymalnych poziomów VOC w budynkach,
chociaż proponuje się wielkości zawarte między 400 i 800 ug/m*. Dlatego też jest możli-
we wyłączenie materiałów płytowych jako przyczyny narzekań chorobowych w mieszka-
niach, w szczególności jeśli chodzi o formaldehyd wydzielany przez płyty zaklejane żywi-
cami aminowymi. Plasują się one z pewnością poniżej tych wielkości.
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Pewnym potwierdzeniem tego, że płyty wiórowe, MDF i OSB spełniają wymagania wy-
trzymałościowe i środowiskowe możebyćstale wzrastające ich zużycie.

Techniki analityczne
W czasie ostatnich 25 lat nastąpił znaczący rozwój metod analitycznych dotyczących

identyfikacji i ilościowego oznaczania różnych substancji organicznych zarówno w postaci
stałej, jak i gazowej. Rezultaty różnych pomiarów istotnych z punktu widzenia ochrony
środowiska mogą być otrzymywanez szybkością i precyzją nieosiągalną w przeszłości.
Wiele zakładów stosuje już urządzenia do bieżących pomiarówwlinii technologicznej.

Poniżej podany jest aktualny wykaz różnych aparatów i metod stosowanychwtechnice
analitycznej (nazwa angielska, używany skrót i nazwa polska):

Metody rozdziału związków
Liquid Chromatography (LC) — Chromatografia cieczowa
High Performance Liquid Chromatography (HPLC) — Wysokosprawna chromatografia

cieczowa
lon Chromatography (IC) — Chromatografia jonowa
Gas Chromatography (GC) — Chromatografia gazowa

Aparatura do identyfikacji
Mass Spectrometer (MS) — Spektrometr masowy
Sweep Elektron Microscope (SEM) — nie znaleziono polskiego odpowiednika
Infrared Spectrophotometer (IR) — Spektrofotometr w podczerwieni
Nuclear Magnetic Resonance (MNR) — Jądrowy rezonans magnetyczny
Ultraviolet/Visuai Spectrophotometer (UV) — Spektrofotometr UVNiS

inne
Atom Absorption Spectrophotometer (AAS) — Spektrofotometr absorpcji atomowej
Differential Scanning Calorimeter (DSC) — Skaningowy kalorymetr różnicowy
Thermo Gravimetri (TG) — Termograwimetria
Flow Injection Analysis (FIA) — Analiza przepływowa
Near Infrared Spectroscopy (NIR) — Spektroskopia w bliskiej podczerwieni

Stosowanie nowoczesnych metod analitycznych umożliwia monitorowanie produkcji,
oznaczanie stopnia zapylenia, emisji formaldehydu i VOC oraz jakości produktu w spo-
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sób, który przedtem był niemożliwy. Można też na bieżąco śledzić jakość surowca
drzewnego.

Skład chemiczny tego surowca można np. monitorować za pomocą NIR i wielowarian-
towych metod statystycznych. W ten sposób jest możliwe stworzenie w zakładzie banku
danych i ustalenie korelacji między składem chemicznym drewnai sklejalnością wiórów

lub włókien wyrażoną np. przez wytrzymałość na rozrywanie poprzeczne płyt.

Przyszłość
Ostatnio obserwuje się wyraźne dążenie do koncentracji produkcji płyt drewnopochod-

nych w coraz większych zakładach. To samo dotyczy też wytwórców maszyni urządzeń,
jak też i producentów środków wiążących. Jednocześnie przeznaczane są coraz większe
sumy na badania.

Obecnie nie ma żadnych oznak na wzrost w sposób nieoczekiwany cen podstawowych
surowców służących do produkcji środków wiążących, a więc metanolu, mocznika, me-
laminy, fenolu i garbników, chyba że nastąpi skokowy wzrost cen ropy naftowej i gazu.

Poniżej podany został stosunek cen poszczególnych żywic oraz ich średnie zużycie w
kg/m? płyty wiórowej:

Średnie zużycie żywicy, kg/m* płyty wiórowej
Wskaźnik cenowy standardowej do zastosowań ze-

wnętrznych
UF = 100 65 —
MUF = 200 — 80
PF = 220 — 55
PMDI = 405 17 36

|

Żywice mocznikowo-formaldehydowe dominowały i dominują na rynku ze względu na
niskie ceny, łatwość przygotowania roztworów roboczych, rozpuszczalność w wodzie,
bezbarwność i wysoką reaktywność. Jest prawdopodobne, że ulepszone typy tych żywic

będą i w przyszłości zajmowały pierwszoplanową pozycję.
Dla płyt wodoodpornych dominującą pozycję obok żywic fenolowych zachowają żywice

izocyjanianowe (PMDI), MUF i w pewnych ilościach żywice oparte na garbnikach stoso-
wane pojedynczo lub w różnych kombinacjach. Obecnie używa się PMDI dla warstwy
środkowej a PF, lub MUF dla warstw zewnętrznych. Możliwe są też i inne kombinacje.
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Z punktu widzenia ilościowego żywice na bazie garbników tak obecnie, jak i w przyszło-

ści będą stosowane w niewielkich ilościach z uwagi na ograniczoną bazę surowcową wy-
soko reaktywnych garbników.

Żywice fenolowe w postaci sproszkowanej będą w dalszym ciągu stosowane przy pro-
dukcji płyt OSB, szczególnie w oddalonych rejonach świata, pozbawionych produkcji ich

na miejscu. Stwierdzono, że dobre rezultaty daje łączenie żywic sproszkowanych i płyn-

nych.
Niezależnie od rodzaju produkowanych płyt, ich wytwórcy mają podobną listę życzeń w

stosunku do środków wiążących przyszłości. Przedstawia się ona następująco:
— krótszy czas prasowania,
— brak spadku wytrzymałości nawet przy niskiej gęstości płyt,
— zdolność zmniejszania spęcznienia płyt,
— niska emisja VOCi formaldehydu,
— łatwość przygotowania, tj. przepompowywania, mieszania i dozowania; pożądana

rozpuszczalność w wodzie,
— brak toksyczności,
— bezbarwność,
— możliwość stosowania przy wyższej aniżeli obecnie wilgotności surowca drzew-

nego,
— zwiększona odporność na wysychanie zaklejonego wsadu.

Czy te wymagania mogą zostać spełnione?
Bez wątpienia istnieją niewykorzystane, jak dotychczas, możliwości zwiększenia reak-

tywności środków wiążących przez kombinacje systemów zaklejania, dodatek bardziej
reaktywnych chemikaliów, ulepszanie technik kondensacji, stosowanie nowych kataliza-
torów, jak również przez polepszanie transferu ciepła w prasach. Wstępna obróbka nie-
zaklejonego wsaduwcelu zwiększenia zdolności wiążących żywic UF pozostaje jeszcze
w sferze badań.

Żądania obniżenia gęstości płyt przy zachowaniu ich wytrzymałości może być sprawą
trudną bez polepszenia jakości samego wsadu drzewnego, zwiększenia stopnia zakleje-
nia lub udoskonalenia techniki prasowania przez np. wprowadzenie prasowania wstęp-
nego warstwy środkowej.

Stosowanie PMDI, lub sproszkowanej żywicy fenolowej umożliwia stosowanie wsadu o
stosunkowo wysokiej wilgotności. Nie jest to możliwe przy zaklejaniu żywicami aminowy-
mi lub fenolowymi w postaci ciekłej.
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Dodatek środków hydrofobowych, czy to oddzielnie do wiórów, czy po zmieszaniu ich z

kiejem pozostaje jedyną możliwością osiągnięcia minimalnego spęcznienia płyt.
Chociaż wymagania w stosunku do niskiej emisji formaldehydu i VOC zostały już w za-

sadzie spełnione, to ustalone w normach limity mogą jeszcze zostać zmniejszone.
Jeżeli chodzi o wymagania co do przygotowania roztworów roboczychi toksyczności, to

bez przesady można powiedzieć, że żywice aminowe mają obecnie nad innymi wyraźną
przewagę.

Byłoby bez wątpienia korzystne dla wszystkich, aby władze budowlane żądały dla
wszystkich płyt zaklejanych żywicami mocznikowo-formaldehydowymi, czyli do płyt prze-
znaczonych do warunków wewnętrznych jakości na poziomie V-70. Setki przykładów do-
wodzą, że płyty standardowe w przypadku zetknięcia się z wodą rozpadają się. Jakość
na poziomie V-70 spowoduje oczywiście wzrost kosztów materiałowych przy budowie
domu, będzie on jednak nieznaczny w stosunku do całkowitych kosztów budowy.

W.O.

Wg.: Birger Sundin, Sundin consulting:"Resins for the wood-based panel industry — Cur-
rent situation and future developments". Panelboard Highlights. Metso
Panelboard Nr 1/2002, str. 34-39.

Stan przemysłu płyt drewnopochodnych w Rosji w latach
1990-2001

Rosja, jak wiadomo, dysponuje ponad 20%światowych zasobów drewna. Sam przyrost
roczny wynosi ok. 900 mln mŚ, a etat rębny — 551 mln m.

Niestety, mimo tak wielkich, potencjalnych możliwości surowcowych stan przemysłu
drzewnego a w szczególności przemysłu płyt drewnopochodnych pozostawia wiele do
życzenia.

Przestawienie gospodarki centralnie sterowanej na gospodarkę rynkową okazało się
procesem długotrwałym i złożonym. Wszystkie branże dotknięte zostały głębokim kryzy-
sem: popyt na rynku wewnętrznym spadł, produkcja skurczyła się katastrofalnie, eksport
zmalał, inwestycje przemysłowe praktycznie zamarły, powiązania międzybranżowe uległy
zerwaniu itd., itp.

Jak to widaćz tab. 1, szczególnie duży spadek produkcji nastąpił w latach 1990-1998.
Po 1998r sytuacja zaczęła powoli ulegać poprawie, przy czym jeśli chodzi o tarcicę i

sklejkę poprawa ta nastąpiła dzięki wzrostowi eksportu. W przypadku płyt pilśniowych iwiórowych pozytywnym bodźcem okazało się ożywienie, które nastąpiło w wyniku krajo-

wego rozwoju budownictwa i meblarstwa.



187

Tabela 1

Produkcja tarcicy i płyt drewnopochodnych w Rosji w latach 1990-2001
Rodzaj produkcji 1990 1998 1999 2000 2001

Tarcica, mln m* 75 18,6 19,1 20,0 20,0
Sklejka, tys. m* 1597 1102 1324 1484 1600
Płyty wiórowe, tys. m” 5568 1568 1987 2335 2500
Płyty pilśniowe, mln m* 483 193 243 278 282

Mimo widocznego wzrostu produkcji nie ma jeszcze niestety podstaw aby sądzić, że
skutki kryzysu zostały już przezwyciężone. Niepokój budzi tu przede wszystkim wzrost
cen na energię i transport.

Aczkolwiek proces prywatyzacji poszedł już bardzo daleko, to duża jeszcze część za-
kładów branży drzewnej (53,1%) wykazuje straty. Szczególnie dotyczy to fabryk zlokali-

zowanych daleko od podstawowych rynków zbytu. Jednym z najważniejszych zadań
stojących przed przemysłem jest podwyższenie poziomu wyposażenia technicznego za-
kładów.

Stopień zużycia maszyn i urządzeń w całym przemyśle drzewnym ocenia się na 51%;
w niektórych przedsiębiorstwach sięga on 80%i więcej.

W przemyśle tartacznym udział tarcicy produkowanej za pomocą traków wynosi 80%.
Zbyt mało jest tu pił taśmowychi trakorębaków.

W przemyśle sklejkowym, ze względu na stopień zużycia należało by wycofać z pro-
dukcji 86% łuszczarek, 92%suszarek i 9% pras.

Bardzo źle wygląda stan techniczny maszyn i urządzeń w przemyśle płyt wiórowychipilśniowych. Większość zamaszynowania jest fizycznie i moralnie zużyta i wymaga nie
modernizacji, a po prostu wymiany.

Płyty pilśniowe produkowane są w znakomitej większości metodą mokrą. Istnieją tylko
dwa zakłady wytwarzające płyty MDF. Nie istnieje produkcja płyt OSB.

Mimo tego przygnębiającego obrazu działają już zakłady, które dostosowały się do ryn-
kowej sytuacji, radzą sobie nieźle i mogą być przykładem dla pozostałych.

Udział Rosji w produkcji światowej drewna i wyrobów pochodzenia drzewnego, mimo

ogromnych zasobów surowca jest niewielki, co obrazują dane tabeli 2.

Dalszy rozwój przemysłu drzewnego w Rosji powinien przebiegać zgodnie ze świato-
wymi tendencjami. Preferują one przede wszystkim rozwój produkcji płyt OSB i MDF a
jeśli chodzi o tartacznictwo, to rozwój produkcji przeznaczeniowych materiałów tartych.
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Tabela 2

Udział Rosji w światowym przerobie drewna w %

Rodzaj produkcji Produkcja Zużycie Eksport
Tarcica 4,4 2,9 54
Sklejka 2,8 0,9 4,5
Płyty wiórowe 2,6 2,6 0,4
Płyty pilśniowe 2,6 1,9 2,5

Eksport miał zawsze bardzo duże znaczenie dla rosyjskiego przemysłu drzewnego, co
szczególnie przejawiło się w okresie kryzysu. Wtedy to właśnie, dzięki eksportowi niektó-
re zakłady przeżyły a cała branża uniknęła niedopuszczalnego spadku produkcji.

Dane dotyczące eksportu przedstawionowtabeli 3.
Tabela 3

Rosyjski eksport tarcicy i płyt drewnopochodnych w latach 1990-2001
Rodzaj produkcji 1990 1999 2000 2001

Tarcica, mln m* 15,7 6,4 77 7,7
Sklejka, tys. m* 527,0 913,4 974,2 1020,0
Płyty wiórowe, tys. m* 743,0 95,2 134,7 150,0
Płyty pilśniowe, min m” 114,0 80,0 87,1 80,0

W okresie 1990-2001 wzrósł, jak widać, tylko eksport sklejki (1,9 raza), eksport tarcicy
zmniejszył się dwukrotnie, płyt wiórowych- pięciokrotnie, a pilśniowych — 1,4 raza.

Trzeba tu zaznaczyć, że eksport kierowany był głównie do krajów zachodnich i w mini-
malnym stopniu dotyczył byłych republik radzieckich, będących częścią Wspólnoty Nie-
podległych Państw (WNP). Jednakże rynek ten, dawniej wewnętrzny, zaczyna wykazy-
wać oznaki ożywienia i w przyszłości będzie miał niewątpliwie duże znaczenie.

WO.
Wy.:
1. C. [. KpxuxaHoeckanm:"CoepeMeHHOE COCMOSHUE JIECONIDOMbIUITEHHO2O KOMNIEKCa

Pocuu u akmya/ibHble ueriu ezo zocydapcmeeHHozo peeynupoeaHus”. [Jepeeoo6pa6-
ambiearouan []pomeiwneHHocmb, Ne 1, 2002, str. 2-4.

2. H. A. bypóun, B. M. LUnbikoe: '[Jepeeoobpa6ambiearouyar nDOMbIWTeHHOCMb (6a30-
8bie nodompacnu) e Hauarre XXI eeka". [Jepeeooopabambiearowjan [1poMbiwrneHHO-
cmb, No 2, 2002, str. 4-7.
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Produkcja sklejki w Rosji
Rosja jest liczącym się wytwórcą i eksporterem szerokiej gamy skiejek. Jak wynika z

danych zawartych w tab. 1 produkcja ich w tym kraju rokrocznie wzrasta. W 2000 roku

wyniosła ona 1506 tys. m? z czego 938 tys. m? (62,3% produkcji) stanowił eksport. Łatwo
można oszacować, że na przełomie lat 1996-2000 ilość wyprodukowanej w Rosji sklejki

zwiększyła się aż o 55%. Dla porównania warto przytoczyć, że produkcja sklejki w całej
Europie w 2000 roku wyniosła 3100 tys. m*, zaśjej wzrost w stosunku do roku 1999 wy-
nosił 3%. W analogicznym okresie w Rosji zanotowano 14% wzrost produkcji sklejki.

Tabela 1

Dane dotyczące produkcji sklejki w Rosji
I x Wielkość wskaźnika na rok |

Wskaźnik r

1996|1997|1998|1999 2000

Produkcja roczna [tys. m”] 972,0 |953,0 [1094,0 :1319,3 1506,0
Roczna wielkość eksportu [tys. m] 614,0 |632,0 |726,6 913,0 |938,0|Udział eksportu [%] 632 663 |664 692 623
Średnia cena 1 m* sklejki eksportowej [USD] 338 331 312 264 226
Rentowność [%] - - 28,4 50,5 432 |

Średnia cena 1 m” sklejki na rynku europejskim wynosi 450 USD

Zapotrzebowanie na sklejkę na rynku wewnętrznym Rosji wynosi około 570 tys. m* na
rok. Głównymi kierunkami jej wykorzystania są: budownictwo i meblarstwo — ponad 43%
ogólnego krajowego zużycia (tab. 2).

Tabela 2
Struktura zapotrzebowania na sklejkę w Rosji

tys. m* | % |

Zapotrzebowanie roczne 568 100 |

w tym: |

budownictwo 80 14,1

| remonty 50 8,8 x

|" produkcja mebli 165 29,0
produkcja opakowań 20 3,5

produkcja maszyn 24 4,3
pozostałe (reklama, poligrafia i inne) 229

|
40,3
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Wzrost produkcji sklejki w Rosji odbywa się w oparciu o modernizację już istniejących
zakładówzjednej strony, jak również budowę nowych zakładówz drugiej strony. Tech-
nologiczne unowocześnianie pracujących zakładów ma w większości charakter etapowy,
co pozwala na realizację modernizacji bez konieczności przestojów. Widocznym jej
efektem jest wprowadzenie w wielu zakładach możliwości produkcji sklejki wielkoforma-
towej o wymiarach 1525 x 3050 mm. Jak wcześniej wspomniano, są planowane, lub od-
dawanejuż do użytku nowe zakłady np.: w okolicach miasta Maksatichi (obwód Twerski)
— fabryka sklejki wielkoformatowej w oparciu o włoskie linie technologiczne, czy też w
mieście Obninck (obwód Kałużski) — fabryka sklejki o możliwościach produkcyjnych 70
tys. m* na rok.

Rozwój przemysłu sklejkowego w Rosji wiąże się ze zmniejszaniem wielkości wyrębów
lasu w Azji i Afryce, a co za tym idzie wykluczeniem możliwości wzrostu produkcji sklejki
w tych regionach. Stanowi to przesłankę do stwierdzenia, że popyt na sklejkę rosyjską
będzie wzrastał, co też uwzględniane jest w prognozach jej produkcji (tab. 3). Przyczyni
się do tego niewątpliwie również jej stosunkowo niska cena. W efekcie wspomnianego
wzrostu produkcji jak i również polityki cenowej przedsiębiorstw w okresie 1996-2000r.
cena sklejki eksportowej w Rosji spadła o 33% i w roku 2000 wynosiła 226 USDza 1 mś,

co stanowiło zaledwie 50% średniej ceny sklejki na rynku europejskim.

Tabela 3
Prognozy produkcji sklejki w Rosji

2005 2010 2015
Całkowita roczna produkcja sklejki [tys. m*] 2100 2400 2800

w tym:

wielkoformatowej 645 980 1315
eksportowej 1470 1680 1960
ognioodpornej 20 20 30

zabezpieczonej antyseptycznie 10 25 40
kompozytowej 50 100 150

fornirowanej 100 170 260

Piotr Borysiuk
Teks opracowany w oparciu o:
1. Opnoe A. T., 2002: TexHuueckoe rrepeeoopyxeHue dbaHepHbix npednpuamuli — OCH-

06a [106bIUEHUA Ka4uecmea ripodykuuu u obbóma eć rpou3seodcmea. /Jepeeoo6pa6-
ambiearouan [lpomMbiwurreHHOCme, nr 3, str 8-9.

2. Oniśko W., 2001: Stan przemysłu płytowego w Europie w 2000r. w świetle danych Eu-
ropejskiej Federacji Producentów Płyt Drewnopochodnych (EPF). Przemysł Drzewny,
nr 12, str 22-23.
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Cienka sklejka brzozowaz Finlandii
Fińska firma Vilkon Oy produkuje z fornirów o grubości 0,6 mm cienką sklejkę brzozową

o grubościach od 1,2 mm do 5,4 mm i o maksymalnych wymiarach 1200x1200 mm.

Sklejka ta znajduje szerokie zastosowanie w meblarstwie, w produkcji zabaweki instru-
mentów muzycznych.

Firma Vilkon Oy specjalizuje się od dawna w przerobie drewna brzozowego produkując
oprócz sklejki, brzozowe drewno klejone, tarcicę brzozowąi łuszczone forniry brzozowe.

W.O.
Wg: Holz-Zentralbiatt 2002, nr 68, str.827

Postępowanie antydumpingowe Unii Europejskiej w sto-
sunku do Chin

Zebranie Generalne Europejskiej Federacji Przemysłu Sklejkowego (FEIC), które od-
było się w dniu 6 czerwca 2002 roku podjęło decyzję o rozpoczęciu działań antydumpin-
gowych przeciwko importowi sklejki „Okoume” z Chin. W dniu 16 lipca br. sekretariat
FEIC odbył spotkanie z urzędnikami ds. antydumpingowych w DG TRADE z Komisji Eu-

ropejskiej. Z analizy statystyk handlowych, które FEIC przedstawiła podczas tego spotka-
nia, Komisja stwierdziła, że działania antydumpingowe mogą zakończyć się pomyślnie.
Działania te wymagają jednak także dokładnej definicji sklejki „Okoume”, ponieważ sto-
sowny kod CN 44121310 w europejskich statystykach handlowych obejmuje również
wiele innych tropikalnych gatunków drewna. Proponowana definicja produktu objętego
postępowaniem antydumpingowym brzmi: „Sklejka złożona wyłącznie (jedynie) z arkuszy
drewna, każda warstwa nie przekraczająca 6 mm grubości, z co najmniej jedną ze-
wnętrzną warstwą z okoume”.

A.S.
Źródło:
FEIC/C0223z 19 lipca 2002
FEIC/C0237 z 31 października 2002

Wezwanie do radykalnej restrukturyzacji przemysłu płyt
drewnopochodnych w Europie i w Ameryce Łacińskiej

Belmiro de Azevedo, prezydent największej w świecie grupy przemysłowej w dziedzinie
płyt drewnopochodnych, Sonae SGPS SA, posiadającej fabryki w Europie, Kanadzie,
Brazylii i Południowej Afryce w wywiadzie udzielonym czasopismu Wood Based Panels
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International wezwał do radykalnej restrukturyzacji tej gałęzi przemysłu w Europie i w

Ameryce Łacińskiej. Restrukturyzacja miałaby polegać na zredukowaniu liczby produ-
centów płyt w Europie do pięciu, a w Brazylii — do trzech. Jest ona, jego zdaniem, ko-

nieczna ze względu na nadmierną, istniejącą zdolność produkcyjną i spadające ceny.
Prezydent de Azevedo podkreślił, że w Europie przeszkodą na drodze konsolidacji są

bariery polityczne, opóźniające zamykanie małych, przestarzałych i nieefektywnych za-
kładów. Oskarżył on władze lokalne i federalne, szczególnie we Francji i w Niemczech o
zmuszanie firm ze względów politycznych do utrzymywania w ruchu „martwych” zakładów
produkcyjnych.

Jako przykład takiego działania wskazał na plajtującą, niemiecką grupę Hornitex. Łącz-
na zdolność produkcyjna starych, zużytych linii, głównie płyt wiórowych w Niemczech wy-
nosi 1 min m*/rok. Zamknięcie tych nieefektywnych zakładów powinno nastąpić w rezul-
tacie „normalnej decyzji rynkowej”. Należy tylko pozostawić grupy produkujące po niskich
kosztach, takie jak Egger, bracia Kaindl, Pfleiderer, czy Sonae Tafisa. Według rozeznania
de Azevedo wszyscy pozostali producenci, oprócz wymienionych wyżej, wykazują straty.

Jako przykład politycznej bariery utrudniającej zamknięcie starej linii produkcyjnej de
Azevedo podaje jeden z jego zakładów we Francji, gdzie zamierzona likwidacja fabryki(i
dodajmy od siebie powiększenie tym samym liczby bezrobotnych w tej miejscowości) na-
trafiła na sprzeciw mera, który liczył na głosy robotników w zbliżających się wyborach. W

ogóle, socjalne uwarunkowania w Europie są i będą wyjątkowo trudną do pokonania
przeszkodą w zamykaniu fabryk.

Dlaczego prywatny właściciel ma być zmuszany do ponoszenia wydatków na pensjeido utrzymywania w ruchu nieefektywnego zakładu? — zapytywał de Azevedo. Zamykanie
wg niego nie jest uśmiercaniem biznesu, lecz podnoszeniem go na wyższy poziom jako-
ściowy, polepszaniem warunków pracy i zmniejszaniem zanieczyszczenia środowiska.
Oczywiście, ma to miejsce w przypadku realizacji innej inwestycji, nie zawsze w tym sa-
mym miejscu. Tak więc właściciel postępuje jak dobry obywatel i chce, aby również pań-
stwo zachowywało się jak dobry gospodarz.

De Azevedo sądzi, że restrukturyzacja w Europie powinna objąć ponad 30 przedsię-
biorców, którzy mogliby utworzyć na przykład pięć większych firm. W zależności od sytu-
acji na rynku czas życia zakładów zapóźnionych w rozwoju powinien już być liczony ra-
czej na miesiące aniżeli na lata.

Jeżeli chodzi o sytuację w Brazylii, gdzie rozwój przemysłu następował ostatnio w bar-
dzo szybkim tempie, to istnieje tam kilka zakładów, które nie mogą już egzystować dłużej.
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Grupa Sonae oczekuje w Brazylii na okazję kupna fabryki po możliwie niskiej cenie.
Będzie ona umacniać swoją pozycję, która jest już i tak bardzo mocna. Firma powinna
osiągnąć najniższe w tym kraju koszty wytwarzania. Obecnie Tafisa Brasil jest w posia-
daniu w jednym miejscu trzech linii płyt wiórowych o łącznej wydajności 600 000 mó/roki
jednej fabryki płyt MDF.

W Brazylii obserwuje się niepokojącą sytuację ze względu na rozbudowujące się nad-
mierne zdolności produkcyjne. Przyczyną jest pojawienie się inwestorów, którzy bez
przygotowania fachowegoi rozeznania rynku wydają ogromne sumyna fabryki płyt. Wy-

starczy powiedzieć, że koszt nowejlinii produkcyjnej wynosi około 100 mln dolarów USA.

Przykładem mogątu być planowane na 2004 rok nowe linie płyt wiórowych i MDF w sta-
nie Rio Grande do Sul.

W.O.
Wg: Wood Based Panels Intern. June/July 2002, str. 10.

Przytoczony wyżej tekst wydaje się być dobrym przykładem myślenia liderów dużych
grup przemysłowych, którzy obracają się wyłącznie w pojęciach zysku i straty i dla któ-
rych „socjalne uwarunkowania” stanowią istotną przeszkodę w ich działalności. Należy
sądzić, że opisane sytuacje przystają również do warunków polskichztą różnicą, że nasi
„merowie” biorą po uwagę w swoich decyzjach częściej chyba inne argumenty aniżeli
wynikające z żądań elektoratu.

W.O.

Nowyzakład płyt MDF w Brandenburgii
W dniu 6 września 2002r, po dwóch latach od rozpoczęcia budowy został oficjalnie od-

dany do użytku nowy zakład produkcyjny płyt MDF w mieście Baruth, oddalonym o ok. 60
km od południowej granicy Berlina, w pobliżu autostrady A13.

Zakład wchodzi w skład holdingu Kunz'a i jego nazwawjęzyku niemieckim brzmi: Kunz

Faserplattenwerk Baruth GmbH (KFB). inwestycja została zlokalizowana w środku bazy
surowcowej (lasy sosnowe) i tuż obok dużego tartaku, skąd bezpośrednim transportem
(taśmociąg) dostarczane są odpady w postaci zrębkówi trocin w ilości 245 000 t/rok (w
przeliczeniu na z.s. masę). Zapotrzebowanie na surowiec drzewny wynosi ok. 1,6 min m?

(liczonych w wymiarze przestrzennym). Jednocześnie, niedaleko zakładu znajduje się
główny odbiorca płyt, a mianowicie producent podłogowych paneli laminowanych, firma
Classen.

Linia technologiczna wyposażona została w prasę ciągłą firmy Dieffenbacher, typ CPS,
o długości 46,7 m. Szerokość płyt może się wahać w granicach od 2050 mm do 2650
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mm, a grubość od 6 mm do 40 mm. Masa włóknista produkowana jest w defibratorze fir-

my Andritz o średnicy tarcz 70” (- 178 cm) i wydajności 36 t/h. Płyty są szlifowane obu-
stronnie i nadają się pod bezpośrednie lakierowanie i laminowanie.

Zdolność produkcyjna zakładu wynosi 330 000 m*/rok. Wytwarzane są następujące ro-

dzaje płyt: HDF (podłogowe), które stanowią ok. 50% całkowitej produkcji, MDF przezna-
czone dla meblarstwa i LDF — dla budownictwa (płyty ścienne i dachowe).

Zakład zatrudnia 120 osób. Na całą inwestycję wydano ok. 90 min euro, w tym 25 mln

stanowiła subwencja Komisji Unii Europejskiej.
Zapotrzebowanie na energię cieplną pokrywane jest całkowicie z własnej kotłowni spa-

lającej wyłącznie odpady produkcyjnei dostarczane z zewnątrz drewno poużytkowe.
W.O.

Wg: Holz- und Kunststoffverarbeitung 2002, nr 11, str. 32-33.

Nowa konstrukcja stacji nasypowej dla płyt MDF

Fabryka płyt Flakeboard Co. Ltd. znajdująca się w miejscowości St. Stephen w Kana-
dzie (stan New Brunswick) posiada dwie linie technologiczne: linię Bison Mende płyt
cienkich z 1990ri linię z prasą ciągłą Hydrodyne z 1995r.

Obydwie linie zaopatrzone były w stacje nasypowe ze skrzynkami ssącymi firmy Bison.

Stacje te nie działały zadowalająco i dlatego, po zakończonych negatywnymi wynikami
poszukiwaniach innych, gotowych rozwiązań zdecydowano się na opracowanie własnej
konstrukcji, której zasadę działania przedstawiono na rys. 1.

Główną częścią stacji, która jest zresztą zmodyfikowaną gruntownie poprzednią stacją,
jest walec kolczasty, na którego pobocznicy umieszczono ok. 5000 cienkich kolców. Ma-

szyna formująca ma szerokość 5 stóp (152,4 cm). Na ten obracający się z dużą prędko-
ścią walec spada z zasobnika dozującego strumień włókien. Kolce idealnie rozdzielają
włóknai likwidują kłaczki, także powstałe w wyniku sklejającego działania kleju. Równo-
miernie rozwłókniona masa włóknista dostaje się następnie na sito i jest zasysana przez
skrzynki próżniowe. Tworzy się bardzo równomierny kobierzec, który wymaga wyrówna-
nia tylko przez jeden walec skalpujący.

Drugi, istotny składnik urządzenia, to podnoszone segmenty o szerokości 8 cali,
umieszczone w poprzek szerokości kobierca, przy czym ustawienie każdego z nich może
być regulowane w zakresie 10 mm. Segmenty te powodują bardziej równomierną gęstość
płyt, co jest szczególnie ważne dla płyt cienkich (na rysunku nie pokazano tych segmen-
tów — W.O.). W fabryce produkuje się płyty o grubości zaledwie 2 mm przy dużej szybko-
ści formowania. Mają one bardzo dobrą i równomierną gęstość na szerokości wstęgi.
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Rys.1. Schemat stacji nasypowej z walcem kolczastym
1 — powietrze, 2 — włókna,3 — walec kolczasty, 4 — walec skalpujący,
5 — skrzynki próżniowe

Drugi, istotny składnik urządzenia, to podnoszone segmenty o szerokości 8 cali,
umieszczone w poprzek szerokości kobierca, przy czym ustawienie każdego z nich może
być regulowane w zakresie 10 mm. Segmenty te powodują bardziej równomierną gęstość
płyt, co jest szczególnie ważne dla płyt cienkich (na rysunku nie pokazano tych segmen-
tów — W.O.). W fabryce produkuje się płyty o grubości zaledwie 2 mm przy dużej szybko-
ści formowania. Mają one bardzo dobrą i równomierną gęstość na szerokości wstęgi.

Po zamontowaniu nowejstacji znacznie zmniejszyła się ilość płyt z plamami klejowymi
oraz z miejscami o podwyższonej gęstości. Z tego powodu obniżeniu uległy koszty pro-
dukcji oraz koszty powierzchniowego wykańczania płyt. Zmniejszyło się zużycie żywicy
klejowej. Różnice gęstości w płycie o grubości 3 mm wahały się w granicach zaledwie
£1%. Jednakże najważniejszym rezultatem było zmniejszenie zużycia lakieru w linii la-
kierniczej.

Dobre wyniki uzyskanewlinii Mende zdecydowały o zainstalowaniu nowejstacji nasy-
powejw linii z prasą ciągłą Hydrodyne.

W listopadzie 2000r fabryka przekazała licencję na produkcję nowej stacji (nazwa an-
gielska: Spike Roll Forming System) firmie niemieckiej BINOS. Licencja obejmuje cały
świat z wyjątkiem Ameryki Północnej.

W 2001r wyprodukowano i zainstalowano 3 stacje na liniach o szerokości 7,8 i 10 stóp.
Informacja: fax w Niemczech — +49 5041 993 12, email: infoG)binos.de

W.O.
Wg.:Panel Manufacturing « Processing. Vol.3, nr 1, April 2002, str. 14.
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Linia technologiczna do proszkowego wykańczania po-
wierzchni płyt MDF

W Wielkiej Brytanii, w miejscowości Dinnington, okręg Sheffield uruchomiona została
całkowicie zautomatyzowana linia proszkowego lakierowania wyrobów drzewnych.

Linię uruchomiła nowo powołana firma „MDF Specialised Coatings”, która wchodzi w
skład grupy „Batchglow Group" mającej długoletnie doświadczenia w dziedzinie lakiero-
wania proszkowego wyrobów metalowych.

Oparta na tych doświadczeniach nowa linia pracuje w sposób ciągły i przeznaczona
jest do wykańczania płyt MDF i elementów z tych płyt. Oczekuje się, że znajdą one sze-
rokie zastosowanie przy wyposażaniu sklepów, biur i mieszkań w meble (w tym mebie
kuchennei dla dzieci), drzwi, półki, panele ścienne, ramy do obrazów itd.

Wykańczane być mogą zarówno powierzchnie gładkie, jak i profilowane, również przy
coraz szerszym stosowaniu proszków odpornych na działanie ognia, a także nowych
proszków o działaniu antybakteryjnym (tzw. Bio Cote). Ten ostatni sposób wykańczania
jest szczególnie interesujący dla szpitali i innych placówek służby zdrowia, domów opieki,
stołówek itp.

Jednowarstwowe pokrycie daje trwałą, twardą powierzchnię, odporną na zarysowania,
uderzenia i ścieranie. Dzięki bogatej gamie kolorów, jaka jest do dyspozycji stwarza sze-
rokie możliwości dla projektantów wnętrz.

Technologia jest zaprojektowana dla proszków o niskiej temperaturze utwardzania.
Płyty, lub inne elementy podwieszone na przenośniku przechodzą najpierw przez tunel,
gdzie są wstępnie ogrzewane (proszki ognioodporne nie wymagają tej operacji). Po
przejściu przez komorę natryskową następuje utwardzenie elektrostatycznie naniesione-
go proszku za pomocą promieni podczerwonych. Końcowym stadium procesu jest chło-
dzenie, po którym gotowe już wyroby są zdejmowane z przenośnika.

Przy krótkich seriach natryskiwanie automatyczne może być zastąpione natryskiwa-
niem ręcznym. Cały proces przy szybkości przenośnika nieco ponad 2 m/min nie prze-
kracza 60 minut. Proces lakierowania proszkowego jest całkowicie nieszkodliwy dla śro-
dowiska ze względu na niestosowanie tu jakichkolwiek rozpuszczalników.

Koszt inwestycji wyniósł 430 000 dolarów USA.

W.O.
Wg: Wood Based Panels Intern. 2002, str. 18.
Uwaga! Obszerny artykuł z tego zakresu p.t.: "Materiały proszkowe w przemyśle drzew-
nym” zamieszczony został w Biul. Inform. OBRPPD, 2002, nr 1-2, str. 12-20.
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Nowa „super sucha” metoda otrzymywania włóknistego
materiału izolacyjnego

Właściwie wykonana izolacja cieplna budynków może przynieść znaczne oszczędności
energii zużywanej na ich ogrzewanie.

Rynek materiałów izolacyjnych w Niemczech obejmuje ok. 30 mln mi/rok, z czego na
włókna mineralne przypada ok. 60% a na płyty piankowe — ok. 35%. Około 3%-owy
udział w rynku mają tzw. alternatywne materiały izolacyjne. Wśród tych ostatnich panuje
wielka różnorodność, ale materiały oparte na celulozie i włóknach drzewnych stanowią
ok. 4/5 całości.

Wełna mineralna i materiały typu ekspandowanego polistyrenu (styropian) i pianka poli-
uretanowa mają doskonałe właściwości izolacyjne (współczynnik przewodzenia ciepła A

jest rzędu 0,020-0,040 W/mK), ale w porównaniu do materiałów z włókien roślinnych cha-
rakteryzują się znacznie mniejszą zdolnością gromadzenia i utrzymywania ciepła. Ma to
istotne znaczenie przy zapobieganiu przegrzewania pomieszczeń podczas wysokich, let-
nich temperatur. Polistyren i płyty piankowe stanowią istotną przeszkodę dla dyfuzji pary
wodnej. Oprócz tego produkowane są one na drodze syntezy, co z ekologicznego punktu
widzenia nie jest najlepszą rekomendacją.

Znany jest dobrze sposób wytwarzania płyt pilśniowych porowatych metodą mokrą. Są
one szeroko stosowane w budownictwie i przykładowo, przy gęstości 150 kg/m* ich
współczynnik przewodzenia ciepła A = 0,040 W/mK. Cechą charakterystyczną technologii
mokrej jest konieczność odparowywania z kobierca dużych ilości wody.

Porowate płyty pilśniowe można również otrzymywać metodą suchą. Włókna po opusz-
czeniu defibratora mają wilgotność ok. 100% i są następnie suszone w suszarce rurowej
do ok. 8%. Kolejną operacją jest zaklejanie, przy czym stosowane są tu takie kleje, jak
np. poliwinyłowy, czy mocznikowo-formaldehydowy, z którymi ponownie wprowadza się
do masy włóknistej wodę. Po uformowaniu kobierca musi on być doprowadzony do od-
powiedniej grubości i ogrzany celem utwardzenia kleju i znowu wysuszony. Odbywa się
to w specjalnych suszarkach, których długość dochodzi do 38-45 m, lub w ciągłych pra-
sach taśmowych. Metodą suchą można otrzymywać płyty o grubości do 100 mm i gęsto-
ści mniejszej niż przy metodzie mokrej.

Nowa, super sucha metoda jest w swoich pierwszych stadiach podobna do normalnej
metody suchej. Włókna po opuszczeniu defibratora trafiają do suszarki rurowej (patrz
rys.1), w której są suszone do wilgotności 6%. Następnie, po zakiejeniu klejem izocyja-
nianowym (PMDI), nie zawierającym wody, trafiają z tą samą wilgotnością do stacji nasy-
powej. Uformowany kobierzec wprowadzany jest w sposób ciągły do urządzenia, w któ-

rym doprowadza się go do odpowiedniej grubości a następnie ogrzewa do temperatury
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90%C za pomocą mieszaniny powietrza i pary wodnej. Ta ostatnia skrapla się w nim i na-
wilża do wilgotności końcowej 12%. Tak więc, w odróżnieniu od wyżej opisanej technolo-
gii, w końcowym stadium procesu nie usuwa się z kobierca wody, a wprost przeciwnie
nawilża się go, co daje duże oszczędności energii.

zrębki
DY

Sy 3 as defibratora Aazn pizdy , si„Kd az, „ GoD, z
" ez z O-rs Sieć

suszarka 170*C

W mieszałnik

ł
' stacja nasypowa

| stacja kalibrująco-utwardzająca
sf,

112% H,O
*<1.

linia formowania
długość ok. 21 m

Rys. 1. Super sucha metoda otrzymywania płyt izolacyjnych z masy defibratorowej
(koncepcja firmy Siempelkamp)

Ogrzanie parą następuje, jak wiadomo, w bardzo krótkim czasie, dzięki czemu długość
urządzenia kalibrująco-utwardzającego wynosi zaledwie 21 m.

Otrzymany w ten sposób nowy materiał izolacyjny ma współczynnik przewodzenia cie-
pła A = 0,040 W/mK. Gęstość jego może się zawierać w granicach od 60 do 180 kg/m?

przy grubościach dochodzących do 200 mm. Nawet przy małej gęstości charakteryzuje
się on dobrą wytrzymałością, która nie pozwala się mu rozpadać na pojedyncze włókna
lub flokuły. Jego istotną zaletą jest to, że nie zawiera on formaldehydu. Podczas produkcji
może być dodawany do niego środek ognioochronny.

Przy linii technologicznej o zdolności produkcyjnej 150 000 mó/rok, wytwarzającej mate-
riał o średniej grubości 10 cm i o gęstości 80 kg/m*, wybudowanej od podstaw koszt pro-
dukcji kształtować się będzie na poziomie 4,80 euro/m'.

W.O.
Wą:H. Korte — „Holzfaserdimmstoff nach dem Super-trocken Verfahren". Holz-

Zentralblatt 2002, nr 110, str. 1300-1301.
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Nowa konstrukcja płyt grzejnych pras
Firma Claus E Petersen GmbH zaprezentowała na targach Ligna w Hanowerze w

2001r zupełnie nową konstrukcję płyt grzejnych.
Obecnie stosowane są masywne, stalowe płyty grzejne z nawiercanymi kanałami,

przez które przepływa medium grzewcze w postaci np. oleju, lub wody (rys.1). Koszt wy-
konania takich płyt jest bardzo wysoki.

Rys.1. Płyta z nawier-
canymi kanałam
grzejnymi

Stosunek powierzchni grzejnej kanałów do powierzchni płyt jest stosunkowo mały, co
oznacza, że objętość cyrkulującego medium jest niewielka w odniesieniu do otaczającej
go stali. W rezultacie czas nagrzewania prasy jest długi. Występuje też znaczny spadek
temperatury wzdłuż kanałów. W celu zmniejszenia tego negatywnego zjawiska i osią-
gnięcia równomiernego ogrzania powierzchni płyty musi się stosować krótkie obiegi cyr-
kulacyjne. Pociąga to za sobą wzrost kosztów, ponieważ płyta musi posiadać kilka od-
dzielnych obiegów z przeciwprądowym przepływem w nich medium grzewczego. Poza
tym kanały przebiegają prostopadle do osi podłużnej płyty, co zresztą wymuszone jest
też przez ograniczoną długość wierteł.

W prasach typu ciągłego powstaje też następny problem, ponieważ rolki wędrujące
wzdłuż płyty grzejnej i naciskające na nią powodować mogą większe jej odkształcenia w

miejscach przebiegu kanałów, niż między nimi. W efekcie prowadzić to może do powsta-
nia trwałych odkształceń powierzchni typu tarki.

Dlatego też niektórzy wytwórcy produkują płyty szczególnie odporne na tego typu od-
kształcenia, inni zaś stosują specjalne sposoby hartowania powierzchni płyt.

Dla jakości płyt wiórowych i pilśniowych istotne są następujące kryteria: równomierny
rozkład temperatury na całej powierzchni płyty grzejnej, efektywne dostarczanie energii
cieplnej do prasowanego tworzywa i mechaniczne wywieranie ciśnienia przy zachowaniu
równoległości powierzchni płyt.
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Ze względu na brak alternatywy wytwórcy pras doszli do wysokiego stopnia perfekcji w

wykonaniu płyt z kanałami wierconymi. Wydaje się jednakże, że osiągnięta już tu została
ostateczna granica rozwoju w tej dziedzinie.

W tej sytuacji konstrukcja zaprezentowana prze firmę Claus E Petersen GmbH stanowi
pod względem technologicznym i ekonomicznym jakościowy skok w porównaniu do kon-
strukcji stosowanej dotychczas.

ldea nowego rozwiązania jest bardzo prosta: całość tworzą dwie płyty stalowe, między
którymi znajdują się pionowe przegrody tworzące kanały typu skrzynkowego, połączone z
płytami wierzchnimi za pomocą spawania laserowego (rys. 2 i 3).

Rys. 2. Płyta z kanałami
grzejnymi spawa-
nymi laserowo

|
b
E
z$:

W takim rozwiązaniu stosunek powierzchni kanałów do powierzchni stali jest co naj-
mniej dwa razy większy niż przy płytach nawiercanych. Istotnie polepszona cyrkulacja
medium grzewczego skraca znacznie czas nagrzewania płyt, a także czas chłodzenia.

Gwarantowany jest równomierny rozkład temperatury w granicach +1*C nawet przy
najdłuższych płytach mających tylko dwa obiegi cyrkulacyjne w przeciwprądzie.

Kanały grzejne w nowej konstrukcji mogą przebiegać albo wzdłuż, albo w poprzekpłyt,
zależnie od potrzeb.

Rys. 3. Laserowo spawana płyta grzejna o grubości 200mm
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Konstrukcja skrzynkowa ma jeszcze tę zaletę, że w prasach typu ciągłego przy wzdłuż-

nym przebiegu kanałów, a więci przegród rolki toczą się jakby po szynachi nie powodują
żadnych odkształceń typu tarki na powierzchni. Innymi słowami, płyty zewnętrzne wyko-

nane ze specjalnej stali o odpowiedniej twardości Brinella są wysoce odporne na zużycie.
W.O.

Wg: Wood Based Panels Intern. June/July 2002, str.44-45.

Kompozyty drzewne w natarciu
W poprzednim numerze 1-2 Biuletynu na str. 44-46 informowaliśmy o konferencji na-

ukowej na temat recyklingu termoplastów w technologii tworzyw drzewnych, która odbyła
się w dniach 14-16 lutego 2002r w Kassel.

Zaledwie po upływie trzech miesięcy, w maju, miała miejsce w Wiedniu następna konfe-
rencja poświęcona temu zagadnieniu pod hasłem „Wood Plastic Composites”.

Konferencje te, jak również liczne sygnały o prowadzonych w wielu laboratoriach bada-
niach świadczą o narastającej potrzebie rozwiązania problemu gromadzących się w co-
raz większych ilościach odpadów tworzyw sztucznych.

W USA problem ten zauważonoi doceniono już dawno i obecnie przerabia się tam na
nowe, cenne produkty ok. 400 000 t odpadów (1). W Europie technologia ta, jak się oce-
nia, znajduje się dopiero na progu przełomu, aczkolwiek istnieje już sporo zakładów tej
branży, które stosują różne metody produkcji. Jeden z tych zakładów, wytwarzający deski
rozdzielcze i inne elementy wyposażenia wnętrz samochodów za pomocą technologii
mokrej opisany został w w/w informacji.

Duży rynek zbytu istniejący już w USA i mający szanse rozwoju w Europie, to rynek
materiałów budowlanych. Chodzi tu np. o wytwarzanie ram okiennych, ościeżnic drzwio-

wych, listew przypodłogowych i innych trójwymiarowych elementów metodą wytłaczania
mieszaniny rozdrobnionego w różnym stopniu drewnai odpadowych tworzyw sztucznych.

Według opinii przedstawiciela amerykańskiej firmy Cincinnati Extrusion, wygłoszonej na
konferencji w Wiedniu, wytłaczarka do drewna stanie się w ciągu 10 lat jedną z najważ-
niejszych maszyn w przemyśle drzewnym. Opinia ta jest zapewne przesadzona, ale jest
faktem, że przez ostatnie trzy lata firma ta sprzedała do Europy już 40 tego typu urzą-
dzeń (1).

Na tegorocznych targach przemysłowych w Hanowerze znana firma niemiecka Werzalit
AG+Co. KG. wystawiła nowe, termoplastyczne tworzywo składające się z wiórów drzew-
nych oraz granulowanego polipropylenu, nazwane jako „S2” (2).



202

Firma Werzalit założona została jeszcze w 1923 roku przez Jakoba Werz'a. Przez
dłuższy czas zajmowała się ona wytwarzaniem kształtek sklejkowych a w roku 1956
opatentowała wyrób pod nazwą „Werzalit”. W skład jego wchodziły wióry drzewnei two-

rzywa termoutwardzalne. W prasach, przy podwyższonej temperaturze i pod ciśnieniem
produkowane były i są w dalszym ciągu blaty stołów oraz różnego rodzaju profile bu-
dowlane przeznaczone na fasady budynków, elementy balkonówi parapety okienne.

Wśród tych ostatnich nowością, pokazaną w 2002r w Norymberdze na imprezie po-
święconej konstrukcji okien był parapet z wbudowanym elementem wentylacyjnym, opra-
cowanym wspólnie z firmą Siegenia-Frank KG, specjalizującą się w zagadnieniach wen-
tylacji (3). Element ten pozwala na regulowany dopływ powietrza przez labiryntowy układ
kanałów (rys. 1).

Rys. 1. Element wentylacyjn
parapetu okiennego

Dzięki materiałowi, z którego został wykonany (drewno + tworzywo sztuczne)i specjal-
nemu układowi labiryntu ma on doskonałe właściwości tłumiące dźwięki. Parapety z re-
gulowaną wentylacją mają szczególne znaczenie w nowo budowanych budynkach, w któ-
rych okna są szczelne i w których względy zdrowotne wymuszają określoną wymianę
powietrza w pomieszczeniach.
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Wymienione wyżej nowe tworzywo „S2” jest odporne na działanie zmiennych warunków
atmosferycznych, dzięki własnościom termoplastycznym daje się łatwo formowaći obra-
biać i charakteryzuje się bardzo niskim pęcznieniem.

W odróżnieniu od konkurencyjnych wyrobów, w których stosowane są włókna lub inne
wypełniacze, tu podstawowym surowcem są płaskie wióry drzewne o długości do 10 mm

z okorowanego drewna świerka, topoli lub buka.
Podstawowymi urządzeniami w ciągu produkcyjnym są: wytłaczarka (ekstruder) o dłu-

gości ok. 3 m i siedmiometrowa, podwójna prasa ciągła.
Dwuślimakowa wytłaczarka służy do dokładnego wymieszania i do utworzenia jednoli-

tego materiału składającego się z wiórów, granulatu polipropylenu oraz, w zależności od

potrzeby, takich dodatków, jak środek kontaktowy, barwniki, środki przeciwpożarowe,
środki polepszające plastyczność itp. Mieszaniei rozcieranie materiału między ślimakami
wytłaczarki zachodzi w temperaturze 180%C do 200*Ci przy ciśnieniu ok. 100 bar. Punkt
topnienia wynosi 165*C.

Do pierwszej części wytłaczarki dozowany jest granulat polipropylenu wraz z dodatkami
a następnie, poprzez wagę taśmową wsypywane są wióry. Stosunek wiórów do polipro-
pylenu w zależności od żądanych właściwości gotowego tworzywa może się wahać w'
granicach od 40% do 65%.

Otrzymana po wytłaczarce jednorodna masa kompozytu może podlegać różnorodnej
obróbce: prasowaniu do postaci płyt, lub otrzymywaniu wyrobów profilowych włącznie z
zawartymi w nich przestrzeniami pustymi i wbudowanymi elementami specjalnymi.

W linii produkcyjnej o charakterze doświadczalno-produkcyjnym, istniejącej w zakładzie
firmy Werzalit w miejscowości Oberstenfeld koło Heilbronn u za wytłaczarką zainstalowa-
na została wspomniana wyżej prasa ciągła. Wychodzące z wytłaczarki gorące tworzywo
wchodzi bezpośrednio do prasy, gdzie przy początkowej temperaturze 120*C i końcowej
80*C powstaje z niego płyta o szerokości do 45 cm. Po pocięciu płyty są schładzane do
50*C i w tym stanie mogąjuż być składowane.

Gotowe płyty mogą być wykańczane np. przez lakierowanie lub oklejanie foliami, przy
czym to ostatnie może być wykonywane już w prasie ciągłej.

W. O.
Wg:1. Holz-Zentralblatt 2002, nr 101, str. 1158.

2. Holz-Zentralblatt 2002, nr 68, str. 819.
3. Holz-Zentralblatt 2002, nr 62, str. 735.
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Produkcja papierui tektury oraz mas włóknistych,a także
zużycie papieru na 1 mieszkańca w Polsce,w Europie i na
świecie w 2001 roku

Roczne zużycie papieru na 1 mieszkańca liczone w kilogramach jest, jak wiadomo, jed-
ną z podstawowych miar rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw.

Przemysł celulozowo-papierniczy i płytowy korzystają z jednego Źródła surowca, jakim
jest drewno. Technologia płyt pilśniowych, szczególnie metodą mokrą ma wiele punktów
stycznych z technologią papieru a z drugiej strony, w procesie wykańczania płyt np. wió-
rowych papier odgrywa podstawową rolę.

W naszym Biuletynie Informacyjnym staramy się zamieszczać aktualne dane na temat
produkcji płyt drewnopochodnych, jednakże wydaje się, że uzupełnienie tych danych o
produkcję i zużycie papieru będzie informacją, która również jest potrzebna i powinna
spotkać się z zainteresowaniem czytelników.

Red.

Produkcję papieru i tektury, mas włóknistych oraz zużycie papieru na 1 mieszkańca w
2001r w kg przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Produkcjawtys.t Zużycie papieru
Regiony Papier Masy na 1 mieszkańca

i tektura włókniste w kg
Europa 98 255 45 718 121,8
w tym:

kraje UE 82 229 33 746 201,8
pozostałe kraje Europy Zach. 4041 2 677 195,8
Kraje Europy Środkowo-Wsch. 11 868 9677 31,4

Azja 97 661 38 993 28,2
Australazja 3 494 2 422 147,6
USA 80 747 54 175 324
Kanada 19 686 24 918 250
Am.Łacińska 14 855 12 150 34,8
Afryka 3 449 2 378 6,1

Cały Świat 318 147 179 374 51,8

Uwagi do tabeli 1: W skład pozostałych krajów Europy Zach. Wchodzą: Cypr, Islandia, Lichtenstein,
Malta, Norwegia i Szwajcaria. W składzie krajów Europy Środkowo-Wschodniej uwzględniono pań-
stwa powstałe z dawnego bloku demokracji ludowych, a także państwa powstałe w wyniku rozpadu
ZSRR, a mianowicie: Litwę, Łotwę, Estonię, Białoruś, Ukrainę, Rosję i Gruzję.

Australazja obejmuje: Australię, Fiji, Nową Kaledonię, Nową Zelandię, Nową Gwineę i Samoa (2).
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Jak widaćz tab.1 potentatem są tu Stany Zjednoczone, które razem z Kanadą wytwa-
rzają ok. 100 mln t papierui tektury i ok. 79 mln t mas włóknistych. Jeśli chodzi o papieri
tekturę jest to nawet nieco więcej niż produkuje cała Europa, a także cała Azja. Również
zużycie na 1 mieszkańca jest w USA rekordowei wynosi 324 kg/rok. Kanada plasuje się
z 250 kg niżej i tu wyprzedzają ją niektóre kraje europejskie, jak Belgia — 295 kg i Dania —

270 kg. Zużycie ponad 200 kg na głowę mają w Europie: Szwecja — 247 kg, Austria — 241

kg, Szwajcaria — 232 kg, Norwegia — 228 kg, Holandia — 227 kg, Niemcy — 225 kg i WIk.

Brytania — 206 kg. Poniżej granicy 200 kg znajdują się: Finlandia — 194 kg, Włochy — 185

kg i Francja — 183 kg.
Najmniejsze zużycie papieru na 1 mieszkańca w krajach Unii Europejskiej ma Grecja —

80 kg. Za nią idą: Irlandia — 107 kg i Portugalia — 108 kg. W Hiszpanii zużycie wynosi 158

kg.
Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej największe zużycie papieru na 1 miesz-

kańca zanotowano w Słowenii — 126 kg, Czechach — 96,4 kg, Słowacji — 75 kg, na Wę-
grzech — 70 kg i w Estonii — 66 kg.

Jeżeli chodzi o Polskę, to w materiale (2), na którym oparta jest niniejsza notatka poda-
ne zostały trzy różne wielkości: 57,9 kg (wg GUS), 62,9 kg (wg ankiet Stowarzyszenia
Papierników Polskich — SPP) i 63,6 kg (wg Pulp 8% Paper Intern. July 2002).

Autor artykułu (2) nie daje GUS'owi pełnej wiarygodności. Nie wiadomo też skąd w PPI

wzięła się wielkość 63,6 kg. Tak, czy inaczej można przyjąć, że zużycie papieru w Polsce
w 2001 r kształtowało się w pobliżu 63 kg/1 mieszkańca i było wg SPP mniejsze niż w
roku 2000.

W skali światowej zanotowano również pewien regres w produkcji papieru i tektury.
Była ona w 2001r mniejsza niż w roku 2000 o 5,8 mln t, a mas włóknistych z surowców
pierwotnych - o 7,7 mln t. Przyczyną było obserwowane od pewnego czasu obniżanie się
realnego Produktu Krajowego Brutto (PKB) w gospodarce amerykańskiej i zachodnioeu-
ropejskiej i tylko niewielki jego wzrost za cały 2001 rok w USAo ok. 1,2% a w Europie
Zachodniej — o ok. 1,5%.

W.O.
Wg:1. W. S."Światowy przemysł papierniczy w 2001r” (wg PPI 2002, t.44, nr 7). Przegląd Papierniczy

2002, nr9, str. 493.
2. Zbigniew Fornalski: "Produkcja przemysłu papierniczego w Europie i w Polsce w 2001 roku”.

Przegląd Papierniczy 2002, nr 9, str. 501-503.
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Z żałobnej karty

Dyr. inż. Stanisław Osika (16.11.1920-07.09.2002)

Dnia 7 września 2002 roku po długieji ciężkiej chorobie zmarł w wieku 82lat inż. Stani-
sław Osika, jeden z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie płyt drewnopochodnych
w Polsce.

Był On twórcą i długoletnim dyrektorem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu
Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie wraz z podległymi temu Ośrodkowi Laborato-
riami Branżowymi w Bydgoszczy (sklejka), Nidzie (płyty wiórowe) i w Przemyślu (gospo-
darka wodna).

Zaledwie dwa lata temu, w dniu 6 grudnia 2000 r, na specjalnym posiedzeniu Rady Na-
ukowej OBRPPD poświęconym jubileuszowi 80-lecia dyrektora St. Osiki przypomniane
zostały Jego niezbywalne zasługi dla powstania i rozwoju Ośrodka oraz dla rozwoju całe-

go przemysłu płytowego w Polsce. Szczegółowe omówienie Jego drogi życiowej za-
mieszczone zostało w Biuletynie Informacyjnym OBRPPD nr 4/2000 na str. 192-195 i w
Przemyśle Drzewnym nr 12/2000 na str. 24-25.

W tym miejscu chcielibyśmy wspomnieć o działalności inż. Stanisława Osiki jako zało-
życiela i redaktora naczelnego naszego Biuletynu Informacyjnego. Funkcję te pełnił On

przez pełne 31 lat, począwszy od roku 1960 i skończywszy na roku 1990. Przez ostatnie
5 lat redagował czasopismo już jako emeryt.
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Biuletyn pod kierownictwem redaktora St. Osiki spełniał doniosłą rolę przede wszystkim
jako podstawowe źródło informacji naukowo-technicznej tak dla pracowników przemysłu
płytowego, jak i dla całego środowiska naukowego i projektanckiego w tej dziedzinie.
Drukowane więctu były krótkie streszczenia prac badawczych wykonywanych w Ośrod-
ku, skróty ciekawszych artykułów z czasopism zagranicznych informujące o tendencjach
rozwojowych w branży oraz wybrane opisy patentowe.

|

Na kartach Biuletynu znalazły też swoje odbicie wszystkie ważniejsze wydarzenia zwią-
zane z rozwojem przemysłu płytowego w Polsce.

Z dniem 1 stycznia 1991 r inż. St. Osika zrezygnował ze względu na stan zdrowia z
funkcji redaktora naczelnego, jednakże nie zaprzestał współpracy z Biuletynem, gdzie
jeszcze przez jakiś czas zamieszczał swoje opracowania.

Ostatnią Jego ważną inicjatywą był projekt powołania do życia Stowarzyszenia Produ-
centów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, z którą wystąpił w nr 1 Biuletynu z 1992 r.

Projekt ten spotkał się, jak wiadomo, z dużym zainteresowaniem i dzisiaj Stowarzyszenie
obchodzić możejuż okrągłą, dziesiątą rocznicę swego istnienia.

Dyrektor St. Osika był wzorem pracowitości i konsekwencji w dążeniu do wybranego
celu.

Za swoją wieloletnią działalność otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, w tym: Srebrny
Krzyż Zasługi w 1955 r, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski w 1962 r i Order
Sztandaru PracyIl kl. w 1985 r.

Pozostawił po sobie trwały dorobeki trwałą pamięć wśród tych, którzy mieli sposobność
z Nim współpracować.

Dyrektor inż. Stanisław Osika spoczął na cmentarzu w Czarnej Wodzie obok swojej
Małżonki. Żegnała Go liczna rodzina, przyjaciele, współpracownicy i tłumy mieszkańców.

Cześć Jego pamięci!

Redakcja
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Prof. dr inż. Edmund Urbanik (15.11.1931-01.11.2002)

W dniu 1 listopada 2002 roku w wieku 71 lat zmarł nagle prof. dr Edmund Urbanik,
wieloletni dyrektor Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, ostatnio kierownik Zakładu
Uszlachetniania Powierzchni ITD. Był jednym z najwybitniejszych specjalistów w dziedzi-
nie konserwacji i uszlachetniania drewna i tworzyw drzewnych w Polsce.

Był On również V-ce Przewodniczącym Rady Naukowej Ośrodka Badawczo Rozwojo-
wego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie oraz założycielem i Człon-
kiem Zwyczajnym Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce.

Zaledwie rok temu Profesor E.Urbanik obchodził jubileusz 45-lecia pracy naukowo-
badawczej i 70-tej rocznicy urodzin. Szczegółowe omówienie Jego drogi życiowej za-
mieszczone zostało w Przemyśle Drzewnym nr 11/2001 na str. 60-62.

Prof. dr Edmund Urbanik studiował na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersy-
tetu im. A.Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył z tytułem magistra chemii. Pracę dok-
torską z technologii drewna obronił na Wydziale Technologii Drewna Szkoły Głównej Go-
spodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Był stypendystą FAO/ONZ. Staże naukowe odbył
w Forest Products Laboratory (Madison, USA) i na uniwersytecie w Syracuse (USA).
Specjalizował się w konserwacji i uszlachetnianiu drewna i tworzyw drzewnych, technolo-
giach wytwarzania i wykańczania powierzchni płytowych tworzyw drewnopochodnych,
technologiach uszlachetniania i wykańczania powierzchni mebli. Z ważniejszych Jego
dokonań należy wymienić patent na urządzenia i technologie laminowania płyt wióro-
wych, 5 patentów na technologie wytwarzania i uszlachetniania oklein sztucznych, patent
na wytwarzanie środka ochrony drewna przed zasinieniem i na sposób jego stosowania.
Ogółem był twórcą 33 patentów i 200 publikacji w różnych wydawnictwach, w tym rów-
nież w czasopismach zagranicznych uwzględnianych w Science Citation index.

Za swoją działalność otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń, m.in. miasta Poznania
(1982), województwa poznańskiego (1982) i województwa kaliskiego (1986), srebrną
(1982) i złotą (1990) odznakę NOT a także złotą odznakę SITLiD (1985). Odznaczony był
Krzyżami Orderu Odrodzenia Polski: Kawalerskim (1985) i Oficerskim (1992).

Pozostawił po sobie trwały dorobek i pamięć wśród tych, którzy z nim współpracowali.
Prof. dr Edmund Urbanik spoczął 6 listopada na cmentarzu parafialnym przy ul. Jasna

Rola w Poznaniu - Naramowice. Żegnała Go rodzina, przyjaciele, współpracownicy oraz
przedstawiciele różnych branż przemysłu drzewnego.

Cześć Jego pamięci!
Redakcja



WIADOMOŚCI WYNALAZCZE

Rozdział I. Zagraniczne opisy patentowe i wyłożeniowe dotyczące płyt
drewnopochodnych

A. WYNALAZKI

1. SKLEJKI
CI/B27D 1/10

B27G 11/00
EP, zgł.pat. nr 1106313 A2
OBRPPD/MOINT
niem.

Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen von Furnierbahnen aus cinzelnen Furnierabschnitten. Sposób i

urządzenie do wytwarzania wstęg forniru z pojedynczych odcinków forniru.
Huser Maschinenbau GmbH, 79336 Herbolzheim, Niemcy
Europejski Urząd Patentowy, 2001
Pierwsz.: Niemcy 7.12.1999, nr DE19958858,

Zgłosz.: Niemcy 5.12.2000, nr 00126671.7, opubl. 13.06.2001, Patentblatt 2001/24
Huser Bernhard, Huser Bernd

Urządzenie (1) służy do wytwarzania wstęg forniru z pojedynczych odcinków (2,3) forniru i zawiera urządzenie
(4) do sklejania forniru, do po-
wlekania pojedynczych zao-
patrzonych od czoła we wczepy
odcinków(2) forniru klejem po-
bieranym z zapasu (14) kleju.
Urządzenie do sklejania forniru
ma. zanurzający się w zapasie
kleju element (10) do nanosze-
nia kleju służący do przenosze-
nia kleju z zapasu kleju do miej-
sca (18) nanoszenia kleju, przy
czym w obrębie tej drogi trans-
portu kleju przewidziane jest
urządzenie (17) do zgarniania
kleju przywierającego do ele-
mentu do nanoszenia kleju aż do
dającej się zadać warstwy
zwilżającej (vorgebbarc
Benetzungsschicht).

Urządzenie doprowadzające
przewidziane jest do
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doprowadzania odcinka (2) forniru końcem do miejsca (18) nanoszenia kleju przez zwilżony klejem element do na-
noszenia kleju.

Przezto jest możliwe maszynowe wytwarzanie wstęg forniru z poszczególnych odcinków (2,3) forniru, przy czym
czoła odcinków (2) forniru są zwilżone klejem na całej grubości forniru, tak że po złączeniu powstaje bezszczelino-
wei na całej powierzchni połączenie czół odcinków forniru. Zwilżenie odcinków forniru klejem jest przy tym nie-
zależne od grubości fornirów.

W.K.

B27N 01/10 Niemcy, opis. wył. nr 199 52 269 A1

B27D 03/00 OBRPPD/MOINT
niem.

Verfahren und Anlage zur Herstellung von endlosen Furnierschichtplatten. Sposób i urządzenie do wytwarzania
warstwowych płyt bez końcaz forniru.
Maschinenfabrik J. Dieffenbacher GmbCo., 75031 Eppingen, Niemcy
Deutsches Patent -und Markenamt, 2001
Zgłosz.: Niemcy 29.10.1999, nr 109865901, opubl. 3.05.2001
Graf M.

Zastrz. pat. 1. Sposób wytwarzania warstwowych płyt bez końca z forniru poprzez sklejanie i sprasowywanie w
prasie gorącej z rozpostartych arkuszy forniru w wielu warstwach jedna na drugiej i jedna za drugą złożonego pas-
ma z arkuszy fornirów (Furniertafelstrang) znamienny tym, że to pasmo złożone z rozpostartych arkuszy forniru
przed wlotem do gorącej prasy zaopatrzone jest poprzez jeden lub kilka przekrojów wzdłużnych w szczeliny do
wylotu pary (Dampfaustrittsfugen) i przy tym podzielone jest na dwa lub kilka zmienne na swojej szerokości pasma
z arkuszy fornirów (Furniertafelstringe) i że przekroje wzdłużne następują odpowiednio do zadanych większościo-
wo szerokości podziału (Aufteibreiten) gotowych warstwowych płyt z forniru.

W.K.

B27D 01/10 Niemcy, opis wył. nr 199 52 270
B27D 03/00 OBRPPD/MOINT

niem.
Verfahren und Anlage zur Herstellung von endlosen Furnierschichtplatten. Sposób i urządzenie do wytwarzania
warstwowych płyt bez końca z forniru.
Maschinenfabrik J. Dieffenbacher GmbózCo., 75031 Eppingen, Niemcy
Deutsches Patent -und Markenamt, 2001
Zgłosz.: Niemcy 29.10.1999, nr 109865901, opubl. 3.05.2001
Graf M.

Zastrz. pat. | Sposób wytwarzania płyt warstwowych bez końca z pasma arkuszy forniru zestawionych z kilku
warstw, jedna na drugiej i jedna za drugą, za pomocą sklejania i prasowania w pracującej w sposób ciągły prasie

A
2 3 3 6 33 7 40,41,42 27 31

jak również gdy ewentualnie pasmoz arkuszy forniru przed wlotem do pracującej w sposób ciągły prasy przebiega
prasę wstępną z urządzeniem do wstępnego podgrzewania, przy czym kilka arkuszy forniru o dającej się wytwo-
rzyć szerokości jest obok siebie i przy zachodzeniu na sicbie łączonych i przy krawędziach łączenia są zszywane w
arkusze forniru o poszerzonej szerokości i zaraz potem wiele z tych arkuszy forniru o poszerzonej szerokości jest
składane w warstwach jedna na drugiej i jedna za drugą w pasmo arkuszy forniru i wprowadzane do gorącejpracy.
sklejane w pasmo warstwowych płyt z forniru (Furnierschichtplattenstrang) i prasowane zgodnie z DE 198 35
933.0, znamienny tym, że pasmo arkuszy forniru przed wejściem do prasy gorącej jest zaopatrzone przez przekroje
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wzdłużne w szczeliny do wylotu pary i przy tym jest podzielone na dwa lub kilka zmienne na swojej szerokości
pasma arkuszy forniru

W.K.

B27D 03/04 Niemcy, opis wył. nr 199 52 271
B27D 01/10 OBRPPD/MOINT
B32B 21/04 niem.

Verfahren und Anlage zur Herstellung von iiberbreiten Furnierschichtplatten. Sposób i urządzenie do wytwarzania

Maschinenfabrik J. Dieffenbacher GmbHZCo., 75031 Eppingen, Niemcy
Deutsches Patent -und Markenamt, 2001
Zgłosz.: Niemcy 29.10.1999, nr 109865901, opubl. 3.05.2001
Graf M.

Zastrz. pat. |. Sposób wytwarzania rozpostartych arkuszy z forniru i wytwarzanie z nich płyt warstwowych z for-
niru poprzez sklejanie i sprasowywa-
nie pasma arkuszy forniru
(Furniertafelstrang) zestawionego z
tych rozpostartych arkuszy forniru w
wielu warstwach jedna na drugieji je-
dna za drugą, przy czym nadchodzące
arkusze forniru o dającej się wy-
tworzyć szerokości b i o włóknach
przebiegających w poprzek są łączone
jeden za drugim w pasmo arkuszy for-
niru, są przy miejscach styku zszywa-
ne lub sklejane taśmą klejącą i z
długości pasma są arkusze forniru ze-
spolonego (Verbundfurniertafeln) o
zadanej szerokości (B) w taki sposób
odcinane, że miejsca zszycia względ-
nie styku arkuszy forniru zespolonego

N7 na szerokości uwarstwionego pasma
arkuszy forniru zespolonegosą niere-

Ź p p ma / pa 7 Ą gularnie i nie w jednej płaszczyźnie

51

względem siebie podzielone, według
DE 199 16 041.4, znamienny tym, że
pasmo arkuszy forniru zespolonego
uwarstwione i zestawione z rozpostar-

tych arkuszy forniru zespolonego przed włotem do prasy gorącej jest poprzez jeden lub więcej przekrojów rozdziel-
czych zaopatrzone wszczeliny wyłotu paryi przy tym podzielone na dwa lub kilka pasma arkuszy forniru zmienne
na swojej szerokości.

W.K.

CI” B27D 5/00 Niemcy, opis wył. nr 199 60 423 A1
OBRPPD/MOINT
niem.

Vorrichtung und Verfahren zur Verarbeitung vereinzelter Furnierblśtter. Urządzenie i sposób do przerobu pojedyn-
czych arkuszy forniru.
Reinhard Diispohl Maschinenbau GmbH 33334 Giitersloh, Niemcy
Deutsches Patent -und Markenamt 2001
Zgłosz.: Niemcy 15.12.1999, nr 199 60 423.1, opubl. 21.06.2001
Wagner U.
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do fornirowania (okleinowania) zwłaszcza profilowanej płyty podłożo-
wej (TP), fornirem z drewna naturalnego, który z jednej strony powlekany jest rozłącznie (lósbar) taśmą włókniny
(V) (mit einem Vliesband) (V) lósbar beschichtet ist) i który tworzy ze związanych ze sobą poszczególnych arkuszy
(EF) forniru taśmę prawie bez końca, której zakresy złączenia fornirów są wykrywalne za pomocą czujnika
(Sensora) (KS1) i która ewentualnie po pośrednim magazynowaniu w dającym się przenosić zwoju (VR) od strony
forniru powleczona klejem jest doprowadzana do stacji (FW) wałkowej do fornirów (Furnierwalzstation), do której
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za pomocą przenośnikowej taśmy (TFB) do płyt podłożowych, w zależności od sygnałów umieszczonego od strony
doprowadzania
czujnika (KSI) tak
sterowane podłożo-
wepłyty (TP) jedna
po drugiej są dopro-
wadzane, że każdo-
razowo zakresy
złączenia fornirów
pomiędzy nimi leżą,
przy czym poszcze-
gólne arkusze (EF)
fornirów w małym
oddaleniu na taśmie
włókniny (V) są
rozdzielnie ustalone
(lósbarfixert sind) a
ich zakresy odstępu
są zakresamioe złączenia forniru,
które czujnik (KSI)
wykrywa za

pomocą światła odbitego lub światła przechodzącego.
W.K.

CI” B27D 7/00 USA, pat. nr 6085813
144/344, 346, 356 i in. OBRPPD/MOINT

ang.
Method for making plywood.Sposóbwytwarzania sklejki.

Georgia-Pacific Corporation, Atlanta Ga., USA
United States Patent Office, 2000
Zgłosz.: USA 30.10.1998, nr 09/182.223, opatent. 11.07.2000
Elliot G.E., Bailey S.R., Cooper D.W., Campy A.J.

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania sklejki liściastej lub dekoracyjnej. Sklejka ta zawiera dużą licz-
bę warstw obejmujących fornir zewnętrzny na lewą stronę arkusza sklejki, fornir na prawą stronę arkusza sklejki
oraz pewną liczbę warstw rdzeniowych i środkowych (a number of core and center plies). Sposobem tym formuje
się podjednostki warstw (subunits of plies) i układa w stosy oddzielnie uformowane podjednostki wcelu uformo-
wania całości. Całość ta jest poddawana przerobowi w celu uformowania oddzielnych płyt (sklejek) z drewna twar-
dego, Formowane są podjednostki mające różne zestawy warstw. Podjednostki są formowane przez ustalanie kolej-
ności porządku, umieszczania warstw, tak aby forniry na stronę prawąi forniry na stronę lewą nie dotykały prze-
nośnika. Proces ten umożliwia linii zestawianie sklejki liściastej. Bez tej ustalonej kolejności przynajmniej forniry
strony lewej dotykałyby przenośnika narażając płytę sklejki na uszkodzenie estetyczne wskutek natury fornirów
zewnętrznych. Proces ten również znacznie zmniejszył pracę potrzebną do formowania płyt, ponieważ liczne pod-
jednostki mogą być formowane równocześnie.

W.K.

2. PŁYTY PILŚNIOWE

CI” B27N 7/00 EP, pat. nr 1011941 A1
OBRPPD/MOINT
ang.

Method and device for the moulding of wood fibre board. Sposóbi urządzenie do kształtowania płyt pilśniowych.
International Paper Trademark Company Purchase, New York 10577, USA
Europejski Urząd Patentowy, 2000
Pierwsz.: Holandia 25.04.1997, 18.07.1997, nr WO PCT/NL 97/00228 i NL 1006615
Zgłosz.: Niemcy 27.04.1998, nr 989207295, opubl. 28.06.2000, Bulletin 2000/26

Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia, za pomocą którego jest możliwym nadawanie skomplikowanych
kształtów ze znacznymi różnicami na wysokości płycie pilśniowej, a w szczególności — ale nie wyłącznie — tak
zwanej płycie MDF (płyta pilśniowao średniej gęstości). Deformacja płyty pilśniowej (z drewna), która może być
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osiągnięta za pomocą wynalazku jest znana jako wytłaczanie, w którym znaczna deformacja tworzywa ma miejsce
czemu towarzyszy przepływi rozciąganie (flow and stretch) materialu.

W.K.

CI” B27N 1/00 EP. pat. nr 1035955 A1
OBRPPD/MOINT
ang.

Method of making celiulosic composite articles. Sposób wytwarzania kompozytowych przedmiotów celulozowych.
Masonite Corporation, Chicago, Illinois 60606, USA
Europejski Urząd Patentowy, 2000
Pierwsz.: USA 4.12.1997, nr 985094,
Zgłosz.: Niemcy 4.12.1998, nr 98962899.5, opubl. 20.09.2000, Bulletin 2000/38
Lehtinen T.A., Ruffin T.M., Walsh J.P., Hill A.R.

Przedmiotem wynalazku jest sposób formowania wzmocnionego wyrobu z drewna, w którym to sposobie boran
cynkui żywica są mieszane z materiałem celulozowym w celu utworzenia impregnowanego materiału celulozowe-
go po czym następuje stosownie ciepła i nacisku w celu uformowania wzmocnionego produktu celulozowego. Pro-
dukt ten zawiera boran cynku, żywicę i materiał celulozowy, w którym boran cynku jest rozmieszczony w całym
materiale celulozowym. Wynalazek obejmuje również proces iniekcji parowej.

W.K.

CI” B02C 19/12 EP, pat. nr 1053057 A1
B30B 7/00 OBRPPD/MOINT

ang
Fiber panel manufacturing method and apparatus. Sposób i urządzenie do wytwarzania płyt włóknistych.
Haddonfield Management Co., Ltd., Sherman Oaks, CA 91403, USA
Europejski Urząd Patentowy, 2000
Zgłosz.: Niemcy 7.01.1998, nr 98908432.2, opubl. 22.11.2000, Bulletin 2000/27
Hall L.D.

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie i sposób wytwarzania budowlanych członów (elementów) płytowych z
roślinnego materiału włóknistego takiego jak ryż, słoma itp. Roślinny materiał włóknisty jest doprowadzany do po-
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staci kolistych lub prostokątnych bel, które są wprowadzane do rozdrabniarek (11). Materiał włóknisty jest cięty do
określonej z góry długości i przenoszony pneumatycznie do prostokątnej szczeliny pomiędzy członami płytowymi
górnymi (111.506)i dolnymi (110, 505). Papier z klejem nakłada się na powierzchnie płyt z włókien górną i dolną i

jest on zawijany wcelu pokrycia bokówpłyt włóknistych . Klej jest utwardzany na stole (23) do utwardzania a
płyta włóknista jest cięta w sekcji (24) na odcinki o żądanych długościach.

W.K.
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B27N 1/00
B27N 3/04, B27N 3/08
B27N 5/00

Verfahren zur Herstellung von bindemittelhaltingen Holzfaserformteilen. Sposób wytwarzania zawierajacych śro-
dek wiążący kształtek z włókien drzewnych.
Lignotock GmbH, 36205 Sontra, Niemcy
Deutsches Patent -und Markenamt, 2001
Zgłosz.: Niemcy 17.05.1999, nr P 43 16 498.44, opubl. 1.03.2001

Niemcy, pat. nr 4316498 C2
OBRPPD/MOINT
niem.

Sposób w dużym stopniu bezodpadowego wytwarzania zawierających środek wiążący kształtek z włókien drzew-
r
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nych jak elementy nośne do lami-
nowanych wykładzin pojazdów
mechanicznych, w którym zrębki
drzewne są rozwłókniane w ter-
morozwłókniarce (defibratorze)
(2), przy czym termoplastyczne
środki wiążące są dodawane w
podgrzewaczu (1) termorozwłók-
niarki (2) a termoutwardzalne
środki wiążące są dodawane przy
wylocie termorozwłókniarki (2).
włókna (5) z dodanymi do nich
środkami wiążącymi są nasypy-
wane na taśmę i zagęszczane do
półwyrobu (6) o postaci kobierca,
a półwyrób ten jest cięty na wy-
kroje (7), zaś te wykroje (7) są po-
przez obróbkę (9) parową uplas-
tyczniane i wstępnie formowane
do postaci wstępnie zagęszczo-
nych wstępnych elementów(11)
kształtowych i zaraz potem wstęp-
ne elementy (11) kształtowe są za
pomocą sprasowywania na gorąco
formowane w postaci gotowyc
elementów (14) nośnych
(Tragerteile) i ostatecznie zagęsz-
czane, ewentualnie w połączeniu
z wykrawaniem otworów i wy-
cięć, przy czym odpady(8), (16)
powstałe—przy  wykrawaniu,
wstępnym zagęszczaniu i osta-
tecznym zagęszczaniu i ewentual-
nie wadliwe kształiki (12) z
udziałami termoplastycznych nie-
usieciowanych  termoutwardzal-
nych środków wiążących są
rozwłók- niane i znowu dodawane
poprzez domieszanie w określo-
nym udziale do świeżego
materiału włóknistego przy jego
nasypywaniu i przy czym odpady
z udziałem utwardzonych termo-

utwardzalnych środków wiążących (15) (17) powstałe przy ostatecznym zagęszczaniu jak i przy wykrawaniu są
wstępnie rozdrabniane mniej więcej do wielkości zrębków (20) i są doprowadzane przy określonym udziale do
termorozwłókniarki (2) razem ze świeżymi zrębkami i przy czym ilość dodawanego w podgrzewaczu (1) środka
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termoplastycznego zostaje zmniejszona o udziały zawartych jeszcze termoplastycznych środków wiążących w od-
padach z utwardzonymi termoutwardzalnymi środkami wiążącymi.

W.K.

B27N 3/03 Niemcy, opis wył. nr 199 49 975 AI
OBRPPD/MOINT
niem.

Verfahren zur Herstellung von plattenfórmigen Dimm-und konstruktionswerkstoffen sowie Fórmkórpern. Sposób
wytwarzania płytowych tworzyw izolacyjnych i konstrukcyjnych oraz kształtek.
Technische Universitat Dresden, 01069 Dresden, Niemcy
Deutsches Patent -und Markenamt, 2001
Zgłosz.: Niemcy 8.10.1999, nr 266197711, opubl. 31.05.2001
Kiihne G., Schulz T., Tech S.
Zastrz. pat. | Sposób wytwarzania dających się rozkładać biologicznie płytowych tworzyw i kształtek przy stoso-
waniu naturalnych, zawierajacych skrobię, środków wiążącychi lignocelulozowych surowców włóknistych, wktó-
rym mieszanka środków wiążących i surowców włóknistych pod względem szerokości i ciężaru powierzchniowego
jest wstępnie formowanai po aktywizacji środka wiążącego w celu utworzenia tworzywalub kształtki jest formo-
wana na grubość i utwardzana, znamienny tym, że suchy surowiec włóknisty do wiązania (Abbinden) ze środkiem
wiążącym jest doprowadzany do wilgotności 15 do 50% (udział wilgoci od 13 do 33%) w jednej lub w kilku opera-
cjach nawilżania a środek wiążący Jest w postaci proszku domieszany do surowca włóknistego po co najmniej jed-
nej operacji nawilżania.

W.K.

CI” B27N 3/00 Niemcy, opis wył. nr 199 64 137 A1
B27N 3/04 OBRPPD/MOINT
E04B 1/72 niem.

Verfahren und Anlage zur Herstellung von Platten aus Langfasern. Sposób i urządzenie do wytwarzania płyt z
długichwłókien.

Gesellschaft fiir Wissens-und Technologietransfer der TU Dresden mbH, 01187 Dresden, Niemcy
Deutsches Patent -und Markenamt, 2001
Zgłosz.: Niemcy 23.12.1999, nr 199 64 137.4, opubl. 12.07.2001
Richter Ch., Sterzik G.

Wynalazek dotyczy sposobui instalacji do wytwarzania na ogół płaskich przedmiotów metodą suchą z długich
włókien takich jak wełna drzewnaczy też włókna lniane, konopne lub włókna z recyklingu same lub zmieszane ze
sobą względnie z cząstkami w celu uzyskania tłumienia dźwiękui /lub izolacji cieplnej względnie płyty budowla-
nej lub środka opakowaniowego. Zgodnie z wynalazkiem, wychodzącz tego, że kobierzec kolejno się układa, za-
kleja, kalibruje i utwardza, co najmniej jedna szeroka powierzchnia kobierca jest powierzchniowo zaklejana a za-
klejony blisko powierzchni kobierzec jest przed kalibrowaniem w międzyczasie utwardzony, aby środek wiążący
został równomiernie wkobiercu rozdzielony. Korzyści nasypywania niezaklejonych włókien w kobiercu łączą się z
oszczędnym stosowaniem środka wiążącego i możliwością wytwarzania grubych bardzo porowatych płyt o dobrej
wytrzymałości, dobrych zdolnościach izolacyjnych i racjonalnej zdolności do obróbki (rationelle Verarbeitbarkcit).
Przez to staje się możliwym wykorzystywanie do produkcji płyt w większym zakresie niż dotychczas
długowłóknistych roślin z rolnictwa.

W.K.

3. PŁYTY WIÓROWE I INNE TWORZYWA DRZEWNE

CI” B27L 11/02 EP, zgł. pat. nr 0988946 A2
OBRPPD/MOINT
niem.

Verfahren und Vorrichtung zum Zerspanen von Holz. Sposób i urządzenie do skrawania drewna.
Freitag, Joachim 07747 Jena, Niemcy
Europejski Urząd Patentowy, 2000
Pierwsz.: Niemcy 21.09.1998, nr 19843612,
Zgłosz.: Niemcy 18.09.1999, nr 99118511.7, opubl. 29.06.2000, Patentblatt 2000/13
Freitag J.
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Wynalazek dotyczy sposobu rozdrabniania pni (1) drzewnych na wióry o dużej powierzchni, w którymto sposo-
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CI'B27N 3/14

bie nożowy pierścień (2) wyposażony W

skrawające noże (5) ustawione równolegle do je-
go osi obrotówzjednej strony i pewna ilość rów-
nież równolegle do osi (3) obrotów nożowego
pierścienia (2) ustawionych pni (1) drzewnych z
drugiej strony poruszają się na siebie i przy tym
pnie (1) drzewne są skrawane. Wynalazek dotyczy
poza tym urządzenia do realizacji tego sposobu.
W przypadku urządzenia wymienionego rodzaju
jest przewidziane to, że nastawiony na pnie (1),
drzewne ruch nożowego pierścienia (2) i/lub na-
stawiony na nożowy pierścień (2) ruch pni (1)
drzewnych przynajmniej podczas procesu skrawa-
nia odbywa się po zakrzywionym torze. Przcz to
osiąga się to, że poszczególne sektory wiórów są

*spiętrzone” (gestaucht) inne natomiast są
„rozciągane” (gedehnt) z czego wynika większy
udział wiórówo jakości leżącej w obrębie zadanej
tolerancji.

W.K.

EP, pat. nr 1007305 A1
OBRPPD/MOINT
ang.

Method and device for forming a mat of particle board. Sposób i urządzenie do formowania kobierca na płytę
wiórową.
Sunds Defibrator Industries Aktiebolag 85194 Sundsvall, Szwecja
Europejski Urzad Patentowy. 2000
Pierwsz. Szwecja 28.08.1997, nr SE 9703 124,

Zgłosz.: Niemcy 16.06.1998, nr 98929995.3, opubl. 14.06.2000, Bulletin 2000/24
Andersson L.M., Bickmann L.i Lundgren G.

Przedmiotem wynalazku jest Sposób i urządzenie do ciągłego formowania kobierca z cząsteczkowego materiału
lignocelulozowego za pomocą urządzenia (12) dozującego z komorą(15) rozdzielania w związku z produkcji płyt.
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Materiał jest odkładany na taśmie (16) ciągłego formowania a szerokość kobiercajest regulowana za pomocą prze-
suwnych bocznie działowych ścianek (30) w komorze (15). Główna część materiału jest odkładana na formującej
taśmie (16) pomiędzy działowymi ściankami (30) a częściowa ilość cząsteczkowego materiału spadająca poza
działowe ścianki (30) jest zawracana za pomocą środków (32) i wyładowywana oddzielnie w komorze (15) roz-
dzielania i powtórnie wykorzystywana w procesie formowania kobierca, w którym jest ona umieszczana bezpośred-
nio jako warstwa powierzchniowa kobierca za pomocą środków (35) rozdzielania.

W.K.

CI” B27N 3/18 EP, pat. nr 1009601 A1
OBRPPD/MOINT
ang.

A method of manufacturing chipboards, fibre boards and the like boards. Sposób wytwarzania płyt wiórowych. płyt
pilśniowych i tym podobnych płyt.
WesserszDueholm 1302 Copenhagen (Kopenhaga) K, Dania
Europejski Urząd Patentowy, 2000
Pierwsz.: Dania 18.03.1997, nr DK 30297,
Zgłosz.: Niemcy 10.03.1998, nr 989078977, opubl. 21.06.2000, Bulletin 2000/25
Ducholm S.

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania płyt takich jak płyty wiórowe, płyty pilśniowe i tym podobne
płyty, gdzie surowiec w postaci cząstek biomasy, takich jak wióry drzewne, włókna drzewne i tym podobne stoso-
wany ze środkiem wiążącym termoutwardzalnymjest rozściełany na taśmie wstępnego formowania w kobierzec
bez końca i gdzie ten kobierzec (B) jest ściskany wstępnie w pracującej w sposób ciągły prasie (C) wstępnej i na-
stępnie kompletnie prasowany w pracującej w sposób ciągły prasie gorącej, gdzie kobierzec (B) jest ściskany do
pożądanej grubości gotowej płyty a termoutwardzalny środek wiążący jest utwardzany. Według wynalazku ko-
bierzec (B) jest poddawany obróbce wstępnej za pomocą pary bezpośrednio przed wprowadzeniem do gorącej pra-
sy (E) za pomocą urządzenia (F), tak aby otrzymać z góry określone gradienty wilgotności i temperatury na gruboś-
ci kobierca. Skutkiem tego wydajność instalacji może być zwiększona a równocześnie zużycie energii może być
zmniejszone.

"section © o e
Section A

Section e. WA Sa oizadzĄ

Section

Ponadto wymiary i hydraulika prasy (E) mogą być zmniejszone do określonej z góry kubatury. Na koniec możli-
wość kontroli całego procesu jest poprawiona odnośnie osiągania określonych z góry jakości gotowej płyty charak-
teryzowanych przez profil gęstości wymienionej płyty na grubości tej płyty.

W.K.

CI” B27N 1/02 EP, pat. nr 1017549 A1
OBRPPD/MOINT
ang.

Verfahren zur Herstellung von Formteilen, Formteil und Anlage zur Durchfiihrung des Verfahrens. Sposób wy-
twarzania kształtek, kształtka oraz urządzenie do realizacji tego sposobu.
HuTTENS-ALBERTUS CHEMISCHE WERKE GmbH D-40549 Diisseldord-Heerd, Niemcy; Nopper, Herbert G.
76456 Kuppenheim. Niemcy
Europejski Urząd Patentowy, 2000
Pierwsz.: Niemcy 18.09.1997 i 13.03.1998, nr DE19741248 i DE 19810964,
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Zgłosz: Niemcy 14.09.1998, nr 98954173.5, opubli. 12.07.2000, Patentblatt 2000/28
Nopper H.G., Erb W.

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania kształtek, zwłaszcza płyt wiórowychi płyt pilśniowych, w którym do
dającego się rozwłókniać materiału bazowego o wilgotności conajmniej 9% wag. dodawany jest duroplast
(tworzywo termoutwardzalne) w postaci stałej. Duroplast i materiał bazowy (podstawowy) są w celu zaklejenia
poddawane obróbce, w której materiał podstawowy jest równocześnie rozwłókniany i mieszany z duroplastem i tak

otrzymany zaklejony i ewentualnie poddany obróbce następczej włóknisty materiał do formowania jest lormowany
w kształtkę. Opisano również kształtkę zawierającą materiał włóknisty jak i środek wiążący na bazie duroplastu
stałego w temperaturze pokojowej.

W.K.

CI” B27N 7/00 EP, pat. nr 1064130 A1
OBRPPD/MOINT
ang.

Dimensionally stable oriented strand board (OSB) and method for making the same. Stabilna wymiarowo płyta
OSBi sposób jej wytwarzania.
Nexfor Inc., Toronto, Ontario MSK 1A1, Kanada
Europejski Urząd Patentowy, 2001
Pierwsz.: USA 17.03.1998, nr 42715,
Zgłosz.: Niemcy 16.03.1999, nr 99910051.4, opubl. 3.01.2001, Bulletin 2001/01
Go A., Petersen W.C., Laplante A.

Przedmiotem wynalazku jest Sposób otrzymywania płyty drzewnej zwłaszcza zaś płyty OSB o znacznie zmnicj-
szonych właściwościach pęcznienia na grubość po wystawieniu na oddziaływanie wilgoci lub wody lub po zetknię-
ciu z wilgocią lub woda. Nowe stabilne wymiarowo płyty są otrzymywane za pomocą metody alternatywnej iniek-
cji podciśnienie-para. Metoda ta jest metodą wtórnej fabrykacji lub dodatkowej obróbki i wymaga jednego lub wię-
cej cyklów stosowania podciśnienia a potem iniekcji gorącej pary w zamkniętej szczelnie komorze obróbczcej.

W.K.

CI” B27N 1/00 EP, pat. nr 1079960 BI
OBRPPD/MOINT
ang.

Verfahren zum Herrstellen von Formkórpern. Sposób wytwarzania wyrobów kształtowych.
Metso Panelboard GmbH 30559, Hannover, Niemcy
Europejski Urząd Patentowy, 2002
Pierwsz.: Niemcy 19.05.1998, nr 19822485,
Zgłosz.: Niemcy 7.05.1999, nr 99922186.4, opubl. 27.03.2002, Patentblatt 2002/13
Biicking H.-G., Wuttke R. i Brinkmann E.

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania wyrobów kształtowych, zwłaszcza płyt z cząstek mających po-
wierzchnię z warstwą wosku, zwłaszcza z łodyg słomy, konopi, ryżu, winorośli lub t.p., które są usypywane w niet-
kany kobierzec i następnie są prasowane do postaci wyrobów kształtowych. W sposobie według wynalazku cząstki
są najpierw rozdrabniane w jednej operacji, ogrzewane w następnej operacji procesu i znowu rozdrabniane wkolej-
nej operacji. Na koniec cząstki uzyskanie w drugim stopniu rozdrabniania są mieszane ze środkiem wiążącym.

W.K.

CI” B27N 3/04 EP, zgł. pat. nr 1095749 A1
B27N 3/14 OBRPPD/MOINT

ang.
Production process for wood conglomerate boards. Proces produkcji aglomerowanych płyt z drewna.
Tabsal Composites de Madera, S.A.
31868 Echarren-Araqull (Navarra), Hiszpania
Europejski Urząd Patentowy, 2001
Pierwsz.: Hiszpania 26.10.1999, nr ES 9902354,
Zgłosz.: Niemcy 26.10.2000, nr 00500220.9, opubl. 2.05.2001, Bulletin 2001/18

Przedmiotem wynalazku jest proces produkcji aglomerowanych płyt z drewna bazujący na wydłużonych
cząstkach,które są zaklejane wcelu utworzenia kobierca, w którym wymienione cząstki przebiegają wzdłuż z nie-
wielkimi odchyleniami. Wymieniony kobierzec jest prasowany przy stosowaniu ciepła i pary wcelu utwardzenia
kleju. Wydłużone cząstki tworzące płytę mają wprzybliżeniu wygięty przekrój trójkątny o długości od 70 do 300
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mm, szerokości od 4 do 30 mmi grubości,
którą określić można jako najmniejszą wy-
sokość przekroju trójkątnego. Wynosi ona
od 0,5 do 4 mm.

W.K.

CI” E04F 13/10 Niemcy, pat. nr 10001227 C1

B32B 21/02 OBRPPD/MOINT
21/06 i 21/08 niem.

OSB-Paneel. Panel OSB.

Kronotec AG, Luzern, Szwajcaria
Deutsches Patent -und Markenamit, 2001
Zgłosz.: Niemcy 13.01.2000, nr 100 01 227.2-25, opubl. 31.05.2001

Haupt K.., Moll J., Schwarz H., BitziJ., Stadelmann R.
Wynalazek dotyczy paneli ściennej lub sufitowej z rdzeniem (1) z iworzywa drzewnegoi z pokrywającej ten

rdzeń wierzchniej warstwy (2) z papieru. Pa-
nel ta odznacza się tym, że rdzeń (1) składa
się z conajmniej jednej usypanej trzywar-
stwowo i wyprasowanej płyty z cząstek
drzewnych typu OSB (płyta o wiórach ukie-
runkowanych) przy czym w warstwach
sąsiednich przewidziane są przebiegające na
krzyż względem siebie na przemian w kie-
runku wzdłużnym lub poprzecznym wióry.
typu strands (wióry wydłużone) i że wierz-

chnia warstwa (32) ukształtowana jest prześwitująco (transparent) i że ta warstwa związana jest z rdzeniem (1) za
pomocą przeźroczystego środka wiążącego.

W.K.

CI” B27N 3/24 Niemcy, opis wyłoż. nr 19854708 A1

B27N 3/00 OBRPPD/MOINT
B30B 5/06 niem.

Verfahren, kontinuierlich argeitende Presse und Etagenpresse zur Herstellung von Werkstoffplatten. Sposób wy-
twarzania płytowych tworzyw oraz pracująca w sposób ciągły prasa i prasa półkowa służące do wytwarzania tych
tworzyw.
Maschinenfabrik J. Dieffenbacher GmbHózCo., 75081 Eppingen, Niemcy
Deutsches Patent -und Markenamt, 2000
Zgłosz.: Niemcy 26.11.1998. nr 198 54 708.0, opubl. 31.05.2000
Graf M.

Wynalazek dotyczy sposobu, taśmy rozdzielczej, pracującej w sposób ciągły prasy i prasy półkowej do wytwarza-
818 5012 1 8 166315 10 6 13

nia płyt z materiału do prasowa-
| / / ! nia, w którym to sposobie

mieszanina z cząstek lignocelu-
lozowych i/lub|z cząstek
zawierających celulozę z do-
mieszanym do nich środkiem
wiążącym MDI
(metylodwuizocyjanian) usypy-
wana jest ze stacji nasypowej na
poruszającą się taśmę formująca
do postaci kobierca do prasowa-
nia i za pomocą ciepłą i ciśnienia
jest w prasie do postaci płyty
sprasowywana i utwardzana.
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Wynalazek polega na tym, że w procesie prasowania sprasowywanie i utwardzanie kobierca do postaci tworzywa
płytowego odbywa się pod warstwą pośrednią znajdującej się pomiędzy powierzchniami prasowania a powierzch-
niami kobierca z materiału do prasowania folii przekładkowej (Trennfolie) względnie taśmy rozdzielczej
(Trennband) z powleczonej policzterofluoroetylenem (PCFE) tkaniny z włókien szklanych małej grubości. Praso-
wanic może być przy tym przeprowadzane w prasie prasującej w sposób ciągły w prasie półkowej.

W.K.

CL' B27N 3/24 Niemcy, opis wył. nr 198 56 866 AI
B30B 5/06 OBRPPD/MOINT

niem.
Verfahren und Doppelbandpresse zur kontinuierlchen Herstellung von Plattenworkstoffen. Sposób i prasa dwutaś-
mowa do ciągłego wytwarzania tworzyw płytowych.
Eduard Kiisters Maschinenfabrik GmbH£Co., KG 47805 Krefeld, Niemcy
Deutsches Patent -und Markenamt, 2000
Zgłosz.: Niemcy 9.12.1998, nr 198 56 866.5, opubl. 15.06.2000
Wolff H.-P.

Dwutaśmowa prasa (100) ma trasę (3) prasowania, w której do tylnego odcinka (3"') nośnik ciepła poprzez

=? 00

= m /

przebiegające poprzecznie do taśmy(4) kanały doprowadzany jest do oporowychpłyt (26"' i 27") formujących taśm
(1 i 2). Ten nośnik ciepła nie jest nagrzewany lecz oddaje częściowo swoje ciepło w wymienniku (50) ciepła do
wykorzystania w innym agregacie (53). Przez to zostaje poprawiony bilans ciepła urządzenia obiegającego
dwutaśmową prasę (100). Formujące taśmy (1.2) są oparte na tulejkowych łańcuchach (30' i 30”) drabinkowych.
Łańcuchy te są wkierunku (16) przesuwu taśmy(4) podzielone tak, że transport ciepła z przedniego odcinka (3')
trasy (3) prasowania do tylnego odcinka (3"') jest zmniejszany.

W.K.

CI” B27N 3/28 Niemcy, pat. nr 198 60 836 C1
B29C 47/10 OBRPPD/MOINT
B29C 47/40 niem.

Verfahren und Vorrichtung zum kontinuierlichen Herstellen von Formkórpern. Sposób i urządzenie do wytwarza-
nia kształtek wsposób ciągły.
Haller Formholz, 74523 Schwśbisch Hall, Niemcy
Deutsches Patent -und Markenamt, 2000
Zgłosz.: Niemcy 30.12.01998, nr 198 60 836.5-44, opubli. 18.05.2000
Becker S., Traub H.

Wynalazek dotyczy sposobu i urządzenia do wytwarzania kształtki, która w przeważającej części składa się z
materiału roślinnego oraz zawiera materiał termoplastyczny. Materiał roślinny jest doprowadzany do wytłaczarki.
Materiał termoplastyczny jest wprowadzany również do wytłaczarki. Materiał roślinny jest zagęszczany pod
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ciśnieniem w pierwszym odcinku wytłaczarki i razem z materiałem termoplastycznym nagrzewany do przewidzia-
nej temperatury, przy której materiał termoplastyczny roztapia się. Ciśnienie jest zaraz potem zmnicjszane do war-
tości, przy której wilgoć końcowa nagrzanej masy jest przemieniana w parę wodną, która odprowadzana jest z
wytłaczarki., Zaraz potem nagrzana i osuszona masa jest zagęszczana i wytłaczana wpostaci pożądanych kształtek.

Formstation. Stacja formowania.

CI” B27N 3/10
G01G 11/08

Dieffenbacher Schenck Panel GmbH, 64319 Pfungstadt, Niemcy
Deutsches Patent -und Markenamt, 2000
Zgłosz.: Niemcy 12.04.1999, nr 199 16 462.2, opubl. 19.10.2000

Wynalazek dotyczy stacji nasypowej do nasypywania płyt wiórowych lubpłyt pilśniowych, przy czym pomiędzy

14

CI” B27N 3/20

W.K.

Niemcy, opis wył. nr 199 16 462 A1
OBRPPD/MOINT
niem.

dozującym zasobnikiem (1) a głowicą (3)
nasypową przewidziana jest taśmowa wa-
ga (2) dozująca. Przy tym dozująca waga
(2) związana
urządzeniem (4, 22), za pomocą którego
da się regulować grawimetrycznie natęże-
nie przenoszenia (w kg/sek) taśmowej wa-
gi (2) dozującej na podstawie zadanego
ciężaru kobierca lub zadanego wymagane-
go natężenia przenoszenia.

jest z regulującym

W.K.

Niemcy, opis wył. nr 199 57 265 A1
OBRPPD/MOINT
niem.

Verfahren und Dampfpresse zur Herstellung von Holzwerkstoffplatten. Sposób i prasa parowa do_wyvtwarzania
płytowych tworzyw drzewnych.
Maschinenfabrik J. Dieffenbacher GmbH:Co., 75031 Eppingen, Niemcy
Deutsches Patent -und Markenamt, 2001
Zgłosz.: Niemcy 28.11.1999, nr 199 57 265.8, opubl. 31.05.2001
Berger S., Bielfeld F.

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania płytowych tworzyw drzewnych takich jak płyty wiórowe, płytypilśnio-
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we i płyty ze zrębków (skrawków)
(Schnitzelplatten) poprzez sprasowy-
wanie i utwardzanie w prasie parowe
kobierca z materiału do prasowania
dodanym do niego środkiem
wiążącym dającym się utwardzać ter-
micznie, w którym to sposobie ko-
bierzec z materiału do prasowania jest
wprowadzany do utworzonej przez
dwie płyty prasujące przestrzeni praso-
wania prasy paroweji ta przestrzeń się
zamyka przy czym przy zamykaniu i

sprasowywaniu wobrębie zewnętrznej
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ramy przy krawędzi ruchomej płyty prasującej kobierzec z materiału do prasowania naprzeciwko głównego zakresu
prasowania zostaje uszczelniony następnie poprzez otwory co najmniej jednej płyty prasującej jest wprowadzona
do przestrzeni prasowania para wodna, jest wywierane ciśnienie prasowania oraz jest utwardzany kobierzec z
materiału do prasowania, zaraz potem zostaje otwarta prasa parowa i gotowa wyprasowana płyta zostaje usunięta z
przestrzeni prasowania. Wynalazek polega na rozdzieleniu jak przy połączeniu kształtowym (eine formschliissige
Trennung) wywierającej ciśnienie prasowania płyty prasującej od kobierca z materiału do prasowania przy zew-
nętrznej krawędzi uszczelniającej ramy, tak że ciśnienie prasowania jest wywierane w celu uszczelnienia niezależ-
nie od wymaganego docisku (AnpreBdruck).

W.K.

CI” B27N 3/00 Niemcy, opis wył. nr 199 57 610 A1
B27N 5/00 OBRPPD/MOINT
B30B 11/00 niem.

Verfahren, Anlage und taktweise arbeitende Priigepresse zur Herstellung von Holzwerstoffplatten mit strukturierten
Oberflichen. Sposób, urządzenie i pracująca cyklicznie prasa do wytłaczania do wytwarzania płytowych tworzyw
drzewnych o powierzchniach strukturowanych.
Maschinenfabrik J. Dieffenbacher GmbHCo., 75031 Eppingen, Niemcy
Deutsches Patent -und Markenamt, 2001
Zgłosz.: Niemcy 30.11.1999, nr 199 57 610.6. opubl. 31.05.2001

Wynalazek dotyczy sposobu, urządzenia i pracującej cyklicznie prasy do wytłaczania do wytwarzania płytowych
tworzyw drzewnych o strukturowanych powierzchniach, przy czym instalacja ta składa się ze stacji nasypywania,
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pracującej w sposób ciągły prasy i prasy do nadawania struktury. Wynalazek polega dla tej instalacji na tym, że po
pracującej w sposób ciągły prasie (1) umieszczona jest pracująca cyklicznie prasa (5) do wytłaczania, wykonana ja-ko prasa górnotłokowa (Oberkolbenpresse) i że pomiędzy pracującą w sposób ciągły prasą (1) a prasą (5) do
wytłaczania przewidziane są: jedna lub kilka każdorazowo w jedną piłę przekątną (Diagonalsiige) wyposażone roz-
dzielacze urządzenia (2), trasa (B) nawilżania z urządzeniem (3) do natrysku wodąi przykryty dachem kołpak paro-
wy (iiberdachter Dampfhaube) (19) oraz trasa (C) przyspieszania z taśmami (21,22) przyspieszania przy czym
dookoła dolnego stołu (dźwigara) (15) prasowego prasy (5) do wytłaczania względnie ponad dolnymi grzejnymi
płytami (12) prowadzona jest taśma (13) zasilająca a pod górnymi grzejnymi płytami (11) napięta jest taśma (10)
do nadawania struktury.

W.K.

CI” B27L 11/00 Niemcy, pal. nr 199 60 319 C1
B27B 1/00 OBRPPD/MOINT

niem.
Vorrichtung zum Erzeugen eines Hackschnitzels sowie Vorrichtung zum Profilieren_ eines Baumstammes.
Urządzenie do wytwarzania zrębka oraz urządzenie do profilowania pnia drzewa.
Dietz, Hans, Prof Dr., 72119 Ammerbuch, Niemcy
Deutsches Patent -und Markenamt, 2001
Zgłosz.: Niemcy 15.12.1999, nr 199 60 319.7-15, opubl. 26.07.2001
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Urządzenie według wynalazku służy do wytwarzania zrębka 10' na ogół klinowatego, zwłaszcza w związku z
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profilowaniem pni drzewnych. Zrębek (10') jest za pomocą obracającego się dookoła pierwszej osi (46)
skrawającego narzędzia (44) w ten sposób zeskrawywany z drewna, że ma on pierwszą wklęsła, powierzchnię (12)
oraz drugą wypukłą powierzchnię (14), które ograniczają między sobą zrębek (10'). Pierwsza oś (46) przebiega po-
ziomo. Przewidziana jest druga, pionowaoś (72) obracającej się tarczowej piły(70) w celu usuwania przed wycina-
niem wiórów drewna wtym obrębie, w którym powierzchnie (12,14) zbiegają się w wierzchołku (16).

W.K.

CI” B27N 3/28 Niemcy, opis wył. nr 199 62 513 Al
B29C 47/10 OBRPPD/MOINT

niem.
Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines StrangpreB-Profiles. Sposób i urządzenie do wytwarzania profilu
wytłoczonego wprasie.
Schedlbauer, Karl, 86551, Aichach, Niemcy
Deutsches Patent -und Markenamt, 2001
Zgłosz.: Niemcy 23.12.1999, nr 199 62 513.1, opubl. 5.07.2001
Schedlbauer K.

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania wytłoczonego wprasie profilu (StrangpreB-Profils) z mieszanki utwo-
rzonej z małych cząsteki z frakcji środka wiążącego. Zgodnie z wynalazkiem w ramach przygotowawczej operacji
procesu drobne cząstkii frakcja środka wiążącego są mieszane do tego stopnia, że mieszanka najpierw się nie ut-
wardza lub utwardza się tylko powoli. Do utworzonej mieszanki tego rodzaju dodaje się w obrębie urządzenia do
wytłaczania środek, który utwardzanie mieszanki powoduje lub przyspiesza. Wynalazek dotyczy ponadto również
urządzenia do przeprowadzania tego sposoby.

WK

CI” B27N 3/00 USA, pat. nr 6066284
264/407, 264/83,264,109 OBRPPD/MOINT
425/135, 425/174.2 ang.

Process for the production of engineered products in which curing of the wood is monitored ultrasonically and ap-
paratus useful therefor. Proces produkcji wyrobów technicznych w którym utwardzanie drewna jest kontrolowane
ultradźwiękowoi urządzenie przydatne do tego celu.
Bayer Corporation, Pittsburgh, Pa, USA
United States Patent Office, 2000
Zgłosz.: USA 8.12.1998, nr 09/207.341, opatent. 23.05.2000
Hunt R.N., Thiem T.L., McCracken T.S., Duff H.S.

Utwardzanie środka wiążącego stosowanego do produkcji lignocelulozowego materiału kompozytowego w prasie
jest kontrolowane poprzez:
1) wkładanie czujnika nadajnika(a transmitter probe) i czujnika odbiornika (a receiver probe) do mieszanki do for-
mowania kompozytu wpunktach równoległych,
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2) przepuszczanie sygnału ultradźwiękowego od czujnika nadajnika poprzez mieszankę do formowania kompozytu
do czujnika odbiornika,
3) pomiar szybkości impulsów sygnału ultradźwiękowego i4) porównanie pomierzonej szybkości impulsów do szybkości standardowej (to jest szybkości impulsów poprzez
artykuł kompozytowy. w którym środek wiążący jest całkowicie utwardzony).

Gdy pomierzona szybkość i szybkość standardowa (normalna) są jednakowe to artykuł kompozytowy jest usuwa-
ny z prasy. Technika ta jest szczególnie przydatna do kontrolowania produkcji przemysłowej (produkcji na sprze-
daż) kompozytówi wyrobów technicznych z drewna.

W.K.
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