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Nanotechnologia dla przemysłu drzewnego

Podwaliny pod nową dziedzinę wiedzy — nanotechnologię położył w 1959r. fizyk, laureat
nagrody Nobla, Richard Feynman, który w wykładzie, zatytułowanym: „There's plenty of
room at the bottom” wskazał na ogromne możliwości tkwiące w tych obszarach materii, w
których występują cząstki o wymiarach od do 100 nanometrów
(jeden nanometr, czyli
10*m jest jedną miliardową częścią metra, albo dla lepszego zobrazowania tej wielkości —
jedną osiemdziesięciotysięczną częścią średnicy włosa).
Te tzw. nanocząstki różnią się w sposób zasadniczy jeżeli chodzi o ich właściwości fibiologiczne od właściwości materiałów w skład których wchodzą, lub
zyczne, chemiczne
które tworzą. Przez łączenie nanocząstek różnego pochodzenia, lub przez wbudowywanie
ich w już istniejące struktury możemy otrzymywać nowe materiały o nieznanych dotychczas
własnościach lub też zmieniać własności znanych materiałów w pożądanym przez nas kie-

(1)

1

i

runku.

Tym właśnie zajmuje się nanotechnologia, która rozwija się nadzwyczaj intensywnie,
wchodzi we wszystkie dziedziny działalności człowieka która w najbliższych dziesięcioleciach spowoduje, jak się uważa, nową rewolucję przemysłową w skali globalnej.
i

Przełomowe znaczenie nanotechnologii najpełniej chyba zrozumieli Amerykanie, którzy w
2001 roku powołali do życia na poziomie federalnym tzw. Narodową Inicjatywę Technologiczną (National Nanotechnology Initiative — NNI) w celu koordynacji prac badawczorozwojowych, inżynieryjnych
technologicznych (2). W tym samym czasie wydzielone też
fundusze
tak
państwowe, jak sektora prywatnego.
zostały odpowiednie
Wyjątkowe
niespotykane dotychczas takiej skali zaangażowanie struktur federalnych
przedsiębiorstw prywatnych w rozwój tej nowej dziedziny wiedzy wynika w dużej mierze z
narastającego w USA zagrożenia ze strony konkurencyjnych gospodarek krajów rozwijająto z jednej strony w ucieczce inwestycji do tych obszarów, dysponujących się. Wyraża
niewielkimi wymaganiami ze strony ochrony środowiska,
cych tanią siłą roboczą
z drugiej
— w napływających stamtąd coraz szerszym strumieniem tanich towarów
powszechnego
umocnienie zagroużytku. W nanotechnologii widzi się sposób na odzyskanie przez USA
żonej pozycji lidera gospodarki światowej.
W grudniu 2004r. NNI opublikowała strategiczny plan działań (2), w którym sformułowane
zostały cele zadania przewidziane do realizacji w okresie najbliższych kilku lat. Zaangażowane zostały bardzo poważne środki finansowe, m. innymi w organizację ogółem 24 wielodyscyplinarnych centrów badawczych edukacyjnych, w tym trzech w ramach Ministerstwa
Obrony
4 w ramach NASA.
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—110Dla wielu gałęzi przemysłu opracowane zostały tzw. „mapy drogowe”, w których przedstawiono plany badań
rozwoju, a także potrzeby w zakresie wyposażenia aparaturowego
współpracy interdyscyplinarnej, konieczne dia realizacji wytyczonych celów.

i

i

Również dla przemysłów bazujących na surowcu drzewnym (Forest Products Industry)
wypracowana została podobna mapa drogowa w czasie zebrania roboczego, które miało
miejsce w dniach 17-19 października 2004r. w Landsdowne, w Stanie Virginia. 100stronicowy rezultat obrad ponad 110 uczestników zebrania opublikowany zosał w internecie
pod tytułem: „Nanotechnology for the Forest Products Industry. Vision and Technology Roadmap” (3).
W Szwecji

w Finlandii opracowano również w 2004r. wspólną dla tych krajów mapę drogową (4), w której do realizacji programu włączone zostały dwa badawcze instytuty szwedzkie — STF!-Packforsk Traetek oraz Politechnika w Sztokholmie (KTH), a ze strony fińskiej —
i

i

Uniwersytet w Helsinkach.
W 2005r. ukazało się obszerne opracowanie przygotowane
„Forintek Canada Corp.”
dotyczące nanotechnologii dla przemysłu bazującego na surowcu drzewnym (5).
W kwietniu 2006r. miała miejsce w Atlancie, Stan Georgia, pierwsza międzynarodowa
konferencja naukowa poświęcona w całości nanotechnologii dla przemysłu drzewnego, na
którą zgłoszonych zostało około 50 referatów posterów (6).
W Polsce dopiero kilka miesięcy temu powołany został przez Ministerstwo Edukacji Nauki „Interdyscyplinarny Zespół ds. Nanonauki
Nanotechnologii”, który ma wypracować
strategię zaproponować obszary instrumenty rozwoju tej innowacyjnej branży. W czerwcu
b.r. rozesłana została ankieta, której celem ma być identyfikacja stanu nanonauki nanotechnologii w sektorze przemysłowym kraju (7). Wydaje się, że istnieje pilna potrzeba włączenia w tę akcję również całej branży drzewnej, zwłaszcza że w materiałach ankietowych
nie została ona w ogóle zauważona.
Tymczasem drewno, jako jedyny, odtwarzalny w tak dużej skali surowiec stanie się niewątpliwie po wyczerpaniu się surowców kopalnych, wespół z innymi materiałami roślinnymi
podstawowym Źródłem, z którego można będzie otrzymywać prawie wszystkie potrzebne
człowiekowi produkty (8). Niestety, świadomość znaczenia drewna dla obecnego
przyco za tym idzie, także wśród naszych decyszłych pokoleń jest w naszym społeczeństwie
dentów niewielka. Przejawia się to w jawnym niedocenianiu tej gałęzi gospodarki niedocenianiu jej potrzeb badawczych
rozwojowych. Organizacyjne oderwanie w swoim czasie
surowiec
przerabiających
drzewny od źródła tego surowca, czyli od leśnictwa
przemysłów

dla

i

i

i

i

i

i

i,

i

i

i

nie było z pewnością słusznym posunięciem.
Dla leśników produkcyjna rola lasu wobec innych, środowiskowych jego funkcji straciła na
znaczeniu, a przemysł przerabiający drewno w konfrontacji z bardziej „ważnymi” w oczach
urzędników przemysłami, jak metalurgiczny, chemiczny, czy wydobywczy zszedł w Minister-

stwie Gospodarki na dalszy plan.
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jak to wynika ze wspomnianych wyżej „map drogowych” integracja leśnicdrzewnictwa jest rzeczą nieodzowną, ponieważ nanotechnologia otwiera możliwości
kształtowania tkanki drzewnej tak, aby spełniała ona określone wymagania. Przyszłe plantacje drzew, które już dzisiaj w niektórych rejonach świata odgrywają coraz większą rolę
będą produkować drewno o ukierunkowanych własnościach. Na razie jest to jeszcze dość
odległa, ale już realnie planowana perspektywa.
Mówiąco integracji leśnictwa drzewnictwa nie sposób na marginesie nie zauważyć, że
w obszarze anglojęzycznym tkwi ona już w samej nazwie przemysłu przerabiającego surowiec drzewny z zaznaczeniem, że pochodzi on z lasu; używa się bowiem powszechnie
nazw: „Forest products industry”, „Forest Products Laboratory” itd. Trzy słowa wyjaśniają
wszystko. Jeżeli chodzi o Wschód, to tam również sfera nauki obejmuje całość. Każda
uczelnia zajmująca się ta dziedziną ma w swojej nazwie słowo „necorexHaueckaa” (lesotechniczeskaja).
W mapach drogowych, na które powoływano się powyżej (3, 4, 5) nanotechnologiczne
zadania badawczo-rozwojowe przypisane zostały do kilku obszarów. Pomimo pewnych
różnic w podejściu w sformułowaniach można uznać, że opracowanie amerykańskie, które
zawiera 5 następujących obszarów obejmuje wszystkie zagadnienia:
1. Kompozyty polimerowe
materiały zmodyfikowane nanocząstkami
W obszarze tym chodzi o zaadaptowanie, stworzenie wdrożenie szerokiego wachlarza
nanomateriałów nanotechnologii w celu:
a) polepszenia własności użytkowych drewna, kompozytów drewnopochodnych
oraz papieru, tektury wyrobów celulozowych,
b) stworzenia zupełnie nowych produktów o wysokiej użyteczności,
c) zredukowania kosztów produkcji.
Tymczasem,

twa

i

i

i

i

i

i

i

2. Samoczynnie organizujące się struktury i biomimetyka
Dziedzina ta obejmuje wykorzystywanie naturalnych struktur występujących w roślinach
drzewiastych jako źródła inspiracji, lub jako modelu w celu otrzymywania unikatowych komskali nano-, mikro- makro- na drodze biomimikry i/lub bezpośredpozytów polimerowych

w

i

niego łączenia molekuł.
3. Nanostruktura nanotechnologia ściany komórkowej
Ściana komórkowa może być rozpatrywana jako nanokompozyt, składający się z celuloligniny. W obszarze tym chodzi
wyjaśnienie zrozumienie procesu
zy, hemiceluloz, białek
samoorganizowania się struktury ściany. Pozwoli to na modyfikowanie jej nanoarchitektury
w celu uzyskania istotnego polepszenia oraz celowego kształtowania właściwości w zależności od rodzaju zakresu użytkowania wyrobu końcowego.
4. Nanosensory nanocząstki w procesach wytwórczych
kontroli proChodzi tu o stosowanie dyskretnych nanosensorów w celu monitorowania
materiałów
cesów technologicznych przerobu drewna produkcji
drewnopochodnych oraz
własności użytnadawania
celu
określonych
wyrobom
w
jakości
polepszenia
nanocząstek
i

i

o

i

i

i

i

i

i

kowych.
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analityczne dla badania nanostruktury
Adaptacja istniejących metod analitycznych oraz opracowanie nowych, będących w stanie dokładnie charakteryzować nanostrukturę określać skład drewna materiałów drewnopochodnych.

5. Metody

i

i

Jeżeli chodzi o szczegółowe wymienienie wszystkich zadań związanych z nimi oczekiwań, to byłoby to dosyć trudne chociażby ze względu na ich mnogość, a także ze względu
na burzliwy rozwój tej nowej dziedziny wiedzy. Dlatego też poniżej omówione zostaną tylko
niektóre zagadnienia.
Na architekturę tkanki drzewnej na poziomie nano składają się związki polimerowe o budowie częściowo krystalicznej ukierunkowanej oraz związki mniej lub bardziej bezpostaciowe. Aby w pełni zrozumieć wyjaśnić istniejące między nimi zależności, konieczna będzie
ścista współpraca specjalistów z różnych dziedzin: biologów, fizyków, chemików, materiałoznawców innych oraz zastosowanie wielu zupełnie nowych technik metod badawczych.
Ściana komórkowa zawiera w swojej strukturze fibryle celulozowe, które w oczywisty
sposób można zaliczyć do nanocząstek. Mają one średnicę 30 nm, długość kilku mikronów
strukturę częściowo krystaliczną. Ich moduł sprężystości oceniany jest na ok. 130 GPa jest
bliski modułowi sprężystości włókien Kevlaru.
Uwolnione fibryle celulozowe w połączeniu z innymi nanocząsteczkami mogą służyć do
budowy materiałów zupełnie nowej generacji o z góry zaprojektowanej strukturze własnościach ukierunkowanych na końcowe zastosowanie.
Zagadnienie wykorzystywania fibryl celulozowych jako nanocząstek jest istotne z tego
celuloza jest najbardziej rozpowszechnionym odnawialnym surowcem naturalpowodu,
nym. Pozostaje oczywiście do rozwiązania opracowanie ekonomicznej metody uwalniania
i

i

i

i

i

i

i

i

że

i

fibryl z tkanki

drzewnej.
Dotychczasowy sposób otrzymywania najpierw mas celulozowych w procesach wysokotemperaturowej delignifikacji a następnie usuwania pozostałych hemiceluloz resztkowej
ligniny z końcowym, mechanicznym oddziaływaniem na włókna w urządzeniach mielących
jest długotrwały wysoce energochłonny. Jednym z rozwiązań, będącym jeszcze w stadium
badań mogłaby być delignifikacja enzymatyczna, jednakże jej wdrożenie nie wydaje się być
i

i

sprawą bliskiej przyszłości.

jest

W planach badań nanotechnologicznych przewidywane
opracowanie zastosowanie
wysoko selektywnych nanokatalizatorów, które będą w stanie w niskich temperaturach doi

prowadzić do rozdzielenia drewna na poszczególne składniki z minimalnym naruszeniem
ich pierwotnej struktury a nawet do uwolnienia fibryl celulozowych. Może to mieć dalekonie będzie potrzeby bielenia mas, a
siężne skutki dla papiernictwa. Jest prawdopodobne,
szczepienie fibryl na powierzchni włókien pozwoli wytworzyć między nimi wiązania bez stosowania procesu mielenia.
Już dzisiaj wiadomo, że niewielki, kilkuprocentowy dodatek nanocząstek do materiału
podstawowego może znacząco zwiększyć jego wytrzymałość. W odniesieniu do drewna,

że
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materiałów drewnopochodnych, papieru, czy tektury może to oznaczać zmniejszenie zużycia surowca dochodzące nawet do 60%.
Zastosowanie w procesach odwadniania pewnych nanopolimerów, które „doczepione” do
włókien, przy temperaturach wyższych od wybranej temperatury krytycznej zmieniają powierzchnię z hydrofilnej na hydrofobową może znacznie ułatwić odprowadzanie wody. Po
obniżeniu temperatury nanopolimer staje się hydrofilny sprzyja łączeniu się włókien ze
sobą.
Stosunkowo bliskie wdrożenia wydaje się być zastosowanie nanokompozytów uodparniających produkty drzewne na działanie ognia.
Wobec zakazów stosowania wielu toksycznych środków biologicznej ochrony drewna
bardzo interesująca jest perspektywa używania w tym celu pewnych nanocząstek nieorganicznych, które w przyszłości mogą całkowicie wyeliminować stosowane dotychczas metody
preparaty.
Bardzo duże możliwości dla nanotechnologii otwierają się w dziedzinie wykańczania powierzchni drewna
materiałów drewnopochodnych. W zależności od sposobu warunków
działanie światła, zmienużytkowania stawia się tu wiele wymagań, takich jak odporność
nych warunków atmosferycznych, odporność na zarysowania, na działanie ognia, wody,
olejów itp. Coraz częściej mówi się też, że w pomieszczeniach kuchennych, sanitarnych,
czy szpitalnych powierzchnie powinny mieć działanie bakterio- grzybobójcze oraz samoczyszczące.
Nanocząstki zdyspergowane w lakierze mogą w zasadniczy sposób zmienić jego właściwości. Tak na przykład nanocząstki SiO,> czynią powłoki wysoce odpornymi na zarysowania.
Nanoczastki ZnO, TiO>, lub tlenku żelaza, będące zresztą już teraz składnikami kremów
chroniących skórę przed promieniami UV mogą z powodzeniem spełniać taką samą rolę w
odniesieniu do drewna. Od dawna znane jest antybakteryjne działanie jonów srebra, które
może być wykorzystane przez dodanie farby, czy lakieru nanocząstek srebra. Nanokompozyty zawierające krzem mogą w postaci spreju skutecznie hydrofobizować powierzchnię
drewna.
Wiele takich podobnych preparatów jest już na rynku w najbliższej przyszłości pojawiać
się ich będzie coraz więcej (9).
Nanotechnologia może też w sposób istotny wpływać na powstawanie wiązań między
także zmieniać niektóre niekorzystne właściwości żywic, jak
żywicą klejową a drewnem,
np. niedostateczną wodoodporność.
Duże możliwości tkwią w stosowaniu nanosensorów. Wbudowane w strukturę drewna,
materiałów drewnopochodnych celulozowo-papierniczych mogą dawać wczesne ostrzeżenia w przypadku ataku grzybów, lub owadów. W materiałach opakowaniowych mogą wskazywać na psucie się produktów żywnościowych. Stosując je można wytwarzać papiery mające zdolności pamięciowe, lub papiery czułe na sygnały radiowe lub elektroniczne. Znakowanie włókien nanosensorami może zabezpieczać ważne dokumenty banknoty przed fałi

i

i

i

na
i

do

i

i

a

i

i

w
—114-

szerstwem. Nanosensory mogą tez służyć do określania wilgotności temperatury, a także
naprężeń występujących w materiale.
Powyższy krótki przegląd ilustruje tylko część możliwości zastosowania nanocząstek
nanotechnologii w drzewnictwie. Bardziej pełny przegląd zawierają wspomniane wyżej „madziedzinie będą co jakiś czas uaktupy drogowe”, które zresztą w miarę postępu prac
alniane.
W podsumowaniu powyższego należy stwierdzić, że z punktu widzenia nanotechnologii
można w odniesieniu do drzewnictwa jako całości wyróżnić niejako dwa podejścia:
Po pierwsze samo drewno trzeba traktować jako źródło nanocząstek w postaci fibryl mikrofibryl celulozowych, które z kolei mogą się stać materiałem budulcowym nowych, nieznanych nam jeszcze kompozytów.
Po drugie nanocząstki różnego rodzaju powinny być stosowane w celu nadawania wyrobom określonych właściwości oraz w celu monitorowania
kontrolowania procesów wytwórczych.
Zarówno w pierwszym, jak w drugim przypadku otwiera się nadzwyczaj szerokie pole
badań, w tym badań o charakterze podstawowym, dotyczących przede wszystkim samego
drewna. Chodzi tu o dokładne poznanie struktury składu chemicznego ściany komórkowej
oraz o wyjaśnienie procesów powstawania elementów tej struktury z prostych surowców
wyjściowych, czyli z CO; HżO. Poznanie tych procesów z uwzględnieniem uwarunkowań
ukierunkowane
genetycznych
środowiskowych pozwoli w przyszłości na świadome
kształtowanie tkanki drzewnej, a także na przeprowadzanie tych procesów poza komórką
tworzenie innych, nieznanych dotychczas struktur.
Dla realizacji tych zadań konieczna będzie skoordynowana współpraca specjalistów z
wielu, odległych jeszcze od siebie dziedzin nauki z wykorzystaniem nowych metod technik
badawczych.
Dzisiejsza nauka o drewnie, łącznie z chemią drewna widziana z tej perspektywy jawi się,
z całym szacunkiem do jej dotychczasowych dokonań, jako coś będącego jeszcze „in statu
nascendi”. Dlatego też wydaje się, że powstanie nowej jej gałęzi, którą można by nazwać
i
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„nanonauką o drewnie” nie powinno być kwestią zbyt odległej przyszłości.
W zakończeniu trzeba więc powtórzyć za noblistą, że w tej dziedzinie jest również bardzo wiele miejsca na dole.
i
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Dlaczego sklejka

się paczy?

—
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w

sklejki, poza parametrami wytrzymałoIstotną zaletą tworzyw warstwowych
tym także
ich
duża płaska powierzchnia. Wszelkie odstępstwa od tego kształtu,
ściowymi, jest również
pomijając przypadki zamierzone takie jak kształtki sklejkowe, na ogół utrudniają lub wręcz
uniemożliwiają prawidłowe wykorzystanie płyt drewnopochodnych. Skutki odkształcenia są
tym bardziej odczuwalne im grubszy jest materiał. O ile w przypadku cienkich płyt wszelkie
odchyłki od płaskości mogą być w prosty sposób przy użyciu stosunkowo niewielkich sił
zniwelowane,
tyle w przypadku płyt grubych wykazują one zazwyczaj charakter trwały.
Odstępstwa od płaskiego kształtu są więc traktowane zawsze jako wada materiału ogólnie
określane mianem wichrowatości.
Sklejki, ze względu na swoją specyficzną, warstwową budowę są szczególnie narażone
na powstawanie tego typu odkształceń powierzchni. Ogólnie można stwierdzić, że są one
wynikiem występowania w płycie niezrównoważonych naprężeń wewnętrznych, będących
następstwem kompleksowego oddziaływania szeregu czynników na materiał (fornir) przerabiany w trakcie procesu technologicznego jak na gotową sklejkę. Do czynników tych zaliczyć możemy zarówno parametry technologiczne wytwarzania sklejek (parametry obróbki
hydrotermicznej, parametry skrawania suszenia forniru, ciśnienie prasowania, temperatura
czas prasowania), stosowane kleje ich naniesienie, jak właściwości samego materiału.
że
podkreślić,
Należy
tutaj
spolny kljowej
wszystkie wymienione czynniki są
ze sobą ściśle powiązane, przez
»
co oddziaływają wielotorowo na
/
N
reologiczne
transfer
,
końcowy kształt sklejki (rys 1).
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zakończeniu operacji prasowania. Ogólnie podawane są również wymagania,
spełnić, aby zminimalizować ryzyko powstania tego zjawiska.

jakie należy

Wymagania norm
Traktowanie odkształceń powierzchni, potocznie określanych mianem wichrowatości, jako wady znalazło również swoje odbicie w normach przedmiotowych. Zgodnie z obowiązującą obecnie normą PN-EN 313-2:2001 „Sklejka — Klasyfikacja Terminologia — Część 2 —
Terminologia” w sklejkach wyróżniane są trzy rodzaje odkształceń powierzchni płyty od
układu płaskiego:
Wichrowatość — definiowana jako spiralne odkształcenie arkusza sklejki;
krzywizna poprzeczna płaszczyzny — krzywizna płyty w poprzek szerokości;
krzywizna podłużna płaszczyzn — krzywizna płyty w poprzek długości.
Należy tutaj uściślić, że, jak już wcześniej wspomniano, w warunkach przemysłowych
wszelkie odchylenia od kształtu płaskiego sklejek nazywane są ogólnie mianem wichrowatości.
Kolejne normy dotyczące klasyfikacji sklejek (PN-EN 635-1:2001, PN-EN 635-2:2001,
PN-EN 635-3:2001, PN-EN 635-5:2002) nie podają jednak jasnych kryteriów, według których należy dopuścić lub nie możliwość wystąpienia odkształceń powierzchni sklejki. Według nich wichrowatość (w tym również pozostałe odkształcenia) zaliczona jest do wad procesu wytwarzania sklejki przyporządkowana do kategorii „Inne wady”. Dla kategorii tej
podane jest natomiast ogólne stwierdzenie, że w trakcie klasyfikacji sklejek „zebrane” tu
wady należy przyporządkować do kategorii, której najbardziej odpowiadają. Reasumując, w
zależności od klasy sklejek od interpretacji normy odkształcenia są na ogół niedopuszczalne lub warunkowo dopuszczalne przy założeniu, że nie pogarszają przydatności płyty.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że pełniej zagadnienia odkształceń powierzchni sklejek
precyzowały wycofane w październiku 2002 r. (bez zamienników) normy: PN-84/D-97005/01
PN-83/D-97005.11 „Sklejka ogólnego
„Sklejka — Podział, terminologia oraz pomiar wad”
przeznaczenia — Wymagania” Według nich w sklejkach również wyróżniano trzy różne rodzaje odkształceń ich powierzchni:
falistość — odkształcenie arkusza w postaci sinusoidy;
- spaczenia — zazwyczaj regularne łukowe odkształcenie, występujące na części
lub na całej powierzchni arkusza sklejki, charakteryzuje się tym, że cztery naroża leżą w jednej płaszczyźnie, natomiast rzuty krawędzi boków (jednego lub
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więcej) na płaszczyzny prostopadłe do arkusza sklejki nie są prostymi;
wWichrowatość — odkształcenie arkusza sklejki w postaci tzw. śmigła, charakteryzujące się tym, że rzuty wszystkich krawędzi boków arkusza na płaszczyzny

prostopadłe do arkusza
czyźnie.

są

prostymi, natomiast naroża nie leżą w jednej płasz-

—118W przeciwieństwie do obecnie obowiązujących norm, normy wycofane jasno określały
jednak, że w przypadku sklejek o grubości do 10 mm, odkształceń powierzchni nie należało
brać po uwagę. Odnośnie sklejek grubszych zaś, o grubości ponad 10 mm, odkształcenia te
nie mogły przekraczać w przypadku wichrowatości
spaczenia — 10 mm na 1m długości krawędzi.

—

10 mm na 1m długości przekątnej,

zaś

Pomiar wichrowatości według poprzednich norm polegał na stwierdzeniu maksymalnego
wygięcia odniesieniu go do wielkości przekątnej arkusza. Przykładowy sposób pomiaru
przedstawiono
rys 2. Wichrowatość w tym przypadku wyliczało się z zależności:
i

na

Z=

K, =.K
L

gdzie:
— wichrowatość [mm/m],
K; — największa odległość liniału od płaszczyzny arkusza
K, — najmniejsza odległość liniału od płaszczyzny arkusza
L — długość przekatnej [m].

Z

[mm],
[mm],

tworzyw drzewnych. Oznaczanie wichrowatości płyt drzewnych

Pomiar przeprowadzany był dwukrotnie, raz przy ustawieniu liniału wzdłuż jednej przekątnej, a następnie wzdłuż drugiej przekątnej. Za podstawę do obliczenia wichrowatości
przyjmowało się wynik otrzymany przy takim ustawieniu liniału, przy którym różnica między
największą a najmniejszą odległością liniału od płaszczyzny arkusza sklejki osiągała największą wartość. Warto zaznaczyć, że norma PN-59/D-04202 opisująca metodykę pomiaru
wichrowatości nadal obowiązuje.

Czynniki „materiałowe” wpływające na wichrowatość
wewnętrzne w fornirze

-

naprężenia

Jak już wcześniej wspomniano, bezpośrednią przyczyną wichrowatości sklejek jest niezrównoważony stan naprężeń w nich występujących. W zeskrawanym wysuszonym fornina siebie naprężenia dwojakiego rodzaju:
rze mogą nakładać
i

się

A 4Bwewnętrzne „przeniesione” z drewna okrągłego — wynikające ze stanu naprężeń wewnętrznych w wyrzynku przed jego zeskrawaniem;
2.
nabyte w trakcie procesu wytwarzania forniru.
Naprężenia wewnętrzne mogą pojawić się jeszcze za życia drzewa. Są to tak zwane narównież naprężenia wynikające z obecności drewna reakcyjnego.
prężenia wzrostowe
W pniu żywego drzewa można wyróżnić
nastepujące rodzaje naprężeń wzrostowych (13):
—
stosunkowo słabe, promieniowo skierowane naprężenia rozciągające, równoważone
przez takie same stycznie skierowane naprężenia
ściskające;
—
stosunkowo silne, wzdłużnie skierowane
naprężenia rozciągające w przyobwodowych
strefach pnia, równoważone przez takie same
strefach
w
naprężenia
ściskające
jego
1.

jak

i

przyrdzeniowych.

Naprężenia wzrostowe (rys. 3) w rosnącym
drzewie pozostają w stanie równowagi, która
zostaje jednak zachwiana w momencie jego
ścinki. Stanowią one jedną z głównych przyczyn
3.
Rozkład naprężeń wzrostowych
powstawania pęknięć drewna.
Rys.
w żywym drzewie (10, 11)
Drewno reakcyjne - napięciowe (drewno
ciągliwe, drewno tensyjne) u gatunków liściastych
głównie rozpierzchłonaczyniowych twardzica (drewno kompresyjne, drewno naciskowe) u
gatunków iglastych (10), powstaje na skutek długotrwałego oddziaływania na rosnące drzewo jednostajnych, stałych co do kierunku obciążeń. Wywołują one w pniu naprężenia ściskające po jednej stronie przekroju rozciągające po drugiej stronie. Szczególnie częste
niebezpieczne jest to zjawisko w przypadku drewna bukowego. Drewno takie jest trudne do
do 2,5 raza więkobróbki nie daje gładkich powierzchni. Charakteryzuje się ono również
do
wzdłuż
włókien
stosunku
drewna
w
„normalnego”
kurczliwością
pęcznieniem
(11).
szym
fałdowaniu
forniru, a co za tym idzie
Przejawiać się to może w efekcie końcowym w
niego sklejki.
przekazywaniu tych naprężeń do wytwarzanej
Naprężenia występujące w drewnie okrągłym ulegają w znacznym stopniu relaksacji w
trakcie prawidłowo przeprowadzonej obróbki hydrotermicznej. W jej wyniku na skutek oddziaływania temperatury wilgoci następuje uplastycznienie ligniny, która w warunkach normalnych działa hamująco na zmiany długości krystalicznych elementów struktury drewna.
Uplastyczniona lignina umożliwia natomiast rozładowanie wyżej wymienionych naprężeń
poprzez odkształcenia wymiarów obrabianego drewna. Zakres relaksacji uzależniony jest
i
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jak

zarówno od czasu
temperatury obróbki hydrotermicznej. im dłuższy jest czas obróbki
oraz wyższa temperatura, tym większe jest rozładowanie naprężeń wewnętrznych, przy
czym równocześnie następuje w drewnie wzrost tak zwanych odkształceń ubytkowych. Są
one następstwem wyługowywania niektórych składników substancji drzewnej. Ogólnie można stwierdzić, że przy źle dobranych parametrach obróbki hydrotermicznej (zbyt krótki czas,
za niska temperatura) część naprężeń wewnętrznych może „pozostać” w zeskrawanym
fornirze przyczynić się do powstania wad skrawania takich jak nierównomierna grubość czy
szorstkość powierzchni lub ujawnić się w postaci sfałdowania czy też pęknięć tuszczki. Należy tu jednak podkreślić, że stanowią one jedynie pewną część ogólnego układu naprężeń
fornirze decydującego o jego wyglądzie podczas
panującego
zaraz po skrawaniu.
Mówiąc o obróbce hydrotermicznej należy również dodać, że w trakcie ogrzewania drewna pojawiają się w nim także naprężenia będące wynikiem odkształceń cieplnych. Same w
sobie odkształcenia te nie wywołują naprężeń niebezpiecznych. Zmiana temperatury drewwzrost jego wilgotności o
na o 35*C, powoduje porównywalne zmiany wymiarów drewna
1% (11). Naprężenia cieplne mogą jednak w pewnym stopniu oddziaływać na ogólny stan
naprężeń w drewnie poddanym obróbce hydrotermicznej w pozyskanym z niego fornirze.
Istotny wpływ na stan naprężeń
w fornirze ma operacja skrawania.
W jej trakcie cienkie warstwy
drewna znajdujące się w układzie
kołowym w stosunku do rdzenia,
zostają „wyprostowane” (rys. 4)
przyjmują położenie zbliżone do
płaskiego (12). Słój, który do tej
pory zajmował położenie AB,
zmienia je — już jako fornir — na
położenie A'B'. Przed łuszczeniem
Rys. 4. Schemat łuszczenia wyrzynka (9)
miał on
krzywiznę
zakreśloną
promieniem p,, zaś po tej operacji
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w
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i

jak
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promień krzywizny wynosi już p, przy czym p > p,, a po płaskim ułożeniu forniru p = w. Wynikiem tych zmian są naprężenia rozciągające po stronie przyrdzeniowej forniru ściskające
po stronie przeciwrdzeniowej. Naprężenia te są wprost proporcjonalne do modułu sprężyi

stości drewna grubości pozyskiwanego forniru oraz odwrotnie proporcjonalne do wielkości
promienia p,. Należy również pamiętać, że w trakcie skrawania materiału wielkość promienia p, systematycznie ulega zmniejszeniu. Powoduje to, że kolejne arkusze forniru pozyskiwane z tego samego wyrzynka obarczone są co raz to większymi co do wartości naprężeniami wewnętrznymi. Co więcej różnice te, co prawda w mniejszym zakresie, występują
również w ramach jednego arkusza forniru. Zagadnienie to wydaje się coraz bardziej istotne
i
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biorąc pod uwagę fakt, że w nowoczesnych skrawarkach bezkłowych średnica wałów połuszczarskich spadła do zaledwie około 30 mm (5).
Naprężenia powstające podczas łuszczenia potęgowane są dodatkowo odginaniem forniru za nożem, przy czym wielkość odgięcia uzależniona jest od wartości kąta skrawania (12).
Im większy jest ten kąt tym istnieje większe niebezpieczeństwo pękania forniru w trakcie
łuszczenia. Istotne znaczenie ma w tym przypadku również prawidłowe ustawienie listwy
dociskowej (rys. 5). Warto w tym miejscu jednak zauważyć,
zjawisko pękania forniru ma
również swoje pozytywne
oblicze. Dzięki biegnacym wzdłuż włókien pęk-

że

następuje częściowe rozładowanie naprężeń wynikających z
nięciom

forniru.

„prostowania”

Zeskrawany fornir wyka-

się

forniru podczas łuszczenia (12):
Rys. 5. Zachowanie
a) źle ustawiona listwa dociskowa;
b) prawidłowo ustawiona listwa dociskowa

zuje w tym przypadku
mniejszą tendencję do
do
powrotu
swojego
pierwotnego położenia,

jakie zajmował w wyrzynku.
W celu zmniejszenia omawianych naprężeń wewnętrznych (rozciągających
ściskających) występujących w fornirze, w skrawarce obwodowej można również zastosować specjainą walcową listwę dociskową (4, 25). Posiada ona na swojej pobocznicy pierścienie z
wystającymi „trójkątnymi ostrzami”, które „nacinają” fornir w trakcie skrawania (rys. 6). Jak
podają autorzy tego rozwiązania (25), zarówno laboratoryjne, jak 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,
lepsze sklejenie poszczególnych fornirów w sklejce,
szybszy transfer ciepła w głąb sklejki podczas prasowania,
mniejsze niebezpieczeństwo zniszczenia spoiny klejowej przez parę, która ma
łatwiejszą drogę „do wyjścia” ze sklejki.
Powstające nacięcia (podobnie jak to miało miejsce w przypadku pęknięć na skutek odrozluźniają strukturę forniru, przez co następuje
ginania forniru) przerywają ciągłość
zmniejszenie naprężeń wewnętrznych powstałych wskutek „prostowania” forniru.
Kolejną operacją mającą ogromny wpływ na stan naprężeń w fornirze jest suszenie. W
trakcie tego procesu wraz ze zmniejszaniem się wilgotności łuszczki występuje zjawisko
i

i

—

—

—

—

i
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skurczu, przy czym wykazuje ono różne
wartości w zależności od kierunku anatomicznego drewna. Anizotropię kurczenia należy rozpatrywać jako zjawisko złożone, o
którym
decyduje
zespół
działających
Nierównomierna
czynników.
równolegle
kurczliwość poszczególnych komponentów
drewna powoduje powstanie naprężeń
desorpcyjnych. Powstałe naprężenia w
—
składowania
wyniku
długotrwałego
Rys. 6. Walcowa listwa dociskowa z wystaklimatyzacji ulegają relaksacji, pozostającymi „kolcami” (4, 25)
wiając po sobie trwałe odkształcenia, w
następstwie czego podczas ponownego wzrostu wilgotności drewno wykazuje mniejsze
spęcznienie.
Obserwowane
procesie suszenia paczenie się forniru jest odkształcaniem się drewna

w

a zs
o%

nierównopod
wpływem
miernie rozmieszczonych

nierównoważących się wzajemnie naprężeń desorpcyjnych, które mogą doprowadzić w efekcie końcowym
do pękania drewna. Nierów-
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Rys. 7. Dyspersja wilgotności forniru różnych gatunków
drewna przed suszeniem (12)

ta

jest wynikiem
rozrzutów
w wilgotdużych
ności forniru mokrego, sięgających nawet kilkudziesięciu procent (rys 7).

Brzoza

8

i

”
5%

Taki

rozkład

wilgotności

przed suszeniem powoduje,
że również po suszeniu w
arkuszu forniru występuje
4-8% (rys 8). Można to zaobi

duży rozrzut wilgotności od zalecanej wartości optymalnej —
serwować
rys 10i 11. Przedstawione zostały na nich rozkłady wilgotności na powierzchni
forniru określone w warunkach przemysłowych w jednym z zakładów sklejkarskich zaraz po

na

zakończeniu operacji suszenia. Taki rozrzut wilgotności wpływa z kolei na powstawanie
opisanych wyżej naprężeń desorpcyjnych, których widocznym efektem jest sfałdowanie
forniru (rys. 9).

Jak wcześniej również wspomniano, naprężenia te mogą ulegać relaksacji w trakcie operacji klimatyzacji łuszczki, jednak zmiany kształtu pozostają oddziaływają negatywnie na
i
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Rys. 8. Rozkład wilgotności forniru po
suszeniu (12)

RO

Rys. 9. Pofałdowanie forniru po suszeniu (22)

dalszy proces wytwarzania sklejek. Dodatkowo w trakcie operacji klimatyzacji następuje
również wyrównanie wilgotności zarówno na powierzchni fornirów jak w całym klimatyzowanym zestawie.
i
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Rys. 10. Przykładowy rozkład wilgotności w warunkach
przemysłowych w wysuszonym fornirze o wilgotności średniej 8% (22)

w tym miejscu
dodać, że nowoczesne
suszarnie wyposażone są
w systemy kontrolne wilgotności forniru z określeniem jej rozkładu na powierzchni
arkusza
(6).
to
Pozwala
zwiększyć
nad procesem
kontrolę
suszenia poprzez dokładniejsze ustawienie dopuszczalnych dolnych górnych
limitów wilgotności. Jednocześnie systemy te posterowanie
zwalają na
suszenia
w
prędkością
zależności od sczytywanych danych o wilgotności
i
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Rys. 11. Przykładowy rozkład wilgotności w warunkach
przemysłowych w wysuszonym fornirze o wilgotności średniej 2,6% (22)

forniru.

Jak

wynika z powyższych rozważań, w samym
fornirze
istnieje bardzo
stan
naprężeń
złożony
wewnętrznych, na który
mogą W różnym stopniu
wpływać:
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związane z surowcem naprężenia wzrostowe naprężenia wynikłe z obecności
drewna reakcyjnego;
—
naprężenia powstające w wyniku skrawania;
naprężenia desorpcyjne powstające w procesie suszenia.
Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy któreś z tych naprężeń mają ewentualnie w
jakim zakresie, wpływ na późniejsze zmiany kształtu sklejki. Duża część z nich ulega relakktóre pozostają mogą stanowić jedną
sacji w trakcie procesu wytwarzania forniru. Jednak
z części składowych całkowitego stanu naprężeń w sklejce, powodujących jej wichrowacenie się. Wydaje się, że ze wszystkich zaprezentowanych powyżej najgroźniejsze są naprężenia desorpcyjne.
i

—-

—

i

te,

Naprężenia wewnętrzne w sklejce
Istotne znaczenie dla ewentualnego powstawania wad kształtu sklejek odgrywają operacje formowania zestawów prasowania. W trakcie tych operacji następuje skumulowanie w
i

w

jednym wyrobie naprężeń występujących w poszczególnych fornirach. Dodatkowo,
wyniku odkształceń zestawu fornirów w trakcie prasowania żelowania kleju pojawiają się kolejne potencjalnie groźne źródła powstawania naprężeń.
Jak już wspomniano, kompletowanie zestawu fornirów wiąże się ze składaniem w jeden
pakiet cienkich warstw materiału obarczonych opisanymi wcześniej naprężeniami wewnętrznymi. W celu minimalizacji ich wpływu na wytwarzaną sklejkę stosuje się odpowiednie zasady kompletowania zestawów, a w szczególności zachowuje się (12, 13, 21):
1)
nieparzystą liczbę warstw forniru (co najmniej 3),
2) wzajemnie prostopadły układ włókien w sąsiednich arkuszach forniru,
3) symetryczny układ względem arkusza środkowego.
Zasada symetryczności układu arkuszy w sklejce oznacza, że warstwy równo oddalone
i

od środka sklejki powinny:
—
—

być wykonane z drewna tego samego gatunku;
mieć taką samą grubość, przy czym grubsze forniry umieszczane powinny być
w środku płyty;

taki sam kierunek przebiegu

—

mieć

—

być zwrócone do środka

włókien;

tą samą stroną (obydwa

„lewą” lub „prawą”).

Wszystkie wyżej wymienione zasady kompletowania zestawów mają na celu zrównoważenie symetryczne rozłożenie na przekroju sklejki naprężeń wewnętrznych pochodzących
z forniru. Ma to zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania na stabilność kształtu
pozyskanej sklejki. Należy tu dodać, że obecnie w zakładach przemysłowych, zależnie od
i

przeznaczenia sklejek, stosuje się szereg odstępstw od wymienionych powyżej zasad (np.
parzysta liczba fornirów, równoległy układ włókien w sąsiednich warstwach itd.). Zawsze
jednak dąży się do tego, aby zestaw fornirów był symetrycznie skompletowany względem
swojego środka. W rzeczywistości nie da się jednak uwzględnić do końca wszystkich czyn-

Abs
ników

np. wspomnianej już wcześniej wilgotności poszczególnych arkuszy. Przy ich niekorzystnym (niesymetrycznym) rozłożeniu w płycie mogą one doprowadzić do powstania od—

kształceń sklejki. Jako przykład można przytoczyć płytę przedstawioną na rys. 12. W zaprezentowanej sklejce tak dobrano forniry,
aby po jednej stronie jej osi symetrii ich
średnia wilgotność wynosiła około 8%, zaś
po drugiej około 3% (rozkład wilgotności w
przykładowych fornirach zaprezentowany
został na rys. 10 11). Jak widać efektem
i

takiego skompletowania zestawu było
wygięcie sklejki związane z nierównomiernymi odkształceniami desorpcyjnymi po
obu stronach prasowanej płyty. Należy tu
podkreślić jeszcze, że zastosowane forniry
nie były specjalnie „preparowane” a jedynie wysegregowane
szonych fornirów.

naprężeń desorpcyjnych (22)

i

z

ogólnej liczby wysu-

Kolejnym czynnikiem, który może mieć wpływ na powstanie naprężeń w sklejce jest nierównomierna grubość
pofałdowanie forniru. W trakcie skrawania pozyskiwany fornir cha-

rakteryzuje się pewnym rozrzutem
grubości w stosunku do założonego
wymiaru (rys. 13). W trakcie prasowania na powierzchni sklejki powstają więc miejsca o większym
mniejszym sprasowaniu (rys 14).
Wiąże się z tym pojawienie zróżni-
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w partii. forniru o grubo.

cowanych naprężeń ściskających
na powierzchni płyty. Dodatkowo
mogą być one potęgowane poprzez
wprowadzanie do zestawu forniru
pofałdowanego, obarczonego na
,

a

TE

,

nymi. Występujące w trakcie prasowania odkształcenia mają zarówno charakter plastyczny jak sprężysty. Dzięki wzajemnemu oddziaływaniu temperatury wilgoci fornir ulega uplastycznieniu, co wpływa na relaki

i

sację pewnej części naprężeń wewnętrznych. Starecki (1992) podaje, że bezpieczny poziom wilgotności pakietu, biorąc pod uwagę jakość sklejenia, wynosi 15-16% (uwzględniając
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się

fornirów w trakRys. 14. Dopasowywanie
cie prasowania zestawu (13):
a) zestaw dotyka górnej półki prasy;
b) wyeliminowano wolne przestrzenie wynikłe z pofałdowania
wypaczenia arkuszy
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forniru;

szczeliny wynikłe z nierównomiernej grubości zestawu;
d) wyeliminowano bruzdy na powierzchniach

c) wyeliminowano

W]
so

fornirów;

e) wyeliminowano luki wynikłe z mikroporowatości tkanki drzewnej;
f) zestaw po zakończeniu prasowania

z

klejem). Po wyjęciu sklejki z prasy na skutek odkształceń sprężystych
wodę wprowadzoną
następuje kontrakcja grubości, przy czym jest ona uzależniona od wielkości sprasowania w
danym miejscu. Zróżnicowanie to może doprowadzić do powstania naprężeń o odmiennych
nawartościach w różnych punktach płyty. Dołączają się do tego również wspomniane
trakcie
skutek
a
co
w
prasowania,
wilgoci
na
odparowania
prężenia desorpcyjne powstające
za tym idzie skurczu prasowanego materiału (8).
Zróżnicowanie grubości
forniru może być w pewnym stopniu zniwelowane
poprzez stosowanie wstępnego jego zagęszczania
metodą walcowania (2).

już

Urządzenie przystosowane
do tego celu przedstawione
zostało na rys. 15. Zagęsz-

Rys. 15. Urządzenie do zagęszczania forniru i nanoszenia
- wałki
kleju (2); 1 - walce do nanoszenia kleju,
- rynna ściekowa kleju,
dozujące, 3 - pompa,
5 - listwa odbiorcza, 6,7,8,9,11,12 - walce podające

2

4

i

zagęszczające,

10 - arkusz forniru,

13

- klej

czanie polega ona na krótoddziaływaniu
kotrwałym
materiał
zeskrawany
na
ciśnienia
polerowanych
rezultacie czego
walców,
rówPOWIE hnia_ jest
gładzona. Tak
nywana
przygotowany fornir cha;

w
,
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rakteryzuje się również zwiększoną wytrzymałością na rozciąganie wzdłuż włókien. Według
autorów walcowanie forniru umożliwia skrócenie cyklu prasowania, zmniejszenie ciśnienia
temperatury prasowania a także zmniejszenie zużycia kleju dzięki mniejszemu jego wnikaniu w pory zagęszczonej sklejki. Wszystko to może przyczynić się zaś do powstania mniejszych naprężeń mechaniczno-desorpcyjnych w trakcie cyklu prasowania. Warto tu również
dodać, że często praktykowanym sposobem w przypadku oklein płaskoskrawanych jest
prasowanie ich w zwykłych prasach półkowych dzięki czemu niweluje się dużą część odkształceń materiału.
i

celu

W

zmniejszenia naprężeń wewnętrznych w trakcie prasowania Czubinskij
(8) proponuje stosowanie schematów prasowania z redukcją ciśnienia (rys. 16), w
których prowadzona jest ona według krzywej zapewniającej równowagę pomiędzy
wywieranym ciśnieniem
naprężeniami
wewnętrznymi. W praktyce realizacja tego
typu rozwiązania nastręcza jednak dużo
trudności natury technicznej. Podstawowym
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Rys. 16.
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izase

naprężeń wewnętrznych (8)

problemem jest tutaj oczywiście pomiar
naprężeń wewnętrznych.
Ogromne znaczenie, jeśli chodzi o powstawanie naprężeń wewnątrz sklejki ma również
spoina klejowa, a konkretnie zmiany
objętości w trakcie utwardzania. Zestalony klej powiązany jest z fornirem, co ogranicza jego swobodne kurczenie się. Wynikiem tego są naprężenia (rys. 17), które potęgują omówione powyżej sprężyste odkształcanie się drewna.
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Rys. 17. Kształtowanie się naprężeń w spoinie 60%roztworu
kleju mocznikowego przy
okleinowaniu w niepodwyższonej temperaturze
drewna bukowego okleiną
jesionową grubości 1 mm
według Głuchich'a Pietriego (24)
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Zenkteler (24) podaje za Hse, że spoiny z żywic mocznikowo-formaldehydowych kurczą
się nawet o 30,6-35,4%. Zmiany te mogą w krańcowych przypadkach doprowadzić nawet
do spękania czy zniszczenia spoiny. Wielkość tych naprężeń zależy zarówno od właściwo-

w
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grubości spoiny. Zważywszy, że w dużej mierze jest ona zmienna na swojej
powierzchni, również i naprężenia przybierają różne wartości. Może to więc również prowawichrowania się sklejki. Czaplicki inni (7) zwraca także
dzić do zachwiania równowagi

ści kleju jak

i

i

i

uwagę na różnicę we współczynnikach rozszerzalności cieplnej kleju drewna. Także ona
prowadzi do powstania znacznych naprężeń wewnętrznych, równoległych do powierzchni
zniszczenia. Autorzy sugerują stosowanie niżspoiny, mogących nawet doprowadzić
szych temperatur prasowania przy większych różnicach współczynników rozszerzalności
i

do

jej

ciepinej.

Naprężenia powstałe w trakcie prasowania sklejki w dużej mierze można wyeliminować
podczas operacji klimatyzowania. W czasie jej trwania następuje powolna relaksacja tych
naprężeń, przy czym często stosuje się zabiegi dodatkowe np. nanoszenie wody na powierzchnie płyt w celu wyeliminowania naprężeń desorpcyjnych (wyrównanie wilgotności na
przekroju płyty). Korzystne jest również takie układanie stosów w trakcie klimatyzacji, aby
zwichrowane sklejki były umieszczane w ich dolnej partii. Dzięki temu w trakcie stopniowej
relaksacji naprężeń zostanie „utrwalony” płaski lub maksymalnie zbliżony do płaskiego
kształt płyty. W przypadku braku odpowiedniego docisku płyta ulega natomiast utrwaleniu w
aktualnym — zwichrowanym kształcie. Często zdarza się jednak, że klimatyzacja prowadzona jest w sposób niewłaściwy (zbyt krótki czas), czy też nawet w ogóle jest pomijana. Prowadzi to bezpośrednio do „ujawnienia się” opisanych powyżej nagromadzonych naprężeń
wewnętrznych zmian kształtu sklejki.
i

Inne przyczyny odkształcania się sklejek

Zmiany prostoliniowego kształtu sklejek mogą być wywołane również nieprawidłowo prowadzoną obróbką końcową płyt. Jedną z ostatnich operacji procesu produkcji sklejki jest
szlifowanie. Na ogół
trakcie zostaje zeszlifowana z obu powierzchni sklejki równomierna warstwa materiału. Zapewnia to w pełni zachowanie jej równowagi wewnętrznej.
W praktyce często zdarza się, że wielkości zeszlifowania z obu płaszczyzn sklejki nie są
równe. Różnice mogą dochodzić nawet do 1 mm. W efekcie końcowym jeden z fornirów
zewnętrznych jest znacznie cieńszy niż drugi (rys. 18). Sytuacja taka może doprowadzić do
powstania odkształceń sklejki, co pokazane zostało na rys.19. Odkształcenia sklejki będące
następstwem jej nierównomiernego zeszlifowania (rys 18) nie osiągają co prawda tak dużych wartości jak w przypadku omawianych wcześniej odkształceń desorpcyjnych. W sytuacji przedstawionej na rys. 19 maksymalna wichrowatość wynosiła 4 mm/m przekątnej
(przed szlifowaniem ok. 1 mm/m przekątnej). Należy jednak pamiętać, że sklejka może być
obarczona już wcześniej pewnym niezrównoważonym układem naprężeń. W takim przypadku może nastąpić ich kumulacja, co w efekcie prowadzi do powstania zdecydowanie
większych odkształceń.
Mówiąc o przyczynach wichrowania się sklejek nie sposób również nie wspomnieć o wydaje się oczywistej sprawie, jaką jest prawidłowe ich magazynowanie. Chodzi w tym przy-

jej
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padku zarówno o odpowiednie-płaskie podłoże jak warunki klimatyczne panujące w hali. W
pierwszym przypadku na ogół nie ma zbyt dużych problemów, gdyż pod tym względem
powierzchnie magazynowe są przeważnie odpowiednio przygotowane. Różnie natomiast
bywa z klimatem pomieszczeń magazynowych. Przy zbyt dużej wilgotności względnej powietrza może dochodzić do odkształceń sklejek na skutek zmian wymiarów związanych z
adsorpcją wilgoci. Szczególnie narażoną są w tym przypadku płyty położone na górze stosu
— o jednej płaszczyźnie wystawionej na bezpośrednie działanie czynników
klimatycznych.
i

Strona zeszlifowana

Rys. 18. Różnice w grubości nierównomiernie zeszlifowanych fornirów zewnętrznych (22)

Rys. 19. Odkształcenia sklejki
wywołane nierównomiernvm zeszlifowaniem (22)

PODSUMOWANIE
Wichrowatość stanowi istotny czynnik decydujący o możliwości wykorzystania sklejki. Jak
widać z przeprowadzonych rozważań wpływ na nią mogą mieć zarówno czynniki niezwiązane jak związane z działalnością człowieka w ramach procesu technologicznego. Tych
pierwszych, wynikających ze specyfiki materiału nie da się na ogół całkowicie wyeliminować. Można zaś ograniczyć ich negatywne oddziaływanie. Najprostszą drogą do realizacji
tego celu jest prowadzenie procesu technologicznego z prawidłowo przebiegającymi operacjami klimatyzacji zarówno forniru jak gotowej sklejki.
i
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Włodzimierz Oniśko, Maria Antoni Hikiert

Przemysł płyt drewnopochodnych w Polsce
dziś i jutro

- wczoraj,

Najstarszą płytą drewnopochodną jest, jak wiadomo, sklejka. Przed Wojną Światową w
Polsce, posiadającej dużą bazę surowcową drewna liściastego wytworzono w 1937 roku w
ponad 20 zakładach 192 tys. m? tego tworzywa przy stosowaniu dostępnych wówczas wyłącznie klejów białkowych — kazeinowego albuminowego (1, 2).
Oprócz sklejki nie produkowano w tym czasie ani w Polsce ani gdzie indziej żadnych
materiałów drewnopochodnych, opartych na mechanicznie rozdrobnionym surowcu.
Po zniszczeniach wojennych pozostało w kraju tylko kilka zburzonych, lub zdewastowanych zakładów sklejkowych, jednakże w wyniku szybko podjętej akcji odbudowy już w 1953
r osiągnięto produkcję ok. 65 tys. m* (1). Rozwój przemysłu sklejkowego w powojennej Polsce był od początku zdeterminowany inną, niż w latach przed 1939r sytuacją zaplecza surowcowego. Bogate w drewno sklejkowe tereny wschodnie pozostały poza granicami Państwa dlatego oprócz gatunków tradycyjnych zaistniała konieczność włączenia do przerobu
nie stosowanego przedtem buka oraz sosny.
Ograniczona baza surowcowa pozwalała tylko na bardzo powolny wzrost produkcji, który
dopiero w latach 70-tych osiągnął przekroczył barierę 100 tys. m sklejki rocznie. W latach
1975 1976 produkcja wzrosła odpowiednio do 121,6 125,4 tys. m.
Wiadomo, że podstawowe operacje technologiczne sklejki od lat pozostają takie same
postęp w tej dziedzinie polega w zasadzie tylko na stosowaniu coraz doskonalszych maszyn
urządzeń, pozwalających na pełniejszą mechanizację automatyzację procesu, na lepsze
wykorzystywanie stosowanie surowca niższych klas jakości oraz na rozszerzaniu asortymentu wyrobów. Wśród wielu nowoczesnych rozwiązań technicznych można przykładowo
I
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wymienić:
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laserowe wyznaczanie miejsc cięcia przy manipulacji kłód przed łuszczarką,
laserowe centrowanie kłód przed łuszczeniem, pozwalające na uzyskiwanie
większej o ok. 7% wydajności surowcowej,
stosowanie bezkłowych łuszczarek umożliwiających znaczne zmniejszenie
średnicy wałków połuszczarskich,
stosowanie wielopółkowych pras z mechanicznym, zdalnie sterowanym załadunkiem

"
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wyładunkiem

i

skomputeryzowanym procesem prasowania.

prof. dr hab. Włodzimierz Oniśko, Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysły Płyt Drewnopochodnych w
Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 10 a, 83-262 Czarna Woda,
mgr inż. Maria Antoni Hikiert, OBRPPD w Czarnej Wodzie.
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tego,

że na świecie produkuje się obecnie wiele rodzajów materiałów drewnoposklejka cały czas utrzymuje mocną pozycję popyt na nią nigdy nie był nie jest
zagrożony. Między innymi dzięki temu wszystkie polskie zakłady sklejkowe w liczbie 8 (patrz
do dzisiaj, czy to w postaci spółek
rys.1) przebrnęły przez okres przemian ustrojowych
akcyjnych, czy w postaci własności Skarbu Państwa pozostają we władaniu polskiego kapitału. Poza tym, będąc przez cały czas w dobrej, lub bardzo dobrej kondycji finansowej modernizują stale park maszynowy pod względem technicznym technologicznym utrzymują
się na wysokim poziomie.
Mimo

chodnych,
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ostatnich latach (rys. 2) wykazuje tendencję wzrostową (6), która możliwa
jest m. innymi dzięki importowi surowca, w tym częściowo egzotycznego. Przytoczone na
rys. 2 dane nie obejmują wytwarzanych głównie z buka kształtek sklejkowych. Popyt na nie
jest duży, co doprowadziło nawet do uruchomienia w ostatnich latach kilku wytwórni prywatnych. Dane nie uwzględniają również płyt stolarskich, produkowanych w stosunkowo niewielkich ilościach w niektórych zakładach.
Asortyment produkowanych skiejek jest dosyć szeroki różnorodny. Oprócz sklejek ogóliglastych, suchotrwałych wodoodnego przeznaczenia, liściastych (w tym egzotycznych)
pornych wytwarzane są różnego rodzaju sklejki techniczne, jak np. szalunkowe, kontenerowe, głuszące, sklejka transformatorowa („Eikon”), lignofol inne oraz różne rodzaje sklejek
Produkcja

w
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Transport
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Rys. 3. Zastosowanie sklejki w poszczególnych działach gospodarki narodowej w

2004

r.

Zastosowanie sklejki w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawione
zostało na rys. 3. Jak widać, najwięcej sklejki, bo 23% trafiło do meblarstwa 20% do budownictwa. W Europie te proporcje kształtowały się inaczej: budownictwo zużyło w tym
tylko 15% (7). W innych działach zużycie kształtowało się
samym roku 32% a meblarstwo
tu tam podobnie, przy czym zwraca uwagę wysoka pozycja „inne” — 31%, na którą składają się różne indywidualne zastosowania.
Znaczna ilość wytworzonej sklejki, w oddzielnych przypadkach 60-70% jest eksportowana. W Europie największymi producentami dostawcami sklejki są Finlandia (produkcja w
ostatnich latach
2005r — 1,3 mln m* ) Rosja (produkcja w 2005r — 2,55 mln m* jednakże
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i

),

w

pojawił się nowy, groźny konkurent, a mianowicie Chiny, które z roczną produkcją ponad 21
mln m* wysunęły się przed USA na pierwsze miejsce w świecie (8). Produkcja sklejki w

Europie charakteryzuje się w ostatnich latach minimalnym, ale stabilnym wzrostem w
2004r. osiągnęła poziom 3772 tys. m*. Udział Polski wynosił tu 3,7% (7).
Ważnym elementem gospodarki surowcowej w zakładach sklejkowych jest problem wykorzystania odpadów, ponieważ stanowią one ok. 50% surowca wyjściowego. Problem ten
w warunkach polskich znalazł w zasadzie wszędzie właściwe rozwiązanie. Najcenniejszym
i

134=
odpadem są wałki połuszczarskie, które znajdują zastosowanie jako materiał konstrukcyjny
w budownictwie domków letniskowych, działkowych itp. Odpady łuszczki i inne elementy,
które dają się rozdrobnić znajdują chętnych nabywców w zakładach płyt wiórowych
pildo
celu
Pozostałe
zakłaśniowych.
odpady są spalane w specjalne przeznaczonych
tego
dowych kotłowniach.
i

Jeżeli chodzi o przyszłość sklejki, to nie wydaje się być ona w żadnej mierze zagrożona.
Można
tylko oczekiwać pojawienia się nowych wyrobów opartych np. na bazie forniru
łączonego z innymi materiałami.
Od wielu lat produkowane
w niektórych krajach warstwowe drewno fornirowe, barLVL
dziej znane jako
(Laminated Veneer Lumber) w postaci belek płyt konstrukcyjnych.
W tym miejscu należy wspomnieć, że w międzynarodowych badaniach nad możliwością
otrzymywania tego materiału z gatunków liściastych uczestniczyli pracownicy WTD SGGW
wraz z zespołem specjalistów z fabryki sklejek w Piszu (9).
Współpraca Wydziału Technologii Drewna SGGW z zakładami branży sklejkowej była
zawsze bardzo żywa. Ze względu na bliską lokalizację oraz znajdowanie się w swego ropilśniowe w pobliskim Rucianem-Nidzie), fabryka
dzaju „zagłębiu płytowym” (płyty wiórowe
lat
Piszu
ćwiczeń
w
była przez wiele
miejscem
terenowych z tworzyw drzewnych. Zawsze
istniała tam
istnieje nadal sprzyjająca atmosfera, polegająca również na udostępnianiu
WTD
zarówno urządzeń przemysłowych, jak materiałów do prac badawczych
pracownikom
(10). Wielu absolwentów Wydziału zajmowało nadal zajmuje tam odpowiedzialne, kierownicze stanowiska.
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W 1945r, wkrótce po zakończeniu działań wojennych ówczesne Ministerstwo Leśnictwa
wraz z Ministerstwem Odbudowy wystąpiły z inicjatywą zakupu w szwedzkiej firmie „Defibrator” kilku kompletnych fabryk płyt pilśniowych — twardych i porowatych — tworzywa do-

tychczas nieznanego w Polsce (5). W latach 1951 — 1954 uruchomiono trzy takie fabryki: w
Koniecpolu, które wraz z niewielkim, poniemieckim
Czarnej Wodzie, Rucianem-Nidzie
14 tys.
zakładem w Świeradowie Zdroju wyprodukowały w 1954r 22 tys. t płyt twardych

i

i

płyt porowatych (11).

t

Wkrótce potem podjęto w Polsce prace konstrukcyjne projektowe oraz produkcję maszyn urządzeń dla tego przemysłu. Były one instalowane w nowo powstających zakładach:
w Przemyślu (1963r), w Czarnkowie (1965r), w Karlinie (1972r) w Krośnie Odrzańskim
(1974r). W wyniku trwającej równocześnie modernizacji technologii doskonalenia konstrukcji oraz zwiększania wydajności maszyn produkcja w roku 1978 w ośmiu zakładach, dysponujących 12 liniami płyt twardych (T) 5 liniami płyt porowatych (P) wyniosła ogółem 426 tys.
i
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i

i

i

ton, w tym 329 tys. t płyt T 97 tys. t płyt P (12).
i

projektowe koncentrowały się w Biurze Generalnego Dostawcy
Kompletnych Obiektów Przemysłowych „Zemak” (obecnie „Prozemak” S.A.) (13), a prace

Prace konstrukcyjne

i
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badawcze — w Laboratorium Branżowym Płyt Piiśniowych, przekształconym później w
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Piyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie.
Należy szczególnie podkreślić, że w bardzo krótkim okresie czasu, rozpoczynając w zasadzie prawie od zera zdołano wówczas w Polsce wykształcić będącą na wysokim poziomie
kadrę badaczy, technologów, konstruktorów maszyn urządzeń projektantów zakładów
oraz stworzyć bazę wykonawczą w przemyśle hutniczym maszynowym. Pozwoliło to nie
tylko na budowę własnymi siłami fabryk w Polsce, ale na rozwinięcie na szeroką skalę eksportu kompletnych zakładów płytowych. Ogółem wyeksportowano 80linii technologicznych
linie) a poza nim Chiny, Bułgapłyt pilśniowych, przy czym głównym odbiorcą był ZSRR
ria, Jugosławia, Rumunia, Irak Turcja (14, 15).
Trzeba tu zauważyć, że dostawa linii wiązała się z jej montażem, uruchomieniem przekazaniem do eksploatacji po udowodnieniu jej wydajności gwarancyjnej gwarantowanej
jakości produktu.
Z uwagi na różnorodność czynników surowcowych, klimatycznych, wodnych
innych nie
zawsze były to sprawy proste łatwe. Poza tym dochodziła jeszcze konieczność szkolenia,
często od podstaw miejscowej załogi. Z tych wszystkich zadań polscy specjaliści wywiązywali się prawie zawsze bez zarzutu.
Na marginesie trzeba tu zaznaczyć, że ten okres historii Polski charakteryzował się również bardzo poważnym eksportem innych kompletnych obiektów przemysłowych, jak np.
elektrownie, czy cukrownie oraz eksportem na szeroką skalę statków, farmaceutyków wielu
i

i

i

(64
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innych produktów.

Wydaje się, że w tych latach, przynajmniej w dziedzinie techniki zaczął się kształtować
zarówno w kraju, jak przede wszystkim za granicą wizerunek Polaka nie jako wiecznego
romantyka bojownika o z góry przegraną sprawę, lecz jako wybitnego specjalisty w swojej
dziedzinie. Przez te pojedyncze przypadki zmieniał się też umacniał pozytywny wizerunek
i

i

i

Polski.
Kolosalny wysiłek dorobek kilku powojennych pokoleń, mimo późniejszych zawirowań
historii nie powinien w żadnym razie zostać zlekceważony
zapomniany.

i

i

płyt

Wraz z budową coraz to nowych zakładów
pilśniowych zaczął narastać problem zanie
środowiska
naturalnego. Przede wszystkim chodziło tu o ścieki
nieczyszczania przez
technologiczne, które początkowo w ilości nawet do 70 m*/t płyt zrzucano bezpośrednio do
rzek jezior (12). Stan taki na dłuższą metę był nie do utrzymania dlatego już od pierwszych lat istnienia przemysłu rozpoczęto intensywne poszukiwania rozwiązania tego problemu. Wysiłki szły tu w dwóch kierunkach: po pierwsze zmniejszenia ilości odprowadzanych ścieków ewentualnej utylizacji zawartych w nich związków organicznych po drugie
znalezienia efektywnej metody ich oczyszczania.
Jeżeli chodzi o pierwszy kierunek, to już w roku 1968 uzyskano w zakładach w Nidzie
niebywały sukces zmniejszając ilość ścieków do ok. 2 mó/t płyt (16, 17) a w roku 1974 przei

i

i

i
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kształcając metodę na całkowicie bezściekową w zakładach w Świeradowie Zdroju (18).
Zamykanie obiegów wodnych związany z tym znaczny wzrost stężenia substancji organicznych w wodzie obiegowej sięgający nawet 10% powodował trudności ruchowe wymagające zmian w technologii. Dlatego tez inne zakłady dążące zresztą również do zmniejszania ilości ścieków wprowadziły ich biologiczne oczyszczanie: w przypadku zakładów w
Czarnej Wodzie w naturainych warunkach glebowych (1970r), w przypadku zakładów w
Koniecpolu w Przemyślu — w oczyszczalniach pracujących metodą osadu czynnego (1973
1981r) (12). Stosunkowo późno, bo dopiero w 1995r uruchomiono w zakładach w Czarnkowie jeszcze jedną metodę oczyszczania, a właściwie podczyszczania ścieków przez usuwanie z nich tylko zawiesin substancji koloidalnych za pomocą ultrafiitracji (19).
W procesie zamykania obiegów dość istotną rolę odegrała wprowadzona w większości
zakładów neutralizacja środowiska rozwłókniania za pomocą amoniaku (20), dzięki której w
sposób istotny redukowany był stopień hydrolitycznego rozkładu drewna w defibratorze (21).
W tych badaniach oraz w innych dotyczących działania amoniaku, jak również w badaniach
fizyko-chemicznego składu wód obiegowych metod utylizacji zawartych w nich substancji
organicznych aktywnie uczestniczyli pracownicy Zakładu Tworzyw Drzewnych SGGW (23,
24, 25). Wspólnie z OBRPPD
wdrożono metodę poCzarnej Wodzie opracowano
wierzchniowego zaklejania wzmacniającego, eliminującą przedostawanie się wolnego fenolu do wody obiegowej ścieków
pięciokrotnie zmniejszającej zużycie kleju (26). Innym,
oryginalnym osiągnięciem było zrealizowanie odzyskiwania terpenów
procesu rozwłókniania drewna sosnowego (27).
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Zmiany ustrojowe, jakie dokonały się w Polsce nie ominęły przemysłu płyt pilśniowych.
Dwa zakłady, a mianowicie w Świeradowie Zdroju w Nidzie przestały istnieć a pozostałe,
poza zakładem w Krośnie Odrzańskim (obecna nazwa „Hardex” S.A.), który nadal jest spółi

i

ką Skarbu Państwa, są własnością kapitału prywatnego. Zakład w Przemyślu, („Fibris” S.A.)
oraz w Koniecpolu (Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych S.A.) przeszły w ręce właścicieli
polskich. Zakłady w Czarnkowie w Czarnej Wodzie są własnością niemieckiej firmy „Steico” S.A., a zakład w Karlinie — innej, niemieckiej firmy „Momanit” (rys. 1).
Jakiś czas temu wydawało się, że mokra metoda produkcji płyt pilśniowych nie ma przed
sobą perspektyw rozwojowych chociażby ze względu na problem ścieków duże zużycie
energii przy stosunkowo małej wydajności linii technologicznych. Pogląd ten potwierdzał
fakt, że od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku nie została zbudowana żadna nowa fabryka mokrego formowania, rozwijać się natomiast intensywnie zaczęła metoda formowania
i

i

suchego, pozbawiona istotnych wad metody mokrej.
Jednakże, paradoksalnie, metoda ta spowodowała swego rodzaju odrodzenie się metody
mokrej dzięki pojawieniu się stałemu wzrostowi zapotrzebowania na cienkie płyty porowate
(4 do 8 mm). Okazały się one doskonałym materiałem głuszącym, kładzionym pod laminoi
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wane panele podłogowe, wytwarzane na bazie płyt „suchych”, tzw. HDF. Produkcja paneli
rozwija się obecnie nadzwyczaj dynamiczne (28).
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Produkcja płyt pilśniowych porowatych w Polsce w latach 1998-2005 (1000 Mg)

z tym zakład „Ekopłyta” w Czarnkowie uruchomił już trzy nowe linie technologiczne, a zakład w Koniecpolu — jedną. W ten sposób ogólna liczba linii płyt porowatych
zwiększyła się z 4 do 8 a produkcja ich stale rośnie (rys. 4). Poprzednio tego rodzaju płyt nie
wytwarzano w ogóle.
Produkcja płyt twardych w ostatnich latach też wzrasta (rys. 5). Część z nich jest lakierowana. Płyty twarde nadal są chętnie stosowane w meblarstwie, budownictwie w opakowaniach, szczególnie środków spożywczych.
W związku
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Produkcja płyt pilśniowych twardych w Polsce w latach 1998-2005 (1000 Mg)

Jeżeli nie były one zaklejane klejem fenolowym, są łącznie z płytami porowatymi jedynymi tworzywami drzewnymi „ekologicznie czystymi”. Również w obliczu stale powracającego
zagrożenia formaldehydem (29) ta cecha ich jest coraz bardziej doceniana.
Wracając do problemu ścieków, tej swoistej pięty Achillesowej metody mokrej można
uznać, że został on w Polsce w różny sposób, ale rozwiązany.
Tylko jeden zakład, „Fibris* w Przemyślu oczyszcza ścieki technologiczne w biologicznej
oczyszczalni miejskiej. Jest to metoda skuteczna, ale bardzo kosztowna. Z tego względu
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jeszcze w roku 1996 zakład „Hardex” w Krośnie Odrzańskim rozpoczął zatężanie ścieków
do stężenia ok. 50% w oryginalnej wyparce polskiej konstrukcji (31). Ścieki te dostarczane
są jako lepiszcze do brykietowania wzbogaconej rudy miedzi. Zysk finansowy pokrywa tu
całkowicie koszt eksploatacji wyparki. Za przykładem Krosna poszedł zakład w Koniecpolu,
który w 2001r uruchomił trójstopniową wyparkę duńskiej firmy Anhydro APV (30), rezygnując tym samym z własnej oczyszczalni biologicznej. Zakład „Steico” w Czarnej Wodzie niezmiennie, od 1974r eksploatuje z bardzo dobrym skutkiem Rolniczą Oczyszczalnię Ścieków.
Zakład tej samej firmy w Czarnkowie zrezygnował z kosztownej uitrafiltracji, ponieważ odparowywanie wody w czterech suszarkach płyt porowatych likwiduje jej nadmiar w obiegu.
Zakład w Karlinie nadmiar ten usuwa dzięki eksploatowaniu polskiego defibratora RT150
stacji domielania mas gęstych.
Uporządkowanie gospodarki wodnej nie byłoby możliwe bez wprowadzania całego szeuruchamiania nowych, lub zmodernizowanych maszyn
regu zmian technologicznych
urządzeń.
Przede wszystkim należy tu wymienić nowy typ defibratora polskiej konstrukcji, RT150,
który w stosunku do swego poprzednika, RT70, charakteryzuje się dwukrotnie większą wydajnością, zmniejszonym zużyciem pary z ok. 800 kg/t s. m. do ok. 300 kg/t s. m. energii
elektrycznej z ok. 250 kWh/t s. m. do 136 kWh/t s. m. Poza tym, dzięki zastosowaniu zupełnie nowej konstrukcji dławnicy wału głównego zużycie wody uszczelniającej wynosi tu zalel/min w konstrukcjach starych. Niestety, ten typ defibratora zodwie ok. 2,5 l/min wobec
stał, jak dotychczas, zainstalowany tylko w zakładzie w Karlinie, ale oparte na tych samych
rozwiązaniach zmodernizowane defibratory RT70-M/2, już jako RT120M pracują z powodzeniem na Litwie (32). W Polsce większość termorozwłókniarek została zmodernizowana
częściowo (dławnice, zawory ciągłego upustu masy, nowe segmenty, agregaty docisku

i

i

i

i

40

hydraulicznego tarcz

centralnego smarowania itp.).
Istotne zmiany dokonane zostały w procesie domielania masy, w którym powszechne w
zasadzie stało się stosowanie tzw. stacji domielania mas gęstych. (rys. 6). Usuwa się tu
najpierw w cyklonie, przez odparowanie co najmniej taką ilość wody, jaka została dodatkowo wprowadzona w defibratorze a następnie, po rozcieńczeniu masy do stężenia ok. 810%, domiela się ją uzyskując poprawę
jakości zmniejszenie zużycia energii elektryczOBRPPD
W
nad
nej.
realizacją jednostopniowego, więc tylko w defibratorze
trwają prace
otrzymywania masy dla płyt twardych.
Zasadnicze zmiany zaszły też w procesie formowania arkusza włóknistego. Stare maszyny odwadniające zostały albo zastąpione nowymi, albo na wzór nowych zostały zmodernizowane. Modernizacja polegała na zamianie części rejestrowej ssącej przez mokre
skrzynki ssące z usunięciem pomp próżniowych
zastąpieniem ich wentylatorem na wymianie pras wałowych na prasę płaską (rys. 7 8). Uzyskano przez to zwiększenie szybkości wydajności maszyn, poprawę jakości kobierca włóknistego i, co za tym idzie, jakości
płyt oraz znaczne zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Zużycie wody świeżej zostało
i

jej

i

a

i

i

i

i

i
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całkowicie

wyeliminowane przez zastąpienie jej podczyszczoną wodą obiegową, co uzyskuje się albo przez stosowanie polielektrolitów (33) i/albo przez stosowanie sit łukowych.

i

z
woda obrotowa

Rys.6. Stacja domielania mas gęstych
W procesie prasowania jedyną zmianą, jaka nastąpiła, była rezygnacja ze stosowania
blach obiegowych wprowadzenie tzw. ramowo-siatkowego systemu załadunku. W rezultai

cie uzyskuje się tu m. innymi skrócenie cyklu prasowania zwiększenie wydajności prasy o
ok. 20% oraz zmniejszenie zużycia energii cieplnej o ok. 18%(34).
Duże zużycie energii cieplnej elektrycznej oraz zanieczyszczenie atmosfery powoduje
jeśli zaproces hartowania płyt twardych. Z tych względów jest on obecnie eliminowany,
chodzi taka potrzeba, zastępowany przez wzmacniające zaklejanie powierzchniowe (26)
i/albo modyfikację cieplnej obróbki w prasie.
zamaszynowaniu otworzyły
Wymienione wyżej najważniejsze zmiany w technologii
przed mokrą metodą produkcji płyt pilśniowych nowe perspektywy rozwoju, szczególnie w
obliczu pojawienia się nowych rynków zbytu dla płyt porowatych.
i

i

a

i
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Większość podstawowych prac modernizacyjnych nowych rozwiązań została wykonana
Czarnej Wodzie. Potrzeby zakładów w Polsce w tym zakresie są jeszcze
przez OBRPPD
dalekie od pełnego zrealizowania. Jednocześnie na tego typu usługi zaczyna się otwierać
rynek krajów byłego ZSRR
Rosji, gdzie przemysł płyt pilśniowych zaczyna odradzać się po
okresie głębokiej recesji. Daje to powody do optymizmu poparte już zrealizowanymi wspólnie z Prozemakiem dostawami zmodernizowanych defibratorów na Litwę oraz zaawansowanymi w dużym stopniu przygotowaniami do podobnych działań u innych sąsiadów. Nie
będzie więc przesadą stwierdzenie, że mokra metoda nie powiedziała jeszcze ostatniego
słowa.
i

w

i

Impulsem, który zapoczątkował najpierw powolny, a następnie gwałtowny rozwój produkcji płyt wiórowych było rozpoczęcie w latach 40-tych ubiegłego wieku produkcji klejów syn-

tj.

fenolowo-formaldehydowego mocznikowo-formaldehydowego.
Pierwsze zakłady płyt wiórowych zaczęły powstawać w drugiej połowie lat 40-tych ubiegłego wieku najpierw w Szwajcarii a potem w Niemczech. W Polsce początek rozwoju tej
gałęzi przemysłu płytowego przypadł na lata 1959-1960, kiedy to oddano do eksploatacji
dużą, jak na owe czasy (33 tys.m/rok), linię płyt wiórowych w Rucianem-Nidzie, a płyt paździerzowych w Witaszycach. Do połowy lat sześćdziesiątych zbudowano kolejne dwa podobnej wielkości zakłady — w Szczecinku w Suwałkach. Wówczas, jak w następnych latach realizowano na szeroką skalę zamysł wykorzystywania odpadów w miejscu ich powstawania, w rezultacie czego zainstalowano wiele małych linii o zdolności produkcyjnej 1020 tys.mÓ/rok np. przy fabrykach mebli w Wyszkowie w Radomsku, przy fabrykach sklejek
w Orzechowie, Piszu, Ostrowie Wlkp., Morągu Bydgoszczy w innych zakładach, jak w
fabryce zapałek w Bystrzycy Kłodzkiej, Hajnówce Rzepedzi.
Przy siedmiu roszarniach Inu konopi powstały oddziały produkujące płyty paździerzowe
o łącznej zdolności produkcyjnej 174 tys.mó/rok.
W 1974 r. uruchomiono w Jaśle nowoczesną produkcję płyt trójwarstwowych z warstwami zewnętrznymi z mikrowiórów, o wydajności 120 tys. m*/rok. Dalszy rozwój polskiego
przemysłu w tej branży znaczyły kolejno uruchamiane fabryki w Grajewie, Wieruszowie,
Karlinie, Czarnkowie, Ustianowej Żarach.
Zakłady w Jaśle, Grajewie Wieruszowie z liniami o zdolności produkcyjnej 120 tys
m?/rok zbudowane w oparciu o niemieckie zamaszynowanie oraz dalsze, kolejno uruchamiane linie spowodowały duży skok na drodze rozwoju polskiego przemysłu płyt wiórowych.
Przed okresem przemian ustrojowo-gospodarczych w 1986 roku w swoim apogeum przemysł ten wytwarzał rocznie około 1.350 tys. m* płyt.
Załamanie produkcji związane z przemianami ustrojowo-gospodarczymi osiągnęło punkt
krytyczny w 1991 roku, kiedy nastąpił prawie 50% spadek ilości produkowanych płyt. Większość małych zakładów została wówczas zlikwidowana. Poczynając od 1992 r. notuje się
już stały wzrost produkcji płyt wiórowych w Polsce (rys. 9). Poziom produkcji z okresu przed
tetycznych,
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restrukturyzacyjnego przekroczony został już w 1995 roku. W tym czasie zdolność produkcyjna przemysłu płyt wiórowych wynosiła 1.705 tys. m
skupiała się w 9 zakładach, z któŻary) zaliczane były do zakładów dużych o zdolrych 4 (Grajewo, Szczecinek, Wieruszów
ności produkcyjnej około 300 tys. m* płyt, 3 (Czarnków, Jasło Karlino) do zakładów średnich o zdolności produkcyjnej 120-130 tys. m* płyt, 2 (Orzechowo
Pisz) do zakładów mam*
10-15
płyt rocznie. Płyty wiórowo-paździerzowe wytwarzane były
łych o zdolności
tys.
jeszcze przez 4 małe linie (Witaszyce, Wołczyn, Szczytno Malbork) o łącznej zdolności

i

i

i

i

i

produkcyjnej 90 tys. m*.
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Rys. 9. Ewolucja produkcji płyt wiórowych w Polsce w latach 1986-1998 (w tys. m?)

latach (1996-2003) nastąpił gwałtowny rozwój branży spowodowany korzystną koniunkturą w gospodarce a szczególnie w przemyśle meblarskim, będącym głównym odbiorcą płyt wiórowych. W wyniku przemian własnościowych napłynął kapitał zagraniczny. Zakład w Szczecinku zakupiony został przez austriacki koncern Kronospan a jego
zdolność produkcyjna została zwiększona do 400.000 m? płyt wiórowych. Koncern ten
wkrótce wybudował nowy zakład w Mielcu z linią o gigantycznej wówczas zdolności produkcyjnej 600.000 m*. Kronospan przejął też sprywatyzowany wcześniej zakład w Jaśle, ale w
tej fabryce produkcja została zatrzymana. Zakład w Żarach wykupiony został przez kapitał
Szwajcarski. Narodowy Fundusz Inwestycyjny w tym samym czasie przejął zmodernizował zakłady w Grajewie Wieruszowie, znacznie powiększając ich zdolności produkcyjne.
Zmodernizowane już zakłady w Grajewie Wieruszowie zostały sprzedane przez NFI koncernowi Pfieiderer. Dziś są to spółki z 0o.o., w których kapitałową większością dysponuje
Pfleiderer. Nowe linie polskich fabryk oparte o prasy ciągłe ContiRoll posiadają zdolności
produkcyjne 300-720 tys. mó/rok, a zainstalowana zdolność produkcyjna branży przekracza
3 miliony m. Rys. 1 przedstawia obecny stan przemysłu płyt wiórowych w Polsce. Na uwagę zasługuje fakt, że okres przemian gospodarczych przetrwały tylko duże zakłady wyposażone w prasy ciągłe.
W kolejnych
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|

i

i

- 144 -

Mówiąc o płytach wiórowych nie sposób pominąć płyt OSB MDF, które produkowane są
w oparciu o suchą metodę w tych samych zakładach. Produkcję płyt OSB uruchomiono w
1997 roku w Kronopolu w Żarach. Trzeba zaznaczyć, że Kronopol uruchomił jako pierwszy
i

w świecie produkcję tych płyt na

wyposażonej w prasę ciągłą, szybko dochodząc do
zdolności produkcyjnej 350.000
Pierwsze dwie linie płyt MDF uruchomiono w
Szczecinku w 1994 1997 roku. Były to iinie typu ContiRoil każda z nich posiadała zdolność produkcyjną 300.000 m/rok. W roku 1998 produkcję MDF podjęto w Żarach (zdolność
produkcyjna 240.000 m*/rok) a później także w Mielcu (zdolność produkcyjna 130.000
mó/rok). W latach 2000 2003 uruchomiono w Szczecinku dwa kolejne ciągi, tym razem z
prasami kaiandrowymi o zdolnościach produkcyjnych odpowiednio 120.000 m? 180.000
mi/rok. Potoczną nazwę MDF stosuje się do wszystkich płyt pilśniowych wytwarzanych
metodą suchą, a więc także do LDF HDF. Wszystkie rodzaje tych płyt są produkowane
zresztą według tej samej technologii na tych samych liniach produkcyjnych. Pożądaną
grubość gramaturę płyty uzyskuje się w zależności od ustawionych parametrów technologicznych. Stosownie do rodzaju użytego kleju modyfikowane są właściwości płyt. W oparciu
o klej melaminowy produkowane są w Żarach płyty OSB MDF o zwiększonej odporności
na działanie wilgoci z przeznaczeniem dla budownictwa. Zdolność produkcyjną polskiego
przemysłu płyt wytwarzanych metodą suchą przedstawia tablica 1 poniżej.
linii

mó/rok.
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Tablica
Zdolność produkcyjna polskiego przemysłu płyt wiórowych MDF (metoda sucha 2006
Zdolność produkcyjna płyt wiórowych OSB
Płyt MDF
rok
rok
x 1000 m
x 1000 m*
Producent
MDF
OSB
Razem
Zwykłe
i

/

Grajewo
Wieruszów
Szczecinek

/

i

600

600

—

500

500

—

720*

720

900

Mielec

720

720

130

Żary

470

820
3360

1270

Razem

3010

350**
350**

1

r)

240

uruchomiona w 2006 roku po pożarze w Kronospan Szczecinek w 2005 roku, który zniszczył wszystkie dotychczasowe linie płyt wiórowych.
**) według wiedzy autorów, zdolność produkcyjna została znacznie podwyższona przez modernizację linii.

*) Linia

Istnieje potencjalna możliwość rozwoju przemysłu płyt drewnopochodnych w Polsce tym
bardziej, że w obecnej sytuacji przy dobrej koniunkturze w meblarstwie zapotrzebowanie na
płyty jest ogromne. Rośnie też spożycie płyt w budownictwie innych dziedzinach gospodarki. Barierą może być jednak surowiec, który w obliczu obowiązujących przepisów prawnych
jako biomasa znalazł konkurencyjne zastosowanie w energetyce. Obecnie polski przemysł
i

płyt drewnopochodnych zużywa ponad 8 mln

drewna łuszczarskiego).

m*

surowca

w różnej

postaci (z wyłączeniem

-
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Mówiąc o przemyśle płyt drewnopochodnych w Polsce nie można pominąć nowych produktów tej branży (36). W zakładzie Steico w Czarnkowie od kilku lat produkowane
włókno drzewne stosowane w ogrodnictwie jako swojego rodzaju substytut torfu. Włókno o

jest

nieco innych parametrach w mieszaninie z tworzywami sztucznymi znalazło zastosowanie w
przemyśle motoryzacyjnym do wytłaczania różnego rodzaju kształtek. Steico wytwarza też
płyty z włókna drzewnego znajdujące zastosowanie do izolacji domów z drewna materiałów drewnopochodnych jako swojego rodzaju ekologiczny substytut płyt styropianowych czy
też płyt z wełny mineralnej. 6 kwietnia 2006r. (37) w Czarnkowie uruchomiona została
pierwsza w Polsce nowoczesna linia do produkcji płyt izolacyjnych z włókien roślin jednorocznych, głównie konopi. Linia ta może produkować rocznie 130.000 m* mat o gramaturze
20-200 kg/m*. Tego samego dnia uruchomiono w Czarnkowie nowoczesną linię do produkcji
środnikiem z płyty pilśniowej twardej, o
drewnianych, konstrukcyjnych belek dwuteowych
zdolności produkcyjnej 27 milionów metrów bieżących wyrobów rocznie. Cztery lata wcześniej w mniejszej skali produkcję takich belek, ze środnikiem z płyt OSB rozpoczęto w Żarach.
i

ze

raz

trzeba podkreślić, że przedstawiony wyżej w dużym skrócie rozwój branży
płyt drewnopochodnych w Polsce
osiągnięcie przez nią wysokiego europejskiego poziomu,
nie byłyby możliwe bez wkładu sektora nauki, a konkretnie Wydziałów Technologii Drewna
SGGW w Warszawie
AR w Poznaniu, OBRPPD w Czarnej Wodzie ITD w Poznaniu. Opisane wcześniej przykłady współdziałania nauki z przemysłem współpracy wewnątrz sektora nauki w zakresie technologii sklejki oraz produkcji płyt metodą mokrą, należy uzupełnić o
działalność dotyczącą technologii płyt metodą suchą w tym także produkcji płyt wiórowych.
W roku 1971 na Wydział Technologii Drewna SGGW przeszedł z ITD zespół płyt wiórowych
inż. Tadeusza Droueta. Zespół ten brał czynny udział w uruchapod kierownictwem doc.
mianiu wielu zakładów wykonał szereg prac badawczych, jak np:
—
opracowanie homogenicznych płyt wiórowych (o jednolitej gęstości na przekroju poprzecznym) poprzez modyfikację procesu prasowania,
—
bezklejowe łączenie cząstek drewna — praca habilitacyjna dr Jerzego PawlicJeszcze

i

i

i

i

dr

i

i

kiego.

W Zakładzie Tworzyw Drzewnych WTD SGGW opracowano cały szereg podręczników
skryptów dotyczących płyt drewnopochodnych, które stały się źródłem podstawowej wiedzy
dla pokoleń inżynierów i techników przemysłu drzewnego, jak:
—
—
—
—

Technologia tworzyw drzewnych (pięć wydań),
Technologia płyt wiórowych,
Ćwiczenia
technologii tworzyw drzewnych,
Nowoczesne termorozwłókniarki w przemyśle płyt pilśniowych,

oraz wiele innych.
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Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie
przez wiele lat swej działalności był ciągie jest placówką stanowiącą swojego rodzaju pomost między nauką a przemysłem. Stanowił on bazę techniczną dla dwóch prac habilitacyjnych, dwóch doktoratów (Kiemens Bruski, Piotr Ferens) dziesiątków studenckich prac dyi

i

plomowych.
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Marek Adamowicz, Tomasz Wiktorski '

perspektywy rozwoju polskiego przemysłu
meblarskiego
Kondycja

i

Znaczenie przemysłu meblarskiego dla polskiej gospodarki
Przemysł meblarski

w

Polsce stanowi dziś ważną gałąź gospodarki narodowej. Udział

o

wartości 2,0% jest ponad dwukrotnie wyższy od
produkcji przemysłu meblarskiego w PKB
średniej wartości dla krajów starej Unii Europejskiej. Na obecną pozycję polskie mebiarstwo
istniał przemysł mepracowało przez ponad pół wieku. Do li Wojny Światowej w Polsce

nie

2006]. Produkcja miała charakter rzemieślniczy i skupiona
była przede wszystkim w kilku ośrodkach o długiej tradycji, a mianowicie: w Swarzędzu,
Kalwarii Zebrzydowskiej, Nowem n/Wisłą, Dobrodzieniu czy Kolbuszowej. Rozwój przemyblarski [Burda,

Formanowicz,

słu meblarskiego trwał w okresie PRL z różnym natężeniem

w 1989

spisie jednostek
organizacyjnych Zrzeszenia Producentów Mebli Przedsiębiorstw Współpracujących „MEBLE” widniało 55 podmiotów — w większości wielozakładowych fabryk mebli [Burda, Formanowicz, 2006]. W wyniku przemian ustrojowych praktycznie cały przemysł został sprywatyzowany. Jedynie Olszyńskie Fabryki Mebli pozostają do dziś spółką skarbu państwa.
i
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firmy
mikro
firmy małe_

7%

firmy duże firmy
średnie
1%

3%

firmy duże

75%

Rys.

"

firmy mikro

78%

Struktura wartości produkcji sprzedanej według wielkości podmiotów w 2004
(100% = 19,7 mld
B. struktura według ilości podmiotów (n=6480)

1. A.

zł)

r.

Marek Adamowicz, Ogólnopolska izba Gospodarcza Producentów Mebli, Al. Stanów Zjednoczonych 51,
04-028 Warszawa, 0-22 5177839, http://www.oigpm.org.pl, oigpm©oigpm.org.pl
Tomasz Wiktorski, Katerda Nauki o Drewnie Ochrony Drewna, Wydział Technologii Drewna SGGW,
ul. Nowoursynowska 159, b.34, p.2/40, 02-776 Warszawa, tomasz_wiktorskiQ©sggw.pl, 0-22 5938639
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Struktura ilościowa producentów mebli (rys. 1 B) ze względu na wielkość podmiotów
składa się według szacunków własnych z około 80 firm dużych (zatrudniających powyżej
250 pracowników), 400 firm średnich (zatrudniających od 50 do 249 pracowników), około
1000 firm małych (o zatrudnieniu od 10 do 49 pracowników) oraz około 5000 podmiotów
mikro (zatrudniających do 9 osób). Należy zaznaczyć, że według danych w systemie REGON w 2001 roku zarejestrowane były 21 343 podmioty. Szacuje się, że w tej liczbie znajduje się duża grupa firm nie zajmujących się produkcją mebli, a działalnością pokrewną,
taką jak na przykład: produkcja stolarska tartaczna, usługi stolarskie, konserwacja renoinne. Znaczna cześć wpiwacja mebli, nandei meblami, produkcja elementów meblowych
sów dotyczy również firm obecnie już niedziałających.
Odwrotny układ do struktury ilościowej ma struktura wartości produkcji (rys. 1A). Według
szacunków na rok 2004 firmy duże skupiały 76% wartości produkcji sprzedanej przemysłu
meblarskiego. Z czego potencjał 10 pierwszych firm obejmował 30% produkcji. Na firmy
średnie przypadało prawie 15% wartości produkcji, zaś na firmy małe mikro odpowiednio
6,5% oraz 2,5% [Formanowicz 2005].
Produkcja meblarska jest ważnym polskim produktem eksportowym. Według danych
Głównego Urzędu Statystycznego udział eksportu mebli w eksporcie ogółem w 2005 roku
stanowił 6,5%, a w grupie towarów przemysłowych różnych wyrobów przemysłowych aż
16%. Warto zauważyć,
bilans w handlu zagranicznym meblami jest dodatni wynosił w
2005 roku ponad 14 mid złotych. Rozpatrując okres piętnastu lat od 1989 do 2004
rozwój
mln
USD,
eksportu mebii jest imponujący. Wartość eksportu mebli w 1989 r. wynosiła 147
w 2004 r. 5030 mln USD. Jak widać eksport wzrósł ponad 30 krotnie.
Przemysł meblarski to również ważny pracodawca. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach
firmach produkujących meble wynosiło w kw. 2006
ponad 112 tys. osób.
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Polski przemysł meblarski na tle światowego meblarstwa

jest

Wartość produkcji meblarskiej na świecie szacowana
na 250 mld USD [CSIL 2005].
mebli
na świecie są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej,
Największymi producentami
Włochy, Niemcy, Chiny, Japonia, posiadające łącznie 57% potencjału światowego. Polska z
potencjałem na poziomie 2% światowej produkcji plasuje się na 10 miejscu pomiędzy Kanadą Meksykiem. Chiny oraz Polska to dwa kraje, w których najszybciej wzrasta produkcja
był porównywalny,
eksport mebli. Przy czym eksport mebli z tych dwóch krajów w 1995
zaś obecnie potencjał Chiński ocenia się na 13% światowej produkcji, a potencjał Polski, jak
wspomniano, na 2%.[CSIL 2005].
Biorąc pod uwagę ranking eksporterów pozycja polskiego przemysłu meblarskiego zdecydowanie wzrasta (rys. 2). W 2004 r. Polska była 5 eksporterem mebli na świecie za takimi
krajami jak: Chiny, Włochy, Niemcy Kanada, a przed USA, Meksykiem, Danią, Francją
pozostałymi krajami [De Turck, Kimtsaris 2006]. Według szacunków za rok 2005 wartość
eksportu mebli z Polski przekroczyła wartość eksportu z Kanady Polska stała się 4 eksi

r.

i

i

i
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porterem na świecie. Rozpatrując eksport w ujęciu ilościowym (w milionach ton) polski
przemysł meblarski plasował się nawet na 3 miejscu w świecie. Trzecie miejsce przypada
dla Polski biorąc pod uwagę bilans handlowy w meblach. Po jednej stronie eksporterów
netto znajdują się Chiny, Włochy Polska, zaś po przeciwnej stronie — importerów netto —
USA, Wielka Brytania Japonia. [De Turck, Kimtsaris 2006].
i

i
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Rys. 2. Światowi eksporterzy mebli TOP 20 w roku 2005
(wartość eksportu w milionach Euro) wg UEA

Czynniki sukcesu polskiego przemysłu meblarskiego
Na dzisiejszy sukces polskiego przemysłu meblarskiego złożyło się szereg czynników.
Wśród nich można wymienić:
1.

wieloletnie doświadczenia w handlu meblami z rynkami Europy Zachodniej konieczność spełnienia wysokich wymagań jakościowych technicznych tych rynków,

2.

korzystna

3.

aktywna polityka rozwoju produktów, w tym ciągłe doskonalenie wzornictwa

4.
5.

6.
7.

i

i

lokalizacja chłonnych rynków Europy Zachodniej,
i

bu-

dowa wizerunku marek firmowych,
otwartość na inwestycje zagraniczne,
doświadczenie produkcyjne pracowników oraz związane z inwestycjami zagranicznymi modernizacje w zakresie zarządzania,
relatywnie niskie koszty produkcji, w tym niskie koszty pracy,
bliskość zasobność bazy surowcowej zarówno w odniesieniu do drewna litego jak
materiałów drewnopochodnych,
i

i

-1518.

relatywnie „płytki”, aie rozwijający się rynek krajowy.

Początków sukcesu polskiego meblarstwa należy upatrywać w okresie PRL, kiedy to w
bloku państw zaieżnych od ZSRR Polska miała się specjalizować w produkcji mebli. Doświadczenia zdobyte w tym okresie pozwoliły na dynamiczny rozwój po przemianach roku
1989. Polskie przedsiębiorstwa handlowały meblami najpierw z państwami bloku wschodniego. Następnie, po okresie kryzysu 1997-1998, eksport, w naturalny sposób skierowano
do Europy Zachodniej. Na długo przed akcesją do Unii Europejskiej polskie firmy meblarskie
musiały się przystosować do wymagań wysoko konkurencyjnych rynków Europy Zachodniej. Pomogły w tym doświadczenia zagranicznych inwestorów oraz ich kontakty. Sprzedawanie wyrobów na rynkach innych krajów wiązało się ze spełnieniem specyficznych wymagań odnośnie jakości, parametrów technicznych oraz wzorniczych, obowiązujących na tych
rynkach. Spełnienie tych wymagań potwierdzały wyniki rosnącego eksportu, a ostatecznie
zweryfikowane one zostały poprzez wyniki projektu FACTS, realizowanego przez europejską organizację meblarską UEA (Europejską Federację Producentów Mebli). Na podstawie
audytów przeprowadzonych w firmach meblarskich drzewnych w krajach przystępujących
do Unii Europejskiej (łącznie z Rumunią Bułgarią) stwierdzono, że polskie firmy przestrzegają większej liczby dyrektyw unijnych odnośnie produkcji mebli niż firmy z pozostałych
badanych krajów. Podobnie największy odsetek firm spełniających wymagania wszystkich
dyrektyw z zakresu produkcji mebli to firmy polskie (rys 3.) [FACTS Report 2005].
i

i

o1

dyrektywy

oo 4

wszystkie

respektujących

firm

Odsetek

Rys. 3. Dostosowanie do wymagań Unii Europejskiej w zakresie produkcji mebli

oraz wizerunku pol-

firm

włożyło wiele wysiłku w budowanie wizerunku firmowego
skich produktów jako towarów markowych o wysokich walorach użytkowych
Szereg

i

estetycznych.
Dziś można wymienić grupę marek znanych w Europie coraz częściej poza jej granicami.
i
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W tym gronie należy wymienić takie marki jak: KLER, NOWY STYL, FORTE, MAZURSKIE
MEBLE, BYDGOSKIE MEBLE, MAZUR COMFORT, FURNEL, PAGED, KLOSE, DĄB,
BALMA, MIKOMAX, PROFIm. Działania mające na celu ugruntowanie pozycji polskiego
kraju za granicą to również
w
POTWIERDZONA JAKOŚĆ

meblarstwa
BLE

—-

ustanowienie znaku branżowego POLSKIE ME-

i

(ang. POLISH FURNITURE

-

PROVEN

QUALITY),

którego stosowanie potwierdzili znaczący producenci mebli w Polsce.
W grupie firm dużych przeważają przedsiębiorstwa z kapitałem mieszanym. Suma inwestycji zagranicznych w polskim przemyśle meblarskim w okresie 1990-2005 wyniosła blisko
300 mln USD (wg Polskiej Agencji Informacji Inwestycji Zagranicznych — PAIiIZ — uwzględi

niając inwestycje powyżej 1 mln USD). Inwestycje zagraniczne otwierały dostęp do rynków
zbytu oraz ułatwiały transfer technologii
wiedzy z zakresu zarządzania. Ponadto rozwój
przemysłu meblarskiego stymulowany był przez inwestycje w branży tworzyw drzewnych,
gdzie nakłady wyniosły ponad 1600 mln USD, kilkukrotnie więcej niż w samym meblarstwie.
Jak wspomniano wyżej atrakcyjność inwestycyjna polskiego rynku wynikała również z korzystnej relacji kosztów produkcji. Niskie koszty pracy skłaniały do lokalizowania w Polsce
zakładów meblarskich o niższym stopniu mechanizacji produkcji. W szczególności dotyczy
to produkcji tapicerskiej, gdzie pracy ludzkiej nie można wyeliminować z wielu etapów procesu produkcyjnego (rys. 4).
i
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na podstawie deklaracji producentów

i

pracowników proW Polsce dostępna jest wysoko wykwalifikowana kadra technologów
Drewdwóch
szkół
Technologii
działalność
Wydziału
wyższych
dukcyjnych. Pomogła w tym

na SGGW w Warszawie oraz Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej w Poznaniu,
kształcących kadry dla przemysłu drzewnego meblarskiego od 60 lat. Absolwenci tych
i
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szkół z powodzeniem znajdują zatrudnienie w kraju, a także są poszukiwanymi specjalistami
w całej Europie. Należy również wspomnieć o szeregu szkół średnich zawodowych o profilu drzewno-meblarskim.
Niebagatelne znaczenie miała dla rozwoju produkcji meblarskiej dostępność bazy surowcowej, zarówno w odniesieniu do drewna litego jak tworzyw drzewnych, które są obecnie
głównym materiałem do produkcji mebli. Jak wspomniano wyżej w branży tworzyw drewnopochodnych poczyniono szereg inwestycji dających Polsce ważne miejsce w gronie liderów
producentów płyt drewnopochodnych.
Eksportowy charakter branży meblarskiej jest również wynikiem relatywnie płytkiego rynku krajowego. W Polsce notuje się jeden z najniższych wskaźników zużycia mebli w Europie. Statystyczny Polak wydaje rocznie na meble 21 euro, przy prawie 300 euro wydawanych przez mieszkańców Austrii (rys. 5)[De Turck, Kimtsaris 2006].
i
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Rys. 5. Wydatki na meble statystycznych mieszkańców w wybranych krajach w roku 2003

Perspektywy rozwoju polskiego przemysłu meblarskiego
Polski przemysł meblarski pomimo wahań koniunktury sprawił miłą niespodziankę eksportem dyktującym wysokie tempo rozwoju. Prognoza rozwoju eksportu mebli z 1998 okazała się o 50% niższa [Ratajczak 1998]. Już w 2004 roku faktyczna wartość eksportu prze-

r.

czyli 16 mld zł. Wartość eksportu w 2005
kroczyła wynik zakładany do osiągnięcia w 2010
r. sięgnęła 4 mid euro, a wartość sprzedaży podmiotów zatrudniających powyżej 9 osób

r.

przekroczyła 4 mld euro już w 2004
Obecna sytuacja polskiego przemysłu meblarskiego dobrze rokuje na przyszłość. Prowadzone badania szacunki prognozują dalszy wzrost produkcji meblarskiej w wyniku powiększania eksportu rozwoju sprzedaży na rynku krajowym. W obecnych realiach wyróżnić
i

i
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należy szanse zagrożenia, jakie może napotkać przemysł mebiarski w perspektywie kilku
najbliższych lat. Do szans należy zaliczyć [Formanowicz 2005]:
spełnianie wymagań światowego rynku dostęp do rynków krajów importujących meble, takich jak: w Europie — Niemcy, Wielka Brytania, Francja; na świecie — USA, Japonia, Kanada,
bliskość rozwijającego się rynku rosyjskiego,
—
trudna sytuacja producentów mebli w Europie Zachodniej,
perspektywa wejścia Polski do strefy euro,
—
potencjał rozwojowy rynku polskiego.
Wśród zagrożeń utrudniających rozwój należy wymienić:
—
działalność firm z szarej strefy,
ograniczenia bazy surowcowej drewna litego oraz koncentracja produkcji tworzyw drzewnych,
brak skutecznej promocji wyrobów meblarskich,
—
ograniczenia w korzystaniu ze środowiska w kontekście ustaleń międzynaroi

i

—-

—

—

—

—

dowych,
rozwój importu z Chin.
Polski przemysł meblarski jest „skazany” na eksport (rys. 6). Od wielu lat ponad 80%
produkcji kierowane jest na eksport. Potencjalnym więc kierunkiem rozwoju są chłonne rynki
krajów importujących meble. Szczególnie kraje europejskie ze względu na geograficzną
—

bliskość

są naturalnym rynkiem docelowym polskiej produkcji meblarskiej. W perspektywie
kilkunastu lat można się też spodziewać znacznego wzrostu popytu na meble na rynku rosyjskim oraz innych krajów bloku Europy Wschodniej. Jest to rynek o ogromnym potencjale
i

aktualnie bardzo niskiej konsumpcji mebli. Szansą dla dynamicznego rozwoju przemysłu
trudna sytuacja przedsiębiorstw Europy Zachodniej. W krajach
meblarskiego może stać
15-tki nakładają się trudności związane z wysokimi kosztami wytwarzania, niskimi nakładami inwestycyjnymi [Formanowicz 2005], a także niedostateczną ilością wykwalifikowanych
kadr. Polscy eksporterzy mają szansę wypełnić lukę powstającą w miejscu obniżającej się
produkcji krajów Starej Europy. Istotnym czynnikiem, który może zniwelować niekorzystne
zjawiska kursowe obserwowane szczególnie silnie w 2005 roku jest wejście naszego kraju
do strefy euro. Czynniki kursowe związane z umacnianiem się złotówki niekorzystnie wpływają na wyniki przemysłu, którego podstawą rozwoju jest eksport. Należy zwrócić uwagę,
że eksport liczony w euro w 2005 roku w odniesieniu do 2004 r. wzrósł o blisko 15%, zaś po
przeliczeniu na złotówki został sprowadzony do bardzo niskiej wartości 3,3% [Biuletyn
OIGPM 2006]. Działania mające na celu zniwelowanie czynników kursowych sprowadzają
się do rozwijania sprzedaży na rynku krajowym. Rynek polski pomimo konsumpcji na jedrynkiem o dużym potencjale rozwojowym. Rozwój
nym z najniższych poziomów w
potencjału popytowego jest uzależniony od wzrostu realnych dochodów społeczeństwa, co
w kontekście integracji z Unią Europejską jest spodziewane [Bolkowska, Wiśniewska 2005].
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Dalszy rozwój przemysłu meblarskiego będzie również wynikiem efektu
z osiągniętą już wysoką pozycją na świecie.
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Rys. 6. Rozwój polskiego eksportu mebli (w min EURO)

Realnie oceniając perspektywy rozwojowe należy mieć na uwadze szereg zagrożeń, które mogą wystąpić z różnym nasileniem w najbliższych latach. Trudności w rozwijaniu sprzedaży na rynku krajowym powodowane są częściowo przez działalność firm szarej strefy.
Szacuje się, że w niektórych grupach mebli nawet 60% krajowego rynku zaopatrywane
przez niezarejestrowane podmioty. Według danych GUS wartość sprzedaży krajowej w
grupie mebli kuchennych wynosi 1 150 mln zł, zaś według badań kiientów na ten segment

jest

aż 2 635 mln zł!

[Bolkowska, Wiśniewska 2005]. Na trudności w rozwijaniu sprzedaży na rynku krajowym napotykają małe średnie firmy, których nie stać na poniesienie
wysokich nakładów na reklamę promocję. To samo zjawisko dotyczy również firm dużych,
które planują rozwijanie własnych marek na rynkach zagranicznych. Zagrożeniem, które nie
przypada

i

i

jest

stać

do końca
dostrzegane może
się ograniczona możliwość rozwoju bazy surowcowej,
zarówno w odniesieniu do drewna litego, jak tworzyw drzewnych. Wieloletnie plany zagospodarowania lasów nie przewidują istotnego zwiększenia pozyskania grubizny [Strategia
rynku drewna 2005]. Innym ograniczeniem mogącym zahamować dalszy rozwój produkcji
płyt drewnopochodnych są międzynarodowe ograniczenia w emisji dwutlenku węgla do
atmosfery. Krajowa emisja gazów cieplarnianych zbliża się do górnego limitu przyznanego
Polsce. Inwestycje w rozwój linii produkcyjnych płyt drewnopochodnych mogą być blokowane decyzją Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. Ostatnim z zagrożeń dla
dynamicznego rozwoju przemysłu meblarskiego w Polsce jest rozwój importu mebli z rozwijających się krajów Azji południowo-wschodniej, a w szczególności z Chin. Jak wspomniano wcześniej, przemysł meblarski w Chinach w okresie 10 lat rozwijał się pięciokrotnie
szybciej niż przemysł meblarski w Polsce. Stale wzrastająca penetracja rynków światowych
przez produkty chińskie nakazuje zwrócenie szczególnej uwagi na konkurencyjność wyroi

w
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bów polskich, zarówno pod względem jakości wzornictwa, jak również pod względem cen.
Zagrożeniem, które dotychczas nie było dostrzegane jest problem z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Dotyczy to zarówno kadry inżynierskiej jak kadry pracowi

i

ników

produkcyjnych.

Koniunktura na wyroby przemysłu meblarskiego oraz dynamiczny

tej gałęzi gospodarki spowodowały znaczący wzrost zapotrzebowania na kadry. Przy
jednoczesnym otwarciu granic ułatwionym zatrudnieniu za granicą pojawiły się trudności w
pozyskaniu odpowiedniej siły roboczej. Zniwelowanie skutków tego niedoboru powinna
przynieść promocja wykształcenia technicznego prowadzona skali kraju, co przy obecnym
systemie szkolnictwa będzie zadaniem trudnym.
rozwój

i

Wnioski

i

świetle

powyżej przedstawionych warunków rynkowych
globalnej globalizacji można
się spodziewać rozwoju polskiego przemysłu meblarskiego w tempie 10% rocznie w okresie
5 lat. Takie tempo rozwoju powinno być osiągnięte w sprzyjających warunkach, czyli pod
W

wpływem przeważających czynników stymulujących rozwój. W warunkach niesprzyjających
szacuje się średnioroczny rozwój na poziomie 5%. Szacunki dotyczą ujęcia dewizowego w

i

euro, co stanowi realną skalę porównawczą. Porównywanie wyników w złotówkach przy
całkowicie proeksportowym nastawieniu tej gałęzi przemysłu może być obarczone dużym
trudnym do oszacowania błędem. Zakładając wariant pesymistyczny optymistyczny wartość produkcji polskiego przemysłu meblarskiego w roku 2010 będzie zawierać się w przedziale 6,2-7,8 mld euro.
i
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*
Bogdan Czemko”, Sławomir Krzosek

Przemysł tartaczny w Polsce
Wstęp
W 1989 roku nastąpiła w Polsce zmiana systemu politycznego ekonomicznego. Rozpoczęła się budowa gospodarki rynkowej. Proces ten, trwający do dziś i niosący ze sobą wiele
i

różnych problemów objął oczywiście wszystkie gałęzie przemysłu, również branżę drzewną.
Branża drzewna, to z grubsza biorąc, przemysł mebiarski, przemysł płytowy, przemysł celulozowy przemysł tartaczny. Na dzień dzisiejszy przemysł meblarski, płytowy celulozowy
został całkowicie zmodernizowany. Poziom techniczny stosowane tam technologie są takie
same jak w krajach Europy Zachodniej. Proces modernizacji unowocześniania wyżej wymienionych branż wiązał się często z wykupem firm przez zagranicznych inwestorów, którzy
przynieśli ze sobą najnowsze technologie
technikę. Obecnie zdecydowana większość
przemysłu płytowego, celulozowego meblarskiego jest własnością międzynarodowych firm
koncernów, jak np.: grupa KRONO, STORA ENZO, IKEA, International Paper, MONDI.
W przemyśle tartacznym sytuacja wygląda całkiem inaczej. Proces modernizacji zaczął
się dopiero 3-4 lata temu odbywa
jak do tej pory, w zasadzie bez większego udziału
kapitału zagranicznego. Należy się spodziewać, że będzie on trwał jeszcze długie lata.
Można wskazać kilka przyczyn takiej sytuacji; najważniejsze z nich to:
—
niska rentowność
branży,
i

i

i

i

i

i

i

się,

i

tej

—
—

brak kapitału własnego na inwestycje,
wysokie odsetki od kredytów bankowych,

niedobór surowca,
brak jasnych zasad sprzedaży surowca przez Lasy Państwowe (brak długoterminowych umów
dostawę surowca).
Do polskiego przemysłu tartacznego nie napłynął do tej pory znaczący kapitał zagraniczIKEA, która wykupiła
ny przemysł ten jest nadal w polskich rękach (wyjątek stanowi
tartaki należące uprzednio do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego,
oraz kilka firm z kapitałem mieszanym). W niedalekiej przeszłości kilka zachodnich firm
tartacznych miało plany budowy dużych tartaków w Polsce. Trwały rozmowy z Lasami Państwowymi na temat dostaw surowca. Plany te jednak nie doczekały się realizacji ponieważ
potencjalni inwestorzy nie doszli do porozumienia z Lasami Państwowymi. Na dzień dzisiej—
—

na

i

tu

mgr inż. Bogdan Czemko, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, ul. Winiarska 1,
60-654 Poznań, 0-61 8224752, pigpdQdrewno.pl
**dr inż. Sławomir Krzosek, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Technologii Drewna,
ul. Nowousynowska 159, 02-776 Warszawa, 0-22 5838637, krzosekQdelta.sggw.waw.pl
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szy jedynie wspomniana już IKEA uzyskała gwarancje od LP na dostawę 200 tys.
ca rocznie buduje nowoczesny tartak na Mazurach w miejscowości Wielbark.

m?

surow-

i

Baza surowcowa polskiego tartacznictwa
Lesistość Polski wynosi 28,5% (rys 1). Właścicielem 78,4% lasów w Polsce jest Państwo.
Reszta znajduje się w rękach prywatnych (16,4%), oraz jest własnością gmin, związków
wyznaniowych oraz Parków Narodowych. Powyższe liczby pozwalają stwierdzić że Lasy
Państwowe są w praktyce monopolistą w zakresie dostaw surowca dla przemysłu tartacznego. W 2003 roku na ogólną ilość 28,7 mln m? pozyskanego drewna w Polsce, 27,1 mln m*
(94,4%) pochodziło właśnie z LP. Dlatego też pomiędzy przemysłem tartacznym, reprezentowanym przez Polską Izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego,
toczą się ustawiczne
również
jego ilości oferowaspory dyskusje dotyczące sposobu ustalania cen surowca, jak
nej na rynek. Na dzień dzisiejszy jedynie 13 największych firm tartacznych ma podpisane
dwuletnie umowy na dostawy surowca. Trwają rozmowy z LP na temat możliwości podpisywania umów również przez mniejsze, wiarygodne nie zalegające z płatnościami firmy.
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Rys. 1. Lesistość Polski z podziałem na województwa (wg IBL)
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Od lat polskie tartacznictwo cierpi na niedobór surowca. Wielkość tego niedoboru jest
zmienna
koniunktura w branży drzewnej czy
zależy głównie od tego, czy w danym roku
też dekoniunktura. Kolejnym, pośrednim czynnikiem mającym wpływ na wielkość niedoboru
kurs euro. Jeżeli kurs ten jest wysoki, wtedy rośnie popyt na drewno okrągłe na
surowca

i

jest

jest

rynku, szczególnie w firmach, które eksportują swoje wyroby do Europy Zachodniej. Na rok
2006 ocenia się, że deficyt surowca na rynku (ogółem dla wszystkich odbiorców, włącznie z

papierówką drewnem do celów energetycznych), osiągnie poziom ok. 5 milionów m. Dane
dotyczące pozyskania drewna w polskich lasach w ostatnich latach przedstawiono w tab.1.
Do deficytu surowca drzewnego
polskim rynku przyczynia się również w coraz większym
stopniu rosnące zapotrzebowanie ze strony energetyki na drewno. Na szczęście energetyka
nie kupuje drewna wielkowymiarowego,
więc nie stanowi w tym zakresie konkurencji dla
tartaków,
dla
jedynie
przemysłu płytowego.
i

na

a

a

Tabela

Pozyskanie drewna w Lasach Państwowych, w latach 2000-2005, w tys. m*
2001
2000
2002
2003
2004
Asortyment
1
5
2
3
6
4
Drewno ogółem
30252
25858
24480
27589
30756
Drewno tartaczne iglaste
8404
7024
7766
8544
9247
Drewno tartaczne liściaste
1883
1809
1945
2144
2286

1

2005
7

29241

8739
2622

Dane za 2005 rok to szacunki
Źródło: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych (Rynek Drzewny, nr 1/2006)

Struktura przemysłu tartacznego w Polsce

Bardzo trudno jest podać dokładną liczbę tartaków w Polsce, ponieważ liczba ta ulega
stale zmianom. W okresach koniunktury działa duża liczba bardzo małych tartaków (wiele z
nich również w szarej strefie), wyposażonych np. w pilarki taśmowe poziome, zatrudniających jedynie kilka osób. W momencie pogorszenia koniunktury tartaki te zaprzestają produkcji w oczekiwaniu na lepsze czasy. Według oficjalnych danych państwowych w roku
nich
2002 w branży tartacznej zarejestrowanych było 7,2 tys. firm, przy czym tylko 15%
(ok. 1000 firm) zatrudniało powyżej 49 osób. Według danych Polskiej izby Gospodarczej
Przemysłu Drzewnego roku 2002, w Polce było 2870 tartaków. Ich strukturę wielkościową
przedstawiono w tab. 2.
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Tabela 2
Struktura wielkości tartaków w Polsce, w roku 2002 (wg PIGPD)
Wielkość przetarcia w m” drewna okrągłego / rok
Liczba tartaków
1579

Poniżej 1000

1207

Od 1000 do 10000

712

Od 10000 do 50000

12

Powyżej 50000

Wśród największych

tartacznych w Polsce przeważają przedsiębiorstwa wielozakłatartaczne
dysponujące tylko jednym dużym tartakiem. W tab. 3
ale są
przedstawiono wykaz największych polskich przedsiębiorstw tartacznych w 2005 roku, stosując jako kryterium ilość wyprodukowanej tarcicy w tymże roku.

dowe,

firm

również firmy

Tabela 3
Zestawienie 10 największych polskich przedsiębiorstw tartacznych w roku 2005 według
kryterium ilości wyprodukowanej tarcicy (źródło: Gazeta Przemysłu Drzewnego, nr 4/2006)
Ilość wyprodukowa:
NE
Nazwa przedsiębiorstwa
Liczba tartaków
Lp.
nej tarcicy w m*
:

2

1

1

Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu
Drzewnego

4

3

12

250556

4

|BARLINEK

2

153000
150000
141000

5

|POLTAREX

6

133221

6

|Toruńskie Przedsiębiorstwo Przemysłu
Drzewnego

10

97127

2

|SWEDWOOD

3

3

|KASZUB

7

7

|Tartak OLCZYK

1

8

|WTWITAR

7

9

|ABWOOD

1

10

|ANDREWEX

1

78000
63000
55000
55000

Do największych przedsiębiorstw tartacznych naieży jeszcze zaliczyć np. STELMET, któjego głównym produkry w 9 tartakach przeciera w ciągu roku ok. 350000 mó surowca,
nie tarcica i z tego powodu firma nie została uwzględniona w
tem jest program ogrodowy,
DACH,
tabeli. Podobnie SEEGER
który w 3 tartakach przeciera ok. 200000 m* drewna

a

ale

okrągłego, ale wyłącznie na własne potrzeby, tzn. do produkcji drzwi.
Rentowność naszych tartaków nie jest wysoka. Dwa czynniki mające największy wpływ
na rentowność to: cena surowca oraz kurs euro. Cena surowca ma bardzo duże znaczenie,
ponieważ w całkowitych kosztach tartaku koszt zakupu surowca z transportem stanowi
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średnio 65% [Rynek Drzewny, nr 1/2006]. Ze względu na monopolistyczną pozycję LP,
wpływ tartaków na cenę surowca jest mały. Duży wpływ na rentowność tartaków,
jak
całej branży drzewnej, ma również kurs euro. Im wyższy kurs, tym wyższa rentowność.

tak

Dotyczy to szczególnie eksporterów, a polskie tartaki eksportują duży procent swojej produkcji. Zależność pomiędzy rentownością polskich tartaków, ceną surowca kursem euro
i

przedstawiono

na

rys 2.
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Średnia cena drewna okrągłego, sosnowego, PLN/m'
Średni kurs euro, NBP
Rentowność netto

i

kursem euRys. 2. Zależność pomiędzy rentownością polskich tartaków, ceną surowca
ro w okresie od połowy roku 2001 do końca roku 2005 [Rynek Drzewny,
IV kwartału 2005: 2,0%, to prognoza
nr1/2006]. Uwaga: Rentowność

dla

Poziom techniczny
Skład surowca

i
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technologia stosowana w polskich tartakach

Zdecydowana większość naszych tartaków kupuje w lesie drewno w postaci dłużyc, a
więc proces technologiczny zaczyna się od przywiezienia dłużyc na skład surowca. Odbiór
ilościowy
późniejsze rozliczenie finansowe odbywa się na podstawie pomiarów drewna
dokonanych w lesie. Pomiary te wykonywane ręcznie. Nie istnieje w Poisce system odbioru ilościowego rozliczeń, tak jak np. w Niemczech — na podstawie pomiarów dokonywanych w tartaku z wykorzystaniem elektronicznych urządzeń pomiarowych. W małych średnich tartakach podział dłużyc na kłody odbywa się za pomocą ręcznych pilarek łańcuszkorównież ręcznie. Towarzyszy temu duży udział pracy
wych. Pomiar dłużyc kłód odbywa
fizycznej bardzo niski stopień mechanizacji. W najmniejszych tartakach transport kłód do
hali przetarcia odbywa się za pomocą wózków szynowych. W tartakach średnich standardem są ładowarki szczękowe. W takich tartakach rzadko można spotkać korowarki, chociaż
nikogo nie trzeba przekonywać
korzyściach płynących z korowania. Przeszkodą do zakukorowarek
tartakach
w
tych
małych
jest brak pieniędzy. Wgrupie tartaków średnich kopu
rowarki można spotkać znacznie częściej, przy czym są to wyłącznie maszyny używane,
najczęściej Cambio.
i

są

i

i

i

i

się

o

W dużych tartakach korowarki są standardem najczęściej można tam spotkać fińskie
maszyny Valon Kone. Firma amerykańska NICHOLSON jest w Polsce prawie nieznana.
i

tej firmy pracuje tylko w jednym

polskim tartaku. W małych średnich tartakach
praktycznie nie ma elektronicznych urządzeń pomiarowych do drewna okrągłego, reduktorów napływów korzeniowych oraz wykrywaczy metalu. Dopiero w dużych polskich tartakach
Korowarka

i

składy surowca są na podobnym poziomie technicznym, jak w tartakach zachodnich. W
przypadku kilku największych najlepszych tartaków można powiedzieć, że ich składy surowca wyglądają identycznie, jak w tartakach np. niemieckich. Najlepszym przykładem może tu być największy polski tartak: Tartak Olczyk. Na składzie surowca w tym tartaku znajśredniowymiarowedują się dwie osobne linie do manipulacji drewna wielkowymiarowego
elektroniczne urządzenia pomiarowe programy optymalizacyjne
go. Obie wyposażone
do podziału dłużyc na kłody, wykrywacze metalu, korowarki.
Tak dobrze wyposażone składy surowca można spotkać jeszcze w kilku innych tartakach, np.; MGJ Leśniewo czy Rzeczenica (Seeger Dach). W ostatnich 10 latach na składach surowca zaczęły pojawiać się wózki manipulacyjno transportowe firmy Balier Zembrod,
które są bardzo dobrym rozwiązaniem dla tartaków o rocznym przetarciu do 30 tys. mó
drewna okrągłego na rok, na dwie zmiany. Na obecną chwilę, w Polsce pracuje już blisko 30
takich wózków.
i

są

w

i

i

Hala przetarcia
Podstawową maszyną do przetarcia drewna w polskich tartakach jest pilarka ramowa
pionowa (trak pionowy dolnonapędowy).

-
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W zdecydowanej większości hal przetarcia znajduje się jeden lub najwyżej dwa traki. Do
rzadkości należą hale, w których pracują cztery traki (np.: Tartak AB Wood w Sławnie czy
Tartak Murów). W niektórych naszych tartakach pracują jeszcze traki górnonapędowe, które
w Europie Zachodniej można spotkać jedynie w muzeach techniki. Największy polski producent maszyn
tartacznictwa, FOD w Bydgoszczy do dziś produkuje takie traki — głównie
dla odbiorców ze Wschodu, ale zdarzają się też nabywcy
Polski. Przynajmniej w dwóch

dla

z

tartakach w Polsce znajdują się, w dobrym, umożliwiającym pracę, stanie technicznym,
pilarki ramowe poziome niemieckiej firmy Schulte, wysokiej klasy zabytki liczące sobie po
ok.

100

lat.

Polskie tartaki, bez względu na liczbę traków w hali przetarcia produkują tarcicę obrzynaną nieobrzynaną. Produkcja tarcicy obrzynanej na jednym traku jest możliwa w systemie z
zawracaniem pryzmy.
Wózki trakowe podające drewno do przetarcia można podzielić na trzy rodzaje:
—
wózki najstarsze, bez fotela dla trakowego, przy których musi on chodzić, spotykane już tylko w najmniejszych tartakach,
—
Wózki, które można określić jako standard dla naszych tartaków, wyposażone w
fotel dla trakowego,
—
zdalnie sterowane wózki podawcze, spotykane w Polsce sporadycznie.
Zdecydowana większość traków w naszych tartakach to traki ze sztywnym sprzęgiem. W
niewielu tartakach znajdują się traki produkcji niemieckiej (Esterer, WD, LINCK) z przestawnym sprzęgiem (np.; w Tartaku Olczyk, w Tartaku JB w Studzionce, w tartaku firmy Seeger
Dach w Rzeczenicy). Są to maszyny stare, kupowane jako używane, nierzadko liczące sobie powyżej 20 lat. FOD w Bydgoszczy do dziś nie produkuje traków z przestawnym sprzęi

giem.

Produkowane według tradycyjnego procesu technologicznego na trakach deski boczne
trafiają potem do obrzynania. Standardowa obrzynarka do tarcicy bocznej w polskich tartakach,
najczęściej dwupiłowa pilarka tarczowa z ręcznym pozycjonowaniem podawaniem
do
obrzynania. Takie obrzynarki w tartakach niemieckich są już od dawna historią.
tarcicy
Automatyczne obrzynarki do tarcicy bocznej, będące standardem w Europie Zachodniej
należą w Polsce do rzadkości (pracują np. w Tartaku Olczyk - 2 sztuki, czy też w Tartaku
JB w Studzionce). W polskich halach przetarcia przed obrzynarkami do tarcicy bocznej
znajdują się pilarki tarczowe poprzeczne służące do ustalania długości desek bocznych.
Stanowiska takie nie są potrzebne tam, gdzie pracują automaty do obrzynania.

to

i

Najczęściej spotykane modernizacje klasycznych dwutrakowych hal przetarcia polegają
na dostawieniu wielopiłowej pilarki tarczowej, która służy do rozpiłowania pryzm pozyskiwanych na obu trakach. Taka modernizacja, przy stosunkowo niskich kosztach pozwala na
podwojenie zdolności przetarcia w stosunku do sytuacji przed modernizacją.

-
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i

Niewiele tartaków w Polsce stosuje techniki przetarcia inne niż traki. Dość rzadko
tylko
w dużych tartakach można spotkać linie rębarek
pilarek tarczowych. Jeżeli są — to najczętartaku
ściej używane, np.: w Tartaku Olczyk, w tartaku firmy Seeger Dach w Kawcze,

i

w

firmy Tor PaL w Kwidzyniu). W ostatnich latach w tym zakresie następują istotne zmiany:
firma Barlinek zakupiła niedawno fabrycznie nową linię firmy SAB. W firmie STELMET wła-

śnie rozstrzygnięto przetarg na

nową

linię

do przetarcia drewna

—

zwyciężyła również firma

SAB.
Pilarki taśmowe również

są maszynami rzadko

spotykanymi w polskich tartakach. W tar-

takach liściastych często pracują również pilarki ramowe pionowe, co z punktu widzenia
technologii jest niekorzystne. Jednak w ostatnich latach, właśnie w tartakach liściastych
pojawiło się sporo pilarek taśmowych, głównie włoskiej firmy Primultini.
W tartakach w Europie Zachodniej w Skandynawii już od lat stosuje się zestawy pilarek
taśmowych również do przecierania drewna iglastego. W ubiegłym roku pierwsza, fabrycznie nowa linia do przetarcia drewna iglastego niemieckiej firmy EWD Sagetechnik składająca się z dwóch rębarek pryzmujących, zestawu czterech pilarek taśmowych, dwuwałowej
wielopiłowej pilarki tarczowej z elastycznym pozycjonowaniem pił oraz agregatem profilującym do desek bocznych została zamontowana w tartaku Olczyk. Linię uzupełnia, również
fabrycznie nowy automat do obrzynania szwedzkiej firmy CATECH. W budowanym obecnie
przez IKEĘ tartaku w Wielbarku również drewno iglaste będzie przecierane za pomocą
zestawu czterech pilarek taśmowych (szwedzkiej firmy Sóderhamn Eriksson) pracujących w
systemie z zawracaniem. Tartak Olczyk Barlinek dysponują również nowymi, kompletnie
wyposażonymi prze firmę ISELI ostrzarniami.
i

i

Skład tarcicy

W wielu małych tartakach istnieje jeszcze przestarzały system transportu szynowego
cicy na składzie surowca. Wózki
tarcicą często pchane są ręcznie przez pracowników.

z

tar-

Składy tarcicy w polskich tartakach, z wyjątkiem tych najmniejszych charakteryzują się
stosunkowo dużym potencjałem suszarnianym. Wiele firm posiada urządzenia do impregnacji tarcicy, w tym również do impregnacji ciśnieniowej. W większości tartaków prace
związane z sortowaniem sztaplowaniem tarcicy zarówno głównej, jak bocznej odbywają
się najczęściej ręcznie.
Nieliczne, duże tartaki dysponują automatycznymi sortowniami
urządzeniami do sztaplowania tarcicy. Taką używaną sortownię zakupił Tartak Olczyk. Podobne, ale mniej
zautomatyzowane sortownie pracują w tartaku AB Wood, czy w tartaku TOR PAL. Coraz
więcej tartaków zakupuje urządzenia do foliowania wiązania taśmą gotowych pakietów
i

i

i

i

tarcicy.

-
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Podsumowanie
Podsumowując można stwierdzić, że polskie tartacznictwo charakteryzuje się:
—
niskim poziomem technicznym co się z tym wiąże, technologie stosowane w
polskich tartakach należą do przestarzałych,
—
niskim poziomem mechanizacji, szczególnie na składach surowca na skłai

i

dach

tarcicy,

jest

trak pionowy,
podstawową maszyną do przetarcia drewna
ze względu na stosunkowo niskie koszty pracy dążenie do maksymalnego
wykorzystania każdego kawałka drewna polskie tartaki osiągają wysokie wydajności materiałowe, rzędu 63-65%,
proces modernizacji polskiego tartacznictwa dopiero się zaczyna — główne
przeszkody w tym procesie to brak środków własnych na inwestycje, drogie
kredyty, brak długoterminowych umów na dostawę surowca,
większość tartaków ma rozbudowany wtórny przerób drewna, wiele z nich
sprzedaje półfabrykaty, a nawet wyroby gotowe,
w związku rozwiniętym, wtórnym przerobem, wiele tartaków ma duży potencjał suszarniany, nowoczesne automatyczne kotłownie (Urbas, Ferroli, Polytechnik) oraz bardzo nowoczesne stolarnie wyposażone w maszyny najiep-

—
—

i

—

—

—

szych

firm

(Weinig, GreCon itp.).

W efekcie rozpoczętego już procesu modernizacji liczba tartaków ulegnie zmniejszeniu,
ale zwiększą się zdolności przetarcia tartaków, które zostaną. Przedsiębiorstwa wielozakładowe również będą redukowały liczbę tartaków, nawet bez zwiększania ilości zakupionego
surowca tyle samo drewna co dziś będzie przecierane w mniejszej liczbie, ale za to w
większych nowocześniejszych tartakach. Poziom techniczny tartaków będzie porównywalny z poziomem technicznym tartaków zachodnich o takiej samej wielkości. Przykładem
może tu być Tartak OLCZYK, który już dziś jest na dobrym, europejskim poziomie (inny

-

i

przykład to BARLINEK).
Nie należy spodziewać się powstania w Polsce tartaków gigantów, o zdolności przetarcia
ok. 1 miliona m$ surowca w skali roku, ze względu na rozproszoną bazę surowcową oraz
bardzo zły stan polskich dróg. Według fachowców, największe tartaki pasujące do polskich
warunków

zdolności przetarcia
totak jak wszędzie,
będą
tartaki o

Oczywiście,

opatrujące

rację bytu

rynek

200 tys. do 300 tys. m surowca na rok.
miały również maleńkie usługowe tartaki za-

ok.

lokalny.

Literatura
1.

CZEMKO

B.,

2006: Warunki obrotu drewnem okrągłym sprzedawanym przez Lasy Państwowe muszą być zmienione. Rynek Drzewny 1/2006, str. 16-18

2.

CZEMKO

B.,:

4/2004

Informacje o krajowym rynku drzewnym. Rynek Drzewny: 4/2002, 4/2003,

- 166 .

.

S.,

-

2003: Czy polscy tartacznicy powinni obawiać się europejskich tartaków
Iznota, 11 września 2003. Rynek Drzewny nr
gigantów. Materiały z konferencji PIGPD
3/2003, str. 22-23
KRZOSEK

MARIANOWSKA M., 2006: W głębszy przerób. Gazeta Przemysłu Drzewnego, 4/2006,

str.8
.

.

OSOWSKA M., 2006: informacje o krajowym rynku drzewnym. Rynek Drzewny 1/2006
lata: 2002, 2003, 2004

Raporty Roczne PP Lasy Państwowe

za

KONFERENCJE

I!

ZEBRANIA

i

Konferencja Naukowa „Drewno materiały
drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych”

VII

i

łatwość obróbki, stanowiło w przeszłości podstawowy materiał budowlany. Dopiero po drugiej wojnie światowej w Polsce nastąpiło gwałtowne zahamowanie budownictwa z drewna. Przyczyniło się do tego szereg zarządzeń traktujących drewno jako materiał deficytowy ograniczających zakres jego zastosowania w budownictwie. Jednocześnie w krajach zachodnich ta forma budownictwa intensywnie się rozwijała, poprzez fabryczną produkcję elementów klejonych, umożliwiających
budowę obiektów o dużych rozpiętościach oraz pojawienie się nowych materiałów na bazie
drewna.
W Polsce stagnacja, a nawet regres konstrukcji drewnianych trwał do 1974 roku, kiedy to
została uruchomiona Wytwórnia Wielkowymiarowych Konstrukcji Drzewnych w Cierpicach
Drewno, ze względu na powszechną dostępność

i

k/Torunia.

Współczesne budownictwo drewniane wychodzi stopniowo poza barierę obiektów niskich. Pokonuje się stopniowo przeszkody związane z ochroną przeciwpożarową wznosi
budynki o wysokości kilku kondygnacji. Ma to duży wymiar ekonomiczny, gdyż koszty działek w aglomeracjach miejskich stale rosną.
Nowe technologie przetwarzania odpadów drzewnych pozwalają uzyskać materiały o
podwyższonych parametrach mechanicznych, zwiększonej odporności na korozję biologiczną, jak również działanie ognia. Produkcja takich wyrobów ma również duże znaczenie
ekologiczne, ponieważ umożliwia zmniejszenie ilości odpadów drzewnych.
Udoskonalone kleje technologie klejenia umożliwiają realizację coraz bardziej śmiałych
koncepcji architektonicznych konstrukcyjnych.
Impregnacja wgłębna uodparnia drewno kilkadziesiąt lat oddziaływań atmosferyczkładek dla pieszych,
nych umożliwia wykonywanie elementów małej architektury, mostów
wież masztów, itp.
i

i

i

na

i

i

i
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W budynkach drewnianych panuje zdrowy, przyjazny dla człowieka mikroklimat. Jego
dobre właściwości termoizolacyjne możliwość unikania mostków termicznych w budowi

nictwie drewnianym, pozwalają na uzyskanie oszczędności energii w okresie eksploatacji
budynków.

Wszystkie te zalety wskazują na celowość stosowania drewna materiałów drewnopochodnych w budownictwie polskim. Konieczne są jednak działania popularyzujące wiedzę o
zaletach tego materiału, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia szerzej pojętej ekologii,
łatwości obróbki
metodach
montażu, wiadomości o nowych złączach oraz środkach
ochrony przed ogniem korozją biologiczną. Potrzebne są również informacje o wynikach
prac naukowych, nowych technologiach, potencjale krajowych zakładów produkcyjnych, itp.
Pierwsze sympozjum nt. „Badania nad zastosowaniem drewna materiałów drewnopochodnych we współczesnych konstrukcjach budowianych” odbyło się w Szczecinie w
czerwcu 1978 roku.
Tegoroczna konferencja, która odbyła się w Międzyzdrojach od 12-13 maja, była VII
Konferencją Naukową zajmującą się tym tematem. Hasłem przewodnim było „Drewno
materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych”. Organizatorami konferencji były:
Sekcja Konstrukcji Drewnianych Komitetu inżynierii Lądowej Wodnej PAN, Katedra Budownictwa Ogólnego Konstrukcji Drewnianych Politechniki Szczecińskiej przy współudziale
Katedry Konstrukcji Metalowych
Drewnianych Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w
i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

Bratysławie.
W czasie otwarcia

Konferencji Naukowej organizatorzy uczestnicy złożyli życzenia
podziękowania za dotychczasową współpracę prof. dr hab. inż. Zbigniewowi Mielczarkowi z
okazji 75 rocznicy urodzin oraz 55 działalności naukowo-badawczej. Profesor Zbigniew
VII

i

twórcze poświęcił Politechnice Szczecińskiej.
działalność
Jego
jako nauczyciela akademickiego, a przede wszystkim naukowca, autora
licznych publikacji książek są powszechnie znane, a prace badawcze w dziedzinie konstrukcji drewnianych stanowią cenny wkład w rozwój tej dyscypliny.
Do udziału w konferencji zakwalifikowano 39 referatów. Obejmowały one szeroki wachlarz zagadnień, który ze względów organizacyjnych podzielono na 4 sesje tematyczne:
Mielczarek

niemal całe życie zawodowe
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Sesja - Teoria, projektowanie,
Sesja li - Badania doświadczalne,
Sesja lil - Konstrukcje zespolone, wzmacnianie konstrukcji drewnianych,
Sesja IV Budownictwo drewniane zabytkowe, trwałość.
Konferencję otworzył prof. dr hab. inż. Zbigniew Mielczarek wygłaszając referat na temat
„Bezpieczeństwo konstrukcji drewnianych”.
W czasie trwania konferencji wygłoszono 21 referatów, reszta została udostępniona
uczestnikom w materiałach informacyjnych. Wśród zaprezentowanych na konferencji refezastosowaniem w budownictwie płyt drewnoratów 6 dotyczyło badań nad właściwościami
pochodnych. Jednym z nich był referat nt. „Płyty wiórowe na konstrukcyjne pokrycie podłogi”
|
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przygotowany przez mgr inż. Mirosławę Mrozek z Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie. Większość referatów, zarówno tych wygłoszonych
zamieszczonych w materiałach, wzbudziła duże zainteresowanie burzliwą
dyskusję.
Bezpośrednim celem konferencji było zapoznanie uczestników z aktualnym stanem budownictwa z drewna
materiałów drewnopochodnych w Polsce za granicą, kierunkami
rozwoju, zaletami wadami, możliwościami kształtowania architektonicznego
konstrukcyjtrwałości
metodami
tematyką
zabezpieczania
badawczych,
podwyższania
nego,
prac
obiektów drewnianych, aspektami ekologicznymi itp.
Konferencja stworzyła także możliwość wymiany poglądów między pracownikami naukoinwestorami
wymi, projektantami
powinna przyczynić się do popularyzacji konstrukcji z
drewna materiałów drewnopochodnych w Polsce.

jak

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

M.M.

Zebranie Generalne Europejskiej Federacji Przemysłu
Sklejkowego FEIC, 15-17 czerwiec 2006r. Helsinki
Zebranie Generalne Europejskiej Federacji Przemysłu Sklejkowego FEIC odbyło się w
Helsinkach w dniach 15-17 czerwca 2006r. Wzorem lat ubiegłych zostało ono połączone z
Zebraniem Generalnym Europejskiej Federacji Producentów Płyt EPF
zorganizowane pod
Finnish Forest Industries Federation.
patronatem Fińskiej Federacji Przemysłu Leśnego
Porządek Zebrania przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie zatwierdzenie porządku obrad.
Otwarcia dokonał prezydent Federacji Uldis Bikis.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Zebrania Generalnego, które odbyło się
1
czerwca 2005r. w Rydze.
Protokół zatwierdzono jednomyślnie z zaznaczeniem, że powołana wówczas Techniczna Grupa Robocza powinna jak najszybciej podjąć działalność.
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3. Wnioski

ze spotkania ekonomicznego
Podsumowując obrady spotkania ekonomicznego, które odbyło się 15 czerwca 2006r
sekretarz generalny Kris Wijnendaele stwierdził, że sytuacja na rynku sklejek, jest dobra. Jednakże przemysł stawia czoła dwóm zasadniczym problemom: wzrostowi kosztów produkcyjnych oraz nieuczciwej konkurencji ze strony Chin.. Uczestnicy spotkania
jednogłośnie podjęli decyzję o utworzeniu grupy roboczej składającej się z zainteresowanych producentów, którzy są zaniepokojenii narastającą konkurencją. Zadaniem grupy będzie śledzenie nieuczciwych praktyk handlowych oraz przygotowanie odpowiednich raportów. Jednocześnie zaproponowano aby FEIC zaapelował do Komisji Europejskiej o nie znoszenie cełł importowych na Chile.
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działalności technicznej FEIC
Bernard Chevaldonnet przedstawił następujące rezultaty ostatniego spotkania komitetu
ISO/TC 89/SC
„Sklejka”, które odbyło się w kwietniu 2006r:
ISO/DIS 12465 „Specyfikacja sklejki” — zostanie określona jako FDIS (Ostateczne Sformułowanie Normy Wewnętrznej).
ISO/CD 18776 Warstwowe Drewno Fornirowe (LVL)-Specyfikacja” będzie podlegać procedurze ISO/DIS (Norma Wewnętrzna) przed końcem 2006r. po zweryfikowaniu wcześniejszego dokumentu.
Tekst „LVL-Pomiary wielkości
kształtu — Metody badań” zostanie rozpowszechniony
wśród członków SC3 jako ISO/CD 27567.
Sekretariat ISO zostanie poproszony o nowe wskazówki (Work Item) dotyczące „LVL —
Badania jakości sklejenia metody oceny”.
Składanie pytań dotyczących ISO/DiS 12466-1 „Sklejka — jakość klejenia - Część 1: Metody badań” ISO/DIS 12466-2 „Sklejka — jakość klejenia — Część 2: wymagania” zostanie
zakończone w czerwcu 2006r a uwagi zostaną przestudiowane podczas następnego spotkania ISO/TC89/SC3.
ISO/DIS 2074 „Sklejka — Terminologia” będzie określone jako FDIS (Ostateczne Sformułowanie Normy Wewnętrznej) poddane głosowaniu wewnątrz SC3.
ISO/DIS 18775 „Fornir — Terminologia, określenie własności fizycznych
tolerancji” będzie określone jako FDIS poddane głosowaniu wewnątrz SC3.
Następnie Pan Chevaldonnet złożył obszerną informację na temat rezultatów
spotkania CEN/TC112/WG2 „Sklejka”, które miało miejsce w Paryżu w maju 2006r.
W kolejności Pan David Duke-Evans poinformował szczegółowo o problemach na rynkach brytyjskim irlandzkim o propozycjach złożonych przez Grupę Doradczą ds. Oznakowania CE zmierzających do rozwiązania tych problemów.
Pan Chevaldonnet przypomniał o pomyślnej akcji FEIC dotyczącej modyfikacji niemieckiej normy DIN V 20000-1, która pozwoliła na otwarcie niemieckiego rynku dla standardowej
europejskiej sklejki konstrukcyjnej. Poinformował on też, że program badań odnośnie biologicznej odporności sklejki zostanie zakończony w końcu 2006r.
Dr Esko Mikkola z Fińskiego Instytutu Badań
Certyfikacji VTT przedstawił krótkii opis
badań testów reakcji na ogień, które zostały podjęte dla sklejki. Przeprowadzone przez
VTT badania wykazały, że klej używany w produkcji sklejkii nie ma wpływu na wyniki badań.
Grupa ekspertów Komisji Europejskiej udzieliła bardzo pozytywnej oceny wyników „Klasyfikacji Bez Dalszego Badania” (CWFT). Grupa CWFT zaakceptowała propozycję FEIC aby
rozszerzyć swoją decyzję na zastosowania ze szczeliną powietrzną tyłu płyty dla fornirowanej, bardzo cienkiej lekkiej sklejki.
Omówiono sprawę metod pomiaru emisji formaldehydu. Gus Verhaeghe z EPF poinformował, że projekt badawczy oceny kilku metod badania formaldehydu osiągnął dobry postęp. Po doświadczeniach Francji z metodą butelkową ze względu na zainteresowanie
4. Raport roczny
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prof. Mametodą eksykatora sekretariat EPF złoży propozycję współpracy
rutzky'm z Wilhelm-Klauditz-Institute dotyczącej oceny porównawczej metody butelkowej
eksykatorowej dla zakładowej kontroli produkcji. Zdecydowano, że Techniczna Grupa Robocza wybierze najlepiej nadające się do tego badania materiały sklejkowe.
Sekretarz generainy przypomniał o dystrybucji wśród członków FEiC broszury znakowania CE. Wzorem broszury znakowania CE dla płyt wiórowych, MDF oraz OSB Bernard
Chevaldonnet David Duke-Evans zaproponowali stworzenie broszury odnośnie sklejki. Kris
Wijnendaele wyjaśnił, iż intencją Federacji jest wykonanie broszury w przekładzie na
wszystkie języki członków.
Następnie przypomniał uczestnikom o ponownym zaliczeniu formaldehydu do związków
rakotwórczych. Podczas Zebrania jednogłośnie przyjęto, że członkowie FEIC są zobowiązani do produkowania sklejki o klasie jakości co najmniej E1.
5. Przegląd działalności CE|-Bois (Europejska Federacja Przemysłu Drzewnego)
Kris Wijnendaele poinformował o udanej wystawie „Zatrzymać zmiany klimatu — stosować
drewno”, którą FEIC zaprezentował w Parlamencie Europejskim przy współpracy CE|-Bois.
Podczas otwarcia wystawy obecni byli liczni członkowie Parlamentu, ludzie pracujący na
rzecz przemysłu. Przedstawił również krótkii przegląd działań w ramach Mapy Drogowej
CEI-Bois 2010 „Budowanie z drewna, życie z drewnem, drewno w opakowaniach
w transkilku członków
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porcie”,
6. Sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa Federacji w roku 2005 była następująca: końcowy bilans wyniósł plus
4078,67 euro. Na 31 grudnia 2005r FEIC dysponował kapitałem w wysokości 187 637, 78
euro, co jest bardzo dobrym wynikiem. Zebranie zaaprobowało też budżet na rok 2006.
W tym punkcie porządku obrad przyjęto firmę Zelenodolsk z Rosji w poczet członków
FEIC.

Statut Federacji
Sekretarz generalny przypomniał uczestnikom, że zmiana statutu jest wymagana ze
względu na zmiany prawa belgijskiego Kilka zmian zostało dokonanych podczas spotkania
9 lutego 2006r. Podczas Zebrania zatwierdzono skład zarządu Federacji na lata 2006-2007.
Jest on następujący: Uldis Bikis — Prezydent; Arto Juvonen, Nicola Reni, Jean-Charles Thebault — Vice-Prezydenci; Erik Vandenbosch — Skarbnik; Kris Wijnendaele — Sekretarz Gene7.

.

ralny.
8. Data miejsce kolejnego Zebrania
i

Kolejne Zebranie odbędzie się we Włoszech.

Sprawy różne
W tym punkcie porządku obrad Enrico Bonzano poinformował, że polityka Unii Europejskiej krajów członkowskich odnośnie promocji odnawialnych źródeł energii w ramach protokołu z Kioto stwarza włoskim producentom sklejek problemy.
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Na zakończenie Prezydent Bikis podziękował zebranym za aktywny udział w zebraniu a
fińskiej federacji za organizację zebrania.
A.F.
Wg protokołu z Zebrania Generalnego.

walne zebranie Stowarzyszenia Producentów Płyt
Drewnopochodnych w Polsce

XXIX

W dniach 28-29.09.2006r. w Tarnowie Podgórnym odbyło się XXIX walne zebranie Sto-

warzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. Organizatorem spotkania była
o.o. Firma specjalizuje się w produkcji papieru dekoracyjnego, stodo
uszlachetniania powierzchni płyt drewnopochodnych. Dnia 28.09.2006
sowanego
uczestnicy spotkania zwiedzili zakład produkcyjny. Następnego dnia odbyły się obrady,
które swym porządkiem obejmowały sprawozdanie z prac Zarządu Sekretariatu za okres
od 1 stycznia do 31 sierpnia. Przewodniczącym walnego zebrania wybrany został Tadeusz
Kosień — Prezydent Stowarzyszenia. Informacje z prac Zarządu
Sekretariatu za okres
Maria
Antoni
Hikiert.
Zebranie
zostało zdominowane
Sekretarz,
sprawozdawczy przedstawił
przez omówienie kwestii dotyczących przydziałów emisji CO, dla zakładów objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz omówieniem nowelizacji zasad
sprzedaży drewna.
Od początku roku Zarząd Stowarzyszenia interweniuje u Krajowego Administratora Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) o zwiększenie przydziałów na emisję CO; dla
członkowskich przedsiębiorstw. W tym celu na podstawie danych, przekazanych przez zakłady, opracowany został plan rozwoju branży, który miał na celu usprawiedliwienie podniesienia limitów przez KASHUE. W czerwcu 2006
Plan Rozdziału Uprawnień do Emisji CO;
na lata 2008-2012 został przedłożony Komisji Europejskiej. KASHUE na przełomie lipca
sierpnia zaproponował Stowarzyszeniu powołanie zespołu negocjacyjno-doradczego do
wspomagania rozmów z Ministerstwem Środowiska Unią Europejską w sprawie projektu
Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień Il. Zarząd Stowarzyszenia powołał do zespołu następujące osoby: Andrzej Zientarski — PFLEIDERER - ekspert wiodący oraz Piotr Herchel —
KRONOSPAN Szczecinek — ekspert pomocniczy.
Przedstawiono również skład wewnętrznej grupy roboczej przy SPPDwP odpowiedzialnej
za emisję CO,, w skład której wchodzą przedstawiciele przemysłu: Bukowska Renata —
przemysł płyt pilśniowych, Herchel Piotr — przemysł płyt wiórowych, Sztormowski Piotr —
OB-RPPD Czarna Woda, Zalewska Wioletta — przemysł sklejek.
Sekretarz zwrócił uwagę na fakt, że zakłady, które w latach 2008-2012 zamierzają uruchomić nowe inwestycje już teraz muszą zwrócić się do KASHUE o przydziały.
Następnie głos zabrał Przewodniczący zebrania. Przypomniał, że branża w 2007 roku
stoi przed widmem niedoboru surowca drzewnego. Jest to związane z propozycją Dyrekcji
Generalnej Lasów Państwowych (DGLP) nowelizacji zasad sprzedaży drewna. Przedstawił
firma Schattdecor Sp.
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uzgodnienia licznych spotkań zorganizowanych z inicjatywy DGLP oraz organizacji branżowych. Na jednym ze spotkań zaproponowany został skład kandydatów do Komisji LeśnoDrzewnej (KLD), składającej się z przedstawicieli organizacji
stowarzyszeń branżowych:
i

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Polskiego Komitetu Narodowego
EPAL, Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Stowarzyszenia Dom Drewniany,
Stowarzyszenia Palet Drewnianych, Stowarzyszenia Papierników Polskich, Stowarzyszenia
Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, łącznie 34 osoby. Wybór KLD miał odbywać się przez internet. Jednakże z późniejszej korespondencji z Dyrektorem Generalnym
LP wynikło, iż zawieszona została cała procedura wyborów internetowych. Na jednym z
ostatnich spotkań ustalono, że KLD będzie składała się z 90 przedstawicieli, co zdaniem
Zarządu doprowadzi do licznych komplikacji nnedogodności.
Podczas zebrania omówiono również sprawę traktowania odpadów z przemysłu meblopłyt drewnopochodnych jako biomasy. Podkreślono fakt, że produkując
wego odpadów
płyty drewnopochodne z naturalnego drewna producenci napotykają problemy ze strony
regionalnych urzędów ds. ochrony środowiska. Przy spalaniu odpadów z produkcji płyt nie
zostają one mianowicie zaliczane do biomasy, lecz do odpadów szkodliwych. W celu zapoznania się ze stanowiskiem Unii Europejskiej w tej sprawie wystosowano pismo do Europejskiej Federacji Producentów Płyt Pilśniowych FEROPA z prośbą o wyjaśnienie interpretacji
definicji biomasy w członkowskich krajach UE. Z odpowiedzi FEROPA wynika, iż w innych
krajach UE ten problem nie występuje, a kwestia biomasy została podniesiona na jednym z
zebrań, na którym powołano zespół specjalistów problem zostanie rozpoznany przy współpracy z CE|-Bois, Europejską Federacją Przemysłu Obróbki Drewna.
SPPDwP nadal się rozwija o czym może świadczyć fakt ciągłego wzrostu liczebności
członków zwyczajnych wspierających. Obecnie Stowarzyszenie liczy 21 członków wspierających (firmy, instytucje) oraz 51 członków zwyczajnych (osoby fizyczne). Podczas zebrania w poczet członków wstąpili: Wanda Zyburska, Beata Dębowska oraz Wojciech Nowicki.
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5" European Wood-based Panel Symposium
dniach od 5 do 7 października 2006r. w Hanowerze odbyło się V Europejskie Sympozjum Płyt Drewnopochodnych z udziałem około 320 uczestników, z których prawie połowa
przybyła z zagranicy.
W centrum uwagi znalazł się problem zaopatrzenia w surowiec drzewny, sytuacja na rynku paliw kopalnych oraz problem zaopatrzenia w energię.
Prezydent EPF Lazlo Dóry zapowiedział w swoim przemówieniu, że ceny surowca
drzewnego będą stale rosnąć. Skrytykował praktykę subwencjonowania przez UE energetycznego wykorzystywania drewna. Szkodzi to przemysłowi źle wpływa na miejsca pracy.
Stało się to przyczyną niespotykanego dotąd działania. 24 października pracodawcy (CE|W

i

=> «
pracobiorcy (Europejska Federacja Pracowników Budownictwa Przemysłu Drzewnego) ma przedstawić w Brukseli wspólne oświadczenie w tej sprawie.
Hubert Róder
firmy konsultingowej Póyry Forest Industry Consulting stwierdził, że walka konkurencyjna o pozyskanie surowca drzewnego jeszcze się w przyszłości zaostrzy.
Przedstawił on prognozę wzrostu zapotrzebowania na drewno w trzech branżach: w tartacznictwie, przemyśle papierniczym płyt drewnopochodnych.
Tartacznictwo wykazuje w całej Europie pozytywny rozwój wyraźny wzrost produkcji, co
będzie miało miejsce w przyszłości.
Wzrost popytu obserwuje się również w branży celulozowo-papierniczej, chociaż silny
wzrost w Europie Zachodniej, jaki miał miejsce w latach 1990 do 2005 nie powtórzy się.
Dla przemysłu płyt drewnopochodnych, szczególnie dla MDF OSB przewidywany
szybki rozwój. Jeżeli chodzi o płyty wiórowe, to wystąpią tu silne wahania regionalne.
Na podstawie obecnych, pozytywnych prognoz rozwoju w obrębie poszczególnych tworzyw można przewidywać wzrost zapotrzebowania na surowiec dla całej branży do 2015r. o
około 40%, czyli do 35 mln t drewna a.s. Dla roku 2005 firma Póyry obliczyła zużycie drewna a.s. w wysokości 25 mln t. W przyszłości nastąpią wyraźne przesunięcia w poszczególnych sortymentach. Zmniejszy się zastosowanie odpadów tartacznych, które będą musiały
być zastąpione przez drewno lasu. Przewiduje się wzrost zapotrzebowania na drewno ze
z lasu w roku 2015.
strony przemysłu płytowego z obecnych 11 mln do 17 mln t drewna
Zmniejszenie podaży odpadów tartacznych wynika też z tendencji produkowania w tartakach peletów. Rynek bioenergetyczny jest rynkiem, który będzie rósł w długim okresie.
Hubert Róder stwierdził w zakończeniu, że walka o surowiec dopiero się zaczyna.
O wiele mniej niepokoju jeśli chodzi o surowce wykazał Karl Schuit-Bornemann
firmy
Mobil.
Exxon
Przedstawił on sytuację surowcową świata do roku 2030. Liczba ludności
wzrośnie w tym okresie z 6,5 mird (2000) do 8 mlrd (+0,9%/rok). Nastąpi też podwojenie w
skali globalnej Produktu Krajowego Brutto w ternpie 2,7%/rok. Światowe zapotrzebowanie
energii zwiększy się do 2030r. od 105 (2000) do 334 mln baryłek ropy na dobę. Odpowiada
to średniemu wzrostowi 1,6%/rok przy 3,2% wzrostu na rok dla Azji.
Aktualnie 1/3 zapotrzebowania energii pokrywana jest przez prąd elektryczny. Do 2030
roku udział jego jeszcze wzrośnie w tempie 2% rocznie. Stały wzrost zapotrzebowania będzie miał miejsce w Azji w krajach Pacyfiku. Już teraz wielki głód ropy w Chinach w Indiach powodowany jest zużywaniem jej przez dieslowe generatory prądu.
Duże przyrosty na poziomie 1,8% wystąpią w zużyciu gazu węgla. Na przykład Chiny
Indie mają duże zasoby węgla, który będzie wykorzystywany do produkcji elektryczności.
Już teraz Chiny budują każdego roku tyle zakładów energetycznych, ile istnieje obecnie w
Niemczech.
Gaz będzie używany do produkcji prądu częściej niż w latach poprzednich — natomiast
wzrost zużycia ropy naftowej będzie mniejszy (1,4%), ponieważ wynika on ze stosowania
przede wszystkim do napędu środków transportu.
Bois)
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Te prognozy pokazują wyraźnie, że ropa naftowa gaz będą w 2030 roku pokrywały 60%
potrzeb energetycznych świata. Z uwzględnieniem węgla otrzyma się 90%.
i

Resztę pokryją inne nośniki energii, a więc energia jądrowa, energia wody, spalanie biośmieci, oraz energia słoneczna wiatrowa. Około połowa z tego generowana
masy
ze
śmieci, a także gnoju. Ta dziedzina będzie się rozwijała dalej ale tylko w
spalania biomasy
tempie 1,3%. Dla energii jądrowej ten wskaźnik wyniesie 1,4% rocznie, dla energii wodnej —
1,9%. W tym ostatnim przypadku zwracają uwagę wielkie projekty realizowane w Chinach
potencjał tkwiący w Himalajach. Wzrost dla energii słońca wiatru razem będzie się kształtował na poziomie 11,1%. Postęp w tych dziedzinach wymuszony
jednak przez duże
subwencje. Jednakże w skali globalnej udział tych źródeł energii w 2030r. nie sięgnie nawet

i

i

jest

i

i

i

jest

jednego procentu.
W obliczu postępu technologicznego i możliwości dostępu do innych źródeł np. gazu
można założyć, że ropa naftowa jako główny nośnik energii straci na znaczeniu.

Innymi słowami: dla poza energetycznego zastosowania ropy naftowej jej zasoby wystarczą jeszcze na 200-300 lat, niezależnie od tego jak wysoka będzie jej cena. Tym żywo są
zainteresowani przedstawiciele przemysłu płytowego, ponieważ ropa jest podstawowym
surowcem do produkcji żywic syntetycznych.

Cały szereg krajów UE powinien do 2010r. znacznie zwiększyć udział biomasy w produkcji energii elektrycznej. Odpowiednie dane przytoczyła Claudia Krapf z Seeger Engineering
AG (patrz tabela).
Według Claudii Krapf istnienie działanie urządzeń energetycznych do spalania biomasy
w istotny sposób zależy od pomocy
strony państwa.
Na Sympozjum wygłoszono 32 referaty o bardzo różnej tematyce, wśród której znalazły
i

ze

się takie zagadnienia, jak lekkie płyty drewnopochodne, lakierowanie proszkowe, lotne
związki organiczne (VOC), czy formaldehyd.
Jeżeli chodzi o lekkie płyty, to prof. dr A. Michanickl zaprezentował oryginalne rozwiązanie opracowane w Wyższej Szkole Technicznej w Rosenheim. Płyta z Rosenheimu składa
się z warstwy środkowej, którą stanowi płyta wiórowa o gęstości 0,3 do 0,4 g/cm" z cienkich warstw zewnętrznych o grubości 0,5 do 0,8 mm z płyty MDF
gęstości 0,8 g/cm*. Warstwy te wytwarzane są oddzielnie a następnie łączone za pomocą powszechnie stosowa-

i

o

nych

klejów.

Otrzymana w warunkach laboratoryjnych płyta o grubości 18 mm o gęstości 0,35 glem*
wykazywała wytrzymałość na rozciąganie poprzeczne 0,2 N/mni”, czyli odpowiadała własnościom standardowej płyty komórkowej.
stwierdziła, że
Marie-Lise Roux z Francji badała zagadnienie lakierowania proszkowego
mimo już ponad 10-letniej historii tego sposobu wykończania nie wyszedł on jeszcze poza
zastosowania niszowe. Również w przyszłości postęp będzie tu powolny.
i

i

-
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Docelowe do 2010r. udziały biomasy w produkcji energii elektrycznej członków
Unii Europejskiej
Kraj

Udział w % w 1997r.

Udział w % w 2010r.

1,1

6,0

Dania

8,7

29,0

Niemcy

4,5

12,5

Grecja
Hiszpania
Francja

8,6

20,1

19,9
15,0

29,4
21,0

irlandia

3,6

13,2

Włochy

16,0

25,0

Luksemburg

2,1

5,7

Holandia

3:5

9,0

Austria
Finlandia

70,0
38,5
24,7

Szwecja

Belgia

78,1

49,1

39,0
31,5
60,0

Wik. Brytania

1,7

10,0

Czechy
Estonia

3,8

8,0

0,2

91

0,05
42,4

6,0

Portugalia

Cypr
Łotwa

49,3

Litwa

3,3

7,0

Węgry

0,7

3,6

Malta

0,0

5,0

Polska
Słowenia

1,6

7:5

29,9

Słowacja

17,9

UE-25

12,9

33,6
31,0
21,0

Z dużym zainteresowaniem spotkał się referat Detlefa Kruga z Instytutu

Technologii

Drewna w Dreźnie. Dotyczył on opracowanego tam kleju fenolowo-białkowego. Obszerne
streszczenie tego referatu zamieszczamy w następnej części niniejszego Biuletynu.

WO.
Wg.: Holz-Zentralblatt 2006, nr 42, str. 1211

i

nr 44, str. 1291
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Spotkanie płyciarzy w Sankt-Petersburgu
W dniach 19

20 października 2006r.

miało miejsce międzynarodowe, naukowopraktyczne seminarium ma temat: "Ekologiczne problemy produkcji płyt drewnopochodnych”, zorganizowane przez Katedrę Technologii Drzewnych Materiałów Kompozytowych
i

Sankt-Petersburskiej Leśno-technicznej Akademii (LTA) im. S.M. Kirowa.
Seminaria takie konferencje są organizowane co roku, na przemian przez wymienioną
Katedrę WNIIDREW w Bałabanowie k/Moskwy.
W tym roku przedstawiciele OBRPPD tym razem w osobach dyrektora, mgr inż. M.A. Hikierta prof. Wł. Oniśki uczestniczyli w tego rodzaju spotkaniu po raz czwarty (sprawozdanie
1-2/2006, str. 54).
z poprzedniej konferencji patrz: Biul. OBRPPD
Pierwszy dzień seminarium poświęcony był na wygłoszenie referatów, które w liczbie 16
opublikowane zostały w specjalnie wydanych materiałach (dla zainteresowanych mogą one
być udostępnione przez OBRPPD).
W drugim dniu odbyła się swobodna wymiana poglądów
dyskusje na tematy poruszane
dnia poprzedniego.
Poniżej podajemy wykaz referatów wraz z krótkim omówieniem ich treści:
1. Leonowicz A.A.: „Ekologiczny imperatyw i płyty drewnopochodne”
Uwaga: obszerne omówienie tego referatu zamieszczone jest w następnej części Biulei

i

i

nr

i

tynu.
2. Iwanow B.K., Nieganowa O.S.: „Polityka

techniczna w dziedzinie obniżenia toksyczności płyt drewnopochodnych: opracowanie bazy normatywnej”

W referacie omówione zostało wykonane przez ZAO WNIIDREW opracowanie pt.: „O
bezpieczeństwie prac związanych z obróbką drewna”. Opracowanie, które po przyjęciu
przez Parlament będzie obowiązującym aktem normatywnym zawiera minimalne wymagania w stosunku do bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zagrożeń mechanicznych
cheich
do
także
oznaczania wyrobów,
przechowywania, utylizacji
micznych, a
w stosunku
i

i

przepisów dotyczących ocen zgodności.
3. Szirszikow W.J.: „Pozyskiwanie drewna
lesie ochrona środowiska”
Kompania Winner S.A. zajmuje się pozyskiwaniem drewna w Karelii stosując nowoczesne metody zmechanizowanej ścinki drzew. Poważnym problemem jest wykorzystanie
drewna opałowego, którego udział w całości pozyskiwanego surowca wynosi 10%. Do niedawna drewno to było eksportowane do Finlandii, gdzie było wykorzystywane zgodnie ze
swoim przeznaczeniem. Ustanowione od czerwca 2006r., nowe cło na ten sortyment w
wysokości 4 Euro/m* spowodowało zaprzestanie tego eksportu. W rezultacie pozostaje ono
w lesie niewykorzystane. Autor postuluje w związku z tym skierowanie go do zakładów płyt
wiórowych, których moce przerobowe należałoby zwiększyć.

w

i

w
-
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Berns J. (Metso, Hannover): „Nowoczesne technologie i urządzenia dla ekologicznie czystej produkcji płyt drewnopochodnych
nieszkodliwych wyrobów przy eko-

4.

i

i

nomicznym wykorzystaniu surowca
energii”
W referacie omówiono oferowane przez firmę Metso całościowe rozwiązania technologii
płyt wiórowych, MDF OSB nakierowane na maksymalne zmniejszenie ilości odprowadzanych odpadów. Ogólnym założeniem jest spalanie wszystkich odpadów stałych gazowych
w specjalnym palenisku, które zapewnia dostarczanie odpowiedniej ilości energii ciepinej do
produkcji pary, do podgrzania oleju grzewczego dla prasy gazów spalinowych dla suszarki.
Metso sprzedało już ponad 40 takich jednostek energetycznych o mocy od 12 do 66 MW. w
ostatnim czasie na Łotwę do Chin.
W dalszej części referatu omówiono zagadnienie dalszego obniżania zawartości wolnego
formaldehydu w związku z zaszeregowaniem go do związków kancerogennych z ustanowieniem w Japonii nowej normy F”* dopuszczającej zawartość CH,O na poziomie < 0,3
mg/l. W zakończeniu przedstawiono zasadę działania prasy ciągłej ContiPress.
5. Oniśko W., Hikiert M.A.: „Sposoby modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w
produkcji płyt pilśniowych metodą mokrą”
Przedstawiono rozwiązania stosowane w polskim przemyśle płyt pilśniowych ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć OBRPPD
Czarnej Wodzie firmy Prozemak.
6. Korczago J.G.: „O podstawach zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego produkcji i stosowania kompozytów drzewnych”
Autor rozpatruje zagadnienie stosowania płyt wiórowych w budownictwie domów jednorodzinnych z punktu widzenia ich wpływu na zawartość w pomieszczeniach substancji toksycznych, przede wszystkim formaldehydu. Omawia zastosowanie nowej warstwy barierowej z płyt o obniżonej toksyczności, zaklejanych klejem fenolowym w warstwach zewnętrzklejem mocznikowym w warstwie wewnętrznej oraz płyt zaklejanych nowym rodzajem
nych
żywicy fenolowej. Ciekawe wyniki otrzymano stosując do zaklejania szkło wodne w kombii

i

i

i

i

w

i

i

nacji z żywicą fenolową.
7. Wasiljew W.W.: „Wpływ czynników

technologicznych na emisję formaldehydu pod-

czas procesu prasowania z gotowych płyt wiórowych”
i

W wyniku przeprowadzonych

skali

laboratoryjnej wszechstronnych badań stwierdzono,

że największy wpływ na toksyczność gotowych płyt wywierają temperatura czas prasowania oraz ich gęstość. W celu zmniejszenia emisji CH;O z płyt należy zwiększyć te parametry. Zawartość kleju
wilgotność wiórów wywierają mniejszy wpływ. Dla osiągnięcia mniejszej emisji należy obniżyć wielkość tych ostatnich parametrów.
Utwardzona żywica nie jest głównym źródłem CH;O emitowanego z płyt. Prawdopodobnie wydziela się on ze składników płyt w procesie desorpcji. Spowolnieniu tego procesu
sprzyja podwyższenie gęstości płyt.
i

i

-
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8. Szpakowskij W.G., Byczkow A.W., Panow W.P.: „Produkcja płyt MDF w

Spółce Ak-

cyjnej „Lesplitinwest”
liAutorzy opisują w sposób dość ogólny proces technologiczny płyt MDF realizowany
nii firmy Siempelkamp z prasą ciągłą o długości 30m.
9. Gamowa J.A.: „Nie zawierające formaldehydu komponenty i substancje wiążące dla
płyt drewnopochodnych”
Do zaklejania płyt wiórowych zastosowano szkło wodne z dodatkiem kwaśnych katalizatorów, a także dodatek soli metali ziem alkalicznych. W tym drugim przypadku, który okazał
się bardziej obiecującym wykorzystano odpad z produkcji tlenku glinu. Odpad ten zawierał
innymi tlenkami. Modyfikacja szkła wodnego miała na celu
ponad 50% CaO związanego
obniżenie temperatury utwardzania szkła wodnego (która wynosi 260*%C) do temperatury
stosowanej przy prasowaniu płyt. Otrzymane płyty, którym dano nazwę „Dersin” miały lepsze własności aniżeli wymagane przez normę, a emisja formaldehydu kształtowała się na
poziomie zaledwie 0,8-1,2 mg/100g płyty. Płyty te wykazywały też obniżoną palność.
Otrzymano również bezformaldehydowe płyty MDF stosując do zaklejania włókien addukty otrzymane w trakcie wzajemnego oddziaływania rozpuszczalnego w wodzie alkoholu
mocznika. Emisja formaldehydu z otrzymanych płyt wyniosła tylko 1,3+0,5
poliwinylowego
mg/100g płyty.
10. Barasz Ł.J.: „Laminat dekoracyjny jako materiał nieszkodliwy z ekologicznego
punktu widzenia”

w

z

i

Ekologiczna ocena laminatów na podłożu papierowym przewiduje wzięcie pod uwagę
dwóch czynników: wydzielanie szkodliwych związków podczas ich wytwarzania podczas
fenolowe wydzielają w
eksploatacji. Stosowane do nasycania papierów żywice aminowe

i

i

i

czasie prasowania cyklicznego (do 145*C) ciągłego (do 200*C) takie substancje, jak formaldehyd, metanol wodę. Po ich utwardzeniu nie stwierdzono w badanych gotowych laminatach żadnego szkodliwego oddziaływania na otoczenie. Poza tym laminaty są materiałem
trudno palnym.
11. Groszew J.M., Marcul W.N., Szibeka Ł.A.: „Wykorzystanie kompleksów polielektrolitowych do oczyszczania ścieków z produkcji płyt pilśniowych”
Tworzenie się kompleksu polieletrolitowego zachodzi w rezultacie reakcji wymiany jonowej przy bezpośrednim łączeniu wodnych roztworów polielektrolitów wyjściowych. W refei

rowanej pracy przedstawiono rezultaty oddziaływania na ścieki kompleksu powstającego w
wyniku reakcji soli sodowych kwasów lignosulfonowych z poli-N, N-dimetylo-N, Ndialliloamonochlorkiem. Zastosowano techniczny lignosulfonian typu A polielektrolit WPK402. Do ścieków podczas mieszania wprowadzono kolejno polieletrolit o stężeniu 0,5%
lignosulfonian o stężeniu 1%. Dozowanie obu reagentów zmieniano w granicach od 60 do
450 mg/m* a ich stosunek
0,25 do 1,00.
i

i

od
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Najlepsze wyniki a mianowicie 84% usuniętej zawiesiny 28%-owe zmniejszenie ChZT
osiągnięto stosując polielektrolit w ilości 90 mg/m*
lignosulfonian w ilości 360 mg/m. Sam
elektrolit spowodował usunięcie zawiesiny w 62% zmniejszenie ChZT o 11%.
12. Gierasimienia W.P., Sobolew Ł.A., Anisimow D.G., Orłow A.E.: „Selektywna biofi-

i
i

i

zyczna konserwacja formaldehydu w żywicach mocznikowo-formaldehydowych
neutralizacja w wyrobach gotowych”.

i

jego

Opracowano technologię syntezy żywicy mocznikowo-formaldehydowej o zmniejszonej
emisji CH;O. Ma ona charakter uniwersalny dotyczy wszystkich rodzajów tego typu żywic.
i

się

tyczy ulepszania wszystkich rodzajów żywic mocznikowych na etapie przygotowania ich do użycia, to tu bardzo dobre wyniki daje opracowany przez zespół naukowców tzw.
Co

Wielofunkcyjny Preparat Modyfikujący (WPM). Preparat ten powoduje zmniejszenie emisji
czasie
ilość jego dodawana do żywicy
bardzo mała. Wynosi ona zaleformaldehydu
dwie

w

na

i

jest

(zawartość na poziomie0,08%). Płyty wiórowe otrzymane w warunkach laboratoryjnych wykazujące początkowo emisję na poziomie 15,8 mg/100g, po 75
dniach emitowały tylko 6,4 mg/100g, czyli w pełni mieściły się w klasie E1. Preparat został
opatentowany w Rosji. Numery patentów: 2114870 (Biuletyn nr 19), 2115666 (Biul.nr 19),
1

2114870

ml

(Biul.

1

litr żywicy

Nr 24).

Groszew J.M., Bulin A.J., Marcul W.N.: „Skład i własności wodno-włóknistych
systemów dyspersyjnych w produkcji płyt pilśniowych”

13.

Zbadano skład frakcyjny

częściowo skład chemiczny frakcji w wodach technologicznych
(głównie woda podsitowa) przy produkcji płyt pilśniowych w zakładach w Bobrujsku Witebsku. Ilość odprowadzanych ścieków wynosiła tam 12-15 mó/t płyt. Określono wielkość potencjału elektrokinetycznego. Dane te wykorzystano przy oczyszczaniu ścieków za pomocą
i

i

polieletrolitu WPK-402. Stopień usunięcia zawiesin wyniósł 94%, substancji oznaczanych
jako lignina — 85%, węglowodanów 65%. Opracowano instrukcję technologiczną oczyszczania ścieków za pomocą polielektrolitu WPK-402. Technologia ta została wdrożona w

-

zakładzie w Bobrujsku.
14. Szirnina O.M., Szełoumow A.W., Wasiljew W.W., Leonowicz A.A.: „Wykorzystanie
odpadów z produkcji laminatów na podłożu papierowym do wytwarzania płyt pilśniowych sucho formowanych”
Zbadano możliwość wykorzystania odpadów laminatu papierowego zawierającego polietylen jako dodatku do masy defibratorowej liściastej (brzoza 80%, osika 20%) do wytwarzania płyt pilśniowych metodą suchą. Odpady laminatu rozdrabniano do postaci masy
włóknistej w młynie młotkowym. Udział wagowy polietylenu wynosił 18-20%. Do zaklejania
stosowano żywicę mocznikowo-formaldehydową utwardzaną chlorkiem amonu. Jako środek
hydrofobowy dodawano parafinę. Wytwarzano płyty o grubości 3,2 mm przy temp. prasowania 200*C. Płyty hartowano przy 165*C w czasie 90 min. Podczas prasowania temperatura wewnątrz płyty wynosiła 105-107*C, co przy temperaturze topnienia polietylenu (110130*C) wymaga dodatkowej obróbki cieplnej (hartowania).
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Badania wykazały, że płyty otrzymane z zamianą 1/3 masy liściastej masą z odpadów
laminatu, po poddaniu ich obróbce termicznej wykazują własności odpowiadające w pełni
wymaganiom dla płyt gatunku A wymaganiom normy EN-622-5. Płyty te mają na powierzchni plamy od roztopionego polietylenu dlatego muszą być wykańczane przez nakiejanie powłok.
15. Sysojew W.W., Wasiljew W.W., Kriwoszejew S. Ł., Iszczenko S.A., Kondratjewa
E.W.: „Zmniejszenie występowania plam klejowo-pyłowych na powierzchni płyt wiórowych”
W celu zmniejszenia ilości plam klejowych zastosowano jako dodatek do żywicy mocznikowej tzw. utleniony reagent skrobiowy — środek powierzchniowoczynny.
Otrzymywany jest on z ziarna zbożowego w wyniku utleniania tlenem w środowisku alkalicznym, w obecności związków miedzi. Skrobia po takiej obróbce staje się bardzo dobrze
rozpuszczalną w wodzie łatwo daje się mieszać z żywicą mocznikową.
Do badań zastosowano preparat o najniższym stopniu utlenienia, oznaczony jako RKO110. Do żywicy dodawano 3% RKO-110, co zmniejszyło jej napięcie powierzchniowe
kąt
zwilżania. Wykonano próbę przemysłową na partii płyt wiórowych w ilości 600 m*. Okazało
się, że ilość plam klejowych wyraźnie się zmniejszyła a własności fizyko-mechaniczne płyt
albo się polepszyły, albo nie uległy zmianie.
16. Wojtawa T.N., Butuzow A.S., Leonowicz A.A., Barskij A.M., Pietrow A.W.: „Zmniejszenie toksyczności płyt wiórowych w wyniku zastosowania zmodyfikowanego glinem środka wiążącego”
W warunkach przemysłowych zastosowano jako dodatek do żywicy mocznikowej środek
zawierający glin, o nazwie fabrycznej „Skar-Let-104”, w ilości 2,47 kg/m* płyt wiórowych.
Środek
zmienia nadmolekularną strukturę żywicy, zwiększa moc wiązań klejowych tym
może
powodować zmniejszenie zużycia żywicy. Rezultatem było zmniejszenie gęsamym
stości płyt z 803 kg/m* do 735 745 kg/m* przy zachowaniu, a nawet lekkim zwiększeniu
wytrzymałości obniżeniu emisji formaldehydu z 8 mg/100g do 6,5 5 mg/100g płyty.
Rezultaty te zostały potwierdzone w warunkach laboratoryjnych.
WO.
i

i

i

i

i

ten

i

i
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Szkolenie dla służb techniczno-technologicznych
w dniach 26-27.10.2006 w Tleniu
W dniach 26-27 października 2006r. w Tleniu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie zorganizował szkolenie seminaryjne dla pra-

technicznego dla zakładów należących do Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce oraz innych zakładów drzewnych.
Podczas dwudniowych zajęć wygłoszone zostały następujące referaty:
cowników szczebia kierowniczego

Piotr Borysiuk

- WTD

i

SGGW Warszawa

-

Wichrowatość sklejki,

-

Paweł Kozakiewicz

WTD SGGW

—
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- Jakość surowca

mowym,
Longin Glijer — emerytowany pracownik WTD SGGW
Jerzy Świgoń — AR im. A. Cieszkowskiego Poznań

drzewnego w okresie letnim

i zi-

- Suszenie płyt porowatych,

Sposoby zwiększenia efektywności
procesu suszenia w przemyśle płyt drewnopochodnych,
Zbigniew Szełemej — WTD SGGW - Odpylanie i wentylacja hal produkcyjnych w przemyśle płyt drewnopochodnych,
Piotr Herchel — KRONOSPAN Mielec Sp.
o.o. — Emisja CO,
Ryszard Guzenda — AR im. A. Cieszkowskiego Poznań — Samozapłony w przemyśle płyt
drewnopochodnych,
Włodzimierz Oniśko OBRPPD
Nanotechnologia dla przemysłu drzewnego.
—

z

-

—-

Referaty zostały w postaci zwartej wydane przez OBRPPD w Czarnej Wodzie rozdane
podczas szkolenia. Można je nabyć w Ośrodku, cena jednego egzemplarza 100,00 złotych.
i

A.F

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału
Technologii Drewna SGGW w Warszawie „Drewno —
materiał XXI wieku”

XX

W dniach 7 8 listopada 2006r. miała miejsce dwudziesta, a więc jubileuszowa, doroczna
konferencja naukowa WTD SGGW. Odbyła się ona, jak zwykle w ostatnich latach na terenie
Leśnego Zakładu doświadczalnego SGGW w Rogowie.
i

Z roku na rok Konferencja cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku
liczba uczestników sięgnęła ponad 100 osób. Nadesłano ogółem 178 referatów i doniesień
naukowych, których autorzy pochodzili z 20 instytucji krajowych 17 zagranicznych. Teksty
wyłącznie w językach: angielskim (większość), niemieckim, rosyjskim i ukraińskim opublikoi

wane zostały przez Wydawnictwo SGGW w dwóch tomach roczników SGGW: Annals of
Warsaw Agricultural University”, seria „Forestry and Wood Technology” nr 58 nr 59, 2006r.
Do każdego tomu dołączona została płyta CD z wszystkimi, zawartymi w nim referatami.
adresem:
roczników
można
pod
Informację
otrzymać
nabycia
dotyczącą
i

wydawnictwoQ©sgaw..pl.

Konferencja rozpoczęła się od sesji plenarnej, na której przedstawione zostały najpierw
trzy referaty omawiające stan przemysłu drzewnego w Polsce w branżach: płytowej, meblarskiej tartacznej. Były to referaty:
1.
Włodzimierza Oniśki Marii Antoniego Hikierta pt.: „Przemysł płyt drewnopochodnych
w Polsce — wczoraj, dziś jutro”.
2. Marka Adamowicza Tomasza Wiktorskiego pt.: „Kondycja
perspektywy rozwoju

i

i

i

3.

i

polskiego przemysłu meblarskiego”.
Bogdana Czemki Sławomira Krzoska
i

i

pt.:

„Przemysł tartaczny

w

Polsce”.

-
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Referaty te publikujemy w niniejszym numerze Biuletynu.
Poza nimi uczestnicy tej sesji wysłuchali jeszcze dwóch referatów, a mianowicie:
1. Jarosława Górskiego: „Tendencje rozwojowe obróbki skrawaniem w technologii
drewna”.
Witolda Dzbeńskiego: „Drewniane szczątki ludzkiej kultury materialnej na ziemiach
polskich”.
Po zakończeniu sesji plenarnej dalsze obrady Konferencji toczyły się w 10 sekcjach tematycznych,

go

jedna, dotycząca ochrony drewna poświęcona była pamięci wybitnez których
dziedzinie, profesora Kazimierza Lutomskiego.

uczonego w

tej

Poniżej podajemy wykaz referatów, których tematyka dotyczy zagadnień związanych z
dziedziną tworzyw drzewnych (skrót na końcu oznacza język publikacji):
1. P. Beer, E. Benko, A. Olszyna, W. Sokołowski, W. Szymański, M. Zbieć: „Supertwarde nanokompozytowe narzędzia ceramiczne” (do obróbki tworzyw drzewnych red.),
ang.
G. Bits: „Klejenie fornirów o wysokiej wilgotności”, ukr.

Borysiuk, D. Dziurka,

M.

Jabłoński,

A. Zado, M. Zbieć: „Warstwowe płyty izolacyjne”,

ang.
Jabłoński, K. Sosińska, M. Zbieć: „Możliwości zastosowania wybranych preparatów silikonowych do powierzchniowego zabezpieczenia
P. Borysiuk, D. Dziurka,

M.

sklejek”, ang.
P. Borysiuk, K. Nowak: „Wybrane właściwości powłok z polietylenu

na

i

polipropylenu

sklejce”, ang.
wytworzonych
P. Borysiuk, J. Omen: „Wpływ przyspieszonego starzenia na właściwości powłok z

termoplastów wytworzonych na powierzchni sklejki”, ang.
J. Dolacis, J. Hrols, A. Antons, J. Feldmanis, D. Krutul, D. Kazem-Bek: „Zmiany w
wyglądzie sklejki brzozowej w zależności od temperatury suszenia czasu składowania fornirów przed suszeniem”, ang.
D. Dziurka, R. Mirski, J. Łęcka: „Wpływ modyfikacji żywicy fenolowej żywicą izocyjai

10.
11.
12.
13.

nianową na właściwości płyt wytwarzanych z cząstek słomy rzepakowej”, ang.
D. Dziurka, M. Jabłoński: „Właściwości płyt wiórowych zaklejanych żywicą PMDI modyfikowaną acetylooctanem etylu”, ang.
D. Dziurka, J. Łęcka, D. Dukarska: „Wpływ modyfikacji żywicy fenolowej alkilorezorcynami w procesie syntezy na właściwości płyt wiórowych”, ang.
K. Godlewska, K. Przybysz: „Giętkość włókien papierniczych mas włóknistych”, ang.
C. Gozdecki, M. Kociszewski, St. Zajchowski: „Zastosowanie wiórów z produkcji płyt
wiórowych do napełniania polipropylenu”, ang.
S.P. Isajew, J. Sedliacik, M. Jabłoński, A. Starecki: „Zwiększenie wytrzymałości sklejki metodami technologicznymi”, ros.

=
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14. R. Mirski: „Odkształcenia wymiarów płyt OSB/3
normy PN-EN/318"”,
15.

i

OSB/4 klimatyzowanych wg zaleceń

ang.

Murawski: „Kablowy bęben jako przykład zastosowania opatentowanej kształtki
sklejkowej”, ang.
16. K. Murawski: „Zmodyfikowane koło pasowe Macholda jako przykład zastosowania
K.

opatentowanej kształtki skiejkowej”, ang.
17. D. Nicewicz, P. Borysiuk, J. Pawlicki, A. Zado: „Zastosowanie makulatury w technologii płyt

drewnopochodnych”, ang.

18. H. Pachelska, J. Jenczyk-Tołłoczko:

„Propozycja rozwiązania problemu budownictwa

mieszkaniowego”, ang.
19. O. Potapowa: „technologia wyrobu sklejki przy niższych temperaturach prasowania”,

ang.
20.

K.

21.

K.

Przybysz: „Podział wody w papierniczych masach włóknistych”, ang.
Przybysz: „Wytrzymałość włókien papierniczych mas włóknistych”, ang.

22. J. SedliaGik, P. Duchović,

M.

SedliaGikova: „Ekonomiczny sposób klejenia sklejki po-

przez prasowanie na zimno”, ang.
23.

Sedliacik, A. Śmidriakova, T. Duchović: „Sytuacja branży klejów do drewna w różnych częściach świata”, ang.

M.

24. A. Wilczyński,

M.

Kociszewki, J. Kozłowski: „Moduł sprężystości płyt drewnopochodmodułu dynamicznego przy

nych: porównanie modułu przy zginaniu statycznym
drganiach giętych”, ang.
25.

M.

Wilczyński: „Badanie grubości fornirów

i

i

spoin klejowych w sklejce bukowej”, ang.
W.O.

Jubileusz 60-lecia papiernictwa na Politechnice Łódzkiej
26 września 2006r. odbyła się na Politechnice Łódzkiej uroczysta sesja z okazji 60-lecia
studiów papierniczych prowadzonych na tej Uczelni w Instytucie Papiernictwa Poligrafii
(IPiP). Na sesji zgromadzili się przedstawiciele władz Politechniki, władz miasta, prezesi
instytucji naukowodyrektorzy zakładów produkcyjnych, przedstawiciele PAN, uczelni
IPiP
absolwenci
studenci
oraz
liczni
badawczych współpracujących
tego kierunku.
Po wystąpieniach gości oficjalnych wręczeniu odznaczeń, dyrektor Instytutu, profesor
Politechniki Łódzkiej, dr hab. Barbara Surma-Ślusarska przedstawiła historię papiernictwa
na Politechnice Łódzkiej a Jej zastępcy kierownicy zakładów zaprezentowali dorobek w
poszczególnych dziedzinach działalności. Pierwsza część sesji zakończyła się składaniem
i

z

i

i

i

i

i

życzeń jubileuszowych.
Po przerwie wysłuchano referatu Michała Jarczyńskiego, prezesa Arctic Paper Kostrzyn
na temat perspektyw rozwoju przemysłu papierniczego. (Obszerne omówienie referatu zamieszczamy
str. 201 niniejszego numeru Biuletynu). Na zakończenie sesji zwiedzono w
laboratoria Instytutu.
pracownie
grupach
gratulacji

i

na

i

-
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Wygłoszony na sesji referat prof. dr hab. Barbary Surmy-Ślusarskiej został opublikowany
w nr 10 Przeglądu Papierniczego na str. 605-606.
W tym miejscu trzeba przypomnieć, że papiernicy wnieśli znaczący wkład w uruchamianiu pierwszych fabryk płyt pilśniowych w Polsce. Przemysł płytowy nie miał wówczas swoich
fachowców musiał korzystać z papierników, którzy ze względu na daleko posunięte podobieństwo procesów technologicznych w obu tych branżach wzięli na siebie rolę instruktorów
później, aż do ostatnich lat zakłady płyt pilkształcących młode kadry płyciarzy. Również
śniowych korzystały nie jeden raz z pomocy naukowców z Instytutu Papiernictwa Poligrafii,
między innymi z pomocy specjalistów z Zakładu Maszyn Papierniczych Płytowych, kierowanego przez prof. dr hab. Włodzimierza Kawkę.
Należy więc życzyć Instytutowi dalszego, pomyślnego rozwoju umacniania już dzisiaj
wysokiego autorytetu naukowego.
Redakcja
i

i

i

i

i

Jubileusz 60-lecia studiów na Wydziale Technologii
Drewna SGGW w Warszawie

2 grudnia 2006r. Wydział Technologii Drewna SGGW obchodził jubileusz 60lecia studiów.
ldea utworzenia odrębnych studiów w zakresie technologii drewna zaczęła kiełkować
jeszcze w latach przedwojennych, jednak dopiero po wojnie została ona formalnie wysuw 1945r. Po opracowaniu programu studiów
nięta przez Radę Wydziału Leśnego SGGW
schematu organizacyjnego projektowanego wydziału, uchwałą Senatu Akademickiego

W dniu

1

i

już

i

SGGW z dnia 15 lutego 1946r. utworzono najpierw Oddział Technologii Drewna przy Wydziale Leśnym, który po pięciu latach, w dniu 1 września 1951r. został przekształcony na
Wydział, pierwszy w Europie (poza ZSRR) wydział wyższej uczelni poświęcony zagadnieniom drzewnictwa.
orędownikiem utworzenia
głównym organizatorem odrębnych studiów
drzewnych był prof. dr hab. Franciszek Krzysik, ówczesny prorektor SGGW a w 1951r. dzieInicjatorem,

i

kan Wydziału Leśnego. Pierwszym dziekanem WTD został z-ca prof. mgr K. Szczerbakow.
Wydział Technologii Drewna w czasie swego istnienia podlegał wielu zmianom organizalaboratoryjne.
cyjnym kadrowym, cały czas wzbogacając swoje zaplecze aparaturowe
Największym chyba osiągnięciem Wydziału było wykształcenie 3246 fachowców (w tym
700 w ramach studiów zaocznych), którzy wespół z absolwentami powstałego później
Wydz. Techn. Drewna AR w Poznaniu stworzyli rozwinęli od podstaw potężny już dzisiaj
przemysł drzewny, będący jednym z ważnych filarów gospodarki narodowej.
Jednocześnie z działalnością dydaktyczną prowadzone były badania naukowe zarówno
na poziomie podstawowym, jak praktycznym. Bezpośrednia współpraca z zakładami produkcyjnymi przyniosła wiele udoskonaleń nowych rozwiązań procesów technologicznych.
Liczne z nich były wynikiem badań w ramach rozpraw doktorskich
habilitacyjnych. Rada

i

i

i

i

i

i
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Drewna SGGW nadsła 141 stopni doktora nauk technicznych

Wydziału Technologii

i

32

stopnie doktora habilitowanego.
Uroczystości jubileuszowe miały miejsce na terenie Campusu SGGW na Ursynowie, dokąd Wydział przeniósł się z ul. Rakowieckiej na jesieni 2003r. (patrz Biul. Inform. OBRPPD
3-4/2003, str. 223-225).
W pierwszym dniu odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi dr hab. Włodzimierzowi Prądzyńskiemu z Wydziału Technologii Drewna AR w Poznaniu. Laudację wygłosił prof. dr hab. Witold Dzbeński, który omówił dorobek naukowy dydaktyczny prof. Wł Prądzyńskiego podkreślając szczególnie jego zasługi dla Wydziału
Technologii Drewna SGGW. Posiedzenie Senatu, podczas którego nastąpiło odczytanie
napisanego łacinie dyplomu doktora h.c. miało miejsce w reprezentacyjnej Auli Kryształowej Uczelni. W programie znalazł się także referat pt.: „60 lat studiów technologii drewna
w SGGW” autorstwa prof. dr hab. M. Matejaka. Na uroczystości obecni byli oprócz zaproszonych gości oficjalnych, liczni absolwenci Wydziału.
Drugi dzień obchodów rozpoczął się od zebrania w Auli przybyłych na Jubileusz absolwentów z władzami Wydziału, podczas którego odczytane zostały nadesłane listy gratulacyjne (w tym od Dyrekcji OBRPPD). Krótkie przemówienia wygłosili też dwaj absolwenci z
1949r.: prof. dr hab. A.O. Korczewski z 1950r., mgr inż. J. Praźmo. Następnie, po złożeniu
kwiatów pod tablicami pamiątkowymi profesorów Wydziału — Franciszka Krzysika Jerzego
Żyteckiego goście zwiedzili Wydział spotkali się z kadrą akademicką w Katedrach Zakładach.
Wieczorem wiele osób spotkało się na balu. Ogółem w uroczystościach jubileuszowych
wzięło udział 280 absolwentów oraz 93 zaproszonych gości. Wręczono im wydane z
okazji dwutomowe opracowanie pt.: „60 lat studiów technologii drewna”. W tomie I, czyli w
„Kronice jubileuszowej” znalazło się omówienie historii
struktury Wydziału, działalności
naukowej dydaktycznej, jednostek organizacyjnych, działających emerytowanych nauczycieli akademickich wreszcie przypomnienie tych, którzy odeszli. W tomie Il pomieszczono
tych, którzy uzyskali na Wydziale doktoraty habilitacje.
wykaz wszystkich absolwentów
Włodzimierz Oniśko
i

po

|

i

i

i

i

tej

i

i

i

i

i

i

Posiedzenie Rady Naukowej OBRPPD
W dniu 6 grudnia 2006 roku miało miejsce kolejne posiedzenie Rady Naukowej OB-

RPPD. Rada Naukowa została zapoznana ze stopniem wykonania zadań rzeczowych
sytuacją Ośrodka po 10-ciu miesiącach działania w br. Rok 2006 jest kolejnym dosyć trudnym rokiem w działalności Ośrodka z powodu niedostatecznego spływu zleceń na prace
badawczo-rozwojowe usługi oraz z powodu stosunkowo małego udziału prac finansowanych z funduszy centralnych na naukę. Wynik finansowy za 10 miesięcy jest jednak dodatni,
a spodziewana jest jego poprawa wynikająca z kończenia rozliczania szeregu prac w IV
i

i

i

kw.

br.

w
-
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Na posiedzeniu omówiono również założenia do planu prac na rok 2007. Na razie ilość
zleceń
niewielka ale, jak miało to miejsce dotychczas, zasadniczy ich napływ nastąpi na

jest

przestrzeni przyszłego roku. Podobnie, jak w poprzednich latach brak jest z przemysłu zleceń na prace badawcze
rozwojowe ukierunkowane na przyszłe potrzeby przemysłu. Obecnie Ośrodek oprócz realizacji projektów celowych dla przemysłu płyt drewnopochodnych
bierze udział, w pracach finansowanych centralnie, nad recyklingiem materiałów włóknistych
niektórych materiałów syntetycznych.
Ważną poruszoną sprawą była przyszłość Ośrodka. Minister Gospodarki podjął decyzję o
komercjalizacji dużej grupy ośrodków badawczo-rozwojowych w tym OBRPPD. WMinisterstwie postępowanie w kierunku komercjalizacji zostało już rozpoczęte zwróciło się ono o
sprawie. Stanowisko Rady zostało uzgodniozajęcie przez Radę Naukową stanowiska
ne w wyniku długiej ożywionej dyskusji. Ostatecznie uznano, że najwłaściwszą formą komercjalizacji OBRPPD w istniejącym systemie prawnym będzie przekształcenie go w spółkę
prawa handlowego przy utrzymaniu statusu jednostki badawczo-rozwojowej zachowaniu
wynikających z tego pewnych przywilejów przysługujących tego typu jednostkom.
Ostatnim punktem posiedzenia było wygłoszenie przez prof. dr hab. Włodzimierza Oniśko
referatu, którego drugim współautorem był Maria Antoni Hikiert. Tytuł referatu: Przemysł płyt
drewnopochodnych w Polsce; wczoraj-dziś-jutro. Posiedzenie zakończyła dyskusja nad
referatem.

i

i

i

tej

i

i

RoK

Z PRZEMYSŁU PŁYT DREWNOPOCHODNYCH

Kronospan otwiera nową linię technologiczną płyt
wiórowych w Szczecinku
Po pożarze wydziału płyt wiórowych, który wybuchł w Szczecinku w czerwcu 2005r.
zniszczenia były tak wielkie, że właściciel zdecydował się na całkowite usunięcie wszystkich
trzech linii na zainstalowanie w tym samym miejscu nowych urządzeń.
Prace budowlane rozpoczęły się 6 października 2005r. Mimo wyjątkowo ostrej zimy, kiedy to temperatury spadały nawet do —-30*C tempo prac było rekordowe. W montażu maszyn
urządzeń brali udział fachowcy z Włoch, Szwajcarii, Austrii Niemiec. W rezultacie uroczyste otwarcie nowej linii świętowano już 8 września 2006r. w obecności 300 gości prezesa
Grupy Kronospan, Petera Kaindla.
Sercem linii jest ciągła prasa firmy Dieffenbacher o długości 52 m. Mogą być
niej produkowane płyty o grubości od 6 do 30 mm, szerokości od 2500 do 1830 mm długości od
2,5 do 5,6 m. Wydajność urządzenia wynosi 500000 mó/rok jest ona o 50% wyższa od
wydajności wszystkich trzech starych linii.
Inwestycja objęła wszystkie etapy procesu produkcyjnego poczynając od placu drzewnego przez przygotowanie zrębków, suszarnie aż do szlifowania gotowych płyt.
którymi obProdukcja nakierowana zostanie w dużym stopniu na kraje skandynawskie,
rót w ostatnich dwóch latach zwiększył się pięciokrotnie osiągnął poziom 8 mln Euro. Również przemysł meblarski w Polsce odniesie tu korzyści, ponieważ w ostatnim roku wystąpił
wyraźny niedobór płyt wiórowych, który spowodował wzrost cen.
Nowa inwestycja zwiększy liczbę zatrudnionych w fabryce o 100 umożliwi powstanie
około 1000 miejsc pracy w firmach kooperujących.
Na zakończenie trzeba jeszcze zaznaczyć, że Grupa Kronospan nosiła się z zamiarem
uruchomienia w 2006r. fabryki płyt OSB w Tyrowie koło Ostródy, jednakże musiała zrezytych planów ze względu na naciski wywierane na lokalne władze przez lobby
gnować
i

i

i

i

na
i

i

z

i

i

z
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ekologiczne. W rezultacie fabryka taka została zbudowana,

lecz

już nie w Polsce, a poza

naszymi granicami, w okolicach Rygi.
Wg.:

Janusz Bekas: "Kronospan feiert Einweihung der Neuanlage in Szczecinek”. Holz-

WO.

Zentralblatt, 2006, nr 38, str. 1087.

Sklejkopodobne, masywne płyty z desek
Najnowsze analizy rynku wskazują na wyraźny wzrost zapotrzebowania na masywne
elementy płytowe. Obecnie produkcja tych elementów w Europie wynosi około 100000 m”.
Przypuszcza
że w ciągu najbliższych 5-10 lat wzrośnie ona jeszcze bardziej. W związku
z tym przed instytucjami naukowymi stoją poważne zadania badawcze.
instytut Budownictwa Drewnianego Technologii Drewna Uniwersytetu Technicznego w
Grazu widzi tu następujące problemy do opracowania:
3. Mechaniczne
budowlano-statyczne aspekty związane ze stosowaniem sklejkopodobnych płyt z desek.
4. Montaż elementów konstrukcji (chodzi tu m. innymi o opracowanie odpowiednich
sposobów łączenia elementów płytowych — patrz rys.1.).

się,

i

i

Rys. 1. Sposoby połączeń ściana-strop-ściana:
a) na śruby, b) na przetyczki (sztyfty)

w
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5.

6.

katalog elementów budowlanych. Istotna różnica między lekkim
masywnym budownictwem drewnianym polega na tym, że w budownictwie masywnym ścianie zewnętrznej warstwa izolacyjna jest wyraźnie oddzielona od warstwy
nośnej. Dla przenoszenia obciążeń w obydwu sposobach budowania stosowane są
zupełnie inne wyroby. W przeciwieństwie do budowniciwa lekkiego, w którym do
przenoszenia tych obciążeń stosowane są elementy cienkie, płaskie oraz listwowe, w
budownictwie masywnym używa się wielkoformatowych, grubych płyt (patrz rys.2).
Opracowanie systemu budownictwa
architektury.
Przepisy, normy

i

i

i

a

b
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Rys. 2. Porównanie konstrukcji lekkiej (a)

i

masywnej (b)

W.O.

Wąg.:

Holz-Zentralbłatt 2006, nr 33, str. 923

Badania w zakresie lekkich materiałów
drewnopochodnych w Austrii

W Austrii, gdzie przemysł leśny i drzewny jest po turystyce drugim dostarczycielem dewiz, powołane zostało w 2001r., w celu wzmocnienia badań w dziedzinie drzewnictwa, Centrum Kompetencyjne „Wood K plus”. Centrum współpracuje z 8 różnymi Instytutami Katei

skupia około 100 współpracowników. Dysponując rocznym budżetem w wysokości 3,6 min euro koordynuje 30 projektów badawczych, wykonywanych z
udziałem partnerów przemysłowych.
Centrum podzielone
na cztery działy z następującymi, głównymi kierunkami badań:
—
Drewno lite drzewne materiały łączone (Wiedeń),
drami uniwersyteckimi

i

jest
i

(Linz/Wels),

—

Materiały drzewno-polimerowe

—

Chemia drewna

—

Wood Carinthian Competence Center/W3C (St.Veit/Glan).

i

celulozy (Lenzing),
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drzewnych materiałów łączonych” występuje następująca,
podstawowa tematyka badawcza:
—
Modyfikacja biotechnologiczna enzymatyczna,
—
Jakość drewna
składniki drewna,
—
Optymalizacja istniejących
opracowanie nowych tworzyw drzewnych, w tym
tworzyw łączonych,
—
Klejenie oraz mikro- nanoanalityka,
—
Suszenie drewna.
W obrębie „Drewna litego

i

i

i

i

i

Lekkie materiały jako zasadnicze wyzwanie
Lekkie płyty dzielą się na płyty z porowatą lub spienioną warstwą środkową na płyty z
warstwą o kształcie komórek. Do pierwszych można zaliczyć takie wyroby, jak „Recoflex”
(produkt składający się z drewna, lateksu i granulatu korkowego sprasowanych z poliuretai

nem), „Waro-foam” (spieniona żywica syntetyczna wzmocniona włóknami szklanymi), „Alporas” (piana aluminiowa), „Kapa-Piatte” (spieniony poliuretan), „Topan Leicht” (lekka płyta
MDF), „SLP” firmy Iwood (drewno i piana skrobiowa) (patrz Biul. Inform. OBRPPD nr 1-

2/2003, str. 68-69).
Do płyt z systemem komórkowym należą: „Swap-Platte”, „Egger-Eurolight”
bezramowa
lekka płyta z wewnętrznymi przegródkami
MDF.
Jeśli chodzi o drzwi, zabucienkiej płyty
dowy wnętrz produkcji mebli, to tu stosowane są głównie płyty z papierową warstwą wewnętrzną typu plastra miodu.
Wspólnym problemem dla płyt komórkowych różnej konstrukcji jest zagadnienie obróbki
krawędzi oraz łączenia płyt. Coraz większe grubości blatów innych części mebli łącznie z
powszechnym trendem do kupowania mebli montowanych w domu skłaniają do opracowywania lekkich elementów konstrukcyjnych.
W projekcie badawczo-rozwojowym „Wood K plus” chodzi o opracowanie zupełnie nowej,
lekkiej płyty drewnopochodnej o doskonałych własnościach technologicznych. Płyta ta ma
mieć konstrukcję podobną do znajdującej się już na rynku płyty pod nazwą „LightwoodPlatte” ze środkową warstwą z „postawionego na sztorc” drewna balsy.
Przy zamianie drewna balsy na drewno świerkowe można uzyskać zmniejszenie kosztów
materiałowych. Poza tym ze względu na dobre własności mechaniczne świerka uzyska się
bardzo wysoką wytrzymałość na ściskanie zginanie. Elementy warstwy środkowej stojące
prostopadle do powierzchni płyty umożliwią łatwe okrawędziowanie.
W perspektywie jest opracowanie porowatego tworzywa drzewnego na bazie mieszaniny
drewna mąki w oparciu o doświadczenia firmy Iwood (płyta spieniona, zaklejana skrobią).
i

z

i

i

i

i

W.O.
Wg: Holz-Zentralblatt 2006, nr 33, str. 953.
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oferuje krzesła z kompozytu drewno-plastyk
montowane w systemie zatrzaskowym
W katalogu firmy lkea na 2007r. demonstrowany jest nowy wyrób w postaci
IKEA

krzesła „na
biegunach” wykonanego po raz pierwszy w całości z kompozytu drewno-plastyk (WPC Wood Piastic Composite). Krzesło, składające się z sześciu elementów jest unikatowe z
tego względu, że jego montaż nie wymaga żadnych śrub wykonywany
przez klienta w
domu za pomocą połączeń zatrzaskowych. Jest to oczywiście duże ułatwienie.
i

jest

Rys. 1. Krzesło z kompozytu drewno-plastyk
Kompozyt, noszący nazwę „Ellan” składa się z mniej więcej jednakowych ilości pochodzącego
recyklingu polipropylenu i z włókien drzewnych pochodzących z kolei z odpadów.

z

Elementy konstrukcyjne krzesła

są otrzymywane w procesie wytłaczania w ektruderze.

WO.

Wg.: Holz-Zentralblatt 2006, nr 38, str. 1088.

Ruszyła wielkoprzemysłowa produkcja lekkich,
bezramowych płyt komórkowych
29 sierpnia wyprodukowano po raz pierwszy w skali wielkoprzemysłowej lekką, bezrapłytę komórkową „Eurolight” w zakładzie St. Johann firmy Egger w Austrii.
Cała inwestycja zamknęła się sumą 25 mln euro.
Przewiduje się zastosowanie tych płyt przy produkcji lekkich mebli, wyposażenia sklepów, zabudowy targów, przy produkcji drzwi wewnętrznych, blatów stołów, regałów, blatów
kuchennych, podłóg, itp.
mową

w
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W końcu października przewidziane było osiągnięcie pełnej wydajności, równej ponad
1000 m”, lub 30000 m? płyt na dobę
przeliczeniu na płyty o grubości 30 mm.
Nie przewiduje się trudności z wykorzystaniem linii ze względu na przejawiane
zainte-

w

już

resowanie ze strony klientów ze Skandynawii, Niemiec, Grecji, Francji a nawet z Chin.
Szef firmy, Michael Egger ocenia otwarcie tej linii produkcyjnej jako początek nowej ery w
mebiarstwie.
Przy odpowiednim zapotrzebowaniu płyty „Eurolight” mogą być dostarczane do zakładów
meblarskich jako półprodukty.
Płyty wytwarzane są w dwutaśmowej prasie o długości 34 m firmy Siempelkamp. Wymiar
produkowanych płyt wynosi 5610 x 2070 mm przy grubościach od 15 do 100 mm.
Górną dolną warstwę stanowić może albo cienka płyta wiórowa, albo MDF
grubości
od 3 mm. Środek tworzy kartonowy plaster miodu. Zdecydowano
na klej poliuretanowy
łączący poszczególne warstwy na zimno. W porównaniu do kleju mocznikowego ma
nie wprowadza do
zaletę, że nadaję płycie optymalną stabilność wysoką wytrzymałość

o

i

się

i

wyrobu wody.

i

on

tę

Warstwy zewnętrzne mogą być wykonane stanie surowym, jak też wykończonym.
Opracowane zostały różne rodzaje okuć sposobów łączenia.
Celem jest wprowadzenie lekkich płyt do meblarstwa jako produktu standardowego.

i

WO.

Wg.: Holz-Zentralblatt 2006, nr 38, str. 1089.

Słoma jako dodatkowy surowiec do produkcji płyt MDF

Zasoby słomy pszenicznej, które można by wykorzystać przemysłowo oceniane są w
Niemczech na ok. 1,34 mln t/rok. Podejmowane próby produkcji na bazie tego surowca płyt
typu wiórowego zarówno w Niemczech, jak w USA oraz w Kanadzie kończyły się w większości wypadków niepowodzeniem. Obecne narastające coraz bardziej trudności w zaopatrzeniu zakładów płytowych w surowiec drzewny skłoniły mimo tego do przeprowadzenia
prób wykorzystania słomy jako dodatku do drewna przy wytwarzaniu płyt typu MDF.
Przeprowadzono szeroko zakrojone badania w skali ćwierć technicznej. Słomę rozwłókniani przy różnych parametrach ciśnienia, temperatury czasu. Masę włóknistą słomową
mieszano w różnych stosunkach z defibratorową masą sosnową (przemysłową), lub też
rozwłókniano drewno
słomę jednocześnie razem. Wysuszone włókna zaklejano bez innych dodatków klejem mocznikowo-formaldehydowym, takim samym klejem wzmocnionym
melaminą, fenolowo-formaidehydowym, melaminowo-mocznikowo-formaldenydowym oraz
izocyjanianowym. Wytwarzano płyty różnej gęstości od 450 kg/m* do 750 kg/m* przy tempeczasie prasowania 15 s/mm.
raturze 200%C
Otrzymane płyty badano według normy DIN EN 622 cz.5 oceniano według wymagań
płyt MDF (płyty ogólnego przeznaczenia do stosowania w warunkach suchych), MDF.H
i

i

i

i

i

i

i

dla
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(płyty ogólnego przeznaczenia do stosowania w warunkach wilgotnych),
przenoszenia obciążeń do stosowania w warunkach suchych).
Wyniki badań

MDF.LA (płyty do

i

ich dyskusja zostały szczegółowo przedstawione w referowanym, obszernym artykule, do którego odsyłamy zainteresowanych. Tutaj ograniczamy się tylko do ich
i

podsumowania.
Badania wykazały, że zastosowanie słomy pszenicznej do produkcji płyt typu MDF
przynajmniej częściowo możliwe.
Otrzymane rezultaty wykazały bardzo dobrą przydatność żywicy PMDI do otrzymywania
płyt ze 100% słomy. Przy stopniu zaklejenia 5% spełniały one wymagania dla płyt typu MDF
MDF.H. W przypadku płyt MDF.LA zbyt mała była tylko wytrzymałość na zginanie.
Zastosowanie żywic kondensacyjnych nie dało zadowalających rezultatów.
Częściowa zamiana włóknistej masy drzewnej masą słomową przy zastosowaniu kleju
mocznikowego mocznikowego wzmocnionego melaminą wykazała, że przy udziale masy
słomowej w wysokości 25% mogą zostać z łatwością spełnione wymagania dla płyt typu

jest

i

MDF

oraz

MDF.LA.

Przy zaklejaniu PMDI uzyskano dla wszystkich udziałów słomy dobre rezultaty dla
wszystkich typów płyt. Tak samo, jak przy żywicach kondensacyjnych obserwowano polepszenie się własności płyt przy wzrastającym udziale masy drzewnej.
Tak więc można stwierdzić, że wykorzystanie masy słomowej jako częściowego substytutu masy drzewnej przy zakiejaniu klejem mocznikowym jest możliwe przy produkcji płyt
MDF przeznaczonych do zastosowania w pomieszczeniach zamkniętych (meble, wyposażenie wnętrz). Ze względów techniczno-technologicznych należy zalecać mieszanie zrębków drzewnych słomowych przed ich wspólnym rozwłóknianiem.
W przypadku stosowania żywicy izocyjanianowej płyty mogą znaleźć zastosowanie w
i

i

budownictwie.

Produkcja płyt MDF z samej słomy będzie się wiązała z wyższymi kosztami żywicy PMDI
z wydłużeniem czasu prasowania. Oprócz tego należy wziąć pod uwagę sezonowość dostaw surowca, konieczność składowania, niską gęstość załadowczą
inne negatywne
aspekty. Dlatego też słomę można obecnie rozpatrywać wyłącznie jako surowiec dodatko-

i

i

WY.

WO.

Wg.: T. Schulz: „Strohbeimischung bei der Herstellung von MDF” Holz-Zentralbiatt 2006,
nr 40, str. 1179, 1180.

Żywice fenolowo-formaldehydowe modyfikowane
białkami pszenicy
Firmy Dynea Erkner GmbH, Cargill Vilvoorde oraz IHD Drezno podjęły wspólne badania
mające na celu opracowanie żywicy fenolowo-formaldehydowej modyfikowanej białkami

zbóż (pPF). Przyjęto założenie, że modyfikacja będzie miała miejsce na etapie syntezy

Ży-

o
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wicy. Koncepcja opiera się na wykorzystaniu reakcji między metylolowanymi białkami a
metylolowanym fenolem'. Źródłem białek będzie gluten otrzymywany jako produkt uboczny
w produkcji skrobi pszenicznej.

Ponieważ kleje tego rodzaju mogą znaleźć zastosowanie w produkcji sklejki oraz płyt
OSB MDF, siłą rzeczy rynkowa pozycja producentów klejów oraz wytwórców skrobi zostanie umocniona. Uzyskane wyniki mają znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale również ekoloi

giczne. Otwierają nowe możliwości częściowego zastąpienia syntetycznych substancji wiążących związkami pochodzenia naturalnego. Jest to o tyle istotne, że chemia związków
syntetycznych oparta jest na chemii węgla, gazu ropy naftowej, których zasoby nieuchronnie się kurczą, a ich ceny ulegają wahaniom zależności do sytuacji politycznej. Nadto, nieustannie rosnąca konsumpcja powoduje stały wzrost cen tych surowców.
Próby aplikacji związków wiążących pochodzenia naturalnego, w głównej mierze odnoszą się do żywic fenolowych, które są szeroko używane przy wytwarzaniu materiałów pochodzenia drzewnego o podniesionej wodoodporności.
i

w

pięciu etapach:
Rozwiązanie problemu zaplanowano
Opracowanie żywicy fenolowo-formaldehydowej modyfikowanej białkami (pPF) do zaklejania płyt wiórowych (P3, P5 wg EN 312), OSB (OSB/3, OSB/4 wg EN 300) oraz
MDF (MDF.H MDF.HLS wg EN 622-5) z uwzględnieniem różnorodnych parametrów
technologicznych.
2. Modyfikacja żywic fenolowych w kierunku przyspieszenia utwardzania (m.in. poprzez
dobór takiej ilości formaldehydu, aby jego nadmiar działał katalizujaco lub poprzez
zmianę pH).
3.
Wprowadzenie do składu żywicy maksymalnej ilości składników naturalnych.
4.
Wybór produktów białkowych z uwzględnieniem ich długoterminowej dostępności, możliwości przechowywania oraz stałej jakości.
5.
Modyfikacje składników białkowych w kierunku zwiększenia możliwości zmienności
m.in. niskiej lepkości zawiesin o wysoskładu oraz większych możliwości dozowania
kiej zawartości suchej masy.
Powyższa metodyka postępowania pozwoliła zaprojektować, zsyntezować poddać badaniom modyfikowane białkami żywice fenolowo-formaldehydowe niskiej zawartości formaldehydu
wysokiej odporności na wilgoć. Zsyntezowane żywice zawierały od 10 do 30%
1.

tj.

i

i

związków naturalnych.
Żywice użyte zostały do produkcji jednowarstwowych płyt wiórowych, płyt OSB

Właściwości płyt wiórowych w porównaniu z płytami zaklejanymi
PF oraz z normami przedstawia Tabela 1.

"

Grupa metylolowa: -CH;-OH

i

MDF.

niemodyfikowanym klejem

Tabela
r
|
|

w

Wytrzymałość spoiny, N/mm”
mm

spoiny po 2

h

gotowania,

Pęcznienie po 24 h w wodzie, %
Zawartość formaldehydu, mg/100g

o,

1

Wg
normy

10% pPF.

10% PF.

(57

0.59-0.77

1.06-1.13

0.77

312
0.45

0.13-0.19

0.36-0.39

0.18

0.15

13.6-11.6
0.56-0.32

14.0-13.2

15.4

11

3.93-2.64

1.89

<6.5

EN

Na uwagę zasługuje fakt bardzo niskiej emisji formaldehydu z płyt klejonych pPF. Można
na tej podstawie twierdzić, że białka pełnią rolę środka wiążącego formaldehyd. Nadto, w
odróżnieniu od zwykłego kleju PF, kleje modyfikowane białkami dają spoinę jasną, co nie

jest bez znaczenia estetycznego.
Płyty OSB wykazywały parametry zbliżone do płyt klejonych zwykłym klejem melaminowo-mocznikowo-fenolowo-formaldehydowym — Tabela 2.
Tabela 2
9% MUPF

Wrony

28.2

20

3980
0.74

3500

0.66

0.13

0.15

0.13

12.4

10.7

15.0

0.37

4.65

<6.5

9%

Wytrzymałość na zginanie, Nimm”
Moduł elastyczności, N/mm”
Wytrzymałość spoiny, N/mm”
Wytrzymałość spoiny po 2 h gotowania, N/mm?
Pęcznienie po 24 h w wodzie, %
Zawartość formaldehydu, mg/100g

pF

28.2
4040

0.32

Wyniki badań płyt MDF klejonych systemem pPF zestawiono w Tabeli 3 z parametrami
płyt MDF klejonych zwykłym PF.

Tabela 3
12% PF

9% PF

Wanory

Wytrzymałość spoiny, N/mm”
Wytrzymałość spoiny po 2 h gotowania, N/mm”

o
1.17

1.08

0.97

0.16

0.12

0.10

0.80
0.15

Pęcznienie po 24 h w wodzie, %
Zawartość formaldehydu, mg/100g

9.7

12.8

13.1

10

0.16

1.55

0.96

<6.5

MDF okazały się na tyle zachęcające, że podjęte
wdrożeniowe
dalsze
na skalę techniczną. Obok podniesionej odporności na
zostały
prace

Wyniki uzyskane dla płyt wiórowych

i
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wodę, płyty charakteryzują się tak niską emisją formaldehydu, że bez trudu spełniają najsurowsze japońskie normy. Dodatkowo, biorąc pod uwagę dostępność glutenu na poziomie
100 tys. ton/rok, spodziewać się można dużego znaczenia rynkowego
Wg:

D.

takiej

modyfikacji.
opr. Mariusz Mamiński
Krug, S. Tobisch, W.Hepp, A. Gozzi: "New Low-Emissive Resins for Moisture-

Resistant-Bonded Wood-Based Panels”, 5" European Wood-Based Panel Symposium, 4-6
October, 2006, Hannover, Niemcy

Zastosowanie kleju w postaci spienionej do wytwarzania

sklejek

Operacja nanoszenia kleju realizowana jest w polskich zakładach sklejkarskich przy zastosowaniu walców klejarskich. Do innych, nie stosowanych u nas, możliwości naniesienia
kleju na powierzchnię forniru można zaliczyć: natrysk, polewanie oraz wytłaczanie (ekstruzję) kleju spienionego.
Nanoszenie kleju w postaci spienionej (wytłaczanie na fornir) zbliżone jest ideowo do
postaci „ciągłej kurtyny”, ale
polewania przy czym w tym przypadku klej nie jest podawany
w postaci szeregu pojedynczych pasm (rys. 1). Samo spienianie zaś pozwala na redukcję
kosztów
produkcji

w

sklejki

poprzez:
zmniejszenie zużycia
możliwości

kleju,

nakładania na fornir
klejowej

żywicy

o

wyższej reaktywności
możliwości
jak
zwiększenia
i

wilgotności

fornirów.

Prezentowany sposób
nanoszenia kleju w
spienionej
postaci
Rys. 1. Wytłaczanie (ekstruzja) spienionego kleju na powierzchjednak
posiada
nię forniru (1)
również
wady do
których należy zaliczyć przede wszystkim (1): małą prędkość linii, trudności przy nanoszeniu
kleju na forniry o różnej klasie jakości oraz problemy z przemieszczaniem tych fornirów,
czułość spienionego kleju na wzrost temperatury (powodowany również przez samo urządzenie), konieczność częstego mycia głowicy ze względu flokulację proteinowych składników masy klejowej. Dodatkowo przy spienionym kleju utrudnione jest zamienne stosowai

na

-

nie innych metod nanoszenia, jak
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trudno jest

istniejące receptury mas klejowych.
Na konferencji „Wood Adhesives” w San Diego (Califormia, USA) 2-4 listopada 2005
(1) oraz na 5" European Wood-Based Panel Symposium w Hanoverze (Niemcy) 4-6 paźi

modyfikować

r.

dziernika 2006 r. (2) zaprezentowane zostały nowe rozwiązania dotyczące zarówno urządzeń nanoszących jak spienionego kleju, eliminujące w dużej mierze wyżej wymienione
i

wady.
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kieju
przygotowaniu masy klejowej jest ona
do
wprowadzana
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filtrującym
spieniaagregatu
jącego, gdzie po
wymieszaniu
ze
powiesprężonym
Rys. 2. Schemat linii do nakładania spienionego kleju (1,2)
trzem jej objętość
wzrasta 7-krotnie. Następnie klej jest podawany poprzez głowice wytłaczające na fornir
(rys.1). W nowym rozwiązaniu głowice są tak skonstruowane, że szerokość ich pracy
regulowana każdorazowo odpowiada szerokości przemieszczającego się pod nimi forniru.
Po naniesieniu kleju fornir kierowany jest na urządzenie wałowe, które rozprowadza klej po
całej powierzchni.
W przedstawionym rozwiązaniu mogą być stosowane typowe żywice klejowe zarówno
fenolowe jak aminowe wraz z tradycyjnymi wypełniaczami (mąka pszeniczna, mączka
drzewna, kreda, skrobia, mączka z pestek oliwek, mączka z łupin migdałów, taniny itp.). W
przypadku żywic na spienianie ma wpływ stopień kondensacji, rozkład masy cząsteczkowej,
alkaliczność oraz zawartość suchej masy. Dodatek środka spieniającego do masy klejowej
zawiera się w ilości 1-4%. Należy tu dodać, że w ramach prezentowanego projektu przebadanych zostało około 21 różnych środków spieniających, przy czym zgodnie z założeniami
były one rozpuszczalne w żywicy klejowej wykazywały mniejszą tendencję do wytrącania
się flokulacji. W efekcie końcowym udało się obniżyć naniesienie kleju o 20-30% (z 260150 g/m? na 150-110 g/m?) bez uszczerbku dla wytrzymałości spoin. Przy naniesieniach
Utwardzacz

(s

Ź

Md

Agregat
spieniający

X

H

jest

i

i

i

i

na

ich efektywność duży wpływ mają jednak warunki nanoszenia jak i japoniżej 130g/m
kość forniru. Dzięki zmniejszeniu ilości kleju uzyskano dodatkowo również mniejszą emisję
formaldehydu dla żywic aminowych. W przypadku klejenia fornirów brzozowych żywicą MUF
(melaminowo-mocznikowo-formaldehydowa) przy nakładarce walcowej naniesieniu kleju
i

-
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140-150 g/m? emisja ta wynosiła średnio 2,9 mg/kg, zaś przy wytłaczaniu żywicy spienionej
w ilości 110 g/m? emisja wynosiła średnio 2,2 mg/kg.
Piotr Borysiuk

Na podstawie:
1.

2.

Rainio J., 2005: A new approach to plywood foam gluing. Konferencja Wood Adhesives, San Diego, California, USA, 2-4.11.2005 r. www.forestprod.org/confpast.html
Rainio J., 2006: Foam gluing — a new approach to plywood production. 5" European
Wood-Based Panei Symposium, Hannover (Niemcy) 4-6.10.2006

r.

Ekologia a płyty drewnopochodne
Udział procesów technologicznych materiałów drewnopochodnych w ogólnym pogarszaniu się stanu środowiska jest niewielki w porównaniu z negatywnym wpływem czynników
mających charakter globalny. Jednakże zanieczyszczenie biosfery powstaje w wyniku su-

się działań zarówno pojedynczych ludzi, jak

wszystkich jednostek produkcyjnych.
Dlatego też przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia niebezpieczeństwa totalnej katastrofy ekologicznej powinny być podejmowane na wszystkich szczeblach.
Wzrost destrukcyjnego, antropogenicznego wpływu na biosferę ma charakter wykładniczy
jest już bliski granicy samoregulacji. Po jej przekroczeniu wystąpią nie dające się dziś
biosfery. Przyroda nie będzie w stanie uporać
przewidzieć następstwa dia człowieka
z
W
ich
wyniku
zanieczyszczeniami typu promieniowania radioaktywnego chemicznego.
wzrośnie liczba
nagromadzenia zmniejszy się liczba różnorodnych form biologicznych
zachorowań typu genetycznego, ponieważ zatruwanie wyższych organizmów metalami
ciężkimi, pierwiastkami promieniotwórczymi itp. niszczy aparat genetyczny powoduje powstawanie mutacji.
Człowiek musi korzystać z darów natury, jednak powinien on równoważyć swoje potrzeby
z jej możliwościami. Dzisiaj jest rzeczą oczywistą, że postęp naukowo-techniczny globalny
kryzys ekologiczny są dwiema stronami strategii opanowania przyrody.
W powszechnym obiegu są obecnie dwa pojęcia: koewolucja człowieka
przyrody oraz
mowania

i

i

i

się

i

i

i

i

i

imperatyw ekologiczny.
Koewolucja oznacza konieczność harmonicznego rozwoju przyrody społeczeństwa jako
niezbędnego warunku rozwoju ludzkości przejścia do epoki noosfery, czyli sfery działalności ludzkiego rozumu i techniki.
i

i

nie-

Pojęcie ekologicznego imperatywu, ekologicznego zakazu zawiera szereg warunków
zbędnych dla realizacji takiego przejścia — przede wszystkim zakaz wojen.
Obliczono, że wystarczy 1% obecnie istniejącego potencjału jądrowego, aby nastąpiło
roślin w wyniku pożarów ogromzniszczenie na ziemi wszystkich organizmów wyższych
nych ilości sadzy, która zgromadzi się w górnych warstwach atmosfery. Oprócz tego podobne zagrożenie niesie ze sobą możliwość zastosowania tańszej znacznie broni chemicznej

i

biologicznej.

i

i
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Zanieczyszczenie oceanów (np. przez pokrycie wody monomolekularną warstwą ropy
naftowej) zakłóci całkowicie proces wymiany między wodą atmosferą, co zmieni zupełnie
klimat na ziemi.
W związku z tymi innymi zagrożeniami, jak np. z niezorganizowanym spalaniem odpadów, czy odprowadzaniem do odbiorników nieoczyszczonych ścieków powstaje problem
konieczności powszechnego kształcenia ekologicznego. Chodzi o osiągnięcie stanu zrozumienia pozycji człowieka jako gatunku biologicznego istniejącego w biosferze, o wypracostosowanie określonych zasad przy projektowaniu
wywanie stereotypów postępowania
nowych technologii urządzeń oraz przy eksploatacji już istniejących.
naruszenie procesu odnawiania się zasobów leśnych przez nadmierWażną sprawą
ne wycinanie lasów, szczególnie tropikalnych, co prowadzi do niebilansowania się zasobów
tlenu węgla w skali całej planety. Dodatkowo sytuację pogarsza fakt pozostawiania w lesie
odpadów zrębowych, które można by wykorzystać do produkcji na przykład płyt wiórowych.
Intensyfikacja produkcji płyt doprowadziła do powstania linii technologicznych o wydajności rocznej 500 więcej tysięcy metrów sześciennych. Jednakże z punktu widzenia ekologii
sytuacja wygląda tak, że wzrost ilości przerabianego surowca nie gwarantuje, mimo zastosowania nowoczesnych urządzeń, ograniczenia do bezpiecznego poziomu odprowadzania
do środowiska szkodliwych odpadów.
Przy produkcji a następnie przy użytkowaniu płyt zaklejanych żywicą mocznikową do atmosfery dostają się lotne substancje organiczne, wśród których najbardziej szkodliwym jest
formaldehyd. Maksymalne dopuszczalne stężenia tego związku są ustalane przy braniu pod
uwagę oddziaływania na człowieka. Jednakże w biosferze istnieją organizmy, w stosunku
do których toksyczne działanie formaldehydu
większe niż w stosunku do człowieka. Po
ich zniszczeniu pojawią się nowe, których oddziaływanie na środowisko może być negatywne. Dlatego należałoby przy opracowywaniu odpowiednich norm brać pod uwagę najbardziej wrażliwe organizmy. Niestety, względy ekonomiczne nie pozwalają na stosowanie
i

i

i

i

jest

i

i

jest

takiego rozumnego postępowania.
Do imperatywów ekologicznych zaliczyć też należy konieczność przechodzenia na stosowanie technologii dających mało odpadów surowcooszczędnych. Realizacja technologii
bezodpadowych jest niemożliwa, ponieważ pozostaje w sprzeczności z drugą zasadą termodynamiki. Straty powstają zawsze, czy to w postaci energii, czy w postaci strat materiałowych, również wtedy gdy surowce zmieniają swój stan skupienia.
Imperatyw ekologiczny nakazuje też odchodzenie od technologii z oczyszczaniem odpadów „na końcu rury”. Oczyszczanie wymaga nakładu energii a wytwarzanie energii odbywa
się za pośrednictwem paliw kopalnych towarzyszy mu zanieczyszczanie środowiska. Dlatego też konieczne są technologie, w których następuje redukcja odpadów w miejscu ich
powstawania.
służyć działania optymalizacji stosunku molowego w żywicy moczPrzykładem mogą
płyty. Stosowane
nikowej prowadzące do zmniejszenia wydzielania wolnego formaldehydu
i

i

tu

z
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są także inne sposoby, jak dodatek

melaminy, dodatek różnych akceptorów formaldehydu,
czy modyfikacja nadmolekularnej struktury polimeru za pomocą związku zawierającego glin
wg patentu rosyjskiego nr 2258728.

ekologicznego punktu widzenia są to wszystko półśrodki, ponieważ nie zmniejszają one
obciążeń środowiska. Recykling również przesuwa tylko załatwienie sprawy w czasie, ponieważ w materiale drewnopochodnym tylko substancja drzewna może ulec rozkładowi
wrócić do obiegu w przyrodzie.
Chodzi
to, że już w niedalekiej przyszłości czynnik ekologiczny a nie ekonomiczny będzie przede wszystkim określał działalność sfery produkcyjnej, w tym również branży płyt
Z

i

o

drewnopochodnych.

z tym zaistnieje potrzeba opracowania zupełnie nowych
technologii, energo— surowcooszczędnych, nieszkodliwych dla środowiska dających wyroby mogące wrócić do obiegu w przyrodzie, lub dające się łatwo utylizować. W takich rozwiązaniach powinny być zainteresowane społeczeństwa reprezentujące je rządy, których
zadaniem musi być przede wszystkim finansowanie odpowiednich projektów badawczych.
Opracował: Włodzimierz Oniśko
Wg.: A.A. Leonowicz: „Ekołogiczeskij imperatiw i drewiesnyje plity”. Materiały Międzynarodowego seminarium pt.: Ekołogiczeskije problierny proizwodstwa drewiesnych plit, Sankt
Petersburg 19.10.2006r.
W związku
i

i

i

i

Przemysł papierniczy: stan obecny
w Polsce na świecie

i

perspektywy rozwoju

Na jubileuszu 60-lecia papiernictwa w Politechnice Łódzkiej został wygłoszony
przez Michała Jarczyńskiego, prezesa Arctic Paper Kostrzyn S. A. niezmiernie
interesujący referat na temat stanu branży papierniczej i perspektyw jej rozwoju w
Polsce i na Świecie. Zagadnienia tam poruszone powinny, jak się wydaje, żywo
zainteresować również pracowników branży płytowej i dlatego poniżej podajemy
zanotowane, najciekawsze wątki tego wystąpienia.
Red.

istnienia

uwarunkowań,
sytuacja branży papierniczej
charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem w zależności od regionu. Na przykład, w
Ameryce Północnej, popyt na papier spada (ok. 1% rocznie). W środowisku producentów
papieru krążą opinie, że jest to kraj, w którym branża papiernicza podcięła sobie żyły
czeka, aż się wykrwawi. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych obserwuje się pewien
dramatyczny ciąg wydarzeń: zakłady, które w wyniku nieefektywności albo zbankrutowały,
albo są na skraju bankructwa bądź też zostały zamknięte, znajdują co pewien czas
inwestorów, którzy — zachęceni wizją wielkich zysków - przejmują je, próbują w nich coś
zmienić
ulepszyć, ale w niedługim czasie znów bankrutują. Te zjawiska zaczynają
przenikać do Europy. Już je widać w Skandynawii w Niemczech. W Polsce jeszcze nam to
Mimo

głobalnych

i

i

i

nie grozi.
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Europa Zachodnia to region, gdzie występuje niewielki wzrost konsumpcji różnych
rodzajów papieru: graficznych, opakowaniowych itp. Mimo to sytuacja ze względu na
konkurencję jest tu bardzo trudna.
Europa Wschodnia to jedyny obszar naszego kontynentu, gdzie występuje znaczący
wzrost popytu (3-6%) na wszelkiego rodzaju papiery, szczególnie opakowaniowe
i

higieniczne

(tissue).

Podobną sytuację obserwujemy w Ameryce Łacińskiej, choć tam wzrost jest nieco
mniejszy, ale wraz z rosnącymi cenami ropy może się zdynamizować. Rynek, na którym
najwięcej się obecnie

to

dzieje,
Azja.
Jeślli chodzi o rynek wytworów papierniczych,

to już

od ok. 10 lat cechuje go brak równowagi. Jego zdolności chłonne są w większości krajów na świecie wciąż znacznie mniejsze
niż moce produkcyjne. Częściowo wynika to z tendencji do odchodzenia od papieru w stro-

nę mediów elektronicznych. Ponadto, w wielu dziedzinach papier jest zastępowany tworzywami sztucznymi. Ten proces nie przebiega jednak szybko. Hamują go m.in. względy ekologiczne. Papier, w odróżnieniu od sztucznych tworzyw — wszelkich folii opakowaniowych
itp. jest biodegradowalny. Za spadek popytu na opakowania papierowe odpowiedzialne jest
również przenoszenie zdolności produkcyjnych w inne rejony świata. Znaczna część towarów, które były kiedyś wytwarzane w Europie, czy Ameryce Płn., jest obecnie produkowana
w Indiach, Chinach, Indonezji, Korei w kontenerach wysyłana do Europy lub USA. Właśnie
w tych krajach azjatyckich powstają duże moce produkcyjne w dziedzinie opakowań; tam
też wzrost produkcji kartonów sięga nawet kilkunastu procent w skali roku.
Wyraźnie spada również, także w Polsce, popyt na papier książkowy. Młode pokolenia
coraz mniej czytają. Szwedzka papiernia z grupy Arctic Paper odnotowała w ciągu ostatnich
i

3 lat spadek popytu na produkowany przez siebie papier książkowy o ok. 35%. Kurczy się
też rynek reklam drukowanych na papierze. Media „papierowe” odchodzą powoli do lamusa;
firmy reklamują się coraz częściej w mediach elektronicznych. Przewiduje się, że w ciągu
najbliższych 10 lat w Europie wydatki na reklamę drukowaną spadną o ponad 50%. Ma to
również duży wpływ na popyt na papier, ponieważ większość gazet magazynów utrzymuje
i

się właśnie z reklam.
W ramach walki o obniżkę kosztów, obserwuje się wyraźne tendencje do stosowania
mniejszych gramatur. Odbiorcy opakowań oczekują, że kartony będą coraz cieńsze, ale o
niezmienionej wytrzymałości.
Dynamiczną branżą, rozwijającą się ze średnim tempem wzrostu 6-8%, jest branża
W
wielu
azjatyckich,
afrykańskich
higienicznych.
krajach
papierów
południowoamerykańskich pojawia się moda na używanie papierowych chusteczek
i

i

ręczników.
Jeśli chodzi o nowości rynkowe, to można do nich zaliczyć papier do druku cyfrowego
czy papier fotograficzny, jednakże nie spowodowały one wielkiego przełomu na rynku, m.in.
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dlatego, że papier produkowany obecnie jest bardzo podobny do papieru produkowanego
już od ok. lat, tylko o lepszej jakości, zgodnie z wymaganiami współczesnej poligrafii.
Branża papiernicza jest bardzo energochłonna, dlatego wiele zakładów celulozowopapierniczych przechodzi na własne elektrociepłownie bądź ciepłownie, gdyż jest to najbardziej efektywny sposób pozyskiwania energii. Sprawność urządzeń w elektrowniach
profesjonalnych, jak Bełchatów czy Turoszów, nie przekracza 40%; w nowoczesnych
elektrociepłowniach budowanych przy papierniach przekracza 80%. Energia taka,
nazywana energią czerwoną, jest popierana przez Unię Europejską, która wydała nawet w
tej sprawie specjalną dyrektywę.
W firmie Arctic Paper Kostrzyn zakończono budowę własnej, dużej elektrociepłowni na
gaz, której uroczyste otwarcie odbyło się 12.10.2006
W ciągu 2 lat cena energii elektrycznej w Szwecji wzrosła o ponad 200%. To m.in.
spowodowało, że jedna linii do bardzo energochłonnej produkcji masy CTMP została we
wrześniu 2006r. zamknięta, mimo iż ceremonii jej uruchomienia król Szwecji dokonał
dopiero co w październiku 2005
Zagadnienia energetyczne łączą się nierozerwalnie z pozyskiwaniem surowców
produkcji. Jednym z nich może być np. biomasa. Branża papiernicza zaczyna konkurować z
innymi branżami o podstawowy surowiec, jakim jest drewno. Dochodzi do takiego paradokspalać
w piecach elektrosu, że w naszym kraju bardziej opłaca się sprzedawać drewno
ciepłowni niż produkować z niego np. płyty wiórowe, meble, czy papier. W krajach skandynawskich następuje powrót do produkcji energii ze zrębków.
Jedną z kluczowych kwestii jest ograniczanie emisji CO>. Niepokoi nas to, że polski
rząd nie podejmuje żadnych działań w celu zwiększenia limitów CO, na kolejny okres
rozliczeniowy: lata 2008-2012. A nasz kraj do rozwoju potrzebuje energii, nie tylko dla
branży papierniczej. Przy braku możliwości zwiększania emisji CO; przez zakłady powstaje
pytanie, czy inwestować w zwiększanie mocy produkcyjnych? Kiedy jeszcze produkujemy
energię opartą na węglu, przy produkcji 1 tony papieru emitujemy ok. 2 ton CO;. Gdybyśmy
nie podejmowali inwestycji ekologicznych (przejście na gaz), oznaczałoby to, że w celu
zwiększania produkcji do r. 2008 dla każdej tony papieru musielibyśmy dokupić z rynku 2
tony CO;. Tona CO; kosztuje obecnie 14 euro, więc rozwój produkcji byłby nieopłacalny.
Branża papiernicza jest także bardzo wodochłonna. Okazuje się, że w świetle
20

r.

r.

do

i

jej

je

polskiego prawa zamykanie obiegów wodnych
ograniczenie zużycia wody jest
to
w
o
oparciu
nieopłacalne, ponieważ
prawo przedsiębiorstwa otrzymują zgodę na emisję
ścieków do środowiska na podstawie stężenia, a nie wielkości ładunku. Paradoksalnie,
żeby
niektórym zakładom może zacząć się opłacać rozcieńczać ścieki czystą wodą
spełniać wymogi normy uniknąć ryzyka zamknięcia zakładu.
Bardzo silną presję na branżę papierniczą wywierają ruchy ekologiczne, skłaniając
ją do używania głównie włókien wtórnych. Recykling ma jednak swoje granice; nie można w
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nieskończoność przerabiać tej samej makulatury. Wysoka wytrzymałość papieru jest
osiągalna jedynie przy znacznym udziale włókien pierwotnych.
Wymogi związane z ochroną środowiska obejmują również Źródła pozyskiwania
podstawowego surowca, jakim jest drewno. Winno ono pochodzić z obszarów leśnych
objętych certyfikacją. Niestety, te wymagania nie wszędzie są rzetelnie spełniane. Szacuje
się, że w samej Indonezji pozyskuje się nielegalnie wywozi bez jakichkolwiek opłat czy
rejestracji ok. 3 mln mŚ drewna rocznie.
i

Obecny postęp techniczny wymaga od pracowników, wyższych niż dotychczasowe
kwalifikacji. Na przykład w Finiandii uruchomiono niedawno nową maszynę papierniczą,
gdzie 55% obsługi stanowią inżynierowie, a pozostali mają wykształcenie średnie
techniczne.
Powszechnie obecnie stosowana automatyzacja jest opłacalna na takich stanowiskach,
na których koszty jej eksploatacji są niższe niż koszty zatrudnienia pracowników.
Uważa się, że lekiem na wszystko jest outsourcing (zlecanie prac na zewnatrz), ale on
ma pewne granice opłacalności.
Jeśli chodzi o koszty osobowe związane z zatrudnieniem, to najkosztowniejsi są Finowie:
ich tydzień pracy wynosi 32 godziny, mają prawo do emerytury w wieku
wiele innych
przywilejów. To powoduje, że fińskie zakłady przywiązują wielką wagę do maksymalnego
„odchudzania” organizacji. W Polsce pracuje się 40,5 godziny tygodniowo, ale nie wiadomo,
czy za rok, dwa politycy nie podejmą decyzji o przejściu na 35-38 godzin. Wówczas nasze
zakłady, które w większości pracują w systemie 4-zmianowym, będą musiały przejść na
system 5-zmianowy, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.
W Polsce problem z naborem pracowników,
którym borykają się różne branże, zaczyna
też dotyczyć branży papierniczej. Zaczyna brakować kadry, ze średnim wykształceniem
technicznym. Likwidacja szkolnictwa zawodowego średniego technicznego spowodowała
brak techników, automatyków, elektryków. Z drugiej strony absolwenci wyższych uczelni nie
mają ochoty jechać do pracy na drugi koniec kraju. W innych krajach europejskich również
występują w tym zakresie rozmaite trudności, np. w Szwecji, a właściwie w całej
Skandynawii, wiele zakładów jest zlokalizowanych w wioskach liczących pareset
mieszkańców. Największym problemem jest więc zwerbowanie absolwentów, ponieważ
młodym ludziom nie często odpowiada „Przystanek Alaska”. To powoduje niekorzystną
strukturę wiekową zatrudnionych.
Konieczna jest znajomość języków obcych. Poza niewatpliwie najpowszechniej
angielskim,
pożądana jest znajomość np. chińskiego,
używanym dziś językiem
hiszpańskiego, rosyjskiego; tam bowiem są inwestycje za kilka lat będą ciekawe miejsca
pracy. Już zachęca się polską kadrę inżynierską do wyjazdów na wschód albo na północ.
Zagadnieniem godnym uwagi jest ponadto zmiana dotychczasowej organizacji pracy
w fabrykach. Już nie jest to prosty schemat typu: dyrektor naczelny, pion produkcji itd.
i
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Najczęściej nasze zakłady należą do większych grup, co powoduje organizację procesową:
szef danego procesu
np. w Brukseli, szef zaopatrzenia — w Londynie, szef finansowy —
w Helsinkach. Pracownik z Kostrzyna, Kwidzyna czy Świecia ma więc jednego szefa
wirtualnego, a drugiego „fizycznego” — na miejscu. Wiele zadań jest też realizowanych w
ramach zespołów projektowych, co wymaga od młodej kadry umiejętności interpersonalnych
nadzorowania zespołów ludzkich. To jest chyba największą bolączką polskiej młodej kadry
inżynierskiej, albowiem tego nie uczą na żadnej uczelni; do tego potrzeba chęci, talentu
doświadczenia. Fabryki nie mają czasu ani pieniędzy, żeby przygotowywać absolwentów
lata do funkcji kierowniczych; nie ma też miejsc dla asystentów. Prezesi
przez rok czy
potrafiących zarządzać zespołem.
oczekują osób kompetentnych fachowo
Duże znaczenie ekonomiczne ma logistyka. Rynki o dużym potencjale — Europy
Wschodniej, Azji częściowo Ameryki Płd. — nie pokrywają się z regionami dysponującymi
nadwyżką mocy produkcyjnych (Ameryka Pin., Europa). To powoduje, że transport wyrobów
surowców jest bardzo kosztowny. Oto przykład: transport tony papieru z
gotowych
do
klienta na Płw. Iberyjskim kosztuje 75 EUR,
Kostrzyna
tony papieru o podobnej jakości
z nowoczesnej papierni w Brazylii statkiem do Hiszpanii — 30 USD. Kostrzyn nie jest w
stanie konkurować
ceną zważywszy, że samochód jedzie 2 doby. Rosnące koszty
oleju napędowego, obowiązujące limity czasu pracy kierowców
opłaty drogowe powodują,
że koszty logistyki w Europie stają się bardzo wysokie. Przy tym oczekiwania klientów
rosną: chcą otrzymywać dostawy szybciej (najlepiej z dnia na dzień) częściej, ale mniejsze
ilości, z dostawą loco zakład, co oznacza, że koszty magazynowania są przerzucane na
fabryki, które z kolei muszą zwiększać swoje magazyny, aby zachować konkurencyjność.
Tym, co głównie nęka naszą branżę, a zwłaszcza w Polsce, jest duża zmienność
prawa. Przepisy ulegają zmianie często nawet kilka razy w roku.
Poważnym problemem jest ciągły wzrost kosztów, które rosną w tempie 5-8%
rocznie. W ciągu ostatnich 3 lat w Europie Zachodniej Ameryce Płn. wzrosły o ponad 20%.
drewna oraz chemikaliów, których
Wynika to głównie ze wzrostu kosztów energii
większość oparta jest na ropie naftowej. Przekłada się to na rentowność całej branży.
Producenci papieru starają się podnosić ceny, ale tak naprawdę w okresie, kiedy mamy
wciąż nadwyżkę mocy produkcyjnych nad zdolnościami konsumpcji na wszystkich niemal
rynkach, możliwości wzrostu cen są niewielkie. inwestorzy odchodzą od inwestowania w
branżę papierniczą. Znaczna część dużych średnich zakładów wykazuje w ostatnich latach
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straty z powodu niemożności spłaty kwedytów zmuszona jest wystawić się na sprzedaż w
całości lub, aby poprawić wskaźnik rentowności, częściowo.
Ta sytuacja zniechęca do inwestowania, w związku z czym nie ma też szans na
odtwarzanie majątku. W wielu zakładach papierniczych w Europie Zachodniej USA nakłady
na inwestycje wynoszą 40-50% rocznej amortyzacji, co nie wystarcza już na rozwój.
Trudności finansowe zakładów pociągają za sobą niechęć banków do udzielania
kredytów na korzystnych warunkach. Kredyty na nasze inwestycje są coraz droższe.
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Mówiąc o zagrożeniach nie sposób nie wspomnieć o dynamicznym rozwoju
kartonu w
gospodarki chińskiej. W 2003r. produkcja wszystkich gatunków papieru
Chinach wynosiła 43 mln ton, w 2004 — 50 mln, do roku 2010 powinno
60
mln, a do
być
2020 — 120 mln.
Niedobór własnych źródeł surowców włóknistych powoduje, że Chińczycy wykupują
olbrzymie ilości makulatury z całego świata — ok. 4 mln ton rocznie. Kupują też z Rosji 80%
produkcji mas celulozowych, korzystając przy tym z taniego transportu (przewóz tony masy
celuiozowej z Syberii do Chin to mniej niż 10 USD; dla porównania z Brześcia do Kostrzyna
— 20 USD). Zakładają plantacje eukaliptusa na wyspie Hainan — jedynym, nadającym się do
tego regionie Chin. Mając na celu uzupełnianie niedoboru surowców włóknistych inwestują
w kraje Dalekiego Wschodu (Indonezja, Malezja), nawet Australię, a ostatnio w Chile.
i

to

Należy się spodziewać, że w najbliższych latach nie będzie miejsca dla firm średniej
wielkości, nawet takich jak Kostrzyn: zbyt małych, by były efektywne, a zbyt dużych, żeby

szybko się zmieniać. Myślę, że przyszłość należy do małych producentów wytwarzających
od kilkunastu do kilkudziesięciu ton papieru rocznie, zatrudniających poniżej 80 osób, którzy
mogą bardzo szybko przestawiać się z jednego asortymentu na drugi wytwarzają produkty
niszowe, dla wielkich producentów nieopłacalne. Przetrwają też najwięksi, którzy są w
stanie przerzucić kapitał, maszyny ludzi z jednego kontynentu na drugi.
Moje przewidywania potwierdzają dane z USA: w 2004 r. wskutek zamknięcia maszyn
papierniczych ze względu na niekonkurencyjność ponad 2 min ton zostało wyłączonych z
produkcji; w 2005 r. — ponad 3 mln ton. Tylko w USA Kanadzie, w wyniku zamknięcia
nierentownych zakładów, od 2000
zmniejszono produkcję o 12%.
Nowe maszyny stawiane są tam, gdzie istnieje dostateczny potencjał rynku, czyli w
Europie Wschodniej, Ameryce Płd. Azji. Średni przyrost konsumpcji papieru w Europie
Zachodniej wynosi 1-1,5%, w krajach Europy Wschodniej powyżej 4%, a w Indiach czy
Chinach — powyżej 15%. Są to również kraje dysponujące tańszą
roboczą.
W Europie ostatnio zbudowano nową linię do produkcji papieru 4 lata temu, a planowane
inwestycje zostały przesunięte o rok. Maszyny niekoniecznie muszą być zainstalowane tam,
gdzie pierwotnie planowano, lecz w miejscach gwarantujących dostęp do surowców, czyli
plantacji, gdzie jest tania energia, a przepisy dotyczące ochrony środowiska są mniej
restrykcyjne. Na przykład papiernie budowane w Chinach nie mają oczyszczalni ścieków,
czym nikt się specjalnie nie przejmuje — ścieki są spuszczane rzeki.
Surowce włókniste, stanowiące najbardziej kosztotwórczy element produkcji, to być
albo nie być dla branży. Dużo się mówi
recyclingu, ale możliwości zastosowania włókien
O
kierunku
wtórnych są ograniczone.
rozwoju branży będą więc decydowały włókna
pierwotne. Warto tu przytoczyć przykład Brazylii, gdzie na plantacjach o powierzchni
powyżej 100 tys. ha eukaliptus rośnie błyskawicznie
po 6 latach nadaje się do wyrębu,
podczas gdy wiek rębności np. brzozy w Skandynawii to 60-80 lat. Jedyny region Europy, w
i
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szansa utrzymania konkurencyjności, to Półwysep lberyjski, gdzie znajdują się

właśnie plantacje eukaliptusa.
W ciągu ostatnich 6 lat prawie 5 mln ton celulozy zostało wyłączone z rynku ze względu
na niekonkurencyjność. Nie bez kozery Finowie zainwestowali w Urugwaju w celulozownię o
wydajności

1

mln ton.

Branża papiernicza w Polsce powinna przygotować się do nadchodzących ciężkich
czasów, ale nie może poddawać
kasandrycznym wizjom. Polski przemysł celulozowoZostał
on w większości skutecznie sprywatyzowany
potencjał.
ma
papierniczy
duży
zmodernizowany
na zagranicznych rynkach radzi sobie całkiem nieźle.
Polska jako kraj jest zobowiązana do określonego poziomu recyclingu, co oznacza, że
konieczne będą nakłady — przy pomocy rządowej — na budowę zakładów zajmujących się
odbarwianiem makulatury. Powinno się zwiększać podaż włókna wtórnego,
recyclingiem
co przyczyni się do ominięcia czyhających niebezpieczeństw.
Opracował W. O.

się
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Dr hab.

Jerzy Pawlicki, prof. ndzw. SGGW (1953-2006)
Dnia 20 listopada zmarł nagle w wieku zaledwie 53 lat dr
hab. Jerzy Pawlicki, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, od 2002r. członek Rady Naukowej
OBRPPD
Czarnej Wodzie.

w

Profesor Jerzy Pawlicki urodził się 10 października 1953r. w
Prudniku. Po ukończeniu w 1973r. Technikum Chemicznego
nr 3 w Warszawie podjął studia na Wydziale Technologii
Drewna SGGW, które ukończył w 1978r. broniąc pracy magisterskiej pt.: „Badania zawartości grup metoksylowych w Śściekach z produkcji płyt pilśniowych”. Po rocznej pracy w kombi-

nacie Unitra-Polkolor, gdzie na stanowisku technologa zajmował się wdrażaniem zautomatyzowanego klejenia
oklejania
i

obudów sprzętu elektronicznego wstąpił na studia doktoranckie na macierzystym Wydziale.
Ukończył je pomyślnie na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Zastosowanie formaldehydu
była
jako środka hydrofobizującego wiążącego włókna w płytach pilśniowych”. Rozprawa
do
wieloletnich
wkrótce
badań
nad
bezklejowym aktywowanym łączewstępem
podjętych
niem drewna, które zakończyły się kolokwium habilitacyinym na Wydziale Technologii
Drewna AR w Poznaniu w 2002r.
Zasadniczą cechą dorobku naukowego profesora Pawlickiego było konsekwentne trzymanie się raz obranego głównego obszaru kierunku badań, jakim jest poznawanie generowanie wiązań w obrębie łączonych powierzchni drewna.
Wiadomo,
koszt stosowania syntetycznych żywic klejowych sięgać może nawet 20%
ogólnych kosztów produkcji w związku z rosnącymi cenami ropy naftowej gazu może być
w przyszłości jeszcze wyższy. Wiadomo też, że zasoby tych kopalin są ograniczone.
W tej sytuacji badania profesora Pawlickiego, których celem było wyeliminowanie żywic z
procesu klejenia poprzez wygenerowanie reaktywnych grup funkcyjnych, związanych ze
strukturalnymi składnikami drewna
połączenie ich mocnymi wiązaniami chemicznymi
fizykochemicznymi, były przedsięwzięciem śmiałym ryzykownym. Były to badania pierwsze
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tego typu w Polsce należące do nielicznych na świecie. Zakończyły się one pełnym sukcesem, co zapewniło profesorowi Pawlickiemu trwałe miejsce w historii polskiej nauki drzewi

nictwa.

ważność

znaczenie poiega na udowodnieniu możliwości otrzymywania
idealnych, czyli składających się wyłącznie z drewna tworzyw, mogących po zakończeniu
cyklu życia powrócić w pełni do obiegu materii w przyrodzie.
W ostatnich latach profesor Jerzy Pawlicki poświęcił się innej dziedzinie mającej istotne
znaczenie dla teraźniejszości
rozwijającej się w wielu krajach niezwykle dynamicznie.
Chodzi tu o badania związane ze znalezieniem sposobu na uwolnienie środowiska od gromadzących się w coraz większych ilościach nie ulegających rozkładowi zużytych przedmiotów z tworzyw sztucznych. Odpady te można łączyć z drewnem otrzymując wiele użytecznych wyrobów. Rzecz jednak w tym, że ze względu na różne właściwości chemiczne
obu materiałów wytworzenie między nimi trwałych wiązań wymaga zastosowania specjalnych metod. Głęboka wiedza profesora Pawlickiego jako drzewiarza chemika oraz cechująca Go inwencja twórcza pozwoliły Mu na uzyskanie na tym polu znaczących osiągnięć.
Jednym z nich było np. opracowanie lekkiego kompozytu drewno-plastyk o izolacyjnych
właściwościach zbliżonych do właściwości styropianu, ale o wytrzymałości pozwalającej na
stosowanie go w postaci np. ścianek działowych.
Swoje osiągnięcia Profesor wielokrotnie przedstawiał na krajowych zagranicznych konferencjach oraz w artykułach naukowych. Jego publikacje obejmują 53 oryginalne prace
twórcze,
prac popularnych przeglądowych, dwa patenty trzy skrypty.
Pracując cały czas na Wydziale Technologii Drewna SGGW zdobył sobie jako nauczyciel
akademicki wysokie uznanie wśród studentów. Miał bardzo szerokie zainteresowania, łączył
w sobie bowiem zalety umysłu ścisłego humanistycznego. Te ostatnie sprawiły, że mówił
pisał doskonałą polszczyzną. Oprócz artykułów naukowych potrafił napisać luźny tekst na
inną okazję, a gdy trzeba było, to nawet dowcipny wiersz.
50 magistrów 7 inżynierów technologów drewna pamiętać będzie w sposób szczególny
Profesora Pawlickiego jako swego bezpośredniego opiekuna kierownika prac dyplomoIch wyjątkowa
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Koledzy współtowarzysze pracy, dla których w ostatnich latach był zwierzchnikiem jako
kierownik Zakładu Tworzyw Drzewnych wspominać Go będą jako człowieka dobrego, ciei

Dla piszącego te słowa, dla którego był
wreszcie podległym członkiem zespołu
kolejno studentem, dyplomantem, doktorantem
bardzo ważną cechą Jego charakteru była uczciwość lojalność.
płego, przyjaznego ludziom

i

bezkonfliktowego.
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Profesor Jerzy Pawlicki miał też pasje poza zawodowe.
nich była niewątpliwie muzyka, która dawała Mu wytchnienie oderwanie od
Największą
trudnej nieraz rzeczywistości. Uprawiał ją czynnie prowadząc przez wiele lat stworzony
przez siebie zespół muzyczny.
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Drugą pasją były zamiłowania kulinarne, lubił bowiem przyrządzać różne ciekawe potrawy, których wyszukany smak cieszył niejednokrotnie podniebienia Jego kolegów przyjaciół.
Nagłe niespodziewane odejście Profesora Jerzego Pawlickiego pozostawiło pustkę, którą będzie trudno wypełnić. Pracownicy OBRPPD w Czarnej Wodzie odczuli ją również bardzo dotkliwie, ponieważ w Jego osobie Ośrodek stracił nie tylko członka Rady Naukowej,
lecz także człowieka z Ośrodkiem współpracującego przyszłego promotora prac doktor-

i

i

i

skich.

Profesor pozostawił matkę, żonę osierocił dwóch, dorosłych już synów.
Został pochowany w grobie rodzinnym na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie w dniu
27 listopada 2006r.
Cześć Jego pamięci!
Włodzimierz Oniśko
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