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Piotr Borysiuk, Magdalena Wołkowicz *

Analiza wpływu wilgotności wiórów na proces
przegrzewania kobierca płyt wiórowych

Analysis of the influence of chip moisture on the overheating process of the

particleboard mat

Abstract
Analysis of the influence of chip moisture on the overheating process of the particleboard

mat
The process of overheating of chip mats with nominal moisture content was investigated:

near 0%, 5%, 10% and 15%. In the study were analyzed the mats with a final density of 600,
700 and 800 kg/m3. Overheating process was carried out in a computer-controlled single-
stage press at 180°C for 900 s. It was found that faster overheating of the mat to the tem-
perature about 100°C inside it, is effect of higher moisture content of the material and lower
density of the produced boards. Higher final temperature values in the inside of the mat
(over 100°C) are obtained with lower moisture content (less than 5%) and lower density of
the boards. A mat made of particles with lower moisture content needs to longer compres-
sion time to obtain the final thickness of the board.

Wprowadzenie
Wilgotność odgrywa istotna rolę praktycznie we wszystkich procesach obróbki i przerobu

drewna. W przypadku płyt wiórowych szczególne znaczenie zagadnienie to odgrywa w pro-
cesie prasowania, gdzie wilgotność wiórów z jednej strony jest czynnikiem niepożądanym –
utrudniającym przebieg procesu, z drugiej jednak wspomaga przegrzewanie kobierca. Po-
głębienie znajomości wpływu wilgoci na proces przegrzewania i zagęszczania kobierca od
strony praktycznej może przyczynić się do głębszego poznania przemian zachodzących
podczas tego procesu i być może w konsekwencji do jego udoskonalenia. Z zagadnieniem
tym ściśle związany jest również czas prasowania, który w znacznej mierze wpływa na wy-
dajność linii produkcyjnych.

W efekcie procesu prasowania wytwarzane płyty zyskują wymaganą grubość, gęstość i
jej odpowiedni rozkład na przekroju poprzecznym, a co za tym idzie również stosowne wła-
ściwości fizyko-mechaniczne. Warunkiem przekształcenia kobierca w płytę jest wywarcie na
jego powierzchnię odpowiedniego nacisku, ogrzanie go do wymaganej temperatury, oraz
utrzymanie pod naciskiem w założonej temperaturze przez określony czas prasowania.
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W trakcie tego etapu w kobiercu zachodzi wiele złożonych procesów fizykochemicznych,
mających swoje przełożenie na efekt końcowy i prawidłowość przeprowadzenia procesu
prasowania. Pod wpływem nacisku wywieranego na prasowany kobierzec powstają w nim
naprężenia i odkształcenia sprężyste, zależne od właściwości jej części składowych. Powo-
dują one wytwarzanie w kobiercu określonego ciśnienia przeciwdziałającego ciśnieniu pra-
sowania. Nacisk na kobierzec powoduje jego zagęszczenie prowadzące do zmniejszenia
grubości kobierca i powodujące powiększenie liczby punktów i łącznej powierzchni styku
pomiędzy wiórami. W początkowym okresie zagęszczenia następuje zbliżenie się wiórów
pomiędzy sobą, siła reakcji komprymacji kobierca jest niewielka. W miarę dalszego zagęsz-
czania następują zmiany kształtu wiórów, ich niewielkie przesunięcie, zmniejsza się poro-
watość kobierca. Siła reakcji w tym okresie gwałtownie wzrasta, praktycznie ze stałą pręd-
kością. Po osiągnięciu zakładanej grubości kobierca, w efekcie wilgotności drewna i wzrostu
temperatury, zmniejsza się sprężystość wiórów. Odkształcenia drewna mają w coraz więk-
szym stopniu charakter odkształceń plastycznych, powodując tym samym zmniejszenie siły
reakcji komprymacji kobierca. Wielkość zmian kształtu wiórów i stopnia ich przesunięcia
oraz wielkość odkształceń drewna wiórów zależą od ich wymiaru, kształtu oraz wilgotności.
Wióry cienkie są bardziej podatne na zmiany kształtu niż wióry grube. Wolne przestrzenie
między krzyżującymi wiórami w przypadku wiórów cienkich są mniej zróżnicowane oraz
mniejsze niż przestrzenie pomiędzy wiórami grubymi, tym samym wypełnienie tych prze-
strzeni jest łatwiejsze. Wióry drobne w związku z ich małą szerokością oraz niewielką dłu-
gością krzyżują się z mniejszą ilością wiórów sąsiednich, na skutek czego ich wzajemne
przemieszczanie jest łatwiejsze niż wiórów o dużej szerokości i długości. Odkształcenia
wiórów drzewnych, największe w miejscach krzyżowania się wiórów są tym większe im
większy jest wymiar prasowanych wiórów oraz ich wilgotność. Kontakt powierzchni kobierca
z elementami grzejnymi prasy powoduje jego ogrzanie. Jest to wynikiem przewodzenia
ciepła przez wióry jak i unoszenia przez parę wodną. Wióry charakteryzują się bardzo niską
przewodnością cieplną, zatem podczas przewodzenia ciepła zasadniczą rolę odgrywa za-
wartość wilgoci we wiórach. W pierwszej fazie prasowania kobierca temperatura warstw
przypowierzchniowych szybko rośnie w efekcie czego dochodzi do intensywnego parowania
wilgoci w nich zawartej. Pod wpływem zróżnicowania temperatury na przekroju kobierca i
związanym ściśle z tym zróżnicowanie prężności pary wodnej, przemieszcza się ona wgłęb
kobierca. W wyniku zetknięcia się z zimnymi wiórami z warstwy środkowej kobierca, para
wodna skrapla się z wydzieleniem ciepła. Zwiększenie zawartości wilgoci w warstwach
przypowierzchniowych kobierca powoduje zwiększenie ilości pary, a co za tym idzie ilości
ciepła przenoszonego do wnętrza kobierca. Dodatkowo proces przegrzewania można przy-
spieszyć stosując natrysk dodatkowej wilgoci na powierzchnię kobierca (100÷250 g/m2) w
efekcie czego uzyskuje się tak zwany efekt uderzenia parowego (Fahrin 1956). W dalszej
części procesu przegrzewania w efekcie osiągnięcia w środku kobierca temperatury wrzenia
następuje odparowanie zgromadzonej tam wilgoci. Powstała para wydostaje się poprzez
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powierzchnie boczne kobierca. Ciepło przenikające w tym czasie do wnętrza kobierca zu-
żyte zostaje głównie na odparowanie wody, temperatura w środku kobierca wzrasta w nie-
wielkim zakresie i przez dłuższy okres czasu utrzymuje się na poziomie 105÷115°C. Wyso-
kość temperatury jest skorelowana z gęstością oraz szerokością prasowanej płyty, w głów-
nej mierze zależy od stopnia trudności odprowadzania pary przez powierzchnie boczne
kobierca (Carvalho i in. 2010). Dalszy wzrost temperatura może nastąpić dopiero po odpa-
rowaniu większej części wilgoci. Jest on związany ze wzrostem prężności mieszaniny gazu
(głównie ogrzanego powietrza) i pary wodnej w środku kobierca w czasie prasowania. Wiel-
kość ciśnienia mieszaniny gazu i pary w środku kobierca jest uzależniona od wilgotności
wiórów, gęstości i wymiarów płyty, temperatury prasowania oraz zmian przebiegu ciśnienia
podczas prasowania. Zmiana (spadek) ciśnienia wewnątrz kobierca, powodowany ucho-
dzeniem pary przez powierzchnie boczne, jest związany w głównej mierze z przepuszczal-
nością kobierca oraz z szybkością zmniejszania ciśnienia prasowania. Stopień przepusz-
czalności zależy od gęstości kobierca, wymiarów wiórów, oraz gatunku drewna. Przepusz-
czalność jest wyższa w przypadku wiórów z drewna twardego oraz o większych wymiarach.
Związane jest to z większą ilością wolnych przestrzeni w strukturze płyty (Denisov i in.
1975). Pod koniec procesu prasowania kobierzec charakteryzuje się pewnym wewnętrznym
ciśnieniem końcowym, wywołanym przede wszystkim ciśnieniem pary wodnej. Wielkość
tego ciśnienia zależy od czasu przegrzewania, wilgotności wiórów, szybkości zamykania
prasy oraz stopnia utwardzenia kleju (May 1970). Według Denisova (1973, 1978) w czasie
otwierania prasy w przypadku płyt o gęstości 550÷650 kg/m3 ciśnienie mieszaniny gazu i
pary w warstwie środkowej płyty wynosi 0,06÷0,08 MPa. Ten sam autor podaje jako wartość
krytyczną ciśnienia ≥ 0,15 MPa powodującą tworzenia się w płycie rozwarstwień. Bezpo-
średnio po prasowaniu wilgotność płyty w warstwach wewnętrznych nie powinna przekra-
czać 8÷9%, gdyż przy wyższym jej poziomie zwiększone jest prawdopodobieństwo od-
kształcenia powrotnego (spring-back) płyt na grubość (Deppe i Ernest 1982).

W ramach niniejszego opracowania podjęto próbę określenia zależności wpływu wilgot-
ności wiórów (w zakresie 0÷15 %) na proces przegrzewania i kompresji kobierca
w trakcie prasowania płyt wiórowych. Według literatury w przypadku prasowania płyt zależ-
ność ta jest wyraźna i istotna. W przypadku zbyt suchych wiórów istnieją problemy
z prawidłowym zagęszczeniem kobierca, z kolei zbyt duża wilgotność generuje problemy
w postaci pęcherzy i rozwarstwiania się płyt.

Materiały i metodyka
Badanie wpływu wilgotności wiórów na proces przegrzewania i zagęszczania kobierca

przeprowadzono z wykorzystaniem wiórów iglastych pozyskanych w warunkach przemysło-
wych, przeznaczonych na warstwę środkową płyty wiórowej. Skład frakcyjny wiórów, ozna-
czony przy zastosowaniu wytrząsarki laboratoryjnej, przedstawiono na rys. 1.
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Rys 1. Skład frakcyjny wiórów wykorzystanych w badaniach

Oznaczanie wilgotności wiórów przeprowadzono z wykorzystaniem wago-suszarki (po-
miar automatyczny). Wilgotność dla każdej partii wiórów oznaczana była trzykrotnie, a na-
stępnie uzyskane wartości uśredniono. Pomiar odbywał się z dokładnością do 0,1%. W celu
poprawnego oznaczenia wilgotności, wióry do badania pobierane były z różnych części
worka, materiał badany był niezwłocznie po pobraniu w celu uniknięcia absorpcji wilgoci z
powietrza.

 Badania przeprowadzono przy wilgotności nominalnej wiórów: blisko 0%, 5%, 10%,
15%. W celu uzyskania założonych wilgotności wszystkie wióry zostały wysuszone w su-
szarce komorowej, do wilgotności zbliżonej do 0%. Następnie każdą partię wiórów nawilża-
no równomiernie z wykorzystaniem spryskiwacza ręcznego do uzyskania założonego po-
ziomu zawartości wilgoci. W celu poprawy równomierności rozkładu wilgotności materiał
został umieszczony w szczelnie zamkniętych workach na 7 dni, po czym ponownie została
określona wilgotność wiórów. Dokładne wilgotności wiórów przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wilgotność wiórów użytych do badań
Określenie wiórów 600 kg/m3 700 kg/m3 800 kg/m3

Wióry suche 1,5% 1,8% 1,5%

Wióry o niskiej wilgotności 5,6% 4,2% 5,6%

Wióry umiarkowanie wilgotne 8,2% 8% 8,2%

Wióry o wysokiej wilgotności 15,0% 14,2% 15,0%
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Z przygotowanego materiału do dalszych badań wytworzono kobierce o gęstości
600 kg/m3, 700 kg/m3 oraz 800 kg/m3. Badanie przeprowadzono bez udziału kleju (jako
ewentualnego dodatkowego czynnika zmiennego). Założono, że źródło wilgoci jest w danym
przypadku nieistotne w praktyce podczas zagęszczania kobierca ilość wilgoci zawarta w
kobiercu jest sumą ilości wody wprowadzanej z roztworem klejowym i wilgoci zawartej we
wiórach. Poszczególne kobierce zostały wykonane metodą nasypu ręcznego w technologii
płyty jednowarstwowej. W trakcie formowania kobierca w połowie jego grubości umieszczo-
no termoparę. Płyty o grubości końcowej 16 mm prasowano w prasie jedno półkowej stero-
wanej komputerowo przez czas 900 s przy temperaturze 180°C i maksymalnym ciśnieniu
jednostkowym 2,5 MPa (maksymalne ciśnienie manometryczne 12 MPa). W trakcie praso-
wania z wykorzystaniem programu komputerowego zapisywano z częstotliwością 1 s takie
dane jak: ciśnienie prasowania, grubość kobierca oraz temperatura wewnątrz kobierca.

Wyniki badań i analiza
Wilgotność wiórów, niezależnie od gęstości końcowej płyt, w istotny sposób wpływa na

przebieg wzrostu temperatury wewnątrz prasowanych kobierców (rys. 2, 3 i 4). Ogólnie
można stwierdzić, że wióry o najwyższej wilgotności pozwalają zapewnić najszybszy trans-
fer ciepła do wnętrza kobierca i tym samym ogrzać jego warstwę środkową. Kamke i Casey
(1988a) również wskazali między innymi, że im wyższa jest wilgotność wiórów w warstwach
przypowierzchniowych tym szybciej zachodzi proces ogrzewania kobierca. Efekt ten zwią-
zany jest z rosnącym ciśnieniem pary wodnej wytwarzanej w warstwach przypowierzchnio-
wych i jej penetracją w głąb prasowanego surowca na skutek gradientu ciśnienia (Kamke i
Casey 1988b). Tam następuje kondensacja pary dzięki czemu ciepło skraplania
(2,257 MJ/kg) zużywane jest na ogrzanie wiórów drzewnych (oraz kleju w warunkach rze-
czywistych). W trakcie przeprowadzonych badań dla kobierców o gęstości końcowej
600 kg/m3 i 700 kg/m3 temperaturę 100°C uzyskano po około 200 s od zamknięcia półek
prasy (rys. 2 i 3). W przypadku kobierca o gęstości końcowej 800 kg/m3 czas do uzyskania
temperatury parowania w jego wnętrzu wydłużył, się w przypadku wiórów o wysokiej wilgot-
ności, o ponad 100 s. Związane to jest ze zmniejszoną porowatością kobierca, a tym sa-
mym z ograniczeniem penetracji pary wodnej przez prasowany surowiec. Garcia i in. (2003)
badając proces przegrzewania płyt OSB również stwierdzili, że kobierce o mniejszej gęsto-
ści nagrzewają się szybciej i wykazują niższe ciśnienie mieszaniny gazu wewnątrz.
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Rys. 2. Przebieg procesu przegrzewania kobierca o gęstości 600 kg/m3

Rys. 3. Przebieg procesu przegrzewania kobierca o gęstości 700 kg/m3
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Rys. 4. Przebieg procesu przegrzewania kobierca o gęstości 800 kg/m3

Wraz ze spadkiem wilgotności wiórów wydłużał się czas osiągnięcia wewnątrz prasowa-
nego kobierca temperatury zbliżonej do 100°C. Wynikało to zarówno ze zmniejszonej ilości
pary wodnej powstającej w strefie przypowierzchniowej (mniejszy gradient ciśnienia) jak i
wolniejszym procesem zagęszczania kobierca. W odniesieniu do kobierców o gęstości
600 kg/m3 czas osiągnięcia założonej grubości 16 mm w przypadku wiórów suchych był
ponad 3 razy dłuższy niż przy wiórach o wysokiej wilgotności. Dla kobierców o wyższych
gęstościach zróżnicowanie to jest jeszcze większe.

Spośród badanych kobierców jedynie te wytworzone z wiórów o wysokiej wilgotności (ok.
15%) i umiarkowanej wilgotności (ok. 8%) charakteryzowały się krzywymi przegrzewania
zbieżnymi z opisem tego procesu przedstawianym przez Grasera (1962). Wyszczególnił on
5 etapów ogrzewania kobierca: przenikanie ciepła od płyt grzejnych prasy do środka kobier-
ca (temperatura pozostaje stała), ogrzewanie warstwy środkowej kobierca do chwili rozpo-
częcia odparowywania wody (temperatura wzrasta szybko), odparowanie wody do momentu
osiągnięcia w środku kobierca temperatury wrzenia wody (temperatura wzrasta powoli),
uchodzenie pry z kobierca (temperatura na stałym poziomie), dalsze ogrzewane kobierca
poprzez przewodnictwo cieplne wiórów (temperatura wzrasta bardzo powoli). W przypadku
kobierców wytworzonych z wiórów o niskiej wilgotności (ok. 5%) i wiórów suchych (ok.
1,5%) na ogół nie występuje etap utrzymywania się stałej temperatury przy uchodzeniu pary
wodnej na zewnątrz (wyjątek w tym zakresie stanowił jedynie kobierzec o gęstości
800 kg/m3 wytworzony z wiórów o niskiej wilgotności). Taki przebieg krzywych przegrzewa-
nia związany jest ze stosunkowo niedużą ilością pary wodnej generowanej w trakcie praso-
waniu i szybkiej jej migracji na zewnątrz kobierca. Przyczynia się do tego również wspo-
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mniany już wcześniej wydłużony proces zagęszczania kobierca. Należy jednak zaznaczyć,
że kobierce wytworzone w ramach badań z wiórów o wilgotności ok. 5% i poniżej, umożli-
wiły przegrzanie ich wnętrza do temperatury powyżej 140°C, podczas gdy w kobiercach
wytworzonych z wiórów o wilgotności ok. 15% temperatura wewnątrz po całym etapie pra-
sowania nie wzrosła istotnie ponad 100°C. Odnotowano również zależność, że im niższa
gęstość kobierca, tym wyższa temperatura końcowa w jego wnętrzu. Istotne znaczenie w
tym przypadku miała zarówno zmniejszona ilość wilgoci w kobiercu (mniejsza masa wiórów)
jak również większa jego porowatość i mniejsza ilość surowca do ogrzania. W kontekście
zawartości wilgoci wewnątrz kobierca Carvalho i in. (2003) wskazują, że utwardzanie żywic
na drodze polikondensacji uzależnione jest od względnej wilgotności otaczającego powie-
trza.

Wnioski
W oparciu o przeprowadzone badania można wysnuć następujące wnioski:

1. Szybszemu przegrzaniu kobierca do temperatury ok. 100ºC w jego wnętrzu sprzyja wyż-
sza wilgotność wiórów oraz niższa gęstość wytwarzanej płyty.

2. Wyższe wartości temperatury końcowej we wnętrzu kobierca (ponad 100ºC) uzyskuje
się w przypadku zastosowania wiórów o niższej wilgotności (poniżej 5%) oraz niższej
gęstości wytwarzanej płyty.

3. Kobierzec wytworzony z wiórów o niższej wilgotności wymaga wydłużenia etapu kom-
prymacji w celu uzyskania założonej grubości płyty.
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Streszczenie
Analiza wpływu wilgotności wiórów na proces przegrzewania kobierca płyt wió-
rowych

Badano proces przegrzewania kobierców z wiórów o wilgotności nominalnej: blisko 0%,
5%, 10% i 15%. W ramach badań analizowano kobierce o gęstości docelowej 600, 700 i
800 kg/m3. Proces przegrzewania przeprowadzono w prasie jednopółkowej sterowanej
komputerowo przy temperaturze półek prasy 180°C w czasie 900°s. Ustalono, że szybsze-
mu przegrzaniu kobierca do temperatury ok. 100°C w jego wnętrzu sprzyja wyższa wilgot-
ność wiórów oraz niższa gęstość wytwarzanej płyty. Wyższe wartości temperatury końcowej
we wnętrzu kobierca (ponad 100°C) uzyskuje się w przypadku zastosowania wiórów o niż-
szej wilgotności (poniżej 5%) oraz niższej gęstości wytwarzanej płyty. Kobierzec wytworzo-
ny z wiórów o niższej wilgotności wymaga wydłużenia etapu komprymacji w celu uzyskania
założonej grubości płyty.
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Innowacyjne metody zwiększania trwałości narzędzi
skrawających dla przemysłu meblarskiego

Modern methods of increasing lifetime of cutting tools for
furniture industry

Abstrakt: W artykule przedstawiono główne materiały narzędziowe stosowane w
przemyśle meblarskim i opisano metody poprawy trwałości narzędzi skrawających. W
ramach metodyki badań własnych, przedstawiono przykłady modyfikowanych narzędzi,
urządzenia wykorzystywane do ich modyfikacji i testowania oraz wybrane wyniki te-
stów.

Abstract: The paper presents main tool materials used in furniture industry and de-
scribes methods of improving the lifetime of cutting tools. Examples of the modified
tools, equipment for their modification and testing are presented as well as selected test
results.

Wprowadzenie
Polska branża meblarska jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się dzia-

łów przemysłu. Według Raportu KPMG – jednej z największych firm na świecie świadczą-
cych usługi w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa gospodarczego i do-
radztwa finansowego, opracowanego na podstawie analizy danych uzyskanych od firm i
instytucji badawczych (głównie Euromonitor International) oraz instytucji statystycznych
(Eurostat i GUS), wartość produkcji sprzedanej branży meblarskiej w 2016 r. szacowana
jest na około 42 mld złotych, a w ciągu najbliższych 5 lat przekroczy 50 mld złotych. Polska
znajduje się w światowej czołówce zarówno producentów, jak i eksporterów mebli [KPMG
2017]. Ponadto, jak powiedział podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Meblarskiego w ra-
mach targów Drema, Furnica i Sofab w Poznaniu, Tomasz Wiktorski, menedżer Programu
Polskie Meble, koordynowanego przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), do 2030 r. chcemy
stać się numerem 1 w produkcji mebli w Europie. Oznacza to, że trzeba zwiększyć wartość
produkcji sprzedanej o 150% i aby to się udało muszą zadziałać takie czynniki, jak np. wy-
dajność produkcji i innowacyjność naszych produktów [Wiktorski 2017].

W związku ze skalą oraz tak dynamicznym rozwojem, branża meblarska potrzebuje du-
żych ilości narzędzi do obróbki materiałów drewnopochodnych, a problem poprawy ich
trwałości bardzo dobrze wpisuje się w powyższe założenia.
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Koszt narzędzi stanowi wysoki procent (nawet pow. 20%) całkowitych kosztów przy pro-
dukcji mebli w każdej wielkości przedsiębiorstwach, zwłaszcza w przypadku produkcji wyso-
kojakościowej. W przypadku produkcji niskojakościowej lub obróbki pierwiastkowej koszty te
nie przekraczają 3%. Autor publikacji [Półrolniczak 2010] wskazuje, że stosowanie ulepszo-
nych narzędzi spowoduje zmniejszenie faktycznych i ukrytych strat, da możliwość zastoso-
wania tańszych półfabrykatów, obniży koszty związane z narzędziami, a także umożliwi
zwiększenie prędkości posuwu, co zwiększy wydajność produkcji.

Materiały narzędziowe dla przemysłu meblarskiego
W przemyśle meblarskim stosuje się głównie 3 rodzaje materiałów narzędziowych. Są to

stale szybkotnące (ang. high speed steels), węgliki spiekane (w postaci noży skrawających
do głowic lub wlutowywanych w korpusy stalowe (ang. carbide tippeds), a także narzędzi
monolitycznych (ang. solid carbides)) oraz polikrystaliczny diament (ang. PCD diamond).
Wady i zalety każdego z nich determinują jego użycie.

Zastosowanie narzędzi ze stali szybkotnącej generuje niższe koszty początkowe w po-
równaniu z innymi narzędziami. Wytrzymały korpus narzędzia ogranicza uszkodzenia pod-
czas pracy na starych wrzecionach i frezarkach ręcznych. Ponadto dostępnych jest wiele
nawet skomplikowanych geometrii ostrzy, a ostre krawędzie tnące pozwalają uzyskać
zwiększone posuwy ręczne. Niestety, posuw automatyczny realizowany maszynowo musi
być wolniejszy w porównaniu do innych materiałów narzędziowych, a narzędzia mogą pod-
legać drganiom o wysokiej amplitudzie powodującym radykalne zmniejszenie sztywności.
Okres trwałości jest najkrótszy ze wszystkich materiałów narzędziowych. Wynika to z niskiej
odporności na działanie tarcia, czyli podstawowego mechanizmu zużywania się ostrzy.

Węgliki spiekane w postaci noży do głowic lub wlutowywane w korpusy stalowe charakte-
ryzują się stosunkowo długim okresem trwałości w porównaniu do narzędzi stalowych,
zwłaszcza w warunkach ręcznego frezowania (elektronarzędziami) materiałów twardych
(trudnoobrabialnych). Niestety, narzędzia tego typu cechuje mniejsza sztywność, ograni-
czona jest liczba ich geometrii i należy stosować zmniejszone prędkości posuwu.

Te same węgliki, ale stosowane w postaci narzędzi monolitycznych, o szerokiej gamie
geometrii, charakteryzują się największą sztywnością, co przekłada się na najlepszą jakość
wykończenia obrabianych materiałów. Narzędzia wykonane w tej technologii cechują się
relatywnie długim okresem trwałości, który może być zwielokrotniony w procesie regenera-
cji. Bliskie maksymalnym prędkości posuwu (dla frezarek CNC – 25-30 m/min) wpływają na
istotny wzrost wydajności obróbki (60-100%). Wadą są wysokie koszty początkowe oraz
zwiększona liczba uszkodzeń, jeśli park maszynowy nie jest dobrze utrzymany.

Narzędzia wykonane z polikrystalicznego diamentu charakteryzują się najdłuższym okre-
sem trwałości podczas obróbki materiałów twardych (trudnoobrabialnych). Stosowane geo-
metrie umożliwiają obróbkę wybranych tworzyw sztucznych, drewna iglastego oraz alumi-
nium. Początkowy koszt użytkowania diamentowych narzędzi jest bardzo wysoki. Narzędzia
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tego typu mają ograniczoną funkcjonalność w skrawaniu szczelinowym, a prędkości posuwu
muszą być ograniczone (nawet o 50%) ze względu na stalowy korpus i znacznie mniej „fi-
nezyjną" geometrię w porównaniu do narzędzi stalowych i z węglików spiekanych [Onsrud
Cutter LP 2017].

Metody poprawy trwałości narzędzi skrawających
Duże różnice pomiędzy właściwościami dostępnych materiałów narzędziowych wyzna-

czają przestrzeń działania nauki w celu poprawy cech istotnych z punktu widzenia wydajno-
ści produkcji. Należy do nich poprawa trwałości narzędzi. W praktyce można wyróżnić 3
główne drogi poprawy trwałości:

1. modyfikacja powierzchni narzędzi (bez nakładania dodatkowej warstwy),
2. nakładanie dodatkowej warstwy,
3. proces typu „dupleks”, stanowiący połączenie dwóch poprzednich procesów.
Każda z tych modyfikacji ma swoje wady i zalety i może być wykorzystywana w nieco in-

nych warunkach.
W procesach modyfikacji powierzchni narzędzi bez nakładania dodatkowej warstwy, sto-

sowane są głównie metody takie jak: azotowanie jonowe (ang. Ion Nitriding) [Beer i in.
2005], modyfikacja przez zanurzenie w plaźmie i implantację jonów (ang. Plasma Immer-
sion, Ion Implantation) [Raebel i in. 1990], klasyczna implantacja jonów (ang. Ion Implanta-
tion) [Barlak i in. 2016], oddziaływanie impulsami plazmy gorącej (ang. High Intensity
Plasma Pulses) [Nitychoruk 2017], wiązką elektronów (ang. Pulse Electron Beam) [Żurawski
2017], bądź laserem (ang. Laser modification) [Wilkowski i in. 2017].

Wszystkie wyżej wymienione procesy są procesami nierównowagowymi, prowadzącymi
do wytworzenia struktur (a przez to – właściwości), niemożliwych do uzyskania innymi me-
todami. Fizyczna bądź fizyko-chemiczna zmiana warstwy wierzchniej modyfikowanego ma-
teriału (narzędzia) wywołuje zmianę np. jego właściwości mechanicznych.

Powyższe metody można podzielić na grupy zależnie od rodzaju depozycji do modyfiko-
wanego materiału. W przypadku oddziaływania wiązką elektronową oraz laserem jest to
depozycja energii (nagrzewanie, przetapianie), podczas gdy w przypadku azotowania jono-
wego i implantacji jonów, w procesach dominuje depozycja masy (domieszkowanie). Jesz-
cze inaczej jest w przypadku zastosowania impulsów gorącej plazmy – zależnie od przyję-
tego reżimu pracy może to być depozycja tylko energii bądź depozycja energii i masy.

W przypadku czysto fizycznej modyfikacji wykorzystywane jest zjawisko „kulowania” przy
pomocy wiązek energetycznych (ang. Shot Peening), w którym fala uderzeniowa, wytwa-
rzana w wyniku oddziaływania wiązki o dużej energii z modyfikowanym materiałem (ciśnie-
nie wywierane na jego powierzchnię jest rzędu setek MPa), zastępuje klasyczne oddziały-
wanie mechaniczne [Shengzhi i in. 2013, Radziejewska i in. 2014].

W przypadku wprowadzania domieszki do modyfikowanego materiału, oprócz zmian fi-
zycznych takich jak deformacja jego sieci krystalicznej czy zmiana parametrów tej sieci,
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następują zmiany jego składu chemicznego. Atomy wprowadzonej domieszki mogą np.
utworzyć wydzielenia, bądź wejść w reakcje chemiczne z pierwiastkami modyfikowanego
materiału i utworzyć nowe fazy.

Jak już wspomniano, implantacja jonów jest przykładem metody domieszkowania mate-
riałów. W procesie implantacji wykorzystuje się wysoką energię kinetyczną jonów domieszki.
Zjonizowane w źródle jonów atomy i przyspieszone w polu elektrycznym do energii od kilku-
dziesięciu do kilkuset kiloelektronowoltów (co odpowiada ich prędkości od setek do tysięcy
kilometrów na sekundę) są formowane w wiązkę i kierowane, a następnie wbijane (implan-
towane) do powierzchni modyfikowanego materiału [Barlak 2016, Levintant-Zayonts 2014].

Klasyką stało się domieszkowanie narzędzi azotem, który w wyniku tworzenia azotków
pierwiastków znajdujących się w podłożu modyfikowanego materiału (narzędzia), zwiększa
jego twardość lub węglem, zmniejszającym współczynnik tarcia pomiędzy narzędziem, a
obrabianym materiałem [Oñate i in. 1998]. Oprócz powyższych stosuje się domieszki innych
pierwiastków, choć z różnych względów – w dużo mniejszym stopniu.

Oczywiście, przy zapewnieniu odpowiednich warunków w procesach domieszkowania,
może również wystąpić wspomniane wcześniej zjawisko kulowania, którego efekty nałożą
się na efekty zmian chemicznych.

Modyfikowany obszar materiału, wytworzony w procesie bez nakładania dodatkowej war-
stwy nie jest powłoką, a więc nie występuje tu problem zapewnienia dobrej adhezji warstwy
z podłożem.

W przypadku każdej z wymienionych wcześniej metod, modyfikacja jest prowadzona w
próżni, bądź w atmosferze ochronnej, co gwarantuje dużą czystość procesu.

Zazwyczaj, procesy modyfikacji prowadzone są w stosunkowo niskiej temperaturze (do
kilkuset stopni Celsjusza), a w przypadku implantacji jonów, oddziaływania wiązką elektro-
nów, plazmy, czy laserem, nawet w temperaturze pokojowej. Nie ma więc obawy o zmianę
właściwości materiału bazowego (rdzenia) narzędzi.

Powyższe metody umożliwiają modyfikację warstwy wierzchniej narzędzi, bez zmiany ich
kształtu i wymiarów, a zatem mogą być stosowane do gotowych narzędzi, np. dostępnych
komercyjnie.

Wadą tej grupy metod jest stosunkowo cienka warstwa modyfikowana – rzędu co najwy-
żej pojedynczych mikrometrów, choć jak pokazują wyniki badań autorów niniejszej publika-
cji, wystarczająca, aby zwiększyć trwałość narzędzi o 100-200%.

Wytwarzanie na powierzchni narzędzia dodatkowej twardej powłoki odbywa się zazwy-
czaj w procesach fizycznego (ang. Physical Vapour Deposition) lub chemicznego (ang.
Chemical Vapour Deposition) osadzania z fazy gazowej [Faga i Settineri 2006]. W przypad-
ku różnych odmian PVD wykorzystuje się zjawiska fizyczne prowadzące do kondensacji i
krystalizacji par materiału na obrabianym podłożu. Ze względu na występowanie tylko sił
fizycznych, połączenie nakładanej powłoki z materiałem bazowym ma charakter adhezyjny i
silnie zależy np. od czystości modyfikowanego materiału. Procesy PVD są prowadzone w



- 99 -

stosunkowo niskiej temperaturze, a zatem ryzyko zmian chemicznych w strukturze materiału
narzędzia jest dużo mniejsze niż w przypadku metod z grupy CVD. Te ostatnie wymagają
temperatury rzędu 1000 i więcej stopni Celsjusza, aby substraty wprowadzone do komory
reakcyjnej mogły wejść w reakcje chemiczne z pierwiastkami modyfikowanego podłoża.

Metody PVD i CVD są wykorzystywane do poprawy trwałości narzędzi dostępnych ko-
mercyjnie.

Głównym problemem w przypadku nakładania dodatkowych warstw jest wspomniany
wcześniej problem zapewnienia wystarczającej adhezji. Może być on częściowo rozwiązany
w przypadku modyfikacji typu „dupleks”, w której to, w pierwszym etapie materiał narzędzia
jest modyfikowany powierzchniowo np. w procesie azotowania jonowego, a w drugim etapie
– nakładana jest twarda warstwa [Narojczyk i in. 2009]. Utworzenie prawidłowej warstwy
pośredniej pomiędzy podłożem a nakładaną warstwą umożliwia lepsze dopasowanie fizyko-
chemicznych właściwości łączonych materiałów oraz kompensację naprężeń własnych w
powstającym złączu., Niestety, dwuetapowość procesu zwiększa czasochłonność i energo-
chłonność procesu, a zatem podnosi koszty.

Metodyka badań własnych
Zakład Technologii Plazmowych i Jonowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Świerk w Otwocku oraz Zakład Mechanizacji i Automatyzacji w Przemyśle Drzewnym Wy-
działu Technologii Drewna SGGW w Warszawie, prowadzą wspólne badania nad poprawą
trwałości narzędzi do obróbki materiałów drewnopochodnych.

W tym celu stosuje się m.in.:
– implantację jonów,
– impulsy elektronowe,
– impulsy gorącej plazmy.

W badaniach wykorzystywane są implantatory jonów (półprzemysłowy implantator jonów
gazowych oraz implantator jonów typu MEVVA (ang. Metal Vapor Vacuum Arc), umożliwia-
jący implantację jonów metali), generatory impulsów elektronowych i plazmy gorącej, użyt-
kowane w Narodowym Centrum Badań Jądrowych Świerk. Urządzenia to zostały przedsta-
wione na Rys. 1-4, a ich podstawowe parametry i szczegółowe opisy można znaleźć w pu-
blikacjach [Bugaev i in. 1994, Barlak i in. 2017, Barlak 2010].
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Rys. 1. Implantator jonów gazowych Rys. 2. Implantator jonów typu MEVVA

Rys. 3. Generator impulsów elektrono-
wych

Rys. 4. Generator impulsów plazmowych

Rys. 5-6 przedstawiają fotografie przykładowych, dostępnych komercyjnie narzędzi wyko-
rzystywanych w badaniach. Są to wiertła firmy Leitz, ze stali szybkotnącej o średnicy 10 mm
i całkowitej długości 68 mm (Dowel Drills with 10 mm Shanks, n.d.) oraz noże WC-Co do
głowic frezarskich firmy Faba o wymiarach 29,5×12,0×1,5 mm3.
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Rys. 5. Wiertła ze stali szybkotnącej Leitz Rys. 6. Noże WC-Co do głowic frezar-
skich Faba

Trwałość ostrzy badana jest na przemysłowych centrach obróbczych (Rys. 7-8) przy sta-
łych i zmiennych parametrach skrawania. Przykładowe stałe parametry dla głowic frezar-
skich z ostrzami WC-Co to: posuw na ząb fz = 0,15 mm, prędkość obrotowa wrzeciona n =
18 tys. rpm. Zmienne parametry wykorzystuje się w celu optymalizacji procesu do warunków
przemysłowych i wyznaczenia trwałości największej wydajności oraz tzw. ekonomicznej
trwałości ostrza bezpośrednio związanej z ekonomiczną prędkością skrawania. Trzeba
pamiętać, że przy stosunkowo drogich narzędziach pracujących na tanich obrabiarkach,
ekonomiczny okres trwałości ostrza jest wysoki, a ekonomiczna prędkość skrawania niska.
W odwrotnym przypadku, przy drogich obrabiarkach jest przeciwnie, a ekonomiczny okres
trwałości ostrza zbliża się do okresu największej wydajności.

Rys. 7. Centrum obróbcze Busellato Jet
100

Rys. 8. Centrum obróbcze Homag Ventu-
re 115M
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Do badań trwałościowych narzędzi wykorzystuje się komercyjnie dostępne tworzywa
drewnopochodne: trójwarstwowe płyty wiórowe oraz płyty pilśniowe MDF. Każda partia tych
materiałów po zakupie w hurtowni jest badana pod względem podstawowych właściwości
fizyko-mechanicznych. Określa się gęstość, wilgotność, wytrzymałość na zginanie statycz-
ne, moduł sprężystości przy zginaniu statycznym, itp., oraz dodatkowo wyznacza się za-
wartość substancji mineralnych w płytach, jako czynnika który może mieć wpływ na tępo i
charakter zużywania się ostrzy narzędzi skrawających.

Po kolejnych cyklach tępienia ostrza podlegają pomiarom mikroskopowym w celu okre-
ślenia bezpośrednich wskaźników zużycia narzędzia. Na tym etapie wykorzystuje się mikro-
skopy narzędziowe (Rys. 9), jak również elektronowe mikroskopy skaningowe – SEM (ang.
Scanning Electron Microscope) (Rys. 10). Chodzi o to, aby w możliwie dokładny i pewny
sposób określić charakter zużycia, który dla różnych typów narzędzi i rodzajów obróbki mo-
że być wyjątkowy i niepowtarzalny (Rys. 11-12).

Rys. 9. Mikroskop narzędziowy Mitutoyo
TM-505

Rys. 10. Mikroskop SEM Quanta 200

Rys. 11. Zużycie naroża wiertła HSS
(zdjęcie SEM)

Rys. 12. Zużycie krawędzi tnącej WC-Co
(zdjęcie SEM)
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Przykładowe wyniki badań
Na rys. 13-14 przedstawiono wyniki badań trwałościowych ostrzy WC-Co wykonanych w

laboratorium WTD SGGW. Badaniom zostały poddane noże do głowic frezarskich modyfi-
kowane w generatorze intensywnych impulsów plazmowych w laboratorium NCBJ w ilości 6
szt.. W celach porównawczych, równocześnie badano ostrza niemodyfikowane (6 szt.).
Frezowano trójwarstwową płytę wiórową o średniej gęstości 740 kg/m3 ze stałymi parame-
trami skrawania (posuw na ząb Δz = 0,15 mm, prędkość obrotowa n = 18 tys. obr/min).
Zaobserwowano  znaczący przyrost względnego wskaźnika trwałości ostrzy, określonego
na podstawie średniej drogi skrawania sześciu ostrzy w poszczególnych grupach narzędzi
(modyfikowanych i niemodyfikowanych). Wartość wskaźnika ponad 3 oznacza ponad trzy-
krotne zwiększenie trwałości narzędzi poddanych modyfikacji (Rys. 13). Jeszcze ciekawsze
wyniki przedstawia rys. 14. Proces modyfikacji prowadzi nie tylko do wydłużenia drogi skra-
wania kolejnych ostrzy, ale również do wyrównania przebiegu krzywych zużycia, co jest
równie cenną cechą z punktu widzenia zastosowań przemysłowych jak podwyższenie trwa-
łości. Na przewidywalnie zachowujących się w trakcie pracy narzędziach można budować
zautomatyzowane technologie obróbki tworzyw drzewnych.

Dopiero te badania pokazują jaką perspektywę rozwoju posiadają omawiane w tym arty-
kule innowacyjne metody modyfikacji narzędzi.

Rys. 13. Względny wskaźnik trwałości
ostrzy WC-Co

Rys. 14. Krzywe zużycia ostrzy WC-Co

Perspektywa rozwoju
Obecnie, badania nad zwiększeniem trwałości narzędzi do obróbki materiałów drewno-

pochodnych koncentrują się głównie na narzędziach wykonanych z węglików spiekanych
WC-Co, ze względu na to, że cena takich narzędzi w porównaniu z ceną narzędzi z dia-
mentu polikrystalicznego jest zdecydowanie niższa. Ponadto ten materiał w przeciwieństwie
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do węglików ma ograniczone zastosowanie w niektórych sposobach obróbki, ze względu na
niewielkie możliwości dostosowania geometrii i niską odporność udarnościową, a ta cecha
może mieć decydujące znaczenie, przy tendencji obserwowanej w przemyśle – ciągłego
zwiększania wydajności produkcji, a co za tym idzie podwyższania prędkości skrawania.
Cały czas wysoki potencjał materiału WC-Co sprawia, że ma on pozycję dominującą na
rynku i jeszcze długo będzie wykorzystywany w praktyce przemysłowej.

Potwierdzeniem powyższych stwierdzeń jest szerokie zainteresowanie pracami badaw-
czymi prowadzonymi przez wymienione wcześniej jednostki: NCBJ i WTD SGGW. Zaintere-
sowanie to nie ogranicza się do firm krajowych widzących w tych badaniach swoją per-
spektywę rozwoju, ale wyniki prac zauważono również poza granicami Polski. Dowodem
dużej wartości tych wyników jest grant badawczy przyznany autorom projektu przez nie-
miecki instytut Helmholtz Zentrum Dresden Rossendorf w Dreźnie. Jedno z zadań badaw-
czych jednostki tego instytutu  – Ion Beam Center na lata 2017-18, zatytułowane jest "The
effect of nitrogen ion implantation on the properties of WC-Co composites used in wood-
based materials machining", co idealnie wpisuje się w omawianą problematykę.
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Radosław Auriga *

Wpływ sposobu składowania zrębków drzewnych na
właściwości fizyczne i mechaniczne płyt wiórowych

Influence of raw material storage on to physical and mechanical properties of
particleboard

Abstract
 Analyzing the impact of the storage of wood material on the physical and mechanical

properties of particleboard produced is essential for well thought-out planning and operation.
This allows optimize the storage time for a particular storage method. Storage time of the
material significantly influences such properties as modulus of rapture, modulus of elasticity
and internal bonding. The extension of storage time of the raw material causes significant
deterioration aforementioned properties. The negative impact of storage time on the
properties of particleboard can be reduced by storing the raw material properly. In this
paper, it is concluded that in terms of properties of particleboard produced from raw material
stored in open pile, storage time can be up to 6 months. However, the further stockpiling of
this material negatively affects the properties of the particle board produced. Storage time of
the wood material can be extended by covering the pile. However, the most advantageous
way of storing raw wood material for particleboard production is storage in silo-buildings with
forced air circulation. After 12 months of storage in a silo-building with forced air circulation,
only a slight impact on the properties of the particleboard produced was noted.

Key words: particleboard, wood chips, storage, storage time,
Słowa kluczowe: płyta wiórowa, zrębki, składowanie, czas składowania, spo-

sób składowania

Wstęp
Polska należy do czołowych producentów płyt wiórowych w Europie. W 2015 r. w Polsce

wyprodukowano ok. 4,85 mln m3 płyt wiórowych, co stanowi ok. 14% płyt wiórowych wypro-
dukowanych w tym okresie w Unii Europejskiej (FAO http://faostat.fao.org). Wielkość pro-
dukcji płyt wiórowych determinowana jest dostępem do surowca drzewnego. Wiąże się to z
koniecznością jego magazynowania w celu zapewnienia ciągłości pracy ciągów produkcyj-
nych.

W przemyśle płyt drewnopochodnych głównymi asortymentami surowcowymi wykorzy-
stywanymi do produkcji są: papierówka – 43% oraz zrębki – 21% (Kozakiewicz i in. 2011).

                                                       
*  dr inż. Radosław Auriga, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym, Wydział Tech-

nologii Drewna, SGGW w Warszawie, radoslaw_auriga@tlen.pl
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Składowanie surowca drzewnego w postaci zrębków pozwala zaoszczędzić miejsce na
składowisku surowca o ok. 40% względem drewna nierozdrobnionego, a ponadto umożliwia
magazynowanie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z tartaków i innych zakładów
mechanicznej obróbki drewna. Pozwala także na ograniczenie kosztów związanych z pra-
cami dotyczącymi przemieszczania surowca na składzie (Modrzejewski i in. 1969; Mróz
1986).

 Składowanie surowca w postaci zrębków w stosunku do składowania drewna nieroz-
drobnionego posiada szereg istotnych wad takich jak zwiększony ubytek ciężaru właściwe-
go i masy drewna, większa podatność na procesy gnilne, a także niekorzystne zmiany skła-
du chemicznego, co szczególnie widoczne jest przede wszystkim w okresie pierwszych
czterech miesięcy składowania (Modrzejewski i in. 1969; Fuller 1985; Mróz 1986).

Ze względu na zachodzące reakcje utleniania oraz działalność drobnoustrojów, tempe-
ratura wewnątrz stosu jest wyższa niż w jego zewnętrznych warstwach. Najwyższy wzrost
temperatury do wartości 50-70°C jest widoczny w pierwszych dwóch tygodniach składowa-
nia zrębków, a temperatura w tym przedziale utrzymuje się przez okres 3-4 miesięcy po
czym ulega obniżeniu (Modrzejewski i in. 1969; Garstang i in. 2002; Eriksson 2011; Ergül i
Ayrimis 2014; Hofmann i in. 2017). Zmiany temperatury oraz jej nierównomierny rozkład w
stosie powodują zmiany wilgotności zrębków, jednak w miarę przedłużania procesu składo-
wania różnice te wyrównują się (Modrzejewski i in. 1969; Lenz i in. 2015).

Podczas składowania surowca drzewnego w postaci zrębków złożonych w stosach ob-
serwuje się zmiany zachodzące w tkance drzewnej spowodowane działalnością mikroorga-
nizmów, procesami oddychania i utleniania (Morze i Struk 1988; Ergül i Ayrimis 2014). W
swoich badaniach Modrzejewski i in. (1979) wykazali, że podczas składowania drewna so-
snowego w postaci zrębków ma miejsce duże zakażenie i porażenie drewna przez zbioro-
wiska grzybów, głównie powodujących szary rozkład drewna.

Procesy zachodzące w czasie składowania surowca drzewnego w postaci zrębków w
stosach przemysłowych pod wpływem mikroorganizmów powodują osłabienie wiązań w
tkance drzewnej i ubytek masy składowanego surowca (Morze i Struk 1988). Według litera-
tury ubytek masy składowanego surowca drzewnego w postaci zrębków wynosi w pierw-
szych 4-6 miesiącach ok. 1-1,5% na każdy miesiąc składowania, w następnych miesiącach
składowania wskaźnik ten maleje (Modrzejewski i in. 1969). W czasie długotrwałego skła-
dowania wzrost ubytku masy przypada głównie na substancje ekstrakcyjne i ligninę. W
pierwszych miesiącach składowania ok. 1/2 strat masy spowodowanych jej ubytkiem przy-
pada na niskocząsteczkowe węglowodany, kwasy organiczne, związki żywiczne i tłuszczo-
we (Modrzejewski i in. 1969). Na zawartość substancji ekstrakcyjnych w surowcu drzewnym
wpływa czas i sposób składowania drewna (Mróz i Surewicz 1986). Zmniejszenie zawarto-
ści substancji ekstrakcyjnych w składowanym surowcu drzewnym w postaci zrębków jest
dwukrotnie wyższy (ok. 8%) niż dla drewna nierozdrobnionego (4%) (Mróz i Surewicz 1986).
Składowanie surowca drzewnego w postaci zrębków sprzyja w większym stopniu niż skła-
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dowanie drewna nierozdrobnionego obniżeniu zawartości substancji ekstrakcyjnych. Jak
podają Modrzejewski i in. (1969) ośmiotygodniowy okres składowania zrębków odpowiada
rocznemu składowaniu nierozdrobnionego surowca drzewnego.

Ilość publikacji na temat przemysłowego składowania zrębków drzewnych jest ograni-
czona. Badania w tym obszarze zostały poczynione jedynie pod kątem pozyskania mas
celulozowych dla przemysłu papierniczego lub wykorzystania zrębków do celów energe-
tycznych (Garstang i in. 2002; Ogunwusi 2012). Dostępny stan wiedzy w tym obszarze opi-
suje w sposób częściowy tylko wybrane zjawiska zachodzące podczas składowania pozo-
stawiając wiele niejasności. Bez odpowiedzi pozostaje również zagadnienie wpływu zacho-
dzących podczas składowania surowca zjawisk, na właściwości mechaniczne i fizyczne
wytwarzanych płyt wiórowych.

Ponadto należy podkreślić, że dostępna w opisywanym obszarze literatura jest w znacz-
nej mierze starsza niż 20 lat, co pozostaje nie bez znaczenia z powodu zmian zachodzą-
cych w lesistości Polski. W ciągu ostatnich 20 lat średni wiek drzewostanów w Polsce wzrósł
z 52 do 61 lat (Lasy Państwowe 2015), dlatego należy wziąć pod uwagę różnicę w budowie
anatomicznej pozyskiwanego surowca drzewnego. W związku z powyższym koniecznym
jest przeprowadzenie badań, które w sposób jednoznaczny umożliwią zidentyfikowanie
najistotniejszych procesów zachodzących podczas składowania, a także umożliwią przewi-
dywanie właściwości surowca drzewnego w zależności od warunków składowania. Ważnym
jest również wykazanie, w jakim stopniu warunki i czas składowania wpływają na właściwo-
ści surowca drzewnego, a co za tym idzie na właściwości wytwarzanych płyt wiórowych.

Materiały i metodyka
Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem drewna iglastego – sosna (Pinus si-

lvestris L.) oraz drewna liściastego – olcha (Alnus Mill.). Surowiec drzewny został rozdrob-
niony na rębaku z wałem nożowym do postaci zrębków.

Rozdrobniony surowiec w postaci zrębków został złożony w grudniu 2013 r. na uprzednio
przygotowanych stanowiskach w trzech wariantach składowania:

– na odkrytym placu o powierzchni betonowej (ryc. 2C);
– pod zadaszeniem na placu o powierzchni betonowej (ryc. 2A);
– w obiekcie murowanym, z wymuszoną cyrkulacją powietrza (ryc. 2B).

Konstrukcja obiektu murowanego wykonana była w taki sposób, że zrębki usypane były
na dnie z siatki stalowej tak, aby umożliwić swobodny przepływ powietrza oraz umieszcze-
nie przewodów instalacji nadmuchowej, która napędzana była wentylatorem o wydajności
ok. 90 m3/h. W każdym miesiącu składowania surowca wentylator w sumie pracował nie
krócej niż 10 dni. Surowiec iglasty i liściasty był składowany na osobnych stanowiskach.

Surowiec drzewny do badań był pobierany co kwartał, przy czym pierwsza seria surowca
została pobrana do badań w dniu rozpoczęcia składowania i stanowiła próbę kontrolną. Po
oznaczeniu wilgotności surowiec był kondycjonowany do momentu uzyskania wilgotności
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odpowiadającej stanowi powietrzno-suchemu, następnie rozdrabniany w laboratoryjnej
skrawarce nożowej do postaci wiórów.

W ramach badań wytworzono trójwarstwowe płyty wiórowe o założonej gęstości 650
kg/m3, założonej grubości 16 mm oraz o stopniu zaklejenia wiórów warstw zewnętrznych
10% i wiórów warstwy wewnętrznej 8%. Udział warstw zewnętrznych wyniósł 50%. Zakleje-
nie wiórów odbywało się z wykorzystaniem żywicy UF Silekol 123, metodą natrysku pneu-
matycznego. Proces prasowania kobierców przeprowadzono w prasie jednopółkowej przy
zastosowaniu tradycyjnego schematu prasowania, temperatura półek prasy = 180°C, mak-
symalne jednostkowe ciśnienie prasowania 2,5 MPa, czas prasowania 325 s.

Po wytworzeniu płyt poddawano je tygodniowemu sezonowaniu w klimacie normalnym
(20 ± 2ºC, 65 ± 5% wilgotności względnej powietrza). Następnie wycięto z każdego wariantu
płyt próbki do badań właściwości fizycznych i mechanicznych. W ramach przeprowadzonych
badań oznaczono następujące właściwości płyt:

– gęstość – w oparciu o normę PN-EN 323:1999,
– wytrzymałość na zginanie statyczne i moduł sprężystości przy zginaniu w oparciu

o normę PN-EN 310:1994,
– wytrzymałość na rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzn płyty w

oparciu o normę PN-EN 319:1999,
– zdolność utrzymania wkrętów umieszczonych prostopadle do płaszczyzn płyty w

oparciu o normę PN-EN 13446:2004,
– spęcznienie na grubość po 24 godzinach moczenia w wodzie w oparciu o normę

PN-EN 317:1999.
W celu rozpoznania wpływu wybranych czynników na zmienne (np. wpływ czasu składo-

wania surowca na wytrzymałość na zginanie statyczne wytworzonych z tego surowca płyt)
w analizie statystycznej zastosowano wieloczynnikową analizę wariancji.

Wyniki i ich analiza
W ramach przeprowadzonych badań czynnikami analizowanymi pod kątem wpływu na

właściwości wytwarzanych płyt wiórowych były: czas składowania, sposób składowania i
gatunek składowanego drewna.

Z danych przedstawionych w tabeli 1 wynika, że wszystkie trzy czynnik w istotny sposób
wpływały na wytrzymałość na zginanie statyczne wytworzonych płyt wiórowych. Przy czym
należy zauważyć, że procentowy wpływ czasu i sposobu składowania surowca drzewnego
wyniósł dla obu czynników po ok. 14%. Fakt ten oznacza, że czas i sposób składowania w
istotnym stopniu wpływają na wytrzymałość na zginanie statyczne wytworzonych płyt wió-
rowych. Wpływ gatunku drewna został określony na poziomie około 11%. Sumaryczny pro-
cent wpływu omawianych czynników na wytrzymałość na zginanie statyczne płyt wiórowych
wyniósł ok. 38%. Świadczy to o znaczącym charakterze omawianych czynników na wytrzy-
małość na zginanie wytwarzanych płyt wiórowych. Analiza danych przedstawionych na ryci-
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nie 1, pozwala w oparciu o omawianą analizę wariancji stwierdzić, że wytrzymałość na zgi-
nanie statyczne płyt wiórowych spada wraz z wydłużeniem czasu składowania surowca, z
którego zostały wykonane.

Tabela 1. Analiza wariancji dla wybranych czynników i interakcji pomiędzy czynnikami
wpływającymi na wytrzymałość na zginanie statyczne wytworzonych płyt wióro-
wych

Czynnik / interakcja SS Df MS F p X
Czas 210,12 3 70,04 18,84 0,000 14,19
Sposób 209,28 2 104,64 28,15 0,000 14,14
Gatunek 161,64 1 161,64 43,48 0,000 10,92
Czas x Sposób 32,93 6 5,49 1,48 0,187 2,22
Czas x Gatunek 9,42 3 3,14 0,84 0,471 0,64
Sposób x Gatunek 47,17 2 23,58 6,34 0,002 3,19
Czas x Sposób x Gatunek 6,65 6 1,11 0,30 0,937 0,45
Błąd 803,01 216 3,72 54,25

SS – suma kwadratów odchyleń od wartości średniej, Df – liczba stopni swobody,
MS – średni kwadrat odchyleń (MS=SS/Df), F – wartość testu, p – prawdopodobieństwo
błędu, X – procentowy wpływ czynników na zbadaną właściwość płyt wiórowych

Ryc. 1 Wpływ badanych czynników na wartość zginania statycznego płyt wiórowych
(P – otwarty plac; Z – pod zadaszeniem; M – obiekt murowany; S – Sosna;

O – olcha)

Interakcja między sposobem składowania surowca drzewnego i jego gatunkiem również
wykazuje istotny wpływ na omawianą właściwość płyt. W przypadku pozostałych interakcji
między poszczególnymi czynnikami nie odnotowano istotnego wpływu na badaną zmienną.
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Analiza danych z tabeli 2 pozwala stwierdzić, że istotnym czynnikiem o największym pro-
centowym wpływie (ok. 32%) na moduł sprężystości przy zginaniu statycznym wytworzo-
nych płyt wiórowych odznaczał się gatunek drewna, z którego pozyskano surowiec. Ponadto
istotnym wpływem na opisywaną właściwość płyt wiórowych odznaczały się czas i sposób
składowania, dla których wartość procentowego wpływu wyniosła odpowiednio ok. 15% i
12%. Sumarycznie procentowy wpływ wszystkich trzech czynników wyniósł ponad 60%.
Świadczy to o kluczowym znaczeniu analizowanych czynników w kształtowaniu się modułu
sprężystości przy zginaniu statycznym wytwarzanych płyt. Procentowy wpływ czynników nie
uwzględnionych w niniejszej pracy wyniósł jedynie ok. 35%. Istotną interakcję czynników
odnotowano między sposobem składowania i gatunkiem drewna.

Tabela 2. Analiza wariancji dla wybranych czynników i interakcji pomiędzy czynnikami
wpływającymi na moduł sprężystości przy zginaniu statycznym wytworzonych płyt
wiórowych

Czynnik / interakcja SS Df MS F p X
Czas 3836391 3 1278797 31,25 0,000 15,39
Sposób 3096242 2 1548121 37,84 0,000 12,42
Gatunek 8131697 1 8131697 198,74 0,000 32,62
Czas x Sposób 177227 6 29538 0,72 0,632 0,71
Czas x Gatunek 188539 3 62846 1,54 0,206 0,76
Sposób x Gatunek 437640 2 218820 5,35 0,005 1,76
Czas x Sposób x Gatunek 222740 6 37123 0,91 0,490 0,89
Błąd 8838003 216 40917 35,45

SS – suma kwadratów odchyleń od wartości średniej, Df – liczba stopni swobody,
MS – średni kwadrat odchyleń (MS=SS/Df), F – wartość testu, p – prawdopodobieństwo
błędu, X – procentowy wpływ czynników na zbadaną właściwość płyt wiórowych
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Ryc. 2 Wpływ badanych czynników na moduł sprężystości przy zginaniu statycznym płyt
wiórowych (P – otwarty plac; Z – pod zadaszeniem; M – obiekt murowany;

S – Sosna; O – olcha)

Analizując dane przedstawione na rycinie 2 należy zauważyć, że wraz z wydłużeniem
czasu składowania surowca drzewnego, z którego wytworzone zostały płyty wiórowe, moduł
sprężystości przy zginaniu statycznym ulega spadkowi. W przypadku sposobu składowania
można zauważyć ze surowiec drzewny składowany w obiekcie murowanym z wymuszoną
cyrkulacją powietrza pozwala na utrzymanie wartości modułu sprężystości wytwarzanych
płyt na istotnie statystycznie wyższym poziomie niż w przypadku surowca składowanego na
otwartym placu.

Z przedstawionych w tabeli 3 danych można stwierdzić, że analizowane czynniki: czas i
sposób składowania oraz gatunek drewna, w istotny sposób wpływają na wytrzymałość na
rozciąganie w kierunku prostopadłym do płaszczyzn wytworzonych płyt wiórowych. Przy
czym należy podkreślić, że procentowy wpływ czasu składowania na badaną zmienną wy-
niósł ponad 30%, natomiast procentowy wpływ sposobu składowania wyniósł ok. 12%. Su-
maryczny procent wpływu czasu i sposobu składowania surowca wyniósł ok. 44%. Świad-
czy to o dużym znaczeniu wspomnianych czynników na kształtowanie się wytrzymałości na
rozciąganie wytwarzanych płyt wiórowych. Przy czym czas składowania surowca drzewne-
go, z którego wykonano płyty, charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem procento-
wym wpływu spośród omawianych czynników. Podobnie jak w przypadku wcześniej oma-
wianych wytrzymałości na zginanie statyczne oraz modułu sprężystości przy zginaniu sta-
tycznym, wraz ze wzrostem czasu składowania surowca drzewnego zaobserwowano spa-
dek wartości wytrzymałości na rozciąganie wytworzonych płyt wiórowych (ryc. 3). Widoczne
jest również ograniczenie spadku wartości wytrzymałości na rozciąganie w przypadku płyt
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wiórowych wykonanych z surowca drzewnego składowanego w obiekcie murowanym z
wymuszoną cyrkulacją powietrza.

Tabela 3. Analiza wariancji dla wybranych czynników i interakcji pomiędzy czynnikami
wpływającymi na wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn wytwo-
rzonych płyt wiórowych

Czynnik / interakcja SS Df MS F p X
Czas 1,6895 3 0,5632 52,34 0,000 31,63
Sposób 0,6591 2 0,3296 30,63 0,000 12,34
Gatunek 0,1265 1 0,1265 11,76 0,001 2,37
Czas x Sposób 0,0385 6 0,0064 0,60 0,733 0,72
Czas x Gatunek 0,3647 3 0,1216 11,30 0,000 6,83
Sposób x Gatunek 0,0625 2 0,0312 2,90 0,057 1,17
Czas x Sposób x Gatunek 0,0755 6 0,0126 1,17 0,324 1,41
Błąd 2,3242 216 0,0108 43,52

SS – suma kwadratów odchyleń od wartości średniej, Df – liczba stopni swobody,
MS – średni kwadrat odchyleń (MS=SS/Df), F – wartość testu, p – prawdopodobieństwo
błędu, X – procentowy wpływ czynników na zbadaną właściwość płyt wiórowych

Ryc. 3 Wpływ badanych czynników na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn płyt wióro-
wych (P – otwarty plac; Z – pod zadaszeniem; M – obiekt murowany;

S – Sosna; O – olcha)

Analizując interakcje zachodzące między czynnikami i wpływ tych interakcji na wytrzy-
małość na rozciąganie wytworzonych płyt wiórowych, stwierdzono istotny wpływ jedynie
interakcji między czasem składowania i gatunkiem drewna. Pozostałe interakcje zachodzą-
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ce między czynnikami nie posiadały istotnego wpływu na omawianą właściwość płyt wióro-
wych.

W przypadku analizy wpływu omawianych czynników na spęcznienie płyt na grubość po
24 h moczenia w wodzie nie otrzymano istotnego wpływu czasu i sposobu składowania
surowca na badaną właściwość (tabela 4, ryc. 4). Jedynie gatunek drewna miał istotny
wpływ na spęcznienie na grubość płyt moczonych przez 24 h w wodzie. Jednak procentowy
wpływ tego czynnika nie przekroczył 3%.

Analiza wpływu interakcji poszczególnych czynników wykazała, że istotny wpływ na
spęcznienie na grubość wytwarzanych płyt po 24 h moczenia w wodzie, ma interakcja mię-
dzy czasem składowania i gatunkiem drewna. Procentowy wpływ tej interakcji na wartość
otrzymanego spęcznienia wyniósł aż 24%. Istotną okazała się również interakcja między
wszystkimi badanymi czynnikami (czas x sposób x gatunek). W przypadku pozostałych
interakcji nie zaobserwowano istotnego wpływu na spęcznienie na grubość wytwarzanych
płyt wiórowych po 24 h moczenia w wodzie.

Tabela 4. Analiza wariancji dla wybranych czynników i interakcji pomiędzy czynnikami
wpływającymi na spęcznienie na grubość po 24h moczenia w wodzie wytworzo-
nych płyt wiórowych

Czynnik / interakcja SS Df MS F p X
Czas 51,26 3 17,09 2,59 0,054 2,24
Sposób 3,50 2 1,75 0,27 0,767 0,15
Gatunek 61,75 1 61,75 9,36 0,002 2,70
Czas x Sposób 64,88 6 10,81 1,64 0,138 2,83
Czas x Gatunek 551,04 3 183,68 27,85 0,000 24,07
Sposób x Gatunek 20,51 2 10,25 1,55 0,214 0,90
Czas x Sposób x Gatunek 112,02 6 18,67 2,83 0,011 4,89
Błąd 1424,69 216 6,60 62,22

SS – suma kwadratów odchyleń od wartości średniej, Df – liczba stopni swobody,
MS – średni kwadrat odchyleń (MS=SS/Df), F – wartość testu, p – prawdopodobień-
stwo błędu, X – procentowy wpływ czynników na zbadaną właściwość płyt wiórowych
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Ryc. 4 Wpływ badanych czynników na spęcznienie grubość płyt wiórowych po 24h mo-
czenia w wodzie (P – otwarty plac; Z – pod zadaszeniem; M – obiekt murowany;

S – Sosna; O – olcha)

Na wartość zdolności utrzymania wkrętów umieszczonych prostopadle do płaszczyzn płyt
istotny wpływ miały wszystkie trzy czynniki – gatunek drewna, czas i sposób składowania
(tabela 5). Przy czym najwyższy procentowo wpływ na zdolność utrzymania wkrętów został
zaobserwowany dla sposobu składowania surowca drzewnego, z którego wykonano płyty,
wyniósł on 24 %. Jak zobrazowano na wykresie (ryc. 5) płyty wiórowe wykonane z surowca
składowanego na otwartym placu charakteryzowały się najniższą zdolnością utrzymania
wkrętów. Natomiast w przypadku płyt wiórowych wykonanych z surowca drzewnego skła-
dowanego w obiekcie murowanym z wymuszoną cyrkulacją powietrza zdolność utrzymania
wkrętów była najwyższa.

W przypadku interakcji między poszczególnymi czynnikami, jedynie interakcja między
czasem składowania i gatunkiem drewna nie miała istotnego wpływu na zdolność utrzyma-
nia wkrętów. Istotną interakcją, której procentowy wpływ na badaną właściwość płyt wióro-
wych wyniósł 18 %, okazała się interakcja między sposobem składowania i gatunkiem
drewna wykorzystanym do produkcji płyt.
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Tabela 5. Analiza wariancji dla wybranych czynników i interakcji pomiędzy czynnikami
wpływającymi na zdolność utrzymania wkrętów wytworzonych płyt wiórowych

Czynnik / interakcja SS Df MS F p X
Czas 361,20 3 120,40 18,66 0,000 8,71
Sposób 1002,30 2 501,20 77,66 0,000 24,18
Gatunek 204,20 1 204,20 31,65 0,000 4,93
Czas x Sposób 267,60 6 44,60 6,91 0,000 6,46
Czas x Gatunek 47,20 3 15,70 2,44 0,065 1,14
Sposób x Gatunek 755,60 2 377,80 58,55 0,000 18,23
Czas x Sposób x Gatunek 113,30 6 18,90 2,93 0,009 2,73
Błąd 1393,80 216 6,50 33,62

SS – suma kwadratów odchyleń od wartości średniej, Df – liczba stopni swobody,
MS – średni kwadrat odchyleń (MS=SS/Df), F – wartość testu, p – prawdopodobieństwo
błędu, X – procentowy wpływ czynników na zbadaną właściwość płyt wiórowych

Ryc. 5 Wpływ badanych czynników na zdolność utrzymania wkrętów
 (P – otwarty plac; Z – pod zadaszeniem; M – obiekt murowany; S – Sosna; O – olcha)

Analizę wariancji omawianych czynników i ich wzajemnej interakcji wpływających na gę-
stość wytwarzanych płyt wiórowych przedstawiono w tabeli 6 oraz na rycinie 6. Istotny
wpływ na gęstość płyt wiórowych posiadają dwa z trzech omawianych czynników, są to czas
i sposób składowania. Sumaryczny procent wypływu tych czynników wyniósł 9%. Jednak z
przeprowadzonej analizy wynika, że bardzo duży wpływ posiadały czynniki nie analizowane
w ramach niniejszej pracy, procentowy wpływ tych czynników wyniósł aż 78%.

Jedyną interakcją między czynnikami mającymi istotny wpływ na gęstość wytwarzanych
płyt wiórowych była interakcja między czasem i sposobem składowania surowca drzewnego
wykorzystanego do produkcji płyt wiórowych.
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Tabela 6. Analiza wariancji dla wybranych czynników i interakcji pomiędzy czynnikami
wpływającymi na gęstość wytworzonych płyt wiórowych

Czynnik / interakcja SS Df MS F p X
Czas 15171 3 5057 6,20 0,000 6,75
Sposób 5960 2 2980 3,60 0,028 2,65
Gatunek 1285 1 1285 1,60 0,212 0,57
Czas x Sposób 13363 6 2227 2,70 0,014 5,94
Czas x Gatunek 2690 3 897 1,10 0,352 1,20
Sposób x Gatunek 4603 2 2302 2,80 0,062 2,05
Czas x Sposób x Gatunek 4906 6 818 1,00 0,427 2,18
Błąd 176832 216 819 78,66

SS – suma kwadratów odchyleń od wartości średniej, Df – liczba stopni swobody,
MS – średni kwadrat odchyleń (MS=SS/Df), F – wartość testu, p – prawdopodobieństwo
błędu, X – procentowy wpływ czynników na zbadaną właściwość płyt wiórowych

Ryc. 6 Wpływ badanych czynników na gęstość wytworzonych płyt wiórowych
 (P – otwarty plac; Z – pod zadaszeniem; M – obiekt murowany; S – Sosna; O – olcha)

Wnioski
1. Sposób składowania surowca drzewnego w postaci zrębków istotnie wpływa na wła-

ściwości wytrzymałościowe wytwarzanych płyt wiórowych. W przypadku 12-sto mie-
sięcznego okresu składowania surowca, płyty wykonane z surowca składowanego na
otwartym placu wykazują wyższy (średnio o 40% dla drewna sosnowego i ok. 17%
dla drewna olchowego) spadek wartości właściwości wytrzymałościowych, niż płyty
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wykonane z surowca składowanego pod zadaszeniem. Zróżnicowanie wartości wy-
trzymałościowych wzrasta wraz z wydłużeniem czasu składowania.

2. Czas składowania surowca drzewnego w postaci zrębków istotnie wpływa na pogor-
szenie właściwości wytrzymałościowych wytwarzanych z niego płyt wiórowych. Jest
to szczególnie widoczne w przypadku właściwości płyt wiórowych wykonanych z su-
rowca składowanego na otwartym placu. Spadek wartości właściwości wytrzymało-
ściowych dla płyt wykonanych z surowca składowanego przez okres 12 miesięcy wy-
nosił średnio 29%.

3. Czas składowania surowca drzewnego w postaci zrębków nie wpływający istotnie sta-
tystycznie na wartość wytrzymałości na zginanie statyczne wytworzonych z niego płyt
wiórowych wynosi: 12 miesięcy niezależnie od gatunku drewna przy składowaniu w
obiekcie murowanym z wymuszoną cyrkulacją powietrza; 9 miesięcy dla zrębków so-
snowych i 6 miesięcy dla zrębków olchowych w przypadku składowania pod zada-
szeniem; 3 miesiące dla zrębków sosnowych i 6 miesięcy dla zrębków olchowych
przy składowaniu surowca na otwartym placu.

4. Czas składowania surowca drzewnego w postaci zrębków nie wpływający istotnie sta-
tystycznie na wartość wytrzymałości na zginanie statyczne wytworzonych z niego płyt
wiórowych wynosi: 12 miesięcy niezależnie od gatunku drewna przy składowaniu w
obiekcie murowanym z wymuszoną cyrkulacją powietrza; 9 miesięcy dla zrębków so-
snowych i 6 miesięcy dla zrębków olchowych w przypadku składowania pod zada-
szeniem; 3 miesiące dla zrębków sosnowych i 6 miesięcy dla zrębków olchowych
przy składowaniu surowca na otwartym placu.

5. Wartości wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe płyt wiórowych wykonanych
z surowca składowanego przez okres 3 miesięcy w przypadku zrębków sosnowych i
okres 6 miesięcy dla zrębków olchowych w obiekcie murowanym z wymuszoną cyr-
kulacją powietrza, nie wykazywały istotnych statystycznie różnic względem płyt wió-
rowych wykonanych z surowca świeżego.

6. Spęcznienie na grubość po 24 h moczenia w wodzie płyt wiórowych, nie zależy od
czasu i sposobu składowania surowca drzewnego, z którego je wykonano.
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Grzegorz Kowaluk, Adam Golonko, Eduardo Robles*

Wybrane właściwości ultracienkich płyt HDF
Selected properties of ultra-thin HDF boards

Abstract
The aim of this work was to investigate the selected mechanical and physical properties

of ultra – thin (below 2 mm thickness) HDF panels, produced in laboratory conditions. The
panels were produced with 1, 1.5 and 2 mm thickness, as well as with 860 kg/m3 and 900
kg/m3 assumed density. It was found that thetested panels density increase results in im-
proved bending properties, higher internal bond and reduced thickness swelling. The in-
creased density gradient on the panels’ increased thickness was also observed.

Key words: fibreboard, MDF, HDF, strength, density, thickness

Wstęp
Tam, gdzie jeszcze do niedawna stosowało się drewno lite, coraz częściej wykorzystuje

się materiały drewnopochodne. Pozwala to na lepsze, bardziej racjonalne, kompleksowe
wykorzystanie drewna o różnych średnicach i jakości, przy ograniczeniu powstającej ilości
odpadów. Jedną z najważniejszych cech materiałów drewnopochodnych jest fakt, iż pocho-
dzą one z materiału odnawialnego i naturalnego – drewna, pozyskiwanego w lasach w róż-
nej formie, zarówno jako cennej dłużycy, jak i gorszej jakości tzw. „papierówki”, drobnicy
tyczkowej, a nawet odpadów z przemysłu drzewnego. W dzisiejszych czasach w Polsce
oraz w Europie drewno jest materiałem deficytowym. Prezydent EPF (European Panel Fe-
deration) już w 2015 roku prognozował, że w latach 2016-2017 branża drzewna będzie
dotknięta kryzysem spowodowanym niedoborem surowca drzewnego, który coraz częściej
jest wykorzystywany w energetyce (www.europanels.org). Natomiast w 2020 roku ilość
drewna wykorzystywanego w energetyce przewyższy wykorzystanie tego surowca w prze-
myśle drzewnym (www.wbpionline.com). Prognoza ta jest jedną z przyczyn kierunku roz-
woju tworzyw drewnopochodnych w stronę materiałów o obniżonej gęstości, a co za tym
idzie – lżejszych, jednocześnie uszlachetnianych i modyfikowanych, co ma na celu polep-
szenie właściwości wytrzymałościowych.

Ogromnym i niezaprzeczalnym atutem drewna są jego różnorodne właściwości technicz-
ne oraz stosunkowo duża trwałość i łatwość obróbki skrawaniem, czyniąc go również nieza-
stąpionym materiałem w meblarstwie i stolarce budowlanej. Cechy te sprawiają, że wciąż
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wzrasta zapotrzebowanie na drewno lite i tym samym na wszystkie jego pochodne m.in.
sklejkę, płyty wiórowe oraz pilśniowe. Przemysł płyt drewnopochodnych stale się rozwija, a
rosnące zapotrzebowanie na produkty tego przemysłu wymusiło na producentach wprowa-
dzenie nowoczesnych technologii. Produkty drewnopochodne świetnie sprawdzają się w
wielu gałęziach gospodarki (Szczuka i in. 1995). Spowodowało to, że współcześnie na
świecie produkowanych jest wiele rodzajów, typów i odmian płyt z cząstek lignocelulozo-
wych. Płyty pilśniowe suchoformowane podzielono m.in. ze względu na gęstość. Płyty pil-
śniowe mogą być produkowane z włókien drzewnych, łączonych ze sobą pod ciśnieniem w
podwyższonej temperaturze, przy zastosowaniu klejów syntetycznych. Włókna podczas
formowania ułożone są w różny, nieregularny sposób. Różnokierunkowe ułożenie włókien
zapewnia płycie równomierną wytrzymałość na całym jej przekroju, niezależnie od kierunku
działania obciążenia w płaszczyźnie płyty. Obecne sposoby wytwarzania tworzyw drewno-
pochodnych z materiałów włóknistych dają możliwość wytwarzania płyt o kształtowych (nie-
płaskich) powierzchniach. Dodatkowo dla polepszenia efektu wizualnego tworzywa te mogą
być okleinowane lub melaminowane. W maju 2015 opublikowano przez WBPI (Wood Ba-
sedPanels International) raport informujący, iż zainstalowane moce produkcyjne płyt MDF
na całym świecie wynoszą 94 mln m3/rok (www.wbpionline.com). MDF jest drugim rodzajem
najczęściej produkowanej płyty drewnopochodnej, po płycie wiórowej, pod względem wiel-
kości światowej produkcji. Możliwości produkcyjne płyt MDF w Europie w 2013 roku wyno-
siły 14,5 mln m3, natomiast w rzeczywistości wyprodukowano 11,2 mln m3, natomiast w
2014 roku wyprodukowano w Europie 11,5 mln m3 płyt (www.europanels.org). Warto dodać,
że obroty przemysłu drzewnego w 2012 roku wyniosły 206 bln euro, z czego 40% stanowiła
produkcja wyrobów z drewna, w tym znaczną część stanowił przemysł płyt drewnopochod-
nych. W 2014 roku w Polsce wyprodukowano 3,1 mln m3 płyt MDF, co stanowiło o 8,9%
więcej niż w roku 2013, gdy produkcja wyniosła 2,8 mln m3 (Hikiert 2015). Istotnym proble-
mem, jaki powstał, jest recykling poużytkowych płyt MDF (Roffael i in. 2010). Powstają pro-
jekty umożliwiające recykling płyt włóknistych, tj. Fibresolve™ i MATIERES
(www.wbpionline.com).

W Polsce płyty pilśniowe, do których produkcji użyto tzw. technologię „suchą” (UL-MDF,
MDF, HDF), zaczęto produkować na początku lat dziewięćdziesiątych XX. wieku. Jednak
dopiero w przeciągu kilku ostatnich lat tworzywa te są coraz częściej stosowanymi płytami
drewnopochodnymi. Zapotrzebowanie pociągnęło za sobą rozwój przemysłu produkującego
owe płyty. Fabryki posiadają nowoczesny sprzęt, zautomatyzowane linie technologiczne,
obrabiarki i urządzenia służące do nadzorowania, pomiaru i produkcji, umożliwiające coraz
szybsze wytwarzanie oraz redukowanie liczby powstających wad wyrobów, co w znacznym
stopniu usprawniło produkcję oraz zmniejszyło czasy przestojów, nierzadko spowodowane
czynnikami ludzkimi. W Polsce usytuowana jest najnowocześniejsza na świecie, bardzo
wydajna i ekologiczna, spełniająca najbardziej rygorystyczne normy emisyjne, fabryka pro-
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dukująca ultracienkie płyty HDF (UT-HDF) o grubości <2 mm, o możliwości produkcyjnej
ponad 250 tys. m3/rok. Fabryka została uruchomiona w 2011 r. (www.dieffenbacher.de).

Płyty HDF są płytami o gęstości powyżej 800 kg/m3, przy czym w polskich fabrykach naj-
częściej produkuje się płyty tego typu o gęstości ok. 860 kg/m3 (Oniśko 2008). Płyty HDF
stosuje się głównie w branży budowlanej i wyposażenia wnętrz (45%), używane są do pro-
dukcji paneli podłogowych, gdzie cenione są za wytrzymałość na zginanie, gładkość po-
wierzchni, zdolność utrzymywania łączników oraz podwyższoną wodoodporność
(www.kronopol.pl). W branży meblarskiej (25%) płyt tych używa się jako materiału na tylnie
ścianki mebli skrzyniowych, tapicerowanych oraz elementów szuflad, a także do produkcji
płyty komórkowej jako jej warstwy zewnętrzne, zaś płytę taką przeznacza się następnie do
okleinowania lub lakierowania, gdzie niezbędna jest odpowiednia jakość i gładkość po-
wierzchni (www.swedspan.pl). Produkt w rodzaju HDF znajduje szerokie zastosowanie rów-
nież wśród producentów drzwi, gdzie stosowany jest jako zewnętrzne okładziny drzwiowe
do dalszego uszlachetniania (www.invado.pl), w budownictwie (11%) do kompleksowej
zabudowy wnętrz mieszkalnych, zwłaszcza w miejscach, gdzie bardzo ważna jest izolacja
akustyczna (www.mdb.kronopol.pl). Płyty HDF z powodzeniem wykorzystywane są również
w przemyśle opakowaniowym, do produkcji opakowań spełniających określone wymagania
fizykomechaniczne (www.kronospan.pl).

Całkowity proces pozyskiwania włókien na płyty drewnopochodne MDF jest bardzo ener-
gochłonny: wszystkie procesy zużywają nawet 1520 kWh podczas pozyskiwania włókien na
1 m3 płyty, co stanowi niemal dwukrotniewyższe zużycie energii niż wyprodukowanie 1 m3

płyt wiórowych (Feddersen 2003). Mniejsze zapotrzebowanie energii podczas procesów
produkcyjnych umożliwiłoby nie tylko oszczędność finansową, ale również korzyści środowi-
skowe, poprzez zmniejszenie emisji CO2 do środowiska oraz zmniejszenie zużycia biomasy,
pozyskiwanej do wytworzenia energii nierzadko z drewna, które można byłoby wykorzystać
jako główny składnik przy produkcji płyt drewnopochodnych. Aczkolwiek całkowite wyelimi-
nowanie energii przy produkcji płyt jest niemożliwe, to ograniczenie zużycia w dużym stop-
niu umożliwiłoby producentom zmniejszenie kosztów produkcji. Czasochłonne procesy i
energochłonne maszyny i urządzenia wykorzystywane do produkcji, wpływają na wysokie
zużycie energii. Alternatywą mogłaby się okazać produkcja z tej samej ilości surowca więk-
szej ilości płyt, czyli z jednego m3 uzyskanie większej ilości m2 płyt. Możliwe jest to m.in.
poprzez obniżenie grubości oraz gęstości płyt.

Właściwości płyt MDF podane w normach ukazują, iż wraz ze spadkiem grubości płyt
wielkości takie, jak spęcznienie, wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe wzrastają, nato-
miast wytrzymałość na zginanie maleje. Właściwości tych płyt są określone do grubości 1,8
mm (PN-EN 622-5:2010). Poniżej tej grubości właściwości nie są znane. Produkowane
wcześniej urządzenia do wytwarzania płyt nie umożliwiały uzyskania tak niskich grubości.
Wraz z rozwojem technologii zakłady produkcyjne zaczęto wyposażać w linie technologicz-
ne umożliwiające produkcję płyt o grubości znacznie poniżej 1,8 mm. Produkowane są już

http://www.dieffenbacher.de
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płyty o grubości 1,5 mm i dąży się do kolejnych obniżeń grubości, jednakże jak dotąd nie
określono ani nie zbadano właściwości, jakimi mogą charakteryzować się otrzymane płyty.

Cel i zakres badań
Celem badań było wytworzenie i zbadanie wybranych właściwości ultracienkich płyt HDF.

Zakres badań obejmował:
– wytworzenie w warunkach laboratoryjnych płyt o założonych grubościach i gęsto-
ściach oraz płyt kontrolnych z materiałów i surowców stosowanych na skalę
przemysłową do wytwarzania płyt pilśniowych suchoformowanych,

– zbadanie wybranych właściwości fizycznych i mechanicznych płyt zgodnie z
ustandaryzowanymi metodami badań oraz porównanie otrzymanych wyników z
wymaganiami odpowiednich norm.

Materiały i metodyka
Materiał badawczy

W ramach badańw warunkach laboratoryjnych wykonano płyty HDF o wymiarach 320 x
320 mm2, o gęstości nominalnej 860 kg/m3 oraz 900 kg/m3 i grubości nominalnej 1,0, 1,5
oraz 2,0 mm w każdej z wymienionych gęstości. Dla każdego wariantu wykonano po 6 for-
matek płyt. Podstawowymi materiałami wykorzystanymi do wytworzenia wspomnianych płyt
były: masa włóknista, żywica klejowa, utwardzacz oraz środek hydrofobizujący. Masa włók-
nista, została pozyskana w jednym z zakładów produkujących płyty HDF z drewna sosno-
wego S2a. Wilgotność bezwzględna pozyskanej masy włóknistej wynosiła 7%. Jako środka
zaklejającego użyto żywicy melaminowo-mocznikowo-formaldehydowej (MUF – z ang. Me-
lamine – Urea – Formaldehyde) o stężeniu 68% i udziale melaminy 3,5%. W celu utwardze-
nia żywicy MUF użyto 60%-owego roztworu wodnego siarczanu amonu (NH4)2SO4.Do wy-
tworzenia materiału badawczego zastosowano również emulsję wodną parafiny o stężeniu
50%.

Przed zaklejeniem masę włóknistą dosuszono w suszarni laboratoryjnej do wilgotności
3,5%, celem uniknięcia wprowadzania do prasy kobierca o zbyt wysokim udziale wilgoci.
Zaklejenie masy włóknistej wynosiło 12%, zaś do przygotowania masy klejowej użyto 2%
roztworu utwardzacza (w stosunku do suchej masy żywicy klejowej) oraz 0,5% emulsji pa-
rafinowej (w stosunku do masy zupełnie suchej masy włóknistej). Zarówno emulsję parafi-
nową, jak i masę klejową nanoszono na włókna w zaklejarce z wykorzystaniem natrysku
pneumatycznego. Emulsję parafinową nanoszono przed operacją zaklejania. Prasowanie
zasadnicze płyt prowadzono przy faktorze prasowania 18 s/mm grubości płyty, ciśnieniu
jednostkowym 2,5 MPa oraz temperaturze 171˚C.

Metody badań
Badania płyt polegały na oznaczeniu grubości, gęstości, profilu gęstości, właściwości wy-

trzymałościowych oraz spęcznienia. Gęstość zbadano według EN 323:1999 a grubość we-
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dług PN-EN 324-1:1999. Do określenia wytrzymałości na zginanie użyto metody badań z
normy PN-EN 310:1994. Wartość spęcznienia na grubość po 2 i 24 godzinach moczenia w
wodzie zbadano według PN-EN 317:1999. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku prosto-
padłym do płaszczyzny płyty zbadano według PN-EN 319:1999. Do każdego z wymienio-
nych badań użyto nie mniej niż 12 próbek z wariantu. Badania wytrzymałościowe przepro-
wadzono na standardowej maszynie wytrzymałościowej typu Heckert FP 10. Profil gęstości
3 próbek z wariantu zmierzono z wykorzystaniem profilomierza Da-X firmy GRECON, przy
kroku próbkowania 0,02 mm. Wszystkie próbki przed badaniami poddano klimatyzowaniu w
środowisku o parametrach powietrza 20°C/65% wilgotności względnej do stabilizacji masy
próbek.

Wyniki badań i ich analiza
Wytrzymałość na zginanie statyczne

Wytrzymałość na zginanie jest najczęściej pożądaną właściwością charakteryzującą pły-
ty, gdyż informuje o wytrzymałości przekroju na działanie zewnętrznych sił zginających.
Wyniki badań wytrzymałości na zginanie statyczne zaprezentowano na ryc. 1. Z zaprezen-
towanych danych zauważyć można, że wraz ze wzrostem grubości płyty, znacząco wzrasta
również ich wytrzymałość na zginanie. W przypadku płyt o gęstości nominalnej 860 kg/m3

największą jej wartość, wynoszącą 26,09 N/mm2, uzyskano dla płyt o grubości 2 mm. Wraz
ze zmniejszeniem grubości wytrzymałość płyt malała: dla płyt o grubości 1,5 mm wynosiła
11,49 N/mm2, a dla grubości 1,0 mm było to już tylko 2,27 N/mm2. Minimalna wartość wy-
trzymałości na zginanie, podana w normie PN-EN 622-5:2010, obowiązująca dla płyt o za-
kresie grubości nominalnej od 1,8 do 2,5 mm to >23 N/mm2, bez bliżej określonej gęstości
płyt. Poniżej nominalnej grubości 1,8 mm minimalne wartości wytrzymałości nie są określo-
ne w normach, przez co niemożliwe jest ich porównanie z otrzymanymi w badaniach wyni-
kami. Z uwagi na brak normatywnych minimalnych wymagań wytrzymałości na zginanie dla
płyt o grubości nominalnej mniejszej niż 1,8 mm można stwierdzić jedynie, iż warunek mini-
malnej wytrzymałości na zginanie został spełniony w przypadku płyt o grubości 2 mm.
Umożliwia to przyjęcie uzyskanych wytrzymałości dla płyt o grubościach 1,0 oraz 1,5 mm
jako rzeczywistych, ukazujących znaczny spadek wytrzymałości wraz ze zmniejszaniem się
grubości. Na ryc. 1 można zauważyć również istotny wzrost wytrzymałości płyt gęstości 900
kg/m3 wraz ze wzrostem grubości, w stosunku do płyt o niższej założonej gęstości. Płyty o
grubości 2 mm posiadały wytrzymałość 48,47 N/mm2, co stanowi dwukrotnie wyższą war-
tość wytrzymałości niż podana w normie. W tych samych warunkach płyty o grubości 1,0
mm charakteryzowały się najniższą średnią wytrzymałością, wynoszącą 3,04 N/mm2.

Dla obu gęstości największym współczynnikiem zmienności charakteryzowały się wyniki
badań płyt o grubości 1,0 mm, co świadczy o tym, iż uzyskane pojedyncze wyniki były bar-
dzo rozbieżne od pozostałych, przez co mogły zaniżać lub zawyżać średnią wartość. Bada-
ne płyty wraz ze zmniejszeniem grubości charakteryzowało znaczne ugięcie przed znisz-
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czeniem. Podatność płyt na ugięcie zmniejszała się wraz ze wzrostem ich grubości. Porów-
nując te same warianty grubości płyt różniące się gęstością można stwierdzić, iż gęstość
wpływa znacząco na uzyskane właściwości wytrzymałościowe. Dla grubości 2 mm różnica
pomiędzy płytami o różnych założonych gęstościach wynosiła 22,38 N/mm2, co świadczy o
prawie dwukrotnie zwiększonej wytrzymałości płyt o gęstości nominalnej 900 kg/m3. Dla płyt
o grubości 1,5 mm różnica ta wynosiła 11,09 N/mm2, a dla płyt o grubości 1,0 mm tylko 0,77
N/mm2. Na wytrzymałość znacząco wpływa uzyskana podczas wytworzenia płyt gęstość,
która pomimo mieszczącej się w granicach różnicy gęstości (±5%) w większości przypad-
ków była wyższa od założonej.

Ryc. 1. Wytrzymałość na zginanie statyczne badanych płyt HDF w zależności od ich gru-
bości i gęstości

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe
Wyniki badania wytrzymałości na rozciąganie prostopadle do płaszczyzn płyty przedsta-

wiono na ryc.2. Jak wynika z przedstawionych danych, wytrzymałość na rozciąganie płyt
zmieniała się zależnie od grubości i gęstości. Poprzez podwyższenie gęstości wykonanych
płyt z 860 kg/m3 do 900 kg/m3 otrzymano w każdym wariancie grubości, wytrzymałości wyż-
sze o 0,03-0,05 N/mm2. Największą różnicą wytrzymałości charakteryzowały się płyty o
grubości 1,5 mm, najmniejszą płyty grubości 2,0 mm, gdzie różnica wynosiła 0,03 N/mm2.
Wraz ze zmniejszaniem się grubości płyt ich wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe
wzrastała. Kolejno, pomiędzy grubościami 2,0-1,5-1,0 mm różnica wytrzymałości zwiększyła
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się o 0,06 i 0,07 N/mm2 dla gęstości 860 kg/m3, natomiast dla płyt o gęstości 900 kg/m3

wytrzymałość wzrosła o 0,08 i 0,06 N/mm2.
Według wymagań normy PN-EN 622-5:2010, wytrzymałość na rozciąganie płyt pilśnio-

wych o grubości 1,8-2,5 mm powinna być ≥0,65 N/mm2. Grubsze płyty mogą charakteryzo-
wać się niższą wytrzymałością niż ta podana dla przedziału 1,8-2,5 mm.

Ryc. 2. Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do płaszczyzn badanych płyt HDF

Grubość badanych płyt
Grubość płyt pilśniowych suchoformowanych to wielkość określona w normach, stano-

wiąca zmienną, dla której przypisano odpowiedni poziom cech mechanicznych i fizycznych.
Średnie wartości rzeczywistych grubości płyt o założonej gęstości 860 i 900 kg/m3 przed-
stawiono na ryc. 3. Z przedstawionych danych wynika, że wszystkie otrzymane płyty speł-
niały obowiązujące wymagania normy PN-EN 324-1:1999, ponieważ różnica pomiędzy gru-
bością założoną a rzeczywistą nie była większa niż ±0,2 mm. Największą różnicą grubości
rzeczywistej i założonej charakteryzowały się płyty o grubości nominalnej 2,0 mm i gęstości
860 kg/m3, dla których różnica ta wyniosła 0,11 mm. Można zauważyć, iż uzyskane grubości
wszystkich płyt o gęstości 900 kg/m3 w mniejszym stopniu odbiegały od założonej grubości
niż grubości rzeczywiste płyt o gęstości 860 kg/m3.
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Ryc. 3. Zależność uzyskanej grubości rzeczywistej wytworzonych płyt HDF od ich grubo-
ści i gęstości nominalnej

Gęstość badanych płyt
Zarówno gęstość płyt pilśniowych suchoformowanych, jak i jej zakres nie są podane w

stosownych normach, jednakże cecha ta jest bardzo istotna w kontekście wytrzymałości
płyt, ponieważ wraz ze wzrostem gęstości rośnie mechaniczna wytrzymałość płyt. Badając
właściwości płyt, niezbędne jest zweryfikowanie i porównanie gęstości otrzymanych płyt z
gęstością założoną (nominalną), aby ustalić czy wielkość ta nie wpływała na uzyskane wy-
niki. Zestawienie rzeczywistych średnich wartości gęstości przedstawiono na ryc. 4. Płyty o
założonych gęstościach 860 i 900 kg/m3 posiadały gęstość odpowiednio w przedziale 860-
880 kg/m3 oraz 880-940 kg/m3. Wartości te mieszczą się w dopuszczalnych w przemyśle
płyt pilśniowych zakresach różnic gęstości rzeczywistej i nominalnej, określanych jako ±7%
w stosunku do gęstości nominalnej wg normy PN-EN 323:1999. Zakresy te wynoszą odpo-
wiednio: 800-920 kg/m3 dla gęstości nominalnej 860 kg/m3, 837-963 kg/m3 dla gęstości
nominalnej 900 kg/m3.
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Ryc. 4. Zależność uzyskanej gęstości rzeczywistej wytworzonych płyt HDF od ich grubo-
ści i gęstości nominalnej

Profil gęstości
Analiza rozkładu gęstości badanych płyt, przedstawiona dla próbek o gęstości 860 kg/m3

na ryc.5, wykazała większe zagęszczenie włókien w strefie środkowej niż w warstwach ze-
wnętrznych. Zjawisko to było zauważalne dla każdej grubości i gęstości płyt. Stwierdzono,
że wraz ze wzrostem grubości badanych płyt wzrastała też różnica pomiędzy zagęszcze-
niem warstw wewnętrznych i zewnętrznych płyt. Profil gęstości był symetryczny względem
środka grubości płyt. Warto dodać, iż zaprezentowane profile gęstości ultracienkich płyt
HDF w znacznym stopniu różnią się od typowych profili gęstości dla płyt pilśniowych su-
choformowanych, np. płyt MDF. W typowych płytach MDF, produkowanych z przeznacze-
niem dla meblarstwa, możliwe jest wyróżnienie dwóch stref podwyższonej gęstości, uloko-
wanych w zakresie warstw przypowierzchniowych, oraz strefy o niższej w odniesieniu do
poprzednich, zaś równej gęstości, strefy wewnętrznej (Ayrilmis 2007).
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Ryc. 5. Profile gęstości badanych płyt o gęstości nominalnej 860 kg/m3

Spęcznienie
Wyniki badania spęcznienia po 2 i 24 godzinach moczenia w wodzie przedstawiono na

ryc. 6. Według normy PN-EN 622-5:2010 wraz ze wzrostem grubości płyt występuje ten-
dencja spadku spęcznienia. Na podstawie analizy otrzymanych w badaniach wyników moż-
na stwierdzić, że potwierdziła się dalsza tendencja wzrostu spęcznienia dla płyt cieńszych
od 1,8 mm przy zmniejszeniu ich grubości.

Najintensywniejszy wzrost grubości na skutek spęcznienia pod działaniem wody odnoto-
wano w początkowym okresie moczenia (po 2 h), dalej również następował wzrost grubości,
jednak jego intensywność była znacznie mniejsza. W pierwszych 2 godzinach spęcznienie
wynosiło od 20 do 37% zależnie od wariantu płyty, natomiast przez kolejne 22 godziny
przebiegało znacznie wolniej i zależnie od grubości wynosiło od 4 do 13%. Płyty o grubości
nominalnej 1,0 mm oraz 1,5 mm charakteryzowały się maksymalnym spęcznieniem do-
puszczalnym dla płyt z zakresu 1,8-2,5 mm. Płyty o gęstościach 860 i 900 kg/m3 charaktery-
zowały się wzrostem spęcznienia wraz ze spadkiem grubości płyty, zaś wartości ich spęcz-
nienia mieściły się w dopuszczalnym zakresie podawanym przez normy dla płyt o grubości
w zakresie 1,8-2,5 mm, jednakże spęcznienie było minimalnie mniejsze przy porównaniu
tych samych grubości płyt różnej gęstości. Największym spęcznieniem, zarówno po 2 i 24
godzinach moczenia, charakteryzowały się płyty o grubości 1,0 mm i gęstości 860 kg/m3,
natomiast najmniejszym płyty o grubości 2 mm i gęstości 900 kg/m3. Wpływ na spęcznienie
badanych płyt HDF ma zarówno grubość, jak i gęstość, a jego wielkość rośnie wraz ze
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zmniejszeniem się grubości i spadkiem gęstości. Zauważono, że badane płyty po moczeniu
przez 2 i 24 h posiadały nadal spójną budowę i nie rozwarstwiały się. Spostrzeżenie doty-
czące rosnącego spęcznienia płyt wraz ze spadkiem ich gęstości jest zaprzeczeniem ob-
serwacji poczynionych przez Ayrilmisa (2007), który zauważył, że spęcznienie na grubość
płyt MDF i HDF w zakresie gęstości 720-1000 kg/m3 rośnie wraz ze wzrostem gęstości płyt.

Ryc. 6. Spęcznienie badanych płyt HDF o różnej grubości i gęstości w funkcji czasu mo-
czenia w wodzie

Wnioski i spostrzeżenia
Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy wyników, sformułowano następujące

wnioski i spostrzeżenia:
1. Wraz ze zmianą grubości płyt HDF z 2,0 mm do 1,0 mm maleje ich wytrzymałość na zgi-

nanie statyczne.
2. Wzrost gęstości płyt z 860 kg/m3 do 900 kg/m3 (mniej niż 5% wzrostu gęstości) powoduje

niemal dwukrotny wzrost ich wytrzymałości na zginanie statyczne.
3. Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe ultracienkich płyt HDF rośnie wraz ze wzrostem

ich gęstości (w zakresie 860-900 kg/m3) oraz spadkiem grubości (w zakresie 1-2 mm).
4. Zmniejszenie grubości płyt HDF skutkuje wzrostem intensywności ich spęcznienia. Po-

dobny efekt wywołuje zmniejszenie gęstości badanych płyt.
5. Wraz ze wzrostem grubości płyt HDF wzrasta gradient ich gęstości na grubości.
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Dorota Dziurka, Katarzyna Adamczewska *

Możliwość wykorzystania odpadów powstających
podczas produkcji sklejki do wytwarzania tworzyw
drewnopochodnych

Wykorzystanie odpadów stanowi duży problem w wielu dziedzinach życia. Wszystko
sprowadza się zatem do tego, by móc spożytkować je w najbardziej efektywny sposób,
a najlepiej jeśli będzie on bardziej wyszukany niż utylizacja przez spalenie. W przypadku
tworzyw drzewnych ich odpady mogą stać się surowcem do produkcji nowych płyt. Podjęte
w tym kierunku badania skupiały się m. in. na wprowadzaniu do środkowych warstw płyt
OSB rozdrobnionych odpadów z płyt drewnopochodnych (Mirski i Dziurka 2016, Mirski i in.
2012 i 2016). Jak wykazano udział drobniejszej frakcji w warstwie wewnętrznej, nawet do
75% nie miał większego wpływu na wytrzymałość płyty, zwłaszcza w osi większej i przy
zastosowaniu żywic MUPF lub pMDI. Wykazano, że w zakresie właściwości mechanicznych
spełniały one wymagania przewidziane normą przedmiotową dla płyt OSB/3, zarówno pod
względem wytrzymałości na zginanie w osi większej (20 MPa wg PN-EN 300), jak
i wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn (0,32 MPa wg PN-EN 300). Róż-
nice pojawiły się jedynie w wytrzymałości na zginanie i module sprężystości w osi mniejszej
oraz przy użyciu żywicy MUPF, która nie gwarantowała oczekiwanej odporności na wilgoć.

Zwraca się również uwagę na możliwości wykorzystania drewna poużytkowego w prze-
myśle płytowym, zwłaszcza jeśli chodzi o płyty wiórowe i pilśniowe. Tego rodzaju odpady są
dedykowane głównie dla tego rodzaju tworzyw, ze względu na stopnie rozdrobnienia frakcji
jakie są w stanie te technologie spożytkować. Trzeba jednak mieć na uwadze, iż dla płyt
pilśniowych istotne jest, aby wszelkie wióry i zrębki użyte do ich wytwarzania były wolne od
zanieczyszczeń zarówno mechanicznych, jak i chemicznych. O ile przy obecnym stanie
wiedzy i techniki niepożądane zanieczyszczenia mechaniczne można w stosunkowo łatwy
sposób oddzielić, o tyle problemy stwarzają zanieczyszczenia chemiczne. I to nie tylko z
punktu widzenia higieniczności wytworzonych płyt – zwiększona emisja substancji szkodli-
wych z gotowych wyrobów w trakcie ich użytkowania. Pozostałości środków wiążących czy
lakierów są wysoce niepożądane przede wszystkim w procesie rozwłókniania, który jest
przeprowadzany w środowisku wysokiej temperatury i wilgotności, z uwagi na reakcje che-
miczne, które mogą w tych warunkach przebiegać. Mają one również wpływ na jakość po-
zyskanej masy i jej sklejalność, co przekłada się na pogorszenie właściwości wytworzonych
z takiej masy płyt pilśniowych. Oczywiście dla płyt wiórowych czystość surowca jest równie
ważna, jednak w tej sytuacji pozostałości, na przykład po żywicach klejowych, nie mają
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aż tak wielkiego wpływu na właściwości mechaniczne nowych tworzyw. W tym bowiem
przypadku surowiec odzyskowy trafia najczęściej do warstw zewnętrznych płyty, gdzie jest
bardzo rozdrobniony. Problem stanowić tutaj może głównie fakt, że pozyskane z materiałów
poużytkowych wióry będą zawierać więcej frakcji pyłowej, a dodatkowo cechować się mniej
korzystnym kształtem niż cząstki pozyskane z drewna okrągłego (Danecki, 2003).

Problem wykorzystania odpadów drzewnych nabiera szczególnego znaczenia w przemy-
śle sklejkowym. W tym bowiem przypadku odrzuca się mnóstwo surowca (ok. 50%), z któ-
rego nie da się wytworzyć sklejki i w tym sensie stanowi on surowiec odpadowy. Dotychczas
głównym zastosowaniem większości wałków połuszczarskich była ich sprzedaż na elementy
programu ogrodowego, bądź były cięte na mniejsze elementy – jako drewno kominkowe.
Wszelkie pozostałe resztki jak pył, fragmenty łuszczki, wałki o nieregularnych średnicach lub
z wadami itp., trafiają do składu opału zakładowych kotłowni, po uprzednim rozdrobnieniu
większych elementów w rębakach.

Kluczowym jeśli chodzi o ilość i postać generowanych „odpadów” okazuje się sam proces
skrawania. Na tym etapie bowiem generowany jest odpad nie tylko w postaci wałka połusz-
czarskiego, ale także arkusze fornirów, które z różnorakich przyczyn, czy to z powodu błę-
dów, nieprawidłowych wymiarów, uszkodzeń nie mogą brać udziału w dalszej produkcji.
Ponadto, dodatkowe odpady w tej postaci generowane są na stanowisku naprawiania arku-
szy, gdzie usuwa się miejsca wadliwe

Problem ilości odpadów w przemyśle sklejkowym jest ważnym zagadnieniem, na który
warto zwrócić uwagę, aby lepiej go wykorzystać niż poprzez spalenie.

Celem niniejszej pracy było wytworzenie tworzyw drewnopochodnych, z odpadów po-
wstających w procesie produkcji sklejki oraz zbadanie ich właściwości. Zakres pracy obej-
mował wykonanie tworzywa typu sandwich, w których zewnętrzne warstwy stanowiły arku-
sze fornirów, a jego środkową warstwę tworzyły forniry pocięte na paski. Ze względu na
kształt pasemek można doszukiwać się podobieństwa do wiórów pasmowych na płytę OSB,
a ze względu na sposób ich pozyskania do tworzywa Parallam. W związku z powyższym
układ pasemek w warstwie środkowej w jednej wersji był krzyżowy w stosunku do włókien
drzewnych w zewnętrznych warstwach fornirów, w drugim zaś losowy.

Surowce do wytwarzania płyt
Materiał drzewny do badań został pobrany bezpośrednio z zakładu zajmującego się pro-

dukcją sklejki, w tym przypadku dzięki uprzejmości przedsiębiorstwa Sklejka Orzechowo
S.A.. Pozwala to na realny obraz odpadów pod względem charakterystyki formy i jakości.
Surowiec stanowiły arkusze fornirów drewna bukowego i brzozowego, przy czym na war-
stwę środkową proponowanych płyt wykorzystano arkusze odpadowe, które przeznaczone
były do spalenia.
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Arkusze fornirów przeznaczone do warstw środkowych płyty sandwich zostały pocięte na
gilotynie na paski o szerokości ok. 10 mm i długości ok. 200 mm – wyniki analizy wymiaro-
wej pozyskanych pasków przedstawiono w Tabeli 1.

Tabela 1. Wymiary pasków fornirów wykorzystanych do wytworzenia płyt sandwich

Wartość, mm
Parametr

średnia minimalna maksymalna
Odchylenie

standardowe

Długość 207 138 240 31
Szerokość 10,93 7,59 17,88 1,70
Grubość 1,49 1,33 1,68 0,09
Smukłość 139 104 143 21

Wilgotność stosowanych materiałów wynosiła 7%.
Jako środek wiążący zastosowano żywicę mocznikowo-formaldehydową (UF) o właści-

wościach przedstawionych w Tabeli 2.

Tabela 2. Właściwości żywicy mocznikowo-formaldehydowej użytej do wytwarzania płyt
Rodzaj oznaczenia Jednostka Wartość

Gęstość g/cm3 1,282
Lepkość umowna, kubek Forda nr 4 s 128
Umowna zawartość suchej substancji % 67
Odczyn, pH — 8,09
Czas żelowania w 20°C h > 6
Czas żelowania w 100°C s 86
Mieszalność z wodą — 1,2

Wygląd zewnętrzny — ciecz o barwie
mlecznej

Wytwarzanie płyt
Płyty wykonano w warunkach laboratoryjnych. Na fornir, na który wcześniej  naniesiono

środek wiążący na bazie żywicy UF w ilości. 180 g/m2, postawiono drewnianą ramę o wy-
miarach 400 × 750 mm, stanowiącą formę powstającej płyty.

Klej na paski fornirów nanoszono przy użyciu wolnoobrotowej zaklejarki z pneumatycz-
nym rozpylaczem kleju. Następnie ich formowanie odbywało się ręcznie – dla wariantu upo-
rządkowanego ze szczególną dbałością o zorientowanie elementów dłuższą osią prostopa-
dle do przebiegu włókien forniru, a w drugim przypadku wyraźnie losowo. Po wstępnym
zagęszczeniu formę zdjęto i nałożono drugi fornir z klejem, . Tak przygotowany zestaw
umieszczano w prasie. Po wyjęciu płyty klimatyzowano przez 7 dni.
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Szczegółowe parametry wytwarzania płyt:
wymiary – 400 × 750 mm,
grubość  –  15 mm,
gęstość – 500 kg/m3,
stopień zaklejenia pasków fornirów warstwy środkowej żywicą UF – 6%,
parametry prasowania:

temperatura: 160°C,
ciśnienie jednostkowe: 2 MPa,
czas prasowania: 10 minut.

Wyniki przeprowadzonych badań i ich analiza
Wytrzymałość płyty sandwich na zginanie

Z każdego z wariantów tworzyw pozyskano po dwa rodzaje próbek, w których decydował
kierunek przebiegu włókien fornirów, stanowiących warstwy zewnętrzne. Jak należało ocze-
kiwać układ włókien w tych warstwach miał ogromny wpływ na wytrzymałość płyty w próbie
zginania. Średnie wartości przedstawiono w Tabeli 3.

Tabela 3. Wytrzymałość na zginanie oraz moduł sprężystości płyt sandwich
MORśr MORmin MORmax MOEśr MOEmin MOEmaxUłożenie warstwy środ-

kowej/zewnętrznej MPa
Zorientowane/wzdłuż
włókien

43,01
7,17* 31,23 52,90 5659

532* 4553 6263

Zorientowane/w poprzek
włókien

32,44
9,45

16,44 49,15 4635
1010

3077 6715

Losowe/wzdłuż włókien
forniru

56,91
10,01

38,12 69,80 6944
718

5676 7896

Losowe/w poprzek włó-
kien forniru

21,80
9,74

14,08 49,55 2674
985

1759 5085
* – odchylenie standardowe

Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, jak ważny jest układ włókien obłogów ze-
wnętrznych. W przypadku zginania próbek wzdłuż włókien, niezależnie od układu pasków
fornirów w warstwie środkowej płyt, otrzymano zdecydowanie wyższe wartości wytrzymało-
ści na zginanie (43 i 57 MPa) niż w przypadku badania płyt w poprzek włókien (32 i 22
MPa). Takie kształtowanie się wyników badań jest spowodowane znacznym zróżnicowa-
niem właściwości drewna w zależności od kierunku badania. Zaskakujące natomiast oka-
zały się różnice w wynikach badań wytrzymałości w zależności od stopnia zorientowania
pasków w warstwie środkowej płyt sandwich. Wiadomym jest, że im bardziej krzyżowy (zo-
rientowany) układ warstw w tworzywie (tradycyjna sklejka czy płyta OSB), tym lepsza wy-
trzymałość.  Przeprowadzone badania wykazały natomiast, że ta zależność została zaob-
serwowana tylko w przypadku badania wytrzymałości w poprzek włókien zewnętrznych
fornirów. Jak wynika bowiem z danych przedstawionych w Tabeli 3 wzrost zorientowania
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warstwy środkowej spowodował wzrost wytrzymałości z 21,8 do 32,44 MPa. W przypadku
natomiast badania wytrzymałości wzdłuż włókien to właśnie płyta z losowo ułożonym środ-
kiem   charakteryzowała się zdecydowanie wyższą, aż o 14 MPa, wytrzymałością na zgina-
nie w stosunku do płyty ze środkiem zorientowanym w stosunku do warstw zewnętrznych.
Wydaje się, że za takie kształtowanie się wyników badań najprawdopodobniej odpowie-
dzialna jest bardzo wysoka jakość fornirów przeznaczonych na tę płytę, a nie sposób ich
ułożenia, i przy większej liczbie powtórzeń ta różnica zostałaby w znacznym stopniu zniwe-
lowana. Należy podkreślić jednakże, że pomimo znacznych różnic w min i max wartościach,
niezależnie od kierunku badania i układu pasków w warstwie wewnętrznej, wszystkie płyty w
zakresie tej właściwości spełniają wymagania normy przedmiotowej  dla płyt OSB/2 (20
MPa i 10 MPa,  odpowiednio dla osi większej i mniejszej wg PN-EN 300). Otrzymane two-
rzywo sandwich porównano do płyt OSB ze względu na zbliżoną do nich w budowie war-
stwę wewnętrzną oraz podobieństwo cząstek.   

Podobnie kształtują się wyniki badań modułu sprężystości przy zginaniu (3). I w tym
przypadku, nawet dla odnotowanych minimalnych wartości tej właściwości, wszystkie płyty
spełniają wymagania PN-EN 300 dla płyt OSB/2 (3500 MPa w osi większej i 1400 w osi
mniejszej).

Wytrzymałość płyty sandwich na rozciąganie prostopadłe do płasz-
czyzn

Z uwagi na znaczne różnice między uzyskanymi najniższymi i najwyższymi wartościami
w zakresie jednego rodzaju płyty, porównywanie średnich wartości wytrzymałości tego ro-
dzaju tworzyw nie przyniesie jednoznacznych odpowiedzi (Tabela 4). Biorąc pod uwagę
wartości normatywne dla płyt OSB/2, średnie wartości zdecydowanie spełniają oczekiwania
względem wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn (0,32 MPa wg PN-EN
300), jednakże minimalne wartości, zwłaszcza dla wariantu, w którym rozmieszczenie pa-
sków w warstwie środkowej było przypadkowe, nie osiągają już wartości wytrzymałości
normatywnych, określonych dla płyt OSB/2.

Tabela 4. Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzn płyt sandwich
IBśr IBmin IBmaxUłożenie pasków warstwy wewnętrznej

MPa

Zorientowane
0,569
0,148* 0,335 0,776

Losowe
0,650
0,213

0,248 0,911

* – odchylenie standardowe
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Szczególnie wyraźne rozbieżności zauważono w płytach z przypadkowo rozmieszczo-
nymi paskami warstwy środkowej. Głównym powodem tego jest problem rozmieszczenia
pasków. Nierównomierne ich rozłożenie powoduje miejscowe zagęszczenia materiału oraz
tym samym powstawanie wolnych przestrzeni wewnątrz płyty, co stanowi jej najsłabsze
punkty – miejsca, w których powierzchnia związania pasków spoinami klejowymi jest naj-
mniejsza (ryc. 1a). W płytach ze zorientowanymi cząstkami warstwy środkowej wspomniane
luki występowały znacznie rzadziej (ryc. 1b).

Ryc. 1. Próbki płyt sandwich
a) losowe ułożenie pasków fornirów w warstwie wewnętrznej b) zorientowane uło-
żenie pasków fornirów w warstwie wewnętrznej

Wnioski i spostrzeżenia
Zastosowanie odpadów powstających w procesie produkcji sklejki do wytwarzania nowych

rodzajów tworzyw drzewnych jest możliwe, a takie ich wykorzystanie okazało się bardzo
efektywne.

Tworzywo typu sandwich charakteryzowało się bardzo dobrymi parametrami mechaniczny-
mi, które można było porównać z płytami OSB/2. Gdyby w przyszłości zamienić żywicę
UF na PF, można będzie się także spodziewać większej odporności płyty na wilgoć, co
może przynieść alternatywę dla płyt OSB/3.

W tworzywach typu sandwich wystąpił problem równomiernego rozmieszczenia pasków
forniru w warstwie środkowej, którego rozwiązanie może stanowić przedmiot dalszych
badań – wyeliminowałoby to rozbieżności wyników wytrzymałości.
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Maria Antoni Hikiert*

Zalety i wady drewna jako materiału w budownictwie
Abstract
The article concisely describes the advantages and disadvantages of wood as a building

material, that refer to all wood-based construction technologies. In Poland in constructions
based on wood building coniferous species are used. In the conclusion we draw attention to
the fact that in our country in the post-World War II period wood has had negative public
relations for a comparatively long time. Its negative features have been established and are
still present today, although modern wood technology knows many ways to mitigate them
and even eliminate them completely.

Key words: construction timber, wood-based panels, wood defects, wood advantages.

Wstęp
Drewno i materiały drewnopochodne z uwagi na zastosowania w budownictwie, można

podzielić na dwie podstawowe grupy:
1. materiały przenoszące obciążenia, stosowane do konstrukcji budynku,
2. materiały nie konstrukcyjne - izolacyjne i do wykończenia wewnętrznego.
W niniejszym artykule chcę przedstawić zalety i wady materiałowe dotyczące tej pierw-

szej grupy zastosowań, czyli w konstrukcji budynku.
Określenie „budownictwo oparte o drewno” ma szerokie znaczenie. Mieści się w nim kilka

istotnie różniących się między sobą technologii.
– budownictwo z drewna litego, okrągłego lub nie, zwane potocznie „budownictwem

z bali”.
– budownictwo o drewnianej konstrukcji z wypełnieniem z cegły, tzw. mur pruski,
– budownictwo oparte o wielkowymiarowe drewniane konstrukcje klejone,
– budownictwo szkieletowe z drewna i materiałów drewnopochodnych z konstruk-

cyjnym szkieletem z drewna lub materiałów drewnopochodnych,
– budownictwo oparte o płyty konstrukcyjno izolacyjne SIP.

Trzeba zaznaczyć, że w Polsce drewnem stosowanym w budownictwie do wznoszenia
konstrukcji jest drewno iglaste, najczęściej sosnowe, świerkowe lub jodłowe, rzadziej mo-
drzewiowe.

Budownictwo z drewna litego jest najstarszym sposobem wznoszenia domów. Od szere-
gu lat buduje się w Polsce domy w tej technologii, ale stanowią one raczej niszową pozycję
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Nie następuje tu ilościowy rozwój i takiego rozwoju trudno się spodziewać, chociażby ze
względu na ograniczone zasoby surowca.

Mur pruski także nie jest technologią rozwojową i wznoszone w niej domy należą do
rzadkości.

Drewniane konstrukcje klejone to technologia, która otwiera przed projektantami niezwy-
kle szeroki wachlarz rozwiązań architektonicznych. Tworzy się w niej konstrukcje wielkoga-
barytowe, a także nieco mniejsze konstrukcje drewniane. Najczęściej w tej technologii bu-
dowane są hale sportowe, baseny, hale targowe i magazynowe. Te ostatnie szczególnie do
magazynowania chemikaliów, przy działaniu których na konstrukcję, drewno wykazuje wy-
jątkową odporność.

Budownictwo o szkielecie drewnianym z wykorzystaniem materiałów drewnopochodnych
na poszycie ścian, stropów i dachu jest dominującym sposobem wznoszenia domów jedno-
rodzinnych w wielu krajach. Następuje jego stopniowa ekspansja do tych rejonów świata,
gdzie dotychczas dominowało budownictwo tradycyjne. Zdobywa ono rynek z uwagi na
swoje zalety. Jest stosunkowo tanie, szybkie i z łatwością spełnia wymagania izolacyjności
cieplnej budynku.

Budownictwo oparte o płyty konstrukcyjno izolacyjne SIP jest najmłodszym sposobem
prefabrykacji domów z użyciem drewna i materiałów drewnopochodnych. Płyty SIP wyko-
nuje się najczęściej w oparciu o płyty drewnopochodne OSB stanowiące okładziny ze-
wnętrzne ściany. Materiałem izolacyjnym jest pianka poliuretanowa, rzadziej styropian.
Pianka spełnia też rolę lepiszcza spajającego element w całość. Bardzo dynamiczny rozwój
tego rodzaju budownictwa obserwuje się w USA i Kanadzie. Wypiera ono stopniowo bu-
downictwo szkieletowe. Jest od niego tańsze, a parametry cieplno izolacyjne budynku nie
tylko nie ustępują tradycyjnym domom o konstrukcji szkieletowej, ale są od nich lepsze.
Należy się spodziewać, że także w Europie, i w Polsce nastąpi niebawem w tej dziedzinie
dynamiczny rozwój.

Drewno jako materiał ma bardzo wiele zalet, na które warto zwrócić uwagę decydując się
na wybór technologii wznoszenia budowlanego obiektu. Ma też pewne wady. W dalszej
części niniejszego artykułu chcę te zalety i wady drewna jako materiału budowlanego po-
krótce przedstawić. Niektóre zalety i wady przenoszą się na wytwarzane z drewna płyty.
Część wad jest przy produkcji płyt eliminowana, lub w poważnym stopniu ograniczana.

Zalety materiału budowlanego jakim jest drewno
Drewno i wytwarzane w oparciu o ten surowiec płyty drewnopochodne wykazują wiele

walorów, jak mało który inny materiał. Przedstawiają się one jak następuje:
1. Drewno charakteryzuje się bardzo korzystnym współczynnikiem przewodności ciepl-

nej. Jest  on jednak zależny od wilgotności drewna i jego gatunku. Poza tym drewno
jest materiałem anizotropowym, co oznacza, że niektóre właściwości fizyczne różnią
się w zależności od kierunku w jakim są badane. Inny będzie zatem współczynnik
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przewodności cieplnej badany wzdłuż włókien drzewnych i inny w poprzek. Dla drewna
sosnowego najczęściej stosowanego w budownictwie współczynnik ten w kierunku po-
przecznym do przebiegu włókien wynosi około 0,16 [W/mK], przy wilgotności drewna
około 18% - 20%. Jest to wilgotność w stanie powietrzno suchym w naszej strefie kli-
matycznej. W budynkach o konstrukcji drewnianej korzystne właściwości cieplne drew-
na pozwalają na unikniecie lub w znacznym stopniu ograniczenie mostków termicz-
nych.

2. Drewno jest materiałem bioodtwarzalnym i biodegradowalnym. Są to olbrzymie jego
zalety, bowiem zasoby drewna przy prawidłowym nimi gospodarowaniu są praktycznie
niewyczerpalne. Po okresie użytkowania wyroby z drewna wracają poprzez komposto-
wanie lub spalanie w 100% do środowiska naturalnego, przy czym w trakcie spalania
wyeksploatowanego drewna uzyskuje się dodatkowo ekologiczną energię. Poza tym
wyroby z drewna wiążą CO2 na czas ich eksploatacji. Są to niebagatelne ilości. Przy-
roda, aby wytworzyć masę 1 kg suchego drewna, absorbuje w procesie fotosyntezy
około 2 kg CO2, z którego wolny tlen jest emitowany do atmosfery.

3. Drewno ma bardzo dobry stosunek ciężaru do wytrzymałości - jest lekkie i wytrzymałe
mechanicznie. Jest to przy wznoszeniu konstrukcji drewnianych jego ogromną zaletą.
Projektuje się obiekty o coraz śmielszych rozwiązaniach w odniesieniu do wysokości,
rozpiętości i kształtu. Lekkość materiału konstrukcyjnego jakim jest drewno powoduje,
że obciążenia konstrukcji od jej ciężaru własnego przyjmowane do obliczeń są niepo-
równywalnie mniejsze niż w przypadku stali, betonu czy cegły. Skutkuje to w efekcie
lekkością wyglądu wznoszonych obiektów.

4. Drewno jest materiałem, który praktycznie nie zmienia wymiarów podczas zmian tem-
peratury. Wynika to z faktu, że jest ono materiałem higroskopijnym i w związku z tym
zawiera pewną ilość wody. W miarę wzrostu temperatury wymiary drewna na skutek
procesu rozszerzalności zwiększają się, ale jednocześnie następuje odparowanie wo-
dy. Wilgotność drewna spada a drewno w miarę wysychania kurczy się. To kurczenie
przewyższa nawet nieco rozszerzalność, a w wyniku nakładania się na siebie tych
dwóch procesów wymiary drewna ulegają nawet minimalnemu zmniejszeniu pod wpły-
wem temperatury. Dotyczy to oczywiście określonego, niewielkiego obszaru zmian
temperaturowych. Obszar ten mieści w sobie zakres normalnej eksploatacji budowla-
nych wyrobów z drewna. (http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/encyklopedia-
lesna/rozszerzalnosc-cieplna-drewna).

5. Dobrze tłumi hałas.
Dźwięk będący falą akustyczną rozchodzącą się w powietrzu i trafiającą do ucha

człowieka może być przez różne otaczające nas przegrody materiałowe, pochłaniany,
przekazywany (przenoszony), a w części odbity. Na zjawisko tłumienia hałasu docie-
rającego z zewnątrz pomieszczenia przez przegrodę jaką jest ściana składają się te
trzy elementy. Dźwięk dobrze odbija gładka twarda powierzchnia. Dobrze pochłaniają

http://www.ekologia.pl/
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dźwięk materiały ciężkie. Natomiast przy przenoszeniu dźwięku barierę stanowią mate-
riały porowate, w których jest on rozpraszany i pochłaniany szczególnie dla średnich i
dużych częstotliwości. Drewno należy właśnie do tych materiałów.

Współczynnik pochłaniania,  α = (pochłaniany dźwięk+ dźwięk przenoszony) /
(dźwięk padający)

Dla przykładu w tabeli 1. przedstawiono współczynnik pochłaniania dźwięku przez
drewno sosnowe. Trzeba zwrócić uwagę na to, że jest on w bardzo dużym stopniu za-
leżny od częstotliwości dźwięku. Najwyższy stopień pochłaniania dźwięku sosna wyka-
zuje dla częstotliwości 2000 Hz.

Tabela 1. Współczynnik pochłaniania dźwięku przez drewno sosnowe
Częstotliwość [Hz]Gatunek

drewna 125 250 500 1000 2000 4000

Średni współczynnik
pochłaniania

dźwięku
Sosna 0,01 0,02 0,03 011 0,19 0,17 0,09

6. Korzystnie dla człowieka kształtuje mikroklimat w pomieszczeniach. Zaleta ta wynika z
hydroskopijnych właściwości drewna, które wchłania wilgoć, gdy powietrze jest nią
mocno nasycone, a oddaje, kiedy jest sucho. Tym samym drewno jest naturalnym re-
gulatorem wilgotności w pomieszczeniach gdzie się znajduje.

7. Odporność na działanie czynników chemicznych (działanie destrukcyjne).
Drewno jest stosunkowo odporna na działanie kwasów, zasad, soli  i innych de-

strukcyjnie działających czynników chemicznych. Płyty drewnopochodne w dużym
stopniu  posiadają tę zaletę także i mogą być z powodzeniem stosowane w nieobojęt-
nym chemicznie środowisku. Dlatego właśnie magazyny dla chemikaliów, w tym także
soli buduje się z reguły w oparciu o konstrukcje drewniane.

8. Drewno uważane jest powszechnie za materiał łatwo obrabialny. Jest to oczywiście je-
go dużą zaletą. Łatwość obróbki  dotyczy praktycznie wszystkich gatunków drewna,
chociaż w odróbce gatunków twardych i miękkich występują duże różnice. Drewno
można piłować, strugać, frezować, wiercić i szlifować przy stosunkowo małym nakła-
dzie energii w porównaniu z takimi materiałami  jak metale, szkło, beton czy ceramika.
Można je zatem obrabiać mechanicznie oraz modyfikować, np. termicznie. Można je
też względnie łatwo i tanio przekształcać w inne użyteczne materiały konstrukcyjne,
izolacyjne czy wykończeniowe, np. płyty drewnopochodne.

9. Drewno ostrzega przed możliwością awarii. W sytuacji obciążeń zbliżających się do
krytycznych, charakterystycznie „trzeszczy”. Zanim podda się niszczącym siłom, daje
znać o zbliżającej się granicy wytrzymałości. Jest to cecha, która nie występuje w
przypadku stali, betonu i innych konstrukcyjnych materiałów.

10. Umiejętnie użyte i użytkowane jest trwałe i odporne na działania destrukcyjnych
czynników biologicznych.
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To, że drewno ulega tzw. korozji biologicznej, jest uważane za jego wadę. Jed-
nakże jest też jego ogromną zaletą, gdyż pozwala na całkowity powrót do środowiska
wyeksploatowanego materiału. Okres eksploatacji może być bardzo długi, o ile za-
chowane zostaną odpowiednie warunki użytkowania. Znane są budowle drewniane
użytkowane przez setki lat.

11. Drewno i materiały drewnopochodne są przyjemne w bezpośrednim kontakcie z
człowiekiem. Są ciepłe i dają miły efekt przy ich dotykaniu. Nawet w niskich tempe-
raturach bezpośredni kontakt z drewnem czy płytą drewnopochodną jest dużo przy-
jemniejszy niż z innymi materiałami budowlanymi. Konstrukcja drewniana zarówno w
małych domach jednorodzinnych, jak i dużych obiektach użyteczności publicznej mo-
że spełniać również rolę elementu wystroju wnętrza.

12. Drewno jest materiałem społecznym
– dostarcza wiele pracy na terenach wiejskich,
– ma wielowiekowe tradycje użytkowania,
– jest „zdrowym” materiałem budowlanym,
– jest łatwe do konserwacji i budowy.

Wady materiałowe drewna
Każdy materiał ma obok zalet, także i wady. Do historycznie, tradycyjnie i powszechnie

uznawanych wad drewna oraz powstających w oparciu o drewno drzewnych tworzyw, w tym
też płyt drewnopochodnych należą:

1. Palność drewna.
Drewno w odróżnieniu od wielu innych materiałów budowlanych jest materiałem pal-

nym. Rozprzestrzenia ogień po swojej powierzchni poprzez zapalanie się kolejnych są-
siadujących z palącym się już materiałem jego następnych fragmentów. Prędkość roz-
przestrzeniania się ognia zależy od wielu czynników, przede wszystkim temperatury i
dostępu powietrza (tlenu). Palność drewna i materiałów drewnopochodnych jest niewąt-
pliwie wadą. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że na powierzchni palącej się kon-
strukcji z drewna  tworzy się zwęglona warstwa izolacyjna, która w dużym stopniu opóź-
nia dalszą destrukcję. Paląca się konstrukcja przez stosunkowo długi czas przenosi
nadal obciążenia i pozwala na ewakuację z budynku. Poza tym drewno, a także płyty
drewnopochodne można w dużym stopniu zabezpieczyć środkami chemicznymi, które
opóźniają zapłon i zmniejszają stopień rozprzestrzeniania ognia. Zainteresowanym
szczegółami dotyczącymi odporności ogniowej drewna proponuję odwiedzenie witryn
internetowych:

http://naszmajster.pl/odpornosc-ogniowa-domu-z-drewna-a461.html
http://www.tatran-group.com/blog/eksperyment-stopni-zapalno%C5%9Bci-

materia%C5%82%C3%B3w-drewnianych

2. Anizotropia właściwości i wynikająca z niej niewielka wytrzymałość na rozciąganie, ści-
skanie i ścinanie w kierunku poprzecznym do przebiegu włókien.

http://naszmajster.pl/odpornosc-ogniowa-domu-z-drewna-a461.html
http://www.tatran-group.com/blog/eksperyment-stopni-zapalno%C5%9Bci
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Z anizotropii drewna wynika, że jego właściwości są zależne od kierunku prze-
biegu włókien drzewnych. Cecha ta nie występuje u innych materiałów budowla-
nych takich jak aluminium, stal, beton czy cegła. Wytrzymałość drewna na rozcią-
ganie, ściskanie i zginanie w poprzek włókien jest znacznie mniejsza niż wzdłuż
włókien. Przy stosowaniu drewna w konstrukcjach konieczne jest odpowiednie pro-
jektowanie uwzględniające tę cechę.

Tabela 2. Zestawienie wartości wytrzymałości na ściskanie i rozciąganie wzdłuż i w po-
przek włókien według PN-EN 338:2016 oraz PN-EN 14080:2013

Wytrzymałość na: C18 C24 GL24c GL30h

ściskanie wzdłuż włókien [MPa] 18,0 21,0 21,5 30,0

ściskanie w poprzek włókien [MPa] 2,2 2,5 2,5 2,5

rozciąganie wzdłuż włókien [MPa] 10,0 14,5 17,0 24,0

rozciąganie w poprzek włókien [MPa] 0,4 0,4 0,5 0,5

3. Pęcznienie i skurcz, oraz wynikająca z tej cechy mała stabilność wymiarów i kształtu przy
zmianach wilgotności.

Negatywne skutki tej cechy drewna można w dużym stopniu ograniczyć przez
stosowanie środków hydrofobowych lub inne zabezpieczenie konstrukcji przed
nadmiernym działaniem czynników atmosferycznych. W budownictwie należy sto-
sować tylko wysuszone drewno i nie powinno ono być narażane na gwałtowne
zmiany wilgotności. Zmiany takie powodują pęknięcia, najpierw powierzchniowe, a
w miarę upływu czasu coraz głębsze. Spękania stają się siedliskiem grzybów i mo-
gą doprowadzić do zniszczenia konstrukcji. Korozji biologicznej nie sprzyja, a wręcz
ją uniemożliwia swobodny przepływ powietrza osuszający konstrukcję.

4. Mniejsza trwałość niż innych materiałów budowlanych.
Cecha ta wynika z tego, że drewno jest produktem organicznym. Jest biodegradowalne i
bioodtwarzalne, co jest jego niewątpliwą zaletą. Drewno wykazuje dużą trwałość, jednak
muszą ku temu być spełnione odpowiednie warunki jego użytkowania, a przede wszyst-
kim zabezpieczenie przed zawilgoceniem.

5. Mniejsza twardość i odporność na ścieranie w porównaniu z innymi materiałami budowla-
nymi jak np. ceramiką, betonem, stalą itp.

6. Ograniczone wymiary. Wada ta ma w zasadzie znaczenie historyczne i dotyczy litego
drewna. Tu ograniczone są grubość, szerokość a także długość elementu. Dzięki klejeniu
drewna wada ta praktycznie nie ma większego znaczenia.

7. Drewno ulega korozji biologicznej, czyli destrukcji pod wpływem czynników biotycznych,
oraz destrukcji pod wpływem czynników abiotycznych. Do tych ostatnich można zaliczyć:
czynniki chemiczne, np. skład atmosfery i wód opadowych; klimat, w tym wilgotność i
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temperaturę; światło, w tym promieniowanie ultrafioletowe i jonizacja powietrza; a nawet
pole magnetyczne ziemi. Czynniki biotyczne to przede wszystkim grzyby i owady.

Przy podsumowaniu zagadnienia dotyczącego wad drewna w budownictwie trzeba za-
znaczyć, że w okresie po II wojnie światowej miało ono w naszym kraju przez stosunkowo
długi okres negatywne public relations (negatywy PR). Przyczynił się do tego także deficyt
tego materiału. W związku z niedoborem drewna kierowano je do takich dziedzin gospodar-
ki, gdzie w trudnym powojennym okresie było niezastąpione. Stosowano je wówczas w
dużych ilościach w kopalniach i na budowach jako materiał na rusztowania i szalunki. Było
też materiałem eksportowanym, pozwalającym na zdobywanie dewiz. Ukształtowało to po-
glądy wygłaszane do dziś w wielu środowiskach, w tym niestety, także wśród inspektorów
nadzoru budowlanego, często też i strażaków, że dobrym materiałem budowlanym są tylko
stal, beton i cegła.

Ugruntowały się i pokutują do dziś wyolbrzymiane negatywne cechy drewna, rzekomo
ograniczające jego stosowanie w budownictwie jak np. niewielka odporność na destrukcyjne
oddziaływania czynników biotycznych.

Dziś wymienione wyżej wady drewna nie są już dużym problemem, gdyż współczesna
technologia zna wiele sposobów na całkowitą ich eliminację lub łagodzenie.

Literatura:
Monder S., Kozakiewicz P., Iwanek E. 2010. Naturalna palność wybranych gatunków

drewna z Afryki.
Sylwan 154 (10): 721−728.

Właściwości akustyczne materiałów do produkcji mebli – kompendium. – Wyniki uzyska-
ne w ramach projektu naukowego „Pasywne akustycznie materiały do produkcji mebli” fi-
nansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizowanego przez konsorcjum
w składzie:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Katedra Mechaniki i Wibroakustyk

Strony internetowe
Drewniane konstrukcje klejone: http://www.fkdsa.pl/  ,

www.liderbudowlany.pl/artykul/237/pdf

Mur pruski: http://www.e-sciany.pl/a/mur-pruski-tradycja-i-nowoczesnosc-5783.html

Rozszerzalność cieplna: http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/encyklopedia-

lesna/rozszerzalnosc-cieplna-     drewna

http://www.fkdsa.pl/
http://www.liderbudowlany.pl/artykul/237/pdf
http://www.e-sciany.pl/a/mur-pruski-tradycja-i-nowoczesnosc-5783.html
http://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/encyklopedia
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Właściwości akustyczne: www.bejot.eu/.../Kompedium-Wlasciwosci-akustyczne-

materialow-do-produkcji-meb...

Palność: http://www.tatran-group.com/blog/eksperyment-stopni-zapalno%C5%9Bci-

materia%C5%82%C3%B3w-drewnianych  ,

http://naszmajster.pl/odpornosc-ogniowa-domu-z-drewna-a461.html

Spis przywołanych norm

PN-N-01307: 1994 – Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku w czasie pobytu pracow-
nika na stanowisku pracy biurowej

PN-B-02151-02:1987 – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-EN 338:2016 – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości
PN-EN 14080:2013 – Konstrukcje drewniane – Drewno klejone warstwowo i drewno lite

klejone warstwowo – Wymagania.
PN-EN 15228:2009 – Drewno konstrukcyjne – Drewno konstrukcyjne zabezpieczone przed

korozją biologiczną

http://www.bejot.eu/.../Kompedium-Wlasciwosci-akustyczne
http://www.tatran-group.com/blog/eksperyment-stopni-zapalno%C5%9Bci
http://naszmajster.pl/odpornosc-ogniowa-domu-z-drewna-a461.html
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STATYSTYKA

Statystyka produkcji płyt drewnopochodnych
na podstawie FAOSTAT

Przypomnę czytelnikom, że w numerze 1-2/2017 BI zamieściliśmy informacje dotyczące
statystyki produkcji płyt drewnopochodnych do 2015 r. w Polsce, Niemczech, Chinach i
Rosji. Poniżej przedstawiamy opracowane na podstawie Faostat dane dotyczące wielkości
produkcji za okres 2010-2016, oraz importu i eksportu w tych latach płyt drewnopochodnych
we Francji, Włoszech, Turcji i Wielkiej Brytanii. Przytoczono też na początku te wielkości dla
Polski, aby przy porównaniach nie trzeba było sięgać do poprzedniego numeru. Ponadto
obejmują one też 2016 r., czego poprzednio jeszcze nie można było zrobić. Na wszystkich
wykresach przedstawiono wartości w tys. m3. Nad obszarem słupków przedstawiono dyna-
mikę produkcji, przy czym wielkość produkcji w 2010 roku przyjęto za 100%, a każda na-
stępna cyfra określa procentową zmianę w stosunku do roku (słupka) poprzedniego.

MDF
W Polsce w analizowanym okresie 2010 – 2016 r. nastąpił zdecydowany wzrost produkcji

płyt MDF od poziomu 2.176 do 3.550 tys. m3 przy stosunkowo niewielkim imporcie i ekspor-
cie (tabela 1.). Import i eksport wzrastały jednak także, mniej więcej proporcjonalnie do pro-
dukcji. Należy wnioskować, że produkowane płyty były zużywane na potrzeby własnego
rynku, głównie przez producentów mebli, te zaś w olbrzymiej większości były eksportowane.
Konsumpcja w analizowanym okresie wzrosła o 72,5% od 1.773 do 3.058 tys. m3.

We Francji po chwilowym spadku wielkości produkcji w 2014 r. w odniesieniu do po-
przednich lat, nastąpił zdecydowany jej wzrost do poziomu 1.076 tys. m3. Dynamika w la-
tach 2015 i 2016 osiągnęła wysoką wartość odpowiednio 22,4% i 11,3%. Znamiennym jest,
że konsumpcja płyt MDF we Francji od szeregu lat spada kosztem wzrastającego eksportu
(tabela 2.). W 2016 r. konsumpcja ukształtowała się na poziomie 868 tys. m3. Import był w
latach 2010-2016 stosunkowo stabilny, i osiągnął wartości bliskie 600 tys. m3.
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We Włoszech produkcja płyt MDF od 2010 roku utrzymuje się na stabilnym, bardzo wy-
równanym poziomie, bliskim 750 tys. m3 (tabela 3). Bardzo wyrównany od lat był też poziom
importu, którego wielkość oscylowała wokół 550 tys. m3. Eksport natomiast od 2010 r. do
2016 r. wykazywał niewielki ale stały trend spadkowy odpowiednio od 499 do 257 tys. m3.
Wynika z tego dosyć stabilna sytuacja na rynku z poziomem konsumpcji od lat około jeden
milion m3.

Turcja z produkcją 5.069 tys. m3 w 2016 roku wyrosła na zdecydowanego lidera w swoim
regionie w produkcji płyt MDF, przy czym rozwój wciąż następuje, o czym świadczy ostatnio
osiągnięta dynamika 6,1% w stosunku do 2015 roku (tabela 4). Import i eksport były w la-
tach 2010-2016 na zdecydowanie niższym niż produkcja poziomie. Import przewyższał przy
tym eksport, co oznacza, że mimo dużej produkcji wciąż panuje niedosyt płyt MDF na turec-
kim rynku. Turecka produkcja była prawie w całości konsumowana w Turcji.

W Wielkiej Brytanii produkcja płyt MDF od 2010 roku kształtowała się na stabilnym po-
ziomie około 700-750 tys. m3. W 2016 roku osiągnęła 684 tys. m3 (tabela 5). Znamiennym
jest, że w analizowanym okresie import dorównywał poziomem produkcji własnej zaś nie-
wielki eksport ustawicznie spadał od 137 tys. m3 w 2010 roku do 48 tys. m3 w 2016 r. W
efekcie poziom konsumpcji płyt MDF w Wielkiej Brytanii był bardzo stabilny i oscylował wo-
kół 1.200 tys. m3.

PB + OSB (Particle boards + OSB) – Płyty wiórowe i OSB
W Polsce w 2016 roku wyprodukowano 5.390 tys. m3 tego rodzaju płyt. Od 2011 r. do

2015 r. produkcja utrzymywała się na stabilnym, prawie stałym poziomie, ale w ostatnim
2016 r. dynamika osiągnęła 7,5%, zatem nastąpił zdecydowany wzrost. Mimo wysokiej pro-
dukcji import tych płyt w ostatnim okresie zdecydowanie przekraczał półtora miliona m3 przy
eksporcie około 50% tej wielkości, co wskazuje na ich rynkowy niedobór. Płyty wiórowe były
konsumowane w przeważającym stopniu przez dynamicznie rozwijający się przemysł pro-
dukcji mebli. Płyty OSB konsumowało budownictwo. Duży import świadczy o możliwości
dalszego rozwoju produkcji, co ma zresztą miejsce. Zaawansowane inwestycje w tej branży
przemysłu są faktem.

We Francji znacząca produkcja w ilości 3.627 tys. m3 w 2016 roku wykazywała od 2011
roku tendencję lekko spadkową. Eksport na poziomie 1.649 tys. m3 w ostatnim omawianym
roku znacznie przewyższył import, który wyniósł 688 tys. m3. Taka sytuacja przy konsumpcji
niewiele powyżej 2,5 mln m3 utrzymuje się na rynku francuskim od kilku lat. Może to być
dowodem na nasycenie rynku wewnętrznego Francji, co tłumaczyłoby także niewielki spa-
dek w produkcji.

Podobnie jak we Francji przedstawia się sytuacja w odniesieniu do PB + OSB we Wło-
szech. Osiągnięty został w ostatnim okresie względnie stabilny poziom produkcji (2.500 tys.
m3 w 2016 roku). Tu jednak import 1.363 tys. m3 w 2016 roku znacząco przewyższał eksport
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372 tys. m3. Można zatem przypuszczać, że we Włoszech nastąpiło także i trwa od kilku lat
nasycenie rynku wewnętrznego.

Produkcja płyt wiórowych i OSB w Turcji rozwijała się bardzo dynamicznie od kilku lat do
2014 roku i osiągnęła poziom 4.500 tys. m3. W ostatnich dwóch latach nastąpił jednak nie-
wielki spadek. W 2016 roku dynamika wynosiła 3,5%, w 2015 – 1,4%. Niewielki w stosunku
do produkcji eksport od szeregu lat bardzo nieznacznie przewyższał import. Pozwala to
wnioskować, że prawie cała stosunkowo duża produkcja zużywana była na potrzeby własne
rynku. Osiągnięta w ostatnim 2016 roku konsumpcja 3.986 tys. m3 w odniesieniu do tego
dużego kraju nie wydaje się jednak wygórowana i dalszy rozwój produkcji z pewnością jest
jeszcze możliwy.

W Wielkiej Brytanii w 2016 roku wyprodukowano 2.349 tys. m3. Produkcja utrzymuje się
na tym poziomie od kilku lat wykazując niewielkie wahania, w ostatnim okresie wzrostowe z
dynamiką 1,1%. Na uwagę zasługuje wysoki import – 1.079 tys. m3 przy niskim eksporcie
183 tys. m3. Ten poziom utrzymuje się także od wielu lat i świadczy o tym, że produkcja
własna nie zaspakajała potrzeb kraju. Konsumpcja w 2016 roku wyniosła 3.245 tys. m3.

IB (Insulating boards) – Płyty pilśniowe porowate
W produkcji IB w Polsce osiągnięty został w 2016 roku poziom 780 tys. m3. Jesteśmy w

tym sortymencie płyt od lat zdecydowanym liderem w Europie. Trzeba podkreślić, że dyna-
mika w produkcji wyniosła przy tym 11,1%. Świadczy to o ciągłym rozwoju w tej dziedzinie.
Płyty pilśniowe porowate produkowane są przede wszystkim dla budownictwa. Znamienne
jest, że w 2016 roku eksport osiągnął w Polsce poziom 772 tys. m3 przy marginalnym im-
porcie 6 tys. m3. Oznacza to, że znakomita większość produkcji była wywożona z Polski.
Dotyczy to także lat poprzednich. Polska produkcja zaspakajała potrzeby w innych krajach,
głównie w Niemczech. W krajowym budownictwie płyty te nie były dotąd powszechnie sto-
sowane.

We Francji wyprodukowano w 2016 roku 81 tys. m3 płyt pilśniowych porowatych. Nie była
to w porównaniu z Polską wysoka produkcja. Jej poziom jest od wielu lat stabilny, za wyjąt-
kiem roku 2014, kiedy to nastąpił wzrost do 120 tys. m3, jednak w następnym roku poziom
produkcji znów wrócił do wieloletniej normy. Import w 2016 roku 149 tys. m3 przewyższał
przy tym nieznacznie eksport 136 tys. m3. Konsumpcja była niewielka i wynosiła zatem 86
tys. m3. Można więc wnioskować, że podobnie jak w Polsce płyty te nie były powszechnie
stosowane.

We Włoszech płyt IB nie produkuje się. Import osiągnął w ostatnim okresie 144 tys. m3

przy eksporcie 7 tys. m3. Oznacza to, że w 2016 roku 137 tys. m3 płyt pilśniowych porowa-
tych skonsumowane zostało przez sektor włoskiego budownictwa. Jest to ilość większa niż
we Francji, a także w Polsce, ale świadcząca jednocześnie o tym, że płyty te nie były po-
wszechnie stosowanym materiałem.
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Poziom produkcji płyt pilśniowych porowatych IB w Turcji od lat jest stały i wynosi 15 tys.
m3. Niewielki był też import, a wykazywany w Eurostat eksport przewyższa sumę produkcji i
importu. Opierając się na matematycznym rachunku konsumpcja od kilku lat była ujemna,
czyli eksport prowadzony był prawdopodobnie w oparciu o zapasy magazynowe.

Płyt IB w Wielkiej Brytanii nie produkuje się a import i eksport osiągnęły w 2016 roku od-
powiednio poziom 101,8 tys. m3 i 15,5 tys. m3. Oznacza to, że dla gospodarki Wielkiej Bry-
tanii podobnie jak Francji, Włoch i Turcji płyty pilśniowe porowate nie mają praktycznie
większego znaczenia.

HB (Hardboards) – Płyty pilśniowe twarde
W Polsce poziom produkcji płyt HB osiągnął w 2016 roku 120 tys. m3 przy dynamice

12,1% w stosunku do roku poprzedniego, w którym wyprodukowano tylko 107 tys. m3. Rok
2015 zapisał się w analizowanym okresie 2010-2016 wynikiem najmniejszej produkcji. Im-
port w ostatnim roku wyniósł 171 tys. m3, a eksport 286 tys. m3. Konsumpcja zatem w skali
roku osiągnęła bardzo niski poziom 5 tys. m3. Płyty HB w obliczu konkurencji cenowej ze
strony płyt HDF już od wielu lat przeżywają regres. Mimo to utrzymują się one na rynku z
uwagi na dużo lepsze właściwości hydrofobowe bardzo istotne przy niektórych zastosowa-
niach. Płyty pilśniowe twarde, jak się wydaje, znalazły stabilne nisze zastosowania, jak cho-
ciażby środniki belek dwuteowych, lub wymagające odporności na zawilgocenie opakowa-
nia.

We Francji produkcja płyt pilśniowych twardych wynosiła w 2016 roku 116 tys. m3. Tak
jak i w Polsce we Francji w roku 2016 eksport płyt HB wyraźnie przewyższył import. Wyniósł
on 325 tys. m3, przy imporcie 204 tys. m3. Konsumpcja w ostatnich dwóch latach była bliska
zera, a w 2016 roku wynosiła nawet – 4 tys. m3, co oznacza, że eksportowano płyty kosztem
zapasów magazynowych z lat poprzednich.

We Włoszech płyt pilśniowych twardych nie produkuje się już od wielu lat. Import w 2016
roku wyniósł 82 tys. m3, a eksport 6,5 tys. m3. W kraju tym skonsumowano zatem 75,5 tys.
m3.

Podobnie jak we Włoszech, także i w Turcji nie produkuje się płyt HB. Biorąc pod uwagę
ich import i eksport odpowiednio 153 i 40 tys. m3, dochodzimy do wniosku, że konsumpcja w
tym kraju w 2016 roku wyniosła 113 tys. m3.

W Wielkiej Brytanii przy braku własnej produkcji skonsumowano w 2016 roku około 135
tys. m3 płyt pilśniowych twardych. Konsumpcja taka utrzymuje się w W.B. na zbliżonym
poziomie od kilku lat i jest całkowicie oparta o import.

Plywood – Sklejka
W Faostat wielkość produkcji sklejki w Polsce w 2016 roku określono na 420 tys. m3.

SPPDwP zbierając informacje o wielkości produkcji sklejki, ocenia ją na dużo niższym, się-
gającym nieco powyżej 50% przytoczonego poziomie. Wyjaśnialiśmy tę różnicę w poprzed-
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nich numerach BI, ale dla nowych czytelników jeszcze raz podajemy, że wynika ona praw-
dopodobnie z zaliczania przez statystykę Faostat do sklejki również innych wyrobów, np.
kształtek sklejkowych, niektórych sortymentów drewna klejonego lub tp. Przyjmujemy jed-
nak, że statystyka Faostat w ten sam sposób odnosi się do produkcji we wszystkich krajach
i przytoczone wielkości są tym samym porównywalne. Dynamika produkcji sklejki w Polsce
w roku 2016 była dosyć wysoka i wyniosła 7,7%, ale poprzednio na przestrzeni lat 2010 –
2016 notowano też i wartości ujemne. Eksport w 2016 roku wyniósł 254 tys. m3, a import
298 tys. m3. Per saldo skonsumowaliśmy więc 464 tys. m3 sklejki i zaliczanych do tej grupy
płyt i wyrobów.

We Francji w 2016 roku przy produkcji własnej w kraju 250 tys. m3 wyeksportowano 153
tys. m3 a zaimportowano 475 tys. m3. Powszechnie uważa się, że Francja była i jest głów-
nym w Europie producentem sklejki z drewna egzotycznego. Konsumpcja od szeregu lat
kształtuje się we Francji na nieco wyższym niż w Polsce poziomie oscylującym wokół 550
tys. m3.

Produkcja sklejki we Włoszech opiera się na topoli z krajowych plantacji. W 2016 roku
wyprodukowano 300 tys. m3 sklejki przy dynamice produkcji aż 23% w stosunku do roku
ubiegłego. Trzeba jednak podkreślić, że w okresie 2010 – 2016 notowano też ujemną dy-
namikę a na przestrzeni siedmiu analizowanych lat poziom produkcji nie uległ praktycznie
zmianie. Eksport w ostatnim roku wyniósł 240 tys. m3, a import 458 tys. m3. Włosi per saldo
skonsumowali zatem 518 tys. m3. Poziom tej konsumpcji utrzymuje się od wielu lat.

Turcja w 2016 roku była także konsumentem importowanej sklejki. Przy produkcji własnej
120 tys. m3 import wyniósł 288 tys. m3 a eksport osiągnął wielkość 36 tys. m3.

Na uwagę zasługuje wysoka konsumpcja sklejki w Wielkiej Brytanii. Przy braku własnej
produkcji zaimportowano do tego kraju w 2016 roku 1.479 tys. m3. Eksport w 2016 roku
wyniósł zaledwie 66 tys. m3. Wielka Brytania od lat jest czołowym konsumentem sklejki w
Europie. Konsumpcja ta kształtuje się na poziomie około 1,4 mln m3.
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Tabela 1. Produkcja, eksport, import płyt drewnopochodnych w Polsce w latach 2010-2016
(tys. m3 )

Rodzaj płyt Okres Produkcja Eksport Import Konsumpcja
MDF/HDF 2010

2011
2012
2013
2014
2015
2016

2.175.727
2.218.087
2.365.939
2.844.569
3.068.087
3.471.819
3.550.000

570.600
562.767
580.452
637.614
710.536
777.634
782.099

167.962
163.325
113.461
145.550
198.468
216.878
290.390

1.773.089
1.818.645
1.898.948
2.352.505
2.556.019
2.911.063
3.058.291

Hardboard 2010
2011
2012
2013

168.623
158.255
164.729
199.574

340.745
330.428
340.633
330.366

189.114
195.706
111.787
129.149

16.992
23.533
-64.117
-1.643
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2014
2015
2016

218.349
107.306
120.000

300.937
267.755
286.297

187.079
168.241
171.388

104.491
7.792
5.091

Insulating board 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

632.724
641.792
640.749
694.313
645.028
701.982
780.000

526.538
488.800
499.022
524.351
558.642
667.326
772.292

12.167
10.259
6.634
12.330
9.098
7.393
5.894

118.353
163.251
148.361
182.292
95.484
42.049
13.602

Particle board
and OSB

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

4.684.100
4.917.475
4.879.379
4.785.770
4.809.477
5.014.139
5.390.000

560.681
573.253
738.482
677.877
666.666
692.003
802.874

1.151.342
981.204
920.531

1.087.237
1.475.355
1.593.628
1.662.862

5.274.761
5.325.426
5.061.428
5.195.130
5.618.166
5.915.764
6.249.988

Plywood 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

402.406
411.196
388.240
429.736
406.218
390.444
420.000

132.613
141.400
168.917
181.187
202.734
250.426
253.698

160.001
198.568
186.904
215.000
299.034
290.456
297.590

429.794
468.364
406.227
463.549
502.518
430.474
463.892
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Tabela 2. Produkcja, eksport, import płyt drewnopochodnych we Francji
w latach 2010-2016. (tys. m3 )

Rodzaj płyt Okres Produkcja Eksport Import Konsumpcja
MDF/HDF 2010

2011
2012
2013
2014
2015
2016

860.000
870.000
870.000
916.000
790.000
967.000

1.076.000

352.169
330.605
424.775
541.984
561.817
686.047
765.093

659.791
706.984
617.539
577.261
635.182
554.978
557.080

1.167.622
1.246.379
1.062.764
951.277
863.365
835.931
867.987

Hardboard 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

122.653
126.701
126.701
102.000
103.000
115.679
115.679

180.455
177.624
421.000
393.000
377.041
333.265
324.784

257.503
227.820
185.476
188.084
168.970
219.973
204.776

199.701
176.897
-108.823
-102.916
-105.071

2.387
-4.329

Insulating board 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

71.548
73.909
73.909
80.000
120.000
81.005
81.005

60.258
49.995
51.803
85.413
134.863
163.652
135.801

153.104
127.858
171.413
183.927
160.397
118.308
149.232

164.394
151.772
193.519
178.514
145.534
35.661
94.436

Particle board
and OSB

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

4.170.000
4.378.000
4.272.925
4.063.000
4.102.000
3.631.000
3.627.000

1.689.704
1.721.564
1.841.984
1.832.704
1.827.076
1.728.690
1.649.451

768.103
716.912
740.076
708.786
612.246
616.721
687.984

3.248.399
3.373.348
3.171.017
2.939.082
2.887.170
2.519.031
2.665.533

Plywood 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

271.000
258.000
324.000
255.000
245.000
245.800
250.000

163.354
127.003
143.402
140.946
144.955
156.004
152.764

544.412
491.551
373.678
367.652
428.596
420.369
475.025

652.058
622.548
554.276
481.706
528.641
510.165
572.261
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Tabela 3. Produkcja, eksport, import płyt drewnopochodnych we Włoszech
w latach 2010-2016. (tys. m3 )

Rodzaj płyt Okres Produkcja Eksport Import Konsumpcja
MDF/HDF 2010

2011
2012
2013
2014
2015
2016

800.000
760.000
730.000
708.000
730.000
730.000
730.000

499.000
473.999
441.031
320.961
316.610
302.004
257.094

501.000
717.220
507.650
557.604
508.690
564.952
560.786

802.000
1.003.221
796.619
944.643
922.080
992.948

1.033.692
Hardboard 2010

2011
2012
2013
2014
2015
2016

0
0
0
0
0
0
0

18.000
18.000
25.187
48.681
20.190
9.145
6.507

103.000
105.000
84.293
83.161
85.920
82.419
82.179

85.000
87.000
59.106
34.480
65.730
73.274
75.672

Insulating board 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0
0
0
0
0
0
0

25.000
14.822
4.782
88.157
11.598
7.260
7.195

200.000
178.860
126.576
188.260
209.603
143.577
143.865

175.000
164.038
121.794
100.103
198.005
136.317
136.670

Particie board
and OSB

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

3.016.000
2.976.000
2.588.000
2.353.559
2.385.600
2.465.000
2.500.000

283.000
333.000
329.110
311.260
294.200
336.640
372.396

948.000
709.000
911.000
985.348

1.354.710
1.322.672
1.363.462

3.681.000
3.352.000
3.169.890
3.027.647
3.446.110
3.451.032
3.491.066

Plywood 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

310.000
310.000
280.000
225.000
265.670
243.500
300.000

218.000
228.000
200.859
191.710
210.130
215.001
240.365

485.000
463.000
420.070
428.079
452.940
447.876
458.295

577.000
545.000
499.211
461.369
508.480
476.375
517.930
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Tabela 4. Produkcja, eksport, import płyt drewnopochodnych w Turcji w 2014 r. (tys. m3 )
Rodzaj płyt Okres Produkcja Eksport Import Konsumpcja

MDF/HDF 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

3.265.000
3.570.000
3.900.000
4.285.000
4.885.000
4.777.000
5.069.000

538.000
556.000
465.000
359.622
457.640
534.000
530.000

232.000
311.000
420.000
332.000
253.788
220.000
178.000

2.959.000
3.325.000
3.855.000
4.257.378
4.681.148
4.463.000
4.717.000

Hardboard 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

20.000
0
0
0
0
0
0

52.000
68.000
93.000
84.200
81.752
57.000
40.000

227.000
204.000
321.000
268.000
177.846
183.000
153.000

195.000
136.000
228.000
183.800
96.094
126.000
113.000

Insulating board 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

15.000
15.000
31.000
20.001
22.770
19.900
20.000

30
110

20.000
300
310

2.200
1.000

30
110

4.000
-4.701
-7.460
-2.700
-4.000

Particle board
and OSB

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

3.100.000
3.620.000
3.950.000
4.300.000
4.500.000
4.436.000
4.282.000

264.000
317.000
320.000
308.509
481.446
410.000
556.000

367.000
332.000
478.000
427.000
264.995
223.000
260.000

3.203.000
3.635.000
4.108.000
4.418.491
4.283.549
4.249.000
3.986.000

Plywood 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

110.000
115.000
116.000
116.000
150.000
116.000
120.000

45.085
17.500
17.300
4.407
4.153
14.000
36.000

190.000
244.000
268.000
293.000
293.125
279.000
288.000

254.915
341.500
366.700
404.593
438.972
381.000
372.000
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Tabela 5. Produkcja, eksport, import płyt drewnopochodnych w Wielkiej Brytanii w 2014 r.
(tys. m3 )

Rodzaj płyt Okres Produkcja Eksport Import Konsumpcja
MDF/HDF 2010

2011
2012
2013
2014
2015
2016

776.000
759.000
788.000
756.000
749.000
756.000
684.000

137.000
165.652
193.111
126.404
96.001
54.701
48.000

596.968
611.449
558.480
576.315
669.486
560.119
611.000

1.235.968
1.204.797
1.153.369
1.205.911
1.322.485
1.261.418
1.247.000

Hardboard 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0
0
0
0
0
0
0

4.833
5.077
4.185
4.267
5.124
4.430
4.192

109.263
105.749
122.234
143.222
143.869
153.874
139.618

104.430
100.672
118.049
138.955
138.745
149.444
135.426

Insulating board 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0
0
0
0
0
0
0

13.000
11.763
11.639
11.851
10.878
11.936
15.536

53.738
63.144
54.192
54.093
43.515
50.120
101.812

40.738
51.381
42.553
42.242
32.637
38.184
86.276

Particie board
and OSB

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2.594.000
2.625.000
2.215.000
2.276.000
2.319.000
2.324.000
2.349.000

278.000
290.945
332.389
229.280
217.875
167.303
183.000

648.965
691.015
609.716
796.107
980.066
970.430

1.079.000

2.964.965
3.025.070
2.492.327
2.842.827
3.081.191
3.127.127
3.245.000

Plywood 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0
0
0
0
0
0
0

74.588
70.260
53.923
57.597
71.515
45.384
66.000

1.264.310
1.329.718
1.285.006
1.370.005
1.399.214
1.466.045
1.479.000

1.189.722
1.259.458
1.231.083
1.312.408
1.327.699
1.420.661
1.413.000

MAH
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KONFERENCJE I ZEBRANIA

XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału
Technologii Drewna SGGW w Warszawie: DREWNO –
MATERIAŁ XXI WIEKU

W dniach 14 i 15 listopada 2017 r. w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Ro-
gowie odbył się coroczna, XXXI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Techno-
logii Drewna SGGW w Warszawie. Wzorem lat poprzednich patronat nad konferencją objęła
Polska Akademia Nauk.

W konferencji czynny udział wzięło ponad 100 osób zarówno z instytucji naukowych jak i
otoczenia gospodarczego. Spośród jednostek naukowo - badawczych poza Szkołą Główną
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie reprezentowane były: Eidgenössische Technische
Hochschule (ETH) Zürich, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Instytut Technologii Drew-
na w Poznaniu, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Politechnika Gdańska, Szkoła
Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Politechnika
Śląska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Świętokrzyska, Politechnika Rzeszowska
oraz Muzeum Narodowe w Warszawie. Na konferencji byli również obecni przedstawiciele
firm: STEICO Sp. z o.o., ANDREWEX Sp. z o.o., FAKRO Sp. z o.o., Simpson Strong-Tie
Sp. z o.o., SWISS KRONO sp. z o.o.
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Fot. 1. Uczestnicy konferencji podczas sesji plenarnej (fot. P. Kozakiewicz)
W ciągu dwóch dni uczestnicy wysłuchali łącznie około 100 referatów. W sesji plenarnej

(fot. 1) przedstawiono 5 prezentacji:
– The reduction of vibrations in circular sawing machines – prof. Kazimierz Orłowski
– Progress in lacquer coatings in woodworking industry – dr inż. Tomasz Krystofiak
– Moisture-dependent elastic characteristics of cherry wood by means of ultrasound

and mechanical tests – prof. Peter Niemz
– Formaldehyde substitutes in adhesive resins – dr hab. Mariusz Mamiński
– Furniture design for seniors - problems and challenges – dr Beata Fabisiak

Pozostałe referaty wygłoszono w 7 sesjach tematycznych:
– Structure and properties of wood,
– Advances in wood machining & technology,
– Chemical processing of wood & pulp,
– Fire protection,
– Advances in panel products,
– Wood protection & conservation,
– Advances in contemporary wood technology.
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Fot. 2. Złożenie kwiatów przez Dziekana WTD, prof. dr hab. Krzysztofa Krajewskiego pod
tablicą upamiętniającą prof. dr hab. Andrzeja Krzysika (fot. P. Kozakiewicz)

Po sesji plenarnej, kontynuując wieloletnią już tradycję, uczestnicy konferencji złożyli
wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą prof. dr hab. Andrzeja Krzysika (fot. 2). Krót-
kimi wspomnieniami na temat Profesora podzielili się ze zgromadzonymi prof. dr hab. Do-
nata Krutul i prof. dr hab. Leszek Żukowski.

Miłym i ciekawym akcentem na konferencji był również wieczór „wspomnień weterana
pracy”, w ramach którego prof. dr hab. Leszek Żukowski w sposób niezwykle interesujący i
niejednokrotnie żartobliwy przedstawił swoje 70-cio letnie powiązania z Wydziałem Tech-
nologii Drewna SGGW i przemysłem płyt drewnopochodnych (fot. 3).
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Fot. 3. Wspomnienia weterana pracy - prof. dr hab. Leszka Żukowskiego
(fot. P. Kozakiewicz)

Piotr Borysiuk

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Technologii
Drewna SGGW w Warszawie

W dniu 02 października 2017 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego
2017/2018 na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie. W uroczystości udział
wzięli obecni i emerytowani pracownicy WTD, przedstawiciele samorządu studentów WTD,
liczni zaproszeni goście w tym reprezentanci innych wydziałów SGGW oraz nowo przyjmo-
wani studenci. W imieniu władz uczelni inaugurację zaszczycił swoją obecnością Prorektor
ds. Dydaktyki prof. dr hab. Kazimierz Tomala. Wśród zaproszonych gości w uroczystości
udział wzięli również przedstawiciele otoczenia administracyjno-gospodarczego, z którymi
Wydział Technologii Drewna SGGW utrzymuje stałe kontakty, a w szczególności: Pan Pre-

zes Maciej Formanowicz Fabryki Mebli FORTE SA, Pani Joanna Groszkowska, Kierow-
nik działu HR Mardom PRO, Pan Mirosław Mantaj, Kierownik Działu Kadr i Płac STEICO
Sp. z o.o., Pan Łukasz Ciuba, Sales Area Manager HOMAG Polska, Pani Karolina Lewan-
dowska, Dyrektor operacyjny Centrum Edukacji i Rozwoju Efekty, Pan dr inż. Tomasz Wik-
torski, B+R Studio (absolwent WTD), Pan prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz, Prze-
wodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzew-
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nictwa i Pan dr inż. Andrzej Kundzewicz, V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego SITLiD,
Pan dr inż. Wiktor Jakubowski, Dziekan Wydziału Politechnicznego Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Suwałkach, Pan prof. Wojciech Małolepszy, Prodziekan Wydziału
Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Pan dr inż. Marek Barlak, pracownik
Zakładu Technologii Plazmowych i Jonowych Narodowego Centrum Badań Jądrowych w
Świerku, Pani Ewa Sidorek, V-ce Prezydent Miasta Suwałki oraz Pan Rafał Miastowski,
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursynów (absolwent WTD). W trakcie uroczystości przemó-
wienia okolicznościowe wygłosili Dziekan Wydziału prof. dr hab. Krzysztof Krajewski oraz
Prorektor prof. dr hab. Kazimierz Tomala, jak również wręczyli oni nagrody przyznane przez
JM Rektora SGGW pracownikom i doktorantom WTD. Do społeczności wydziału, a przede
wszystkim nowo przyjętych studentów swoje słowa skierowali również Pan dr inż. Andrzej
Kundzewicz, prof. dr hab. Leszek Żukowski oraz Pani Martyna Szustak, przedstawicielka
Samorządu Studentów WTD. W rozpoczynającym się roku akademickim na obydwu kierun-
kach studiów prowadzonych na WTD: Technologia drewna i Meblarstwo, na studiach sta-
cjonarnych I stopnia naukę rozpoczęło 178 studentów. Po immatrykulacji studentów wykład
inauguracyjny zatytułowany „Technolog drewna – inżynier, ekonomista, humanista” wygłosił
Pan Prezes Maciej Formanowicz.

Fot. 1. Władze Uczelni i Wydziału na inauguracji roku akademickiego,
od lewej: dr hab. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW Prodziekan ds. Nauki,
pan Prezes Maciej Formanowicz (wygłaszający wykład inauguracyjny),
prof. dr hab. Kazimierz Tomala Prorektor ds. Nauki, prof. dr hab. Krzysztof
Krajewski Dziekan Wydziału, dr hab. Grzegorz Kowaluk, Prodziekan ds. dydak-
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tyki na kier. meblarstwo, dr hab. Piotr Borysiuk, prof. SGGW Prodziekan ds. dy-
daktyki na kier. technologia drewna.

Piotr Borysiuk
Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie w Poznaniu odbywa się jako jed-

na uroczystością dla całej uczelni.
Informacja redakcji.

Szkolenie i konferencja dla służb techniczno-
inżynieryjnych w Fojutowie

W dniach 19-20 października 2017r. w Zajeździe Fojutowo odbyło się cykliczne szkolenie
seminaryjne połączone z konferencją dla pracowników szczebla kierowniczego i technicz-
nego zakładów należących do Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w
Polsce oraz innych zakładów branży drzewnej.

Organizowane spotkanie poświęcone było wybranym aspektom produkcji tworzyw
drzewnych.

Zajęcia szkoleniowe prowadzone były przez referentów z:
– Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
– Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
– Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
– Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie,
– Firmy Bürkle,
– Firmy WEBER.

W trakcie dwudniowych zajęć poruszone zostały zagadnienia z zakresu:
– Wybranych czynników wpływających na właściwości tworzyw warstwowych,
– Oceny zwilżalności tworzyw drzewnych i materiałów okładzinowych tensometrem

optycznym THETA,
– Bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji drewnianych,
– Żywic formaldehydowych o ograniczonej emisji formaldehydu,
– Nowości w systemach uszlachetniania powierzchni,
– Wpływu techniki szlifowania różnych materiałów.

Wygłaszane w trakcie szkolenia referaty cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestni-
ków oraz wywoływały wśród nich ciekawe dyskusje, a także wymianę poglądów.

Materiały ze szkolenia można nabyć w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt
Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzie w cenie 100 zł netto/egz.

G.Cz.
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Międzynarodowe Targi Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu
Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2017

W dniach od 12 do 15 września w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Maszyn i
Narzędzi dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA 2017. Tegoroczna edycja tar-
gów upłynęła pod znakiem spotkań i rozmów w sprzyjającej atmosferze oraz była okazją do
nawiązania perspektywicznych kontaktów biznesowych, jak również do pogłębienia wiedzy
w ramach konferencji i przestrzeni specjalnych. Kolejna edycję targów odbędzie się w
dniach 11-14 września 2018 r.

Tegoroczna edycja pod względem kompleksowej ekspozycji, ilości wystawców i prezen-
tacji najnowocześniejszych rozwiązań dla przemysłu związanego z obróbką drewna była
rekordowa. W tym roku w targach udział wzięło 385 wystawców z 25 krajów, zwiedzających
15 800. W 7 pawilonach zwiedzający mieli możliwość zaobserwowania pracy 2 fabryk mebli
na żywo, 11 przestrzeni specjalnych tj. DREMA Dzieciom i Seniorom, Strefa Parkiet, Strefa
Wiedzy, Strefa Designu, Strefa Rozmów B2B, Poligon Prezentacji Lakierniczych, pokazy
wózków widłowych, pokazy ciecia kłody, komitet Antysmogowy, Wyczarowane z Drewna.

Fabryka mebli na żywo przed 4 dni targowe wyprodukowała 10 kompletów mebli, które
zostały przekazane na cele charytatywne. Komplety mebli do wyposażenia dziecięcych
pokoi składały się z szafy, łóżka, stolika, szafki nocnej. Komplety mebli dla seniorów to:
łóżko ze stelażem sterowanym elektrycznie i szafka nocna, które z pomocą Caritas Archi-
diecezji Poznańskiej przekazane zostały na cele charytatywne. W skład wydarzenia wcho-
dziły dwie pracujące fabryki mebli: Fabryka Mebli na Żywo (korodynowana przez Wydział
Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz Polska Fabryka Mebli
(koordynowana przez Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do ob-
róbki Drewna DROMA).

O prestiżu targów DREMA świadczy fakt, że jest to jedyne w Polsce i jedno z kilkunastu
na świecie branżowych wydarzeń popieranych przez Europejską Federację Producentów
Maszyn do Obróbki Drewna EUMABOIS. Bliska współpraca z wiodącymi stowarzyszeniami
z branży drzewnej i meblarskiej (Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzę-
dzi do Obróbki Drewna DROMA, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, Stowa-
rzyszenie Parkieciarze Polscy, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w
Polsce, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli) pozwoliła przygotować nie-
zwykle atrakcyjne pod kątem tak wizualnym, jak i merytorycznym, czterodniowe spotkanie
dla przedstawicieli szeroko pojętej branży obróbki drewna i producentów mebli. Ponadto,
tegoroczna edycja targów DREMA 2017 została objęta Honorowym Patronatem Minister-
stwa Rozwoju.

Podczas tegorocznej edycji targów nie zabrakło również wystawy Wyczarowane z Drew-
na i Mistrzostw Polski we Wbijaniu Gwoździ, podczas której zużyto 300 kg gwoździ.
Źródło:www.drema.pl

Agnieszka Fierek

http://www.drema.pl
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Nowe propozycje dla przemysłu tworzyw drzewnych na
targach LIGNA 2017

W dniach 22-26 maja 2017 r. w Hanowerze odbyła się kolejna edycja targów LIGNA. To
największa na świecie impreza branżowa, poświęcona maszynom, urządzeniom i narzę-
dziom do obróbki i przetwarzania drewna i tworzyw drewnopochodnych. Na powierzchni 129
tys. m2 zaprezentowało się ponad 1500 wystawców, w tym przeszło 900 spoza Niemiec.
Poniżej przedstawiono kilka przykładów nowych rozwiązań zaprezentowanych na wyżej
wymienionych targach.

Firma Maier Zerkleinerungstechnik GmbH, należąca do Dieffenbacher Group zapropo-
nowała rozwiązanie mające na celu optymalizację
procesu skrawania wiórów do produkcji płyt wióro-
wych. Jakość wiórów w istotny sposób wpływa za-
równo na właściwości płyt jak i na poszczególne
etapy procesu ich produkcji (np. suszenie, sortowa-
nie, zaklejanie, formowanie kobierca, prasowanie)
oraz wykańczania. Dobór odpowiednich parametrów
jakościowo-wymiarowych wiórów pozwala również
zoptymalizować zużycie surowców (cząstek ligno-
celulozowych, kleju i innych dodatków chemicznych).
Z kolei parametry te są pochodną zoptymalizowane-
go składu frakcyjnego oraz wąskiej tolerancji roz-
rzutu grubości pozyskanych cząstek płaskich. Obec-
nie w zakładach płyt wiórowych wióry drzewne wy-
twarzane są z wykorzystaniem turboskrawarek z
pierścieniem nożowym. W urządzeniach tych zrębki
do komory skrawania wprowadzane są osiowo z
wykorzystaniem podajnika wibracyjnego. Po wejściu
do komory turboskrawarki zrębki przemieszczają się
promieniowo a następnie w efekcie obrotu wirnika z
łopatkami (przeciwnożami) stycznie do pierścienia
nożowego. W trakcie tego ruchu ze zrębków trafiają-
cych na kolejne ostrza noży skrawane są wióry o
założonej grubości. O jakości tych wiórów poza jako-
ścią zrębków decydują również takie czynniki jak:
wysunięcie noży skrawarki, kąty ostrza i przyłożenia
noży, szczelina pomiędzy ostrzami noży w pierście-
niu i przeciwnoży wirnika, szerokość szczelin odpro-

wadzających wióry z komory skrawania. W praktyce turboskrawarki charakteryzują się w

Ryc. 1. Rozkład zrębków w trak-
cie skrawania w turbo
skrawarce:
a) tradycyjne rozwiązanie,
b) przy zastosowaniu wir-
nika rozdzielającego 3D
(http://www.wbpionline.co
m).

http://www.wbpionline.co
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czasie pracy nierównomiernym rozkładem rozdrabnianego surowca w komorze skrawania –
pojawia się na ogół nadmierne obciążenie jej dolnej strefy (ryc. 1a). Oznacza to, również że

znaczna część obwodu pierścienia nożowego nie jest optymalnie wykorzystywana w proce-
sie skrawania. Przekłada się to na nierównomierne zużycie ostrzy noży zarówno na obwo-
dzie jak i szerokości pierścienia, jak również innych elementów pracujących w komorze
skrawania, a w konsekwencji na utratę jakości wiórów.

Zaprezentowane na targach LIGNA rozwiązanie firmy Maier w postaci „wirnika rozdzie-
lającego 3D” (ryc. 2) prowadzi do zwiększenia równomierności ich rozkładu zarówno na
obwodzie jak i szerokości pierścienia nożowego (ryc. 1b). Wirnik rozdzielający 3D jest spe-
cjalnie ukształtowanym wirnikiem podającym zrębki, zintegrowanym z komorą skrawania. W
nowym rozwiązaniu zrębki podawane są do komory wirnika podawczego i w trakcie jego
obrotu na skutek działania sił odśrodkowych rozprowadzane równomiernie na całym obwo-
dzie i szerokości wirnika z łopatkami i pierścienia nożowego (ryc. 3).

Ryc. 2. Turboskrawarka z pierścieniem nożowym z zamontowanym wirnikiem rozdzielającym
3D: a) widok ogólny, b) wirnik rozdzielający 3D (http://www.wbpionline.com).

http://www.wbpionline.com
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Do podstawowych zalet nowego wirnika rozdzielającego 3D należy zaliczyć optymalizację
jakości wytwarzanych wiórów oraz obniżenie kosztów eksploatacji urządzenia w odniesieniu
do tony wytworzonego materiału. Nowe rozwiązanie zapewnia:

– optymalne wykorzystanie całkowitej długości noży skrawających (zarówno pełnej
szerokości, jak i całego obwodu pierścienia nożowego), co wpływa na zwiększoną
przepustowość urządzenia oraz wydłuża czas jego pracy;

– ujednolicenie stopnia zużycia wszystkich elementów wirnika i pierścienia nożo-
wego;

– wydłużenie czasu pracy turboskrawarki bez konieczności konserwacji/wymiany
poszczególnych elementów;

– optymalizacja warunków skrawania prowadząca do ograniczenia zużycia energii
podczas procesu.

Przedstawione rozwiązanie wirnika rozdzielającego 3D przetestowane zostało z powo-
dzeniem w turbo skrawarce MRZ 1400. Odpowiednie dopasowanie nowego rozwiązania do
warunków produkcyjnych (surowiec, wydajność) można osiągnąć poprzez zmianę prędkości
obrotowej wirnika rozdzielającego. Dużą zaletą omawianego rozwiązania jest również łatwa
możliwość jego aplikacji do już pracujących turboskrawarek. Wirnik rozdzielający 3D będzie
stanowił standardowe wyposażenie najnowszej generacji turboskrawarek MRZ produkowa-
nych przez firmę Maier Zerkleinerungstechnik GmbH.

Firma Pallmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG zaprezentowała m. in. rębarkę tar-
czową PHS 36 o wydajności 100-120 t/h z nową koncepcją napędu. Urządzenia tego typu
przydatne są w szczególności do skrawania drewna okrągłego na zrębki przeznaczone do
produkcji płyt wiórowych, MDF i HDF oraz dla przemysłu celulozowo-papierniczego. Tarcza
nowej skrawarki ma średnicę 3,6 m i umieszczonych jest w niej 15 noży.

Ryc. 3. Sposób dystrybucji zrębków w komorze skrawania turboskrawarki
przy zastosowaniu wirnika rozdzielającego 3D (http://www.wbpionline.com).

http://www.wbpionline.com
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Surowiec do skrawania podawany jest pod kątem do tarczy w układzie poziomym. Od-
powiednie ukształtowanie wlotu zespołu podającego oraz tarczy skrawającej zapewniają
automatyczne „wciąganie” surowca w trakcie skrawania, co pozwoliło wyeliminować dodat-
kowe rolki prowadzące. Zespół podający umożliwia wprowadzenie kłód o średnicy maksy-
malnej do 800 mm, jak również jednoczesnego podawania kilku kłód. Elementy urządzenia
mające bezpośredni kontakt ze skrawanym surowcem wykonane są z materiału odpornego
na ścieranie oraz dodatkowo łatwe do wymiany. Dzięki odpowiednim rozmiarom klap do
wymiany noży, ułatwiony jest również dostęp do komory skrawania oraz szybka i bezpiecz-
na wymiana noży. Nowe rozwiązanie napędu rębarki zaproponowane przez firmę PALL-
MANN nie wymaga stosowania kosztownego hydraulicznego układu rozruchowego. Uru-
chomienie urządzenia odbywa się przy wykorzystaniu sterowanego częstotliwością małego
silnika. Dodatkowo silnik ten pozwala również „odzyskiwać” energię wytwarzaną podczas
procesu hamowania.

Firma Siempelkamp GmbH & Co. KG zaprezentowała 9 generację pras ContiRoll® w
tym nową wersję prasy ContiRoll® NEO (ang. New Entry Option) (ryc. 5). Do chwili obecnej
firma Siempelkamp sprzedała ponad 310 linii do prasowania na całym świecie. W nowych
prasach firma wprowadziła między innymi takie rozwiązania jak (Fechner 2017).

Ryc. 4. Rębarka tarczowa PHS 36 firmy PALLMANN (http://www.ligna.de)

http://www.ligna.de
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– system Ecodrive – nowa koncepcja napędu prasy oparta na energooszczędnym ser-
womotorze z dwustopniową skrzynią biegów, charakteryzującym się wysoką skutecz-
nością i efektywnością energetyczną. Według danych producenta nowy system napę-
du umożliwia ograniczenie zużycia energii o co najmniej 7% przy pełnym obciążeniu i
do 14% przy częściowym obciążeniu - przy zachowaniu maksymalnej skuteczności.

– łańcuch HPC-40 – łańcuch z rolkami tocznymi zoptymalizowany pod względem kształtu
elementów i tym samym możliwości przenoszenia większych obciążeń. Nowe rozwią-
zanie charakteryzuje się również podwyższoną odpornością na ścieranie Konstrukcja
łańcucha pozwala na prasowanie z prędkością do 2500 mm/s.

– zmodernizowany układ hydrauliczny – cały układ hydrauliczny został scentralizowany i
zaprojektowany od początku w taki sposób aby zmniejszyć do minimum liczbę ele-
mentów i tym samym ograniczyć konieczność ich konserwacji. Dodatkowo zindywidu-
alizowano możliwość pozycjonowania linii doprowadzającej hydraulikę do prasy.

– system precyzyjnego pomiaru grubości prasowanych płyt – oparty o specjalną ramę
pomiarową, odizolowaną od reszty urządzenia, charakteryzującą się dużą stabilnością
oraz niską rozszerzalnością termiczną. Ograniczono dzięki temu wpływ efektu oddzia-
ływania prasy na dokładność pomiaru.

– automatyczne usuwanie wiórów, które wypadły z maty poza taśmy prasy w trakcie
prasowania. Realizowane to jest przy wykorzystaniu kanałów biegnących wzdłuż prasy
z umieszczonymi w nich przenośnikami ślimakowymi. W ramach tego rozwiązania
zmodernizowano również doprowadzenie zasilania płyt grzejnych tak aby opadające
wióry nie zatrzymywały się na elementach przyłączeniowych układu grzewczego.

Ryc. 5. Prasa ContiRoll® Generation 9 NEO (Fechner 2017)
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– wyrównanie rozkładu ciśnienia w prasie dzięki zastosowaniu płyt „rozprowadzających”
ciśnienie umiejscowionych pod dolnymi płytami grzejnymi i tym samym ograniczenie
ich sprężystości (deformacji) pomiędzy ramami prasy oraz wprowadzenie dodatkowego
– szóstego rzędu cylindrów. Jest to kontynuacja rozwiązań wprowadzonych w 8 gene-
racji pras ContiRoll®, mająca na celu zwiększenie precyzji produkcji płyt o założonej
grubości.

Prasa ContiRoll® Generation 9 NEO wyposażona jest w nowy wydłużony wlot. W ra-
mach tego rozwiązania w płycie grzejnej, współpracującej z wyspecjalizowanym układem
hydraulicznym, zwiększona została o 100 % długość wspomagających elementów grzej-
nych. Całość oparta jest na konstrukcji zawierającej 10 ram rozmieszczonych w odległości
530 mm jedna od drugiej. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest zwiększenie wydajności
prasy nawet o 30 %.

Firma Siempelkamp zaprezentowała również nowe rozwiązania innych urządzeń współ-
pracujących między innymi z prasą ContiRoll. Można w tym miejscu wymienić takie rozwią-
zania jak:

– EcoScan NEO (ryc. 6) – urządzenie do pomiaru grubości i gęstości nasypowej kobierca
(równomierności rozłożenia kobierca) oraz wykrywania ciał obcych w kobiercu. Urzą-
dzenie pracuje z wykorzystaniem dwóch ruchomych głowic skanujących oraz zależnie
od szerokości maty - jednego lub kilku źródeł promieniowania rentgenowskiego. Po-
zwala to uzyskać dużą rozdzielczość pomiarową: wahania masy kobierca ± 0,5 %,
ciała obce o wielkości 1,6 mm. Urządzenie EcoScan może współpracować z inteligent-
nym systemem sterowania Prod-IQ®.

Ryc. 6. EcoScan NEO (Fechner 2017 a)
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– Kompaktor (ryc. 7) – urządzenie wykorzystywane przy produkcji płyt MDF o grubości od
1 mm do 42 mm, pozwalające wstępnie zagęścić kobierzec przed prasowaniem do
grubości poniżej grubości docelowej płyty. W trakcie tego zagęszczania, przy ciśnieniu
do 8000 N/cm, rozdrobnieniu ulegają zbrylone grudki kleju i inne niepożądane struktu-
ry, co zabezpiecza przed uszkodzeniem taśmy prasy głównej. Usunięte zostaje rów-
nież powietrze z wnętrza kobierca. Dodatkowo, w przypadku zaistnienia zbyt dużej
grubości kobierca kompaktor może zatrzymać prasę główną. Obudowa nowego kom-
paktora została zaprojektowana jako konstrukcja samonośna, która umożliwia łatwe
zdejmowanie taśm zagęszczających z boku po przesunięciu wałków prowadzących do
ich pozycji serwisowej.

– Preheater ContiWave (ryc. 8) – urządzenie do przegrzewania kobierca przed prasowa-
niem z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego. Rozwiązanie to poprawia wy-
dajność linii przy produkcji płyt wiórowych, OSB, MDF czy też LVL, niezależnie od gru-
bości wyrobów. Nowe rozwiązanie ContiWave charakteryzuje się mocą ponad 600 kW
i częstotliwością mikrofalową 917 MHz, co pozwala uzyskać szybkie i jednorodne pod-
grzanie kobierca oraz dostosować pracę urządzenia do wydajności linii. Specjalne
osłony znacznie redukują emisją mikrofal do otoczenia – poniżej dopuszczalnych norm,
co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy.

Ryc. 7. Kompaktor (Fechner 2017 b) Ryc. 8. Preheater ContiWave (Fechner
2017 b)

– Zestaw 6-ciu pił diagonalnych – przy prędkościach linii do 2500 mm/s istotna jest moż-
liwość szybkiego podziału wstęgi na poszczególne formaty płyt po prasowaniu,
uwzględniając w tym również pozyskanie materiału do prób laboratoryjnych. Nowe
rozwiązanie pozwala prowadzić ciągłą produkcję, bez konieczności przerw na wymianę
pojedynczych pił. Istnieje również możliwość szybkiej zmiany wielkości produkowanych
arkuszy płyt w trakcie pracy linii. Dodatkowo zmodyfikowana geometria ssaw przy pi-
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łach pozwala zwiększyć efektywność odwiórowywania o 40% do 50%, a tym samym
zmniejszyć zużycie energii na realizację tego procesu.

– Ecopulser (ryc. 9) – nowy sposób rozdrabniania drewna w celu pozyskania wiórów.
Urządzenie to, w przeciwieństwie do turboskrawarki, nie zawiera typowych elementów
skrawających (noży) i prawie nie ulega procesom zużycia (między innymi w efekcie
tarcia) w trakcie pracy. Ecopulser działa na zasadzie dwóch przeciwnie obracających
się pierścieni z łopatkami, które w trakcie wirowania generują fale ultradźwiękowe. W
trakcie pracy urządzenia fale ultradźwiękowe oddziaływają z materiałem powodując je-
go rozdrobnienie w powietrzu (bez kontaktu z elementami wirującymi). Cząstki drewna,
zawierające w komórkach powietrze, wodę czy też lód, przemieszczają się pomiędzy
wirnikami w efekcie wytwarzanego tam podciśnienia ulegając przy tym podziałowi
wzdłuż włókien. Nowa metoda rozdrabniania materiału charakteryzuje się dużą ener-
gooszczędnością – tylko 10 % energii tarcia jest tracone w postaci ciepła. Przy wytwa-
rzaniu wiórów na warstwy wewnętrzne można zaoszczędzić około 10 kWh energii na
tonę wyprodukowanego materiału, zaś przy wytwarzaniu wiórów na warstwy zewnętrz-
ne oszczędności dochodzą do 40 kWh na tonę. Ecopulser charakteryzuje się również
niższymi kosztami konserwacji i obsługi technicznej. Nawet takie zanieczyszczenia jak
kamienie czy metalowe cząstki nie maja wpływu na pracę urządzenia, gdyż nie docho-
dzi do ich kontaktu z wirującymi pierścieniami. W zależności od potrzeb Ecopulser mo-
że być wyposażony w podwójny zestaw pierścieni rozdrabniających (twin version), co
zapewnia dwukrotnie większą wydajność w przypadku dużych zakładów produkcyj-
nych.
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Z NAUKI I PRZEMYSŁU PŁYT
DREWNOPOCHODNYCH

Program certyfikacji EPA
Tworzywa drzewne i materiały drewnopochodne stanowią jedno z głównych źródeł emisji

formaldehydu do powietrza wewnętrznego. Głównym źródłem formaldehydu w płytach są
kleje i żywice zawierające formaldehyd, używane do produkcji tych wyrobów.

Formaldehyd będący jednym z lotnych związków organicznych (LZO), jest bezbarwnym
gazem o charakterystycznym ostrym w zapachu. W stężeniach powyżej 0.4 ppm może po-
wodować pieczenie oczu, nosa i gardła, a stężenie powyżej 20 ppm stanowi bezpośrednie
zagrożenie dla zdrowia i życia. Szczególnie narażone na działanie formaldehydu obecnego
w powietrzu są dzieci, osoby starsze oraz chorzy na astmę.

W 2006 roku formaldehyd został sklasyfikowany przez Międzynarodową Agencję Badań
nad Rakiem w grupie 1, czyli jako substancja rakotwórcza dla człowieka.

Aby zmniejszać ekspozycję na formaldehyd California Air Resources Board (CARB)
opracowała w 2007 roku rozporządzenie „AIRBORNE TOXIC CONTROL MEASURE TO
REDUCE FORMALDEHYDE EMISSIONS FROM COMPOSITE WOOD PRODUCTS”
(Środki kontroli substancji lotnych w celu zmniejszenia emisji formaldehydu z produktów
drewnopochodnych) opublikowane w California Code of Regulations sections 93120-
93120.12, title 17. Rozporządzenie to zostało zatwierdzone w 2008 roku i obowiązuje od
2009 roku. Dokument zawiera dopuszczalne wartości emisji formaldehydu z materiałów
drewnopochodnych oraz szczegółowe wymagania dla producentów, dystrybutorów i impor-
terów. Dokument ten dotyczył tylko produktów produkowanych lub dostarczanych do Stanu
Kalifornia. Ze względu na narażenie ludności na obecność w powietrzu wewnętrznym for-
maldehydu także w pozostałej części Stanów Zjednoczonych szybko rozpoczęto pracę nad
rozszerzeniem przepisów na całe Stany Zjednoczone. Pracę nad projektem podjęła Envi-
ronmental Protection Agency (EPA – Agencja Ochrony Środowiska), która
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przez ostatnie lata na podstawie rozporządzenia CARB opracowała przepisy
mające ograniczyć emisję formaldehydu. Przepisy zostały wydane w dniu
12.12.2016 roku w Federal Register-40CFR Part 770 (Kodeks Przepisów Federalnych).

Maksymalne wartości emisji formaldehydu dla płyt znajdujące się w TSCA Title VI 40CFR
Part 770 “Formaldehyde Emission Standards for Composite Wood Products” są zgodne z
obowiązującymi przepisami California Air Resources Board (CARB). Obowiązujące limity
przedstawiono w poniższej tabeli:

Limity emisji formaldehydu

Wyrób
Metoda
badań

CARB P2
US EPA
§770.10

CARB ULEF
US EPA
§770.18

CARB NAF

Płyta wiórowa
Zmniejszenie częstotliwości
badań
Zwolnienie z certyfikacji

ASTM E1333
lub ASTM

D6007
0,09 ppm

-
max. 0,08 ppm
90%*-0,05 ppm
max. 0,06 ppm
90%*-0,04 ppm

-
-

max. 0,06 ppm
90%*-0,04 ppm

Płyta MDF z wyjątkiem
podłogowych.
Zmniejszenie częstotliwości
badań
Zwolnienie z certyfikacji

ASTM E1333
lub ASTM

D6007
0,11ppm

-

max.0,09 ppm
90%*-0,06 ppm
max. 0,06 ppm
90%*-0,04 ppm

-

-

max. 0,06
90%*-0,04

Płyta MDF na podłogi
Zmniejszenie częstotliwości
badań
Zwolnienie z certyfikacji

ASTM E1333
lub ASTM

D6007
0,13ppm

-
max. 0,11 ppm

90%*- 0,08 ppm
max.0,06 ppm

90%*-0,04

-
-

max.0,06 ppm
90%*-0,04

Sklejka
Zmniejszenie częstotliwości
badań
Zwolnienie z certyfikacji

ASTM E1333
lub ASTM

D6007

ASTM-
0,05ppm

-
max. 0,05 ppm

90%*- 0,04 ppm
max. 0,05 ppm

90%*- 0,04 ppm

-
-

max. 0,05 ppm
90%*-0,04 ppm

*90% wyników z sześciu miesięcy rutynowych testów kontroli jakości

Zgodnie z regułą EPA producenci, którzy chcą sprzedawać swoje wyroby do Stanów
Zjednoczonych muszą uzyskać certyfikat jednostki certyfikującej zatwierdzonej przez EPA
(Third Party Certifier – TPC) oraz przechodzić kwartalne kontrole i badania w celu zapew-
nienia zgodności z normami emisji. Producenci muszą przechowywać dokumentację doty-
czące produkcji, kontroli jakości i badań kwartalnych, przez minimum trzy lata oraz zobo-
wiązani są do odpowiedniego etykietowania swoich produktów zgodnie z §770.45 US EPA
Title VI.

Aby wziąć udział w Programie Certyfikacji EPA (EPA TSCA Title Vi Third Party Certifica-
tion Program) jednostki certyfikujące TPC muszą być akredytowane, korzystać z akredyto-
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wanych laboratoriów badawczych, posiadać kwalifikacje do przeprowadzania kontroli u
producentów oraz doświadczenie w wykonywaniu lub weryfikacji badań emisji formaldehy-
du.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. w Czarnej
Wodzie (Research & Development Centre for Wood-Based Panels) został uznany przez
US.EPA, w ramach regulacji US EPA TSCA Tytuł VI, jako jednostka certyfikująca (Third
Party Certifier – TPC) i może certyfikować produkty drewnopochodne zgodnie z TSCA Tytuł
VI.Lista uznanych jednostek TPC na stronie:
https://www.epa.gov/formaldehyde/recognized-third-party-certifiers-under-formaldehyde-
emission-standards-composite-wood

Maria Ostrowska

Nowe poziomy emisji formaldehydu
US EPA (Environmental Protection Agency) w dniu 12 grudnia 2016 r. wydała ostateczną

zasadę wdrożenia standardów formaldehydu w odniesieniu do produktów drewnopochod-
nych “Composite Wood Products” Publikacja wstępna rozporządzenia została opublikowana
w dniu 27 lipca 2016 r. Do ustawy o kontroli substancji toksycznych (TSCA – Toxic Sub-
stances Control Act) dodano w tytule – VI. Celem TSCA VI jest zmniejszenie emisji formal-
dehydu z produktów drewnopochodnych, co zmniejszy narażanie na formaldehyd i skutkuje
korzyściami unikania niekorzystnych skutków zdrowotnych. Ta ostatnia zasada obejmuje
normy emisji formaldehydu w odniesieniu do sklejki z drewna liściastego (hardwood plywo-
od), płyt MDF i płyt wiórowych oraz wyrobów gotowych zawierających te produkty, które są
sprzedawane, dostarczane, oferowane do sprzedaży lub wyprodukowane (w tym importo-
wane) przez Stany Zjednoczone. Zasada ta obejmuje między innymi przepisy dotyczące,
produktów laminowanych, produktów wykonanych bez używania żywic na bazie formalde-
hydu lub stosowania ultra nisko emitujących żywic formaldehydowych, wymogów dotyczą-
cych testów, etykietowania produktów, dokumentacji łańcucha dostaw i innych wymogów
dotyczących rejestracji, egzekwowania, certyfikacji importu, a także sprzedaży zapasów
produktów, w tym zakaz gromadzenia zapasów produktów. Zasada ta ustanawia także pro-
gram certyfikacji osób trzecich dla sklejki z drewna liściastego, płyt MDF i płyt wiórowych
oraz zawiera procedury dotyczące akredytacji zewnętrznych jednostek certyfikujących i
wymagań ogólnych dotyczących jednostek akredytujących i zewnętrznych jednostek certyfi-
kujących

Zasada obowiązuje od 10 lutego 2017 r., a poszczególne etapy zostaną wprowadzone
w życie po tej dacie. Nowe zasady nazywają się 40 CFR 770 - 40 CFR 770.10 – Formalde-
hyde emission standards i podane są na stronie internetowej
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/770.10 a terminy dla zainteresowanych stron są
podane na stronach: https://www.federalregister.gov/documents/2016/12/12/2016-

https://www.epa.gov/formaldehyde/recognized-third-party-certifiers-under-formaldehyde
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/40/770.10
https://www.federalregister.gov/documents/2016/12/12/2016
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27987/formaldehyde-emission-standards-for-composite-wood-products i
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-12-12/pdf/2016-27987.pdf

https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood

WKI podaje, że od 12 grudnia 2017 r. producenci płyt muszą osiągać ustalone poziomy
emisji, a wszyscy producenci wyrobów laminowanych będą musieli używać zgodnego mate-
riału rdzeniowego.

Ponadto EPA wdrożyła nowy wymóg certyfikacji w odniesieniu do importu płyt drewnopo-
chodnych lub produktów wykonanych z tymi płytami, które będą miały zastosowanie od dnia
12 grudnia 2018 r.

Nowa grupa produktów z drewna lub produktów woody grass veneered products, nazwa-
na przez EPA jako "produkty laminowane", będzie miała dodatkowe wymagania dotyczące
obowiązującej zgodności od dnia 12 grudnia 2023 r. Jednostki certyfikujące zatwierdzone
przez CARB jako jednostki certyfikujące zewnętrzne (TPC - Third Party Certifier) będą także
mogły pracować zgodnie z rozporządzeniem "TSCA Title VI" na okres przejściowy 2 lata,
pod warunkiem, że zatwierdzenie CARB jest nadal ważne w tym okresie i zarejestrowane
przez EPA. Po tym okresie przejściowym wymagana będzie bezpośrednia akredytacja przy
użyciu jednostki akredytującej zatwierdzonej przez EPA.

https://www.wki.fraunhofer.de/en/departments/qa/profile/news/formaldehyde-emission-new-

standards-wood-based-panels-usa.html?wcmmode=disabled

W ramach nowych standardów prefabrykowane drewniane I-legary (belki stropowe, pod-
łogowe legary) – (prefabricated wood I-joists), drewniane panele konstrukcyjne i inne kon-
strukcyjnie produkty z drewna, takie jak LVL, są zwolnione z wymagań stawianych przez
California Air Resources Board (CARB) Air Toxic Control Measure (ATCM) oraz orzeczenie
EPA, co jest technicznym odpowiednikiem rozporządzenia CARB ze względu na ich bardzo
niski poziom emisji.

Drewniane panele konstrukcyjne są przeznaczone do zastosowań budowlanych regulo-
wanych kodeksami budowlanymi, są wytwarzane tylko z klejami odpornymi na wilgoć, które
spełniają klasyfikacje obligacji zewnętrznych lub ekspozycji 1. Kleje stosowane w tych pa-
nelach tworzą chemicznie stabilne połączenia podczas prasowania na gorąco, co stwarza
opór dla wilgoci. Ta sama stabilność wiązania ogranicza emisję formaldehydu. Podobnie,
kleje stosowane w połączeniach wczepowych i kołnierzowych muszą spełniać surowe wy-
magania dotyczące wytrzymałości i wytrzymałości wiązania. W efekcie drewnopochodne
płyty konstrukcyjne i prefabrykowane drewniane belki stropowe mają tak niskie emisje for-
maldehydu, że zostały wyłączone z przepisów CARB i EPA.
https://www.apawood.org/help

DN

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-12-12/pdf/2016-27987.pdf
https://www.epa.gov/formaldehyde/formaldehyde-emission-standards-composite-wood
https://www.wki.fraunhofer.de/en/departments/qa/profile/news/formaldehyde-emission-new
https://www.apawood.org/help
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Nowe linie technologiczne w firmie STEICO

Uruchomienie linii STEICOfloc w Czarnkowie
W firmie STEICO w Czarnkowie 23 marca 2017 r. została uruchomiona nowa linia pro-

dukcyjna STEICOfloc. Przy udziale licznie zaproszonych gości z kraju i zagranicy – człon-
ków zarządu, kadry kierowniczej i technologów, przedstawicieli władz samorządowych,
przedstawicieli firm budowlanych, produkcję uroczyście uruchomił Pan Udo Schramek –
właściciel firmy wraz z burmistrzem Czarnkowa Panem Franciszkiem Strugałą.

STEICOfloc to materiał termoizolacyjny wykonany z luźnych włókien celulozowych, pozy-
skanych z makulatury. Na linii można przetworzyć co miesiąc ok. 1 tys. ton makulatury ga-
zetowej.

Termoizolacja STEICOfloc może być wdmuchiwana w przestrzenie dachów, stropoda-
chów, stropów, ścian i podłóg. W trakcie aplikacji pojedyncze włókna mieszane są z powie-
trzem w maszynie wdmuchującej. Następnie pod ciśnieniem są z niej wydmuchiwane i do-
prowadzane wężami w pustki ścienne, dachowe czy podłogowe. Specjalne końcówki węży
odpowiednio nakierowują strumień włókien i powietrza wewnątrz szczelin. W efekcie włókna
tworzą nieprzerwaną, szczelną izolację, równomiernie wypełniając docieplane przestrzenie
(nawet te o niestandardowych kształtach) i idealnie przylegając do tworzących je ścianek. W
elementach zewnętrznych przegród wycinane są otwory instalacyjne, które po zakończeniu
zasypywania są uszczelniane [1]

Niski współczynnik przewodzenia ciepła (0,039 W/(m*K)) oraz innowacyjne technologie
jego aplikacji w budynkach sprawiają, że STEICOfloc spełnia oczekiwania dynamicznie
rozwijającego się rynku budownictwa ekologicznego i energooszczędnego.

 Podobnie jak płyty izolacyjne z włókien drzewnych, także STEICOfloc jest materiałem
otwartym dyfuzyjnie, dającym trwałą ochronę konstrukcji budynku przed wilgocią, a także
zapewniającym komfort termiczny zarówno latem, jak i zimą . Słusznie powiedział pan Fran-
ciszek Strugała podczas otwarcia linii, że produkcja tego materiału izolacyjnego podwójnie
służy ochronie środowiska nie tylko dzięki ekologicznej produkcji i recyklingowi, ale także
poprzez ograniczanie zużycia energii w naszych domach [2].

Uruchomienie drugiej linii LVL w Czarnej Wodzie
28 maja br. w Czarnej Wodzie dokonano uroczystego otwarcia kolejnej hali fabrycznej

firmy STEICO z linią do wytwarzania płyt LVL (Laminated Veneer Lumber) oraz linią do
produkcji elementów konstrukcyjnych z drewna o dużych przekrojach, które stanowią ideal-
ne rozwiązanie do wznoszenia budynków plus energetycznych w technologii szkieletowej i
mieszanej.

W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. Ilse Aigner- Minister Gospodarki i wicepre-
mier niemieckiego kraju związkowego Bawaria, Jerzy Kwieciński – wiceminister w Minister-
stwie Rozwoju, Kazimierz Smoliński – wiceminister w Ministerstwie Budownictwa, Dariusz
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Drelich – Wojewoda Pomorski, Krzysztof Trawicki – wicemarszałek Województwa Pomor-
skiego, Adam Kwiatkowski – Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Gdańsku, Udo
Schramek, przewodniczący rady nadzorczej STEICO SE, Steffen Zimny – prezes zarządu
STEICO sp. z o.o. , przedstawiciele władz miasta i wielu zaproszonych gości.

Pierwszy w Polsce zakład produkcji LVL uruchomiono w Czarnej Wodzie w 2015 r.
Obecnie całkowita powierzchnia zakładu STEICO w Czarnej Wodzie wynosi 80 ha, a za-
trudnienie – 530 osób. Koszt budowy obu hal i linii produkcyjnych wyniósł 100 mln euro.
Fabryka STEICO w Czarnej Wodzie to pierwsza w Polsce i trzecia w Europie fabryka tego
konstrukcyjnego materiału, na który popyt na świecie wciąż przewyższa podaż.

Konstrukcyjne elementy LVL są 2 razy bardziej wytrzymałe niż drewno, dzięki czemu
można z nich budować kilku, – a nawet kilkunastu piętrowe budynki. Elementy te będą pro-
dukowane o przekroju 0,4 x 1,2 m i długości do 18 m. Łatwość skrawania i stabilność wy-
miarowa powoduje, że LVL jest doskonałym półfabrykatem zastępującym cegłę czy beton.
Produkcja LVL wpisuje się w innowacyjne technologie – belka LVL o masie 4ton zastępuje 5
ton stali i kumuluje aż 10 ton CO2, podczas gdy wytwarzając stal emituje się do atmosfery
1,8 tony CO2.

W planach firmy jest budowa linii do budowy prefabrykowanych domów [3].
[1] http://www.steico.com/index.php?id=39&L=3 (dostęp wrzesień 2017)
[2] http://forestor.pl/2017/03/w-czarnkowie-uruchomiono-linie-steicofloc/ (dostęp wrzesień

2017)
[3] http://www.dziennikbaltycki.pl/strefa-biznesu/a/otwarcie-nowej-hali-firmy-steico-w-

czarnej-wodzie-zdjecia,12123984/, http://www.czarna-woda.pl/otwarcie-drugiej-hali-
ciagu-technologicznego-lvl/, https://www.pb.pl/steico-klei-w-polsce-coraz-wiecej-862749
(dostęp wrzesień 2017)

II Linia LVL w Czarnej Wodzie
Na początku września bieżącego roku w Czarnej Wodzie wyprodukowana została pierw-

sza płyta na drugiej linii LVL. Rozbudowa zakładu w Czarnej Wodzie obejmowała trzy za-
sadnicze etapy i trwała niecały rok.

Pierwszy etap obejmował modernizację istniejącej linii łuszczenia, która przewidziana
była na dwie linie suszenia. Wydajność łuszczarki zwiększono z 25 m3/h do 35 m3/h goto-
wego forniru. Rezultat ten uzyskano poprzez montaż drugiego transportera pasowego. Mo-
dyfikacji dokonano również w obrębie sztaplarki forniru. Do istniejących 2 koszy na arkusze
formatu 8x8 ft. dodano kolejny, dzięki temu fornir o wilgotności drewna z którego został
pozyskany (30-120%) podzielony został na 3 klasy wilgotności: twardzielowy, bielasty i pół-
bielasty (poprzednio twardzielowy i bielasty). Na linii produkowany jest fornir głównie so-
snowy o grubości 3,3 mm.

http://www.steico.com/index.php?id=39&L=3
http://forestor.pl/2017/03/w-czarnkowie-uruchomiono-linie-steicofloc/
http://www.dziennikbaltycki.pl/strefa-biznesu/a/otwarcie-nowej-hali-firmy-steico-w
http://www.czarna-woda.pl/otwarcie-drugiej-hali
https://www.pb.pl/steico-klei-w-polsce-coraz-wiecej-862749
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Drugi etap obejmował budowę nowej, drugiej z kolei linii suszenia. Pierwsza linia susze-
nia osiąga wydajność na poziomie 15 m3/h forniru o wilgotności ok. 4%.W przypadku drugiej
linii wydajność została zwiększona do ok.18 m3/h forniru. Efekt ten uzyskano dzięki zwięk-
szeniu liczby sekcji grzejnych o dwie w stosunku do suszarni pierwszej linii, gdzie zamonto-
wano 22 sekcje. Podobnie jak w przypadku pierwszej linii suszenia także w drugiej zasto-
sowano nowoczesne systemy klasyfikacji łuszczki na podstawie jej wilgotności, wad wizual-
nych oraz modułu sprężystości. Ostatni ze wspomnianych parametrów mierzony jest przy
pomocy urządzenia firmy Metriguard (https://metriguard.com/), które mierzy gęstość drewna
i moduł sprężystości łuszczki przy pomocy fal ultradźwiękowych.

Nowa linii została wyposażona w 11 koszy na fornir suchy. Zwiększono ich liczbę o 3 w
stosunku do pierwszej linii ze względu na optymalizację parametrów suchej łuszczki. Po-
prawa klasyfikacji polega w głównej mierze na dokładniejszej selekcji klas forniru pod
względem wilgotności. W drugim etapie zamontowano również kompozer czyli spajarkę do
fornirów. Urządzenie to służy do wycinania wadliwych fragmentów fornirów i łączenia ich na
szerokość przy pomocy kleju topliwego oraz nitek klejowych. Jest to druga tego typu ma-
szyna w zakładzie w Czarnej Wodzie. Spajarka (kompozer) została zamontowana na wzór
pierwszej i to bez potrzeby modernizacji; urządzenie jest w stanie przerabiać 15m3/h suche-
go forniru, uzyskując przy tym stosunek materiału wsadowego do wyjściowego na poziomie
60%.

Ostatnim etapem rozbudowy było uruchomienie drugiej w zakładzie linii do zaklejania i
prasowania forniru suchego. Cała linia zbudowania jest w sposób bliźniaczy do pierwszej
linii i w jej skład wchodzi frezarka do uciosowania fornirów, aplikator kleju w postaci kurtyny
klejowej, stoły do montażu płyt, prasa wstępna prasująca w temperaturze otoczenia oraz
prasa zasadnicza prasująca w temperaturze od 120°C do 150°C. Prasa zasadnicza 3 pół-
kowa o długości 18m daje możliwość produkcji płyt w przedziale 21-90 mm grubości z wy-
dajnością 80 tys. m3/rok.

 Uruchomienie drugiej linii podwoiło możliwości produkcyjne LVL ,które oscylują na po-
ziomie 160 tys.m3 gotowego produktu rocznie. Dzięki temu firma Steico znajduje się w czo-
łówce europejskich producentów tego innowacyjnego produktu.

Rynki zbytu są bardzo rozległe począwszy od krajów, gdzie wysoko rozwinięta jest tech-
nologia szkieletowa domów, tj. w Anglii, Szkocji czy Holandii poprzez Australię czy nawet
Stany Zjednoczone. Płyty LVL coraz śmielej wykorzystywane są przez producentów mebli,
co daje ogromne możliwości rozwoju tego materiału.

Mateusz Byczek: mbyczek@steico.pl

Fabryka płyt wiórowych w Biskupcu
16 lutego 2017 r. spółka Horizont Project Development, która występuje w imieniu Grupy

Egger otrzymała zezwolenie na działalność w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej w podstrefie w Biskupcu. W ramach tej działalności w Biskupcu powstanie

https://metriguard.com/
mailto:mbyczek@steico.pl
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fabryka płyt wiórowych. Jest to największa inwestycja na Warmii i Mazurach, której koszt
jest szacowany na ok. 1 mld złotych. Na obszarze blisko 88 ha powstaną obiekty produkcyj-
ne i magazynowe o łącznej powierzchni ok. 170 tys. m2. W fabryce do 2019 r. powstanie
400 miejsc pracy i 600 w firmach kooperujących. Budowę fabryki rozpoczęto w III kwartale
2017 r., a rozpoczęcie produkcji zaplanowano na przełomie lat 2018/2019.

Fabryka będzie szukać możliwości współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim.
Zakład będzie oferował absolwentom praktyki, szkolenia i możliwość podjęcia pracy.

W skład firmy Egger wchodzi 18 fabryk w 8 krajach Europy (17 w Europie, 18-ta jest w
budowie w Polsce) i 26 biur sprzedaży na całym świecie. Firma jest dostawcą pełnego
asortymentu produktów dla przemysłu meblarskiego, budownictwa drewnianego, branży
projektowania wnętrz i sektora laminatów podłogowych.

O wyborze Biskupca jako lokalizacji dla fabryki płyt zdecydowano co najmniej z dwóch
powodów: dostępu do dobrze rozwiniętej infrastruktury transportowej, zarówno drogowej,
jak i kolejowej, gwarantującej odpowiednie parametry przewozu ładunków i potencjału lokal-
nej siły roboczej.

Fabryka w Biskupcu będzie inwestycją greenfield, co oznacza, że zakład zostanie wybu-
dowany od podstaw na terenie dotychczas niezagospodarowanym. Będzie to najnowocze-
śniejszy zakład firmy w Europie o rocznej wydajności 650 tys. m3 płyt. Roczne zużycie su-
rowca szacuje się na ok. 470 tys. – 500 tys. ton s.m., z czego 20% do 30% surowca będzie
pozyskiwane z regionalnego przemysłu drzewnego, głównie z tartaków, 30-40% z polskich
lasów i ok. 30% będzie pochodziło z recyklingu drewnianych produktów powstających w
obrębie dużych polskich miast. Firma rozważa również import surowca drzewnego z krajów
sąsiadujących. Jak wynika z analiz firmy, w odległości ok. 200 km od fabryki roczny przyrost
drewna wynosi od 2 do 2,5 mln ton s.m.

Rozwiązania technologiczne zastosowane w nowym zakładzie będą zgodnie z doku-
mentami referencyjnymi w sprawie najlepszych dostępnych technik (Best Available Tech-
niques – BAT), co oznacza, że in-westycja będzie spełniała wszelkie wymogi i standardy
środowiskowe wymagane w Polsce i Unii Europejskiej. Firma Egger planuje też wdrożyć
system zarządzania ISO 14001 w fabryce w Biskupcu, od razu po rozpoczęciu fazy produk-
cyjnej. Oznacza to, że zastosowane w zakładzie technologie będą oszczędne w gospoda-
rowaniu wodą, paliwami i surowcami, czyli nie będą powodować nadmiernych emisji do
środowiska.

Odpady pochodzenia drzewnego, które nie będą nadawały się do produkcyjnego wyko-
rzystania (np. kora, drewno kawałkowe, pył drzewny) będą kierowane do niskoemisyjnego
kotła na biomasę o mocy 55 MW. W kotle będzie też spalane drewno z odzysku, w tym
opakowania drewniane i odpady drzewne, drewno budowlane i pochodzące ze zburzenia
budynków, niezanieczyszczone impregnatami lub powłokami zawierającymi związki chlo-
rowcoorganiczne lub metale ciężkie, odpady z płyt wiórowych. Ta kotłownia będzie produ-
kowała ciepło przemysłowe wykorzystywane na potrzeby własne zakładu
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Część płyt będzie produkowana jako surowe płyty, ale znacznie więcej będzie po-
wierzchniowo wykańczane papierami dekoracyjnymi i innymi rodzajami wykończeniowych
produktów na bazie papieru, które produkowane są w ramach Grupy.

Literatura
info-bis@egger.com
http://praca.wnp.pl/potezna-inwestycja-w-fabryke-plyt-wiorowych-w-

biskupcu,297024_1_0_0.html
http://www.drewno.pl/artykuly/10791,egger-wybuduje-fabryke-plyt-drewnopochodnych-w-

biskupcu.html
http://biskupiec.egger.com/pl/investment-in-biskupiec/technology-and-environmental-

standards/

Fabryka płyt wiórowych w Suwałkach
Forte poprzez swoją spółkę zależną Tanne w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

zainwestowało w budowę nowej hali magazynowej, zakładu produkcji płyt wiórowych i fa-
bryki mebli wraz z infrastrukturą logistyczną. Łączny koszt inwestycji szacowany jest na ok.
700 mln zł. Poszczególne elementy budowy będą oddawane do użytku odpowiednio w
2017, 2018 i 2020 r.

Od strony technicznej fabryka płyt wiórowych będzie najnowocześniejszym tego typu cią-
giem na świecie. Głównymi dostawcami technologii są: włoska grupa IMAL PAL oraz nie-
mieckie Siempelkamp oraz Büttner. W suwalskiej fabryce instalowane są patentowane
urządzenia każdego z wyżej wymienionych dostawców technologii. Rozwiązania te będą
miały wpływ przede wszystkim na dużo bardziej efektywne wykorzystanie surowców przy
jednoczesnej redukcji kosztów wytwarzania (energia elektryczna oraz cieplna). Fabryka
będzie wyposażona również w nowoczesne urządzenia ochrony środowiska, spełniające z
dużym zapasem coraz bardziej restrykcyjne normy emisyjności. Możliwe to będzie m.in.
dzięki dwóm osobnym elektrofiltrom (osobno dla procesu prasowania oraz procesów cie-
płowni i suszenia). Rozwiązanie to w znaczący sposób poprawi efektywność oraz obniży
emisyjność z wyżej wymienionych procesów w porównaniu do obecnie funkcjonujących na
rynku rozwiązań.

Warto podkreślić, że inwestycja w Suwałkach to polski projekt. Jest to dobry przykład, że
polskie firmy mogą konkurować z zagranicznymi inwestorami już nie tylko poprzez koszty
zatrudnienia, ale również poprzez innowacje.

Dzięki inwestycji FORTE stworzy kilkaset nowych miejsc pracy. Wielu nowo zatrudnio-
nych pracowników będzie wykształconych w Zespole Szkół Technicznych i w Zespole Szkół
Zawodowych w Suwałkach, gdzie Spółka tworzy klasy patronackie. Planowane jest również
powstanie w Suwałkach przyzakładowego przedszkola dla dzieci pracowników FORTE.

mailto:info-bis@egger.com
http://praca.wnp.pl/potezna-inwestycja-w-fabryke-plyt-wiorowych-w
http://www.drewno.pl/artykuly/10791,egger-wybuduje-fabryke-plyt-drewnopochodnych-w
http://biskupiec.egger.com/pl/investment-in-biskupiec/technology-and-environmental
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Nowa inwestycja jest znacząca nie tylko dla regionu, ale także dla całej polskiej gospo-
darki.

Fabryki Mebli „FORTE” S.A to czołowy polski producent i eksporter mebli do samodziel-
nego montażu.

Spółka została założona w 1992 r., a w 1996 r. zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie FORTE posiada cztery nowoczesne
zakłady produkcyjne zlokalizowane w Ostrowi Mazowieckiej, Suwałkach, Białymstoku oraz
Hajnówce.

Spółka jest jednym z największych polskich eksporterów – sprzedaje swoje produkty w
ponad 40 krajach świata, a 85% całej produkcji FORTE trafia za granicę. Produkcja FORTE
w 2016 r. wyniosła 3,9 mln sztuk mebli, a wartość sprzedaży przekroczyła 1 mld zł.

Symulacja komputerowa fabryki Forte – Tanne budowanej w Suwalskiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej

Współpraca pomiędzy nauką a gospodarką
W celu podniesieniu poziomu innowacyjności polskiej gospodarki oraz poziomu nauki,

władze na szczeblu państwowym rozpoczęły reformowanie szkolnictwa wyższego i placó-
wek naukowych. Jedną z form jest budowanie tzw. pomostu między nauką a gospodarką.
Przęsłami w tym pomoście mają być wprowadzane przez rząd ustawy. Pierwsza z nich o
innowacyjności weszła w życie pod koniec 2016 r. (część jej przepisów 1 stycznia 2017 r.),
druga – o doktoratach wdrożeniowych została uchwalona przez sejm 21.04 2017 r. i w kilka
dni później podpisana przez prezydenta, a trzecia – też o innowacyjności została skierowa-
na do konsultacji społecznych w maju tego roku i ma wejść w życie 1 stycznia 2018r.
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Pierwsza ustawa zwana małą ustawą o innowacyjności daje realne ulgi podatkowe
przedsiębiorcom, którzy angażują się w obszar badań i rozwoju i którzy chcą produkować
innowacyjne produkty. Poprzez tę ustawę m.in. zniesiono podatek dochodowy od aportu
własności intelektualnej i przemysłowej, dwukrotnie wydłużono możliwość odliczenia kosz-
tów na działalność badawczo-rozwojową (B+R) (do 6 lat), wprowadzono zwrot gotówkowy
dla nowo powstałych przedsiębiorstw i zderegulowano procedury nabywania przez naukow-
ców praw majątkowych do wynalazków. Dzięki zmianie przepisów osoby, które wnoszą do
spółki własność intelektualną, nie muszą płacić od niej podatku dochodowego; firmy nato-
miast mogą odliczać od podatku większe niż dotąd koszty na badania i rozwój. Pojawiła się
też możliwość odliczenia od podatku kosztów uzyskania patentu przez małe i średnie
przedsiębiorstwa [1].

W drugiej ustawie o innowacyjności przewiduje się zwiększenie ulgi podatkowej na prace
badawczo-rozwojowe, rozszerzenie możliwości działalności uczelni w formie spółek, umoż-
liwienie korzystania z ulg na B+R częściom firm działającym poza Specjalnymi Strefami
Ekonomicznymi. Istotnym elementem w projekcie ustawy jest rozszerzenie katalogu kosz-
tów kwalifikowanych, możliwość odliczenia 100% kosztów przeznaczonych na działalność
B+R, inne formy zatrudnienia niż umowa o pracę. Każdą złotówkę zainwestowaną w bada-
nia i rozwój przedsiębiorca będzie mógł odpisać od podatku, a w przypadku instytutów ba-
dawczo rozwojowych ta ulga podatkowa ma wynosić 150% [2].

Ustawa o doktoratach wdrożeniowych ma ożywić współpracę i transfer wiedzy między
środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym. Doktorant będzie
otrzymywał stypendium na realizację doktoratu w systemie dualnym tzn. będzie pracował
nad rozprawą doktorską w jednostce naukowej (na uczelni lub w instytucie naukowo-
badawczym z wysoką kategorią naukową: A lub A+), a jednocześnie będzie zatrudniony w
podmiocie z otoczenia społeczno-gospodarczego. Celem pracy badawczej doktoranta ma
być rozwiązanie konkretnego problemu pracodawcy, u którego zostanie zatrudniony. Środki
finansowe mają być przyznawane w drodze corocznego konkursu, dzięki czemu finansowa-
ne mają być nie tylko stypendia, ale i dofinansowywane koszty wykorzystania infrastruktury
badawczej.

Ustawę przygotowano z myślą nie tylko o doktorantach – studentach 3-ciego stopnia stu-
diów, ale i o inżynierach, którzy skończyli studia jakiś czas temu i pracując w przedsiębior-
stwach zdobyli doświadczenie i wiedzę praktyczną, którą będą mogli poszerzać i rozwijać w
kontaktach ze środowiskiem naukowym.

Przewidziano, że o stypendia może się ubiegać maksymalnie pół tysiąca doktorantów.
Pierwsi powinni rozpocząć studia doktoranckie już w październiku 2017 r. Każdy z dokto-
rantów może otrzymywać stypendium doktoranckie w wysokości minimalnego wynagrodze-
nia zasadniczego asystenta na uczelni [3].

Doktoraty o charakterze wdrożeniowym od wielu lat realizowane są w innych państwach
europejskich (we Francji, w Danii, Niemczech, Wielkiej Brytanii), a od niedawna – również
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na poziomie Unii Europejskiej w ramach programu European Industrial Doctorates. Dotych-
czasowe doświadczenia pokazują, że absolwenci programu doktoratów wdrożeniowych z
obszarów nauk technicznych, ścisłych i przyrodniczych łatwiej znajdują pracę i osiągają
wyższe dochody od absolwentów tradycyjnych studiów doktoranckich[4].

Jednostki naukowe, ale także przedsiębiorstwa z sektora prywatnego mogą starać się o
dotacje unijne. Zatem wiele podmiotów, także ze sfery prywatnej, może prowadzić badania,
a ich jakość zależeć będzie od potencjału finansowego i kadrowego takiego podmiotu. Re-
gulacje dotyczące dotacji unijnych uwzględniają ten fakt, akcentując w szczególności po-
trzebę finansowego wsparcia przedsiębiorców, a także pogłębiania współpracy między na-
uką instytucjonalną a biznesem.

Podstawowym programem unijnym wspierającym innowacyjność jest Program Operacyj-
ny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Smart Growth Operational Programme 2014-2020),
który zastąpił Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Program ten kła-
dzie nacisk przede wszystkim na współpracę jednostek naukowych z przedsiębiorcami, by
prowadzone badania miały praktyczne zastosowanie w gospodarce i mogły podlegać ko-
mercjalizacji. Aspekt przełożenia wyników badań na konkretny, wymierny zysk gospodarczy,
staje się niezwykle istotny. Jest to zachęta z jednej strony dla instytucji naukowych, aby
wybierały takie tematy badań, których wyniki mogą być wdrożone i przekształcone na kon-
kretne rozwiązania gospodarcze, a z drugiej strony dla przedsiębiorców, aby inwestowali w
innowacyjne rozwiązania, oparte na zaawansowanych badaniach naukowych [5].

Badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami są w toku. Przykład to podpisanie listu inten-
cyjnego przez polskich i niemieckich ekspertów w dniu 24.08.2017 r. w Gliwicach w sprawie
wspólnego prowadzenia badań nad innowacyjnymi materiałami hybrydowymi, stosowanymi
np. w samochodach i samolotach. Sygnatariuszami są : Politechnika Śląska, miasto Gliwice,
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna i Federacja Firm Lotniczych "Bielsko", a ze strony
niemieckiej: Technische Universitaet Bergakademie Freiberg oraz Institut fuer Leichtbau
und Kunststofftechnik Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie.

Materiały hybrydowe i kompozytowe składają się z kilku różnych materiałów, często me-
talowych i niemetalowych. Jedne z nich mają wysoką wytrzymałość, inne są lekkie, a dzięki
odpowiedniemu zestawieniu można uzyskać nowy materiał charakteryzujący się obydwoma
cechami[6].

Z sektora płyt drewnopochodnych przykładem na wprowadzanie innowacji może być fir-
ma STEICO, która została odznaczona prestiżowym certyfikatem niemieckiego Instytutu
Budownictwa Pasywnego w Darmstadt (PHI). Oznacza to, że weszła do grona firm z branży
budowlanej, które wprowadzają innowacje na polski rynek w postaci komponentów i syste-
mów budowlanych zalecanych do stosowania w budynkach pasywnych. Firmy te również
świadczą usługi projektowania i budowy takich obiektów w oparciu o kryteria budownictwa
pasywnego według najwyższych standardów opracowanych przez Passivhaus Institut
Darmstadt [7].
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Innowacyjne osiągnięcia są prezentowane na targach. Do takich imprez należą Między-
narodowe Targi Innowacyjnych Technologii Przemysłowych – Hannover Messe 2017, które
odbyły się w Hanowerze w dniach 24-28.04.2017 r. W tym roku Polska była partnerem tar-
gów i promowała się hasłem: Smart means Poland. Uznaje się, że była to najważniejsza
światowa impreza z zakresu technologii dla przemysłu. Na targach tych przedstawiono:

– Industrial Automation – automatyzację produkcji i procesów oraz systemy auto-
matyzacji,

– Digital Factory – zintegrowane procesy przemysłowe oraz systemy informatyczne
i telekomunikacyjne,

– Energy – wytwarzanie energii ze źródeł konwencjonalnych i odnawialnych, za-
opatrzenie w energię oraz przesył i dystrybucję energii,

– Industrial Supply – dostawy materiałów do produkcji oraz komponentów i syste-
mów dla przemysłów pojazdów mechanicznych, maszynowego i urządzeń
przemysłowych,

– Research & Technology – prace badawczo-rozwojowe i transfer technologii [8].
Z kolei II Międzynarodowe Targi Innowacyjnych Rozwiązań Przemysłowych – Industry

Week odbyły się w Warszawie w dniach 14-16.11.2017 r. Ta impreza miała przede wszyst-
kim charakter kontraktacyjny, była skierowana do przedstawicieli biznesu. Podczas targów
prezentowały się wszystkie gałęzie branży przemysłowej: maszyn i narzędzi do obróbki me-
talu, drewna, przetwórstwa tworzyw sztucznych, automatyzacji i robotyzacji procesów prze-
mysłowych oraz oprogramowania, metrologii przemysłowej, cięcia i szlifowania, badania i
rozwój, BHP i inne. Wydarzeniu towarzyszyło szereg konferencji i spotkań branżowych [9].

W 2016 r. zainicjowano także współpracę przedsiębiorstw i uczelni w ramach Stowarzy-
szenia Centrum Drewna w Czarnej Wodzie, które podejmuje liczne inicjatywy w celu roz-
woju nowoczesnego budownictwa drewnianego w Polsce.

[1] http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/gowin-budujemy-kolejne-przesla-
pomostu-miedzy-nauka-a-gospodarka-ekg.html

[2] http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/zaczynamy-konsultacje-ii-ustawy-o-
innowacyjnosci.html.

[3] http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,413913,sejm-przyjal-ustawe-o-doktoratach-
wdrozeniowych.html

[4] http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/prezydent-podpisal-ustawe-o-doktoratach-
wdrozeniowych.html

[5] http://mojafirma.infor.pl/fundusze-unijne/abc-funduszy-unijnych/749037,Nie-tylko-uczelnie-
otrzymaja-dotacje-unijne-na-przedsiewziecia-naukowe.html

[6] http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,459449,gliwice-wspolpraca-polskich-i-
niemieckich-ekspertow-ws-innowacyjnych-materialow.html.

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/gowin-budujemy-kolejne-przesla
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/zaczynamy-konsultacje-ii-ustawy-o
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,413913,sejm-przyjal-ustawe-o-doktoratach
http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/prezydent-podpisal-ustawe-o-doktoratach
http://mojafirma.infor.pl/fundusze-unijne/abc-funduszy-unijnych/749037,Nie-tylko-uczelnie
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,459449,gliwice-wspolpraca-polskich-i
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[7]
http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Polska/Newsletter/steico_news_sklad
ka_2017.pdf

[8] http://www.hannovermesse.de/home
[9] https://warsawexpo.eu/wydarzenie/miedzynarodowe-targi-innowacyjnych-rozwiazan-

przemyslowych
DN

Import tropikalnej sklejki do krajów UE
Sklejka z drewna tropikalnego jest jednym z nielicznych produktów dobrze się sprzedają-

cym na rynku UE. W pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. unijny import produktów z tro-
pikalnego, liściastego drewna z Chin wzrósł o 62% tj. do 54.300 ton, podczas gdy import z
krajów tropikalnych wzrósł o 21% do 171.100 ton. Większość sklejki bezpośrednio importo-
wanej pochodziła z Indonezji, (wzrost o 29% do 45.700 ton), ale dostawcami były też takie
kraje jak: Malezja, Brazylia, Tajlandia, Maroko, Gabon.

Znaczną część sklejki z tropikalnymi licami drewna liściastego, wyprodukowaną w Chi-
nach importowała Wielka Brytania i Belgia.

Fakt, że coraz więcej sklejki jest importowane z innych krajów a nie z Chin wynika, przy-
najmniej częściowo, z egzekwowania wymogów dotyczących oznakowania EUTR (The EU
Timber Regulation) i CE. Jest to zachęcające do przejścia z chińskich mieszanych produk-
tów z drewna liściastego na sklejkę zawierającą gatunki o pochodzeniu tropikalnym.

Dodatkowo nowe możliwości importowanej sklejki bezpośrednio z krajów tropikalnych, w
szczególności Indonezji pojawiły się po wydaniu w listopadzie 2016 r. pierwszych licencji
FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade). FLEGT jest odpowiedzią Unii
Europejskiej na globalny problem nielegalnego użytkowania lasów i związanego z nim han-
dlem drewnem.

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/publication-flegt-briefing-note-1-
200404_pl.pdf

http://www.drewno.fordaq.com/news/EU_tropical_plywood_imports_53024.html z 7 lipca
2017

http://www.itto.int z 7 lipca 2017

Sytuacja przemysłu płytowego w regionie ANZ
Płyty wiórowe stanowią ponad połowę rynku płyt drewnopochodnych w regionie ANZ

(Australia and New Zealand). Płyty te nie są szeroko stosowane w Nowej Zelandii, ale jest
to największy, w porównaniu ze sklejką i MDF, rynek w Australii. Udział płyt wiórowych w
produkcji wszystkich płyt w ciągu ostatniej dekady stanowił 52%. W 2016 r. ilościowo pro-

http://www.steico.com/fileadmin/steico/content/pdf/Marketing/Polska/Newsletter/steico_news_sklad
http://www.hannovermesse.de/home
https://warsawexpo.eu/wydarzenie/miedzynarodowe-targi-innowacyjnych-rozwiazan
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/publication-flegt-briefing-note-1
http://www.drewno.fordaq.com/news/EU_tropical_plywood_imports_53024.html
http://www.itto.int
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dukcja płyt wiórowych osiągnęła najwyższy od 2011 r. poziom tj. 955 tys.m3, ale ich udział w
produkcji płyt zmniejszył się do 49% .

Wykorzystanie płyt wiórowych (w tys. m3) w Australii w 2016 r. przez sektory: meblarski i
budownictwa pokazano na rys.1.

Rys. 1: Zapotrzebowanie na płyty wiórowe w Australii. Źródło: Margules Groome

Ponad 90 % lokalnie wyprodukowanych płyt wiórowych jest zużywane w Australii - w
ostatnich trzech latach konsumpcja wzrastała o 4% rocznie.

W Australii, płyty drewnopochodne takie jak OSB, LSL(Laminated Strand Lumber) i PSL
(Parallel Strand Lumber) mają potencjał rynkowy, ale nie są produkowane. Ograniczone jest
zainteresowanie australijskiego sektora leśnego produkcją tych płyt, które to produkty są
dobrze ugruntowane na innych rynkach, np. Ameryce Północnej i w Europi. OSB, PSL/LSL
wykorzystywane są jako strukturalne izolacyjne panele (Structural Insulated Panels –SIPs) i
I-legary, a także jako wewnętrzne panele w budownictwie.

Australijska firma Lignor zaprojektowała trzy produkty o wspólnej nazwie lignor: Engi-
neered Strand Lumber (ESL®), Engineered Strand Board (ESB®) i Cross Laminated Strand
Timber (CLST®). Wyroby te są wytwarzane z certyfikowanego drewna eucalyptusa przy
użyciu żywicy pMDI, która po utwardzeniu jest chemicznie obojętna, dzięki czemu produkty
można bezpiecznie stosować i obrabiać przy użyciu tych samych zabezpieczeń procedural-
nych, co drewno. Produkty lignor zawierają w całej objętości środki zabezpieczające przed
atakami termitów i substancje ognioodporne wolne od metali ciężkich i halogenów. Prze-
znaczone są dla budownictwa i przemysłu budowlanego zastępując tradycyjne materiały
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budowlane, takie jak stal, beton, cegły i aluminium w budynkach przemysłowych, handlo-
wych i prywatnych. Wyroby Lignor nie są jeszcze dostępne na rynku w dużych ilościach, ale
istnieje szansa zwiększenia produkcji z uwagi na możliwość wykorzystania australijskich
plantacji drzew liściastych. Produkty Lignor zostały opatentowane i obecnie firma posiada
zarejestrowane patenty w ok. 40 krajach, takich jak USA, Australia, Japonia i w dwunastu
krajach Unii Europejskiej.

Rynek podłóg laminowanych w Australii jest obecnie na wysokim poziomie i nie wykazuje
oznak spadkowych, pomimo spadku 8+ kondygnacyjnych budynków mieszkalnych w tym
kraju. Potencjał wzrostu jest obserwowany w domach zabudowy szeregowej i budynkach o
umiarkowanej wysokości mid-rise buildings, a także w sektorze komercyjnym.

Nisko ciśnieniowe melaminy (Low Pressure Melamine – LPM) stanowią ponad 75% au-
stralijskiego rynku laminatów. Sygnały rynkowe są takie, że pozostaną na niezmienionym
poziomie, gdyż są dobrze promowane przez producentów i właściwie zaakceptowane przez
rynek. LPM są głównie stosowane do produkcji szafek kuchennych, szafek na garderobę i
jednostek toaletowych mało zauważalnych w produkcji mebli. Obecnie wielkość rynku sza-
cuje się na 111,5 mln m2 i przewiduje się, że do 2020 r. nastąpi wzrost do 124 mln m2.

http://lignor.com z dnia 10-09-2017

http://lignor.com/market-opportunities/patents z dnia 12.10 2017

http://www.panelsfurnitureasia.com/en/news-archive/what-are-the-growth-expectations-in-the-

anz-wood-based-panel-sector/1590 z dnia 09-10-2017

Sytuacja brazylijskiego przemysłu drzewnego
W 2016 r. produkcja płyt drewnopochodnych w Brazylii spadła o 2,4% w porównaniu z

2015r., kończąc produkcję na poziomie 7,3 mln m3. Produkcja MDF/HDF i HB spadła odpo-
wiednio o 8,8% i 8,9%, podczas gdy produkcja płyt wiórowych wzrosła o 9%. Częściowo
spadek sprzedaży płyt MDF/HDF i HB był spowodowany zmniejszeniem wydatków gospo-
darstw domowych na meble - główny sektor rynku zbytu płyt drewnopochodnych w Brazylii.
W 2016 r. sprzedaż w przemyśle meblarskim spadła o 12%,

Aby zrekompensować spadek sprzedaży na rynku krajowym, przemysł skierował produk-
cję na rynki międzynarodowe; eksport wyniósł 1,1 mln m2 i był wyższy o 64% niż w 2015 r.
Produkcja podłóg laminowanych wyniosła w 2016 r. 11,8 mln m2 i była mniejsza o 7% w
porównaniu z 2015r.

W pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. wielkość eksportu brazylijskich produktów na
bazie drewna wzrosła o 38% w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku.

Eksport sklejki sosnowej w tym czasie wyniósł 934.682 m3, wobec 835.841 m3 w tym sa-
mym okresie ubiegłego roku.

http://lignor.com
http://lignor.com/market-opportunities/patents
http://www.panelsfurnitureasia.com/en/news-archive/what-are-the-growth-expectations-in-the
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Według ITTO (International Tropical Timber Organization), największym nabywcą sklejki
sosnowej wyprodukowanej w Brazylii są Stany Zjednoczone Ameryki - 34%, a następnie
Europa - 30%.

Stany Zjednoczone są również głównym rynkiem zbytu drzwi produkowanych w Brazylii
na bazie drewna; eksport do USA stanowi 70% całego eksportu drzwi.

Największym odbiorcą brazylijskiej sklejki z drewna tropikalnego jest Argentyna (45%),
następnie USA (10%), Meksyk (8%) i Francja (7%).

Głównym nabywcą okleiny sosnowej jest Korea Południowa - 42% wszystkich eksporto-
wanych fornirów, a następnie Malezja - 30%.

https://www.lesprom.com/en/news/The_United_States_was_the_largest_single_buyer_of_Bra

zils_pine_plywood_in_1H_2017_79 -28 August 2017

http://www.itto.int/mis_detail/ plik PDF MIS 1 - 15 Oct 2017

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Wood_products_-

_production_and_trade 10.08. 2017

Nowy produkt grupy Sveza
Grupa firm Sveza działająca w Rosji od 1997 r. zajmująca pozycję światowego lidera w

produkcji sklejek zaoferowała nowy produkt - sklejkę parkietową.
 Firma produkuje brzozowe sklejki przeznaczone do budowy wieżowców i obiektów olim-

pijskich, przyczep dalekobieżnych, szybkich pociągów i przewoźników LNG, a także do
produkcji mebli. Sveza jest pierwszą firmą oferującą producentom parkietu specjalny pro-
dukt - sklejkę parkietową. Jest to wyrób wykonany w 100% z fornirów brzozowych, spełnia-
jący kluczowe wymagania producentów podłóg – optymalny poziom wilgotności (5-9%),
ścisłą tolerancję grubości i wysokie właściwości wytrzymałościowe. Sklejka Sveza Parquet
jest oferowana w dwóch odmianach jako: standardowa i premium.

Standardowa parkietowa sklejka jest produkowana z fornirów brzozowych przy użyciu
kleju WBP (Water Boil Proof). Odpowiednie kleje, tolerancja grubości, optymalna wilgotność
i odpowiednie opakowania pozwalają zachować oryginalną wilgotność każdego panelu.
Przekłada się to na minimalizację kosztów produkcji i stabilność konstrukcyjną podłóg.

SVEZA Parquet Premium - oprócz spełnienia kluczowych wymogów branżowych cha-
rakteryzuje się większą wytrzymałością (wyniki testów wytrzymałości na rozciąganie ≥1,75
MPa). Zwiększoną wytrzymałość osiąga się poprzez wykorzystanie fornirów o minimalnych
wadach zarówno na warstwy zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Sklejka SVEZA Parquet Pre-
mium to produkt dla producentów luksusowych podłóg do najwyższej jakości wnętrz.

http://www.sveza.com/products/sveza_parquet z dnia 15.09.2017

http://www.woodworkingnetwork.com/sveza-first-company-russia-offer-special-purpose-

plywood z dnia 14.09.2017

https://www.lesprom.com/en/news/The_United_States_was_the_largest_single_buyer_of_Bra
http://www.itto.int/mis_detail/
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Wood_products_
http://www.sveza.com/products/sveza_parquet
http://www.woodworkingnetwork.com/sveza-first-company-russia-offer-special-purpose
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Nowa linia LVL o największej wydajności w Chester w
Południowej Karolinie

Roseburg Forest Products, wiodący w Ameryce Płn producent płyt wiórowych, MDF i
termicznie skondensowanych laminatów, zlecił firmie Dieffenbacher budowę największej na
świecie linii LVL wraz z systemem składowania w Chester w Południowej Karolinie. W firmie
produkowana jest też sklejka liściasta i iglasta, tarcica, LVL i I-legary.

Koszt nowej inwestycji jest szacowany na ok. 200 mln USD ($200 million). Rozpoczęcie
budowy planowane jest w pierwszym kwartale 2018 r., a produkcja pierwszej płyty – w 2019
r. Dzienna produkcja ponad 28 tys. cubic foot (ft3) (792,87m3) będzie osiągana dzięki prasie
ciągłego działania o długości ponad 200 foot (60,96 m) i będzie to największa na świecie
prasa LVL. Przed prasą zainstalowany zostanie mikrofalowy system wstępnego podgrze-
wania o mocy 600 kW i też będzie najpotężniejszym systemem podgrzewania w produkcji
LVL. Zdolność nowej linii LVL wyniesie 285 tys. m3 /rok. Po zakończeniu budowy, zakład
utworzy 148 miejsc pracy na pełny etat.

http://www.woodworkingnetwork.com/wood/panel-supply/dieffenbacher-builds-worlds-largest-

lvl-press September28,2017

http://www.roseburg.com/News/Details/new-south-carolina-plant/ Tuesday, July 11, 2017

http://www.woodworkingnetwork.com/news/woodworking-industry-news/roseburg-forest-

products-will-build-200-million-engineered-wood-plant July 12, 2017 

http://www.nrtoday.com/business/roseburg-forest-products-to-build-engineered-wood-plant-in-

south/article_456342d2-a4fa-59c9-be19-93742b0dedf7.html Jul 11, 2017

Nowa fabryka fornirów w Estoni
Firma AS Lemeks ogłosiła w lipcu 2017 r., że planuje wybudować nową fabrykę forniru w

Viruvere w powiecie Jõgeva. Fabryka zostanie wybudowana przez niedawno założoną spół-
kę zależną Estonian Plywood AS. Firma kupiła w powiecie Jõgeva prawie 10 ha gruntów
komercyjnych, w których powstanie nowy obiekt.

W nowej fabryce będzie wytwarzane od 25 do 30 tys.m3 forniru rocznie, co będzie wyma-
gało zużycia od 65 do 80 tys. m3 drewna. Wartość inwestycji wynosi ok.30 mln euro. Pro-
dukcja ma się rozpocząć w 2019 r. W nowym zakładzie znajdzie zatrudnienie od 120 do 150
osób.

AS Lemeks to estońska firma zajmująca się handlem drewnem i leśnictwem z dziesiąt-
kami spółek zależnych i stowarzyszonych z państw nadbałtyckich, obejmujących łańcuch
produkcyjny produktów z drewna, od gospodarki leśnej do przetwórstwa i sprzedaży. W
2016 r. Lemeks osiągnął obroty w wysokości 115 milionów euro plus 48 mln euro w zakła-
dach stowarzyszonych. Grupa zatrudnia ponad 850 osób w Estonii, na Łotwie, we Francji, w
Wielkiej Brytanii, w Szwecji i w Norwegii.

http://www.woodworkingnetwork.com/wood/panel-supply/dieffenbacher-builds-worlds-largest
http://www.roseburg.com/News/Details/new-south-carolina-plant/
http://www.woodworkingnetwork.com/news/woodworking-industry-news/roseburg-forest
http://www.nrtoday.com/business/roseburg-forest-products-to-build-engineered-wood-plant-in
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http://news.err.ee/615394/as-lemeks-to-build-veneer-factory-in-jogeva-county
29.08.2017

http://www.pealinn.ee/tagid/koik/lemeks-rajab-jogevamaale-30-miljoni-euro-eest-
vineeritehase-n199889 29. August 2017

http://news.err.ee/615394/as-lemeks-to-build-veneer-factory-in-jogeva-county
http://www.pealinn.ee/tagid/koik/lemeks-rajab-jogevamaale-30-miljoni-euro-eest
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