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Streszczenie 

Opisywany w artykule problem badawczy dotyczył niewystarczającej wytrzymałości 

mocno obciążonej siłami dynamicznym sosnowej belki siedziska sofy. Celem badań było 

porównanie własciwości konstrukcyjnych alternatywnego materiału z dotychczas 

stosowanym materiałem belki. Próbki badawcze wykonano z materiału alternatywnego 

(LVL) oraz z aktualnie stosowanego materiału konstrukcyjnego (tarcica iglasta). Wilgotność 

obu badanych materiałów mieściła się w zakresie 8,3-11,4%. Badania polegały na pomiarze 

wytrzymałości na zginanie elemntów wykonanych z obu materiałów oraz określeniu 

odporności na wyrwanie plastikowych zaczepów do sprężyn. W badaniach odporności na 

zginanie wykorzystano dwie serie po 8 próbek badawczych (n = 8) o wymiarach 

1970×65×36 mm. Badania te prowadzono symulując rzeczywiste dynamiczne obciążenie 

zginające elementu mebla za pomocą specjalnej maszyny wytrzymałościowej własnej 

konstrukcji, natomiast badania odporności na wyrwanie zaczepów sprężyn wykonano za 

pomocą laboratoryjnej uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej. W każdym badanym 

materiale zaczepy mocowano na dwa sposoby, a badania odporności na wyrwanie 

przeprowadzono na seriach po 5 sztuk (n = 5). Rezultaty badań wskazują, że LVL był 

bardziej odporny na zginanie, niż drewno sosnowe. Mediana sił w serii dla LVL wyniosła 

360 N, a w przypadku drewna sosnowego - 315 N. Wyniki badań wskazują również na 
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zróżnicowaną nośność uchwytów sprężyn (500-800 N). Wyznaczona nośność była 

powiązana z kierunkiem włókien drzewnych. W przypadku LVL wartości nośności zmieniały 

się w mniejszym zakresie tj. 700-800 N. Analizując wyniki badań stwierdzono, że im większa 

wilgotność badanych próbek, tym mniejsza odporność na zginanie. Na podstawie wniosków 

z badań zdecydowano się na zmianę materiału sosnowej belki siedziska sofy na LVL. 

 

Abstract 

The research problem described in the article concerned the insufficient strength of the 

pine beam of the sofa seat, which was heavily loaded with dynamic forces. The research 

aimed to compare the strength of an alternative furniture material with the material used so 

far. The test samples were made of an alternative material (LVL) and the currently used 

material (pine wood). The moisture content of both tested materials was in the range of 

8.3-11.4%. The tests measured the bending strength of both construction materials and the 

withdrawal capacity of plastic spring holders fastened with staples. The three-point bending 

flexural test used two series of eight test samples (n = 8) with dimensions of 

1970×65×36 mm. The test was carried out by simulating a furniture element's real dynamic 

bending load using a special testing machine. The spring holders' resistance to withdrawal 

strength was tested using a universal testing machine. In each tested material, the spring 

holders were fastened in two ways, and the tests were carried out in a series of 5 pieces 

(n = 5). The bending test results indicate that LVL was more resistant to bending than pine 

wood. The median of the forces in the series for LVL was 360 N, and in the case of pine 

wood - 315 N. An important parameter tested was the withdrawal test of spring holders in 

both tested materials. The results of this test point out that spring holders fastened in pine 

wood have a different load capacity (500-800 N). This load capacity was related to the 

direction of the wood fibers. The load capacity in the LVL changed to a smaller range 

(700-800 N). Analyzing the test results points out that the higher the moisture content of the 

tested samples, the lower the bending resistance. Based on the conclusions of the research, 

it was decided to change the rear seat rail from pine wood to LVL. 

 

Słowa kluczowe: jakość mebli, drewno sosnowe, LVL, zszywki, zaczepy do sprężyn, 

wytrzymałość 

 

Keywords: furniture quality, pine wood, LVL, staples, zig-zag spring holders, strength 

 

Wprowadzenie 

Problemy jakościowe w przemysłowej produkcji mebli tapicerowanych mogą wymagać 

poszukiwań alternatywnych materiałów konstrukcyjnych spełniających wymagania 

wytrzymałościowe, cenowe i długotrwałej dostępności w dużych ilościach [1]. 

Uzasadnieniem do takich poszukiwań może być niewystarczająca wytrzymałość dotychczas 

stosowanego materiału. Tego rodzaju problem, związany z niewystarczającą 
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wytrzymałością na zginanie sosnowych belek siedziska sof, zidentyfikowano w warunkach 

praktyki przemysłowej. Jak wiadomo, sofa jest rodzajem mebla tapicerowanego [2], który 

jest bardzo mocno obciążony siłami dynamicznymi podczas użytkowania [3], dlatego 

niektóre jej elementy konstrukcyjne powinny być zawsze weryfikowane z punktu widzenia 

ich wytrzymałości na obciążenia silami podczas użytkowania. 

Umiejscowienie opisywanej belki w ramie tapicerskiej będącej podzespołem sofy oraz 

przykładowe formy jej zniszczenia przedstawiono na Rys. 1. 

 

 

 
 

Rys. 1. Umiejscowienie badanej tylnej belki w ramie tapicerskiej (zaznaczono kolorem pogrubionym czarnym) 
oraz przykładowe obrazy zniszczeń 

Fig. 1. Placement of studied back rail in the upholstery frame and examples of damages 

 

Opisywany element podzespołu mebla ma formę wydłużonej belki sosnowej, o długości 

niewiele mniejszej od długości całkowitej sofy i o stosunkowo niewielkim przekroju. 

Obciążony jest on dużymi dynamicznymi siłami pochodzącymi od sprężyn, które powodują 

jego zginanie, w skrajnych przypadkach doprowadzające do pęknięcia. 

Podczas doboru alternatywnego materiału konstrukcyjnego przyjęto założenia, że 

materiał ten powinien być dostępny w dużych ilościach i w długim okresie czasu, w partiach 

o zbliżonych do siebie właściwościach wytrzymałościowych. Jego cena nie powinna 

znacząco odbiegać od dotychczasowo stosowanego drewna sosnowego. Dodatkowo, 

zmiana materiału nie powinna wymagać wykonania modyfikacji konstrukcyjnych w meblu, 

wpływających na technologię produkcji. Nowy materiał powinien być podatny na obróbkę 

analogicznymi technologiami, jak drewno sosnowe. Wszystkie te cechy są istotne przy 

planowaniu produkcji seryjnej mebli. Biorąc pod uwagę te wymagania jako materiał 

alternatywny do dotychczas stosowanego drewna sosnowego, wytypowano LVL. Jako 

krytyczne właściwości konstrukcyjne dla tylnej belki siedziska sofy uznano jej odporność na 

zginanie oraz zdolność do utrzymywania zaczepów sprężyn. 
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Cel i zakres pracy 

Celem badań opisywanych w niniejszym artykule była weryfikacja właściwości 

konstrukcyjnych alternatywnego materiału, którego zastosowanie spowoduje zmniejszenie 

liczby reklamacji. Dodatkowym celem była praktyczna weryfikacja przydatności autorskiego 

urządzenia badawczego i metody, polegającej na badaniu rzeczywistych elementów mebli 

imitując sposób ich obciążenia w rzeczywistej eksploatacji mebli. W ramach pracy 

wykonano badania porównawcze wytrzymałości na zginanie oraz badania sily utrzymującej 

zaczepy sprężyn. 

 

Materiały i metodyka badań 

Metodyka badań wytrzymałości na zginanie 

Próbki badawcze miały wymiary i kształty odpowiadające wymiarom i kształtom 

elementów konstrukcyjnych masowo produkowanej sofy, czyli długość 1970 mm i przekrój 

65×36 mm; wykonano je drewna sosnowego, tj. materiału używanego w aktualnej 

konstrukcji mebla oraz z materiału alternatywnego, którym jest LVL. Obydwa warianty 

materiałowe probek pokazano na Rys. 2. 

 

 
 

Rys. 2. Próbki badawcze: po lewej belka z tarcicy iglastej, po prawej belka z LVL 
Fig. 2. Samples for tests: from left pine wood, on the right LVL 

 

W ramach wykonanego programu badawczego odtworzono obciążenia o kierunkach 

występujących w rzeczywistym meblu. Badania polegały na zmierzeniu i porównaniu 

wytrzymałości na zginanie obu materiałów meblowych. W badaniach porównawczych 

wytrzymałości na zginanie użyto urządzenia własnej konstrukcji pokazanego na Rys. 3. 
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Rys. 3. Urządzenie do badań wytrzymałości na zginanie (źródło: [4]) 
Fig. 3. Testing machine for bending measurements 

 

Budowę urządzenia zastosowanego do badań wytrzymałości na zginanie w teście 

trójpunktowego zginania opisano szerzej we wcześniejszej publikacji [4]. Urządzenie to 

umożliwia wywieranie i mierzenie siły dynamicznej, zwiększanej stopniowo, aż do momentu 

zniszczenia badanej próbki. 

Podczas badań odporności na zginanie badane próbki były podparte w dwóch punktach, 

w odległości po 50 mm z lewej i prawej strony. Siła zginająca była przykładana na środku 

badanej próbki, na szerokości 65 mm, co pokazano na Rys. 4. 

 

 
 

Rys. 4. Wymiary próbki badawczej oraz schemat obciążenia przy pomiarach wytrzymałości na zginanie 
Fig. 4. Size of tested sample and experimental setup during the test of bending strength 

 

Pomiar wytrzymałości na zginanie każdorazowo prowadzono do momentu pęknięcia 

próbki i odczytywano ciśnienie w momencie zniszczenia próbki, które przeliczano na siłę. 

  

50 

1970 

F 

F/2 F/2 

35 65 
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Metodyka badań odporności na wyrwanie zaczepów sprężyn 

Plastikowe zaczepy sprężyn mocowane są za pomocą zszywek do badanych elementow 

mebli. Każdy zaczep jest zamocowany za pomocą dwóch zszywek i obciążony siłą 

pochodzącą od jednej sprężyny. Siła ta jest na tyle duża, że może spowdować wyrywanie 

mocowań zaczepów. Biorąc to pod uwagę, przeprowadzono badania odporności na 

wyrwanie zaczepów sprężyn w obu badanych materiałach. Badano cztery serie liczące po 

5 próbek. Były one kombinacją badanych materiałów (dwa materiały - drewno sosnowe 

i LVL) oraz kierunków wbicia zszywek względem struktury badanych materiałów (dwa 

sposoby; w drewnie sosnowym wszywki wbijano w kierunku promieniowym oraz w kierunku 

stycznym; w LVL zszywki wbijano w szeroką powierzchnię próbki, czyli w poprzek 

sklejonych warstw drewna oraz wbijano w wąską powierzchnię próbki czyli wzdłuż warstw). 

Przygotowano zatem łącznie 20 próbek składających się z elementu wykonanego 

z badanego materiału drzewnego (w formie prostopadłościanu o wymiarach 65×65×35 mm). 

Do każdego takiego prostopadłościennego elementu za pomocą dwóch zszywek 

tapicerskich o długości 35 mm, szerokości 10 mm i grubości drutu 1 mm, przymocowany był 

jeden zaczep sprężyn (Rys. 5). 

 

 
Rys. 5. Wymiary probki do wyrywania zaczepów do sprężyn 

Fig. 5. Sample size for rapid clips strength measurement 

 

Badania odporności na wyrywanie zaczepów sprężyn przeprowadzono za pomocą 

uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej (Z005, Zwick Roell Group, Ulm, Niemcy) przy 

użyciu przyrządu składającego się z uchwytu łapiącego za zaczep. Część drewnianą próbki 

badawczej mocowano w imadle (Rys. 6). 
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Rys. 6. Stanowisko badawcze do wyrywania zaczepów do sprężyn 
Fig. 6. Measurement station for rapid clips strength measurement 

 

Pomiar siły wyrywającej zaczepy sprężyn prowadzono do zniszczenia próbki. Prędkość 

trawersy maszyny pomiarowej ustawiono na 2 mm/s. Kryterium przerwania pomiaru był 

spadek siły pomiarowej do wartości 70% siły maksymalnej. 

 

Wyniki i dyskusja 

Wyniki badań wytrzymałości na zginanie 

Wyniki badań wytrzymałości próbek na zginanie przedstawia Rys. 7. 

 

 
Rys. 7. Rezultaty badań wytrzymałości na zginanie (n = 8) 

Fig. 7. Bending strength results (n = 8) 
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Z Rys. 6 wynika, że LVL jest bardziej odporny na zginanie niż drewno sosnowe. Mediana 

sił w ośmioelemntowej serii próbek wykonanych z LVL wyniosła 360 N, a w przypadku 

analogicznej serii próbek wykonanych z drewna sosnowego zdecydowanie mniej - 315 N. 

Rozrzut wyników, czyli różnica pomiędzy wartością najmniejszą oraz wartością największą 

w serii, jest również wyraźnie mniejszy dla próbek wykonaych z LVL. Mały rozrzut wyników 

jest cechą pożadaną w produkcji seryjnej, pozytywnie wpływającą na stabilność jakości 

w długich seriach produkcyjnych. 

Badane próbki miały zróżnicowaną wilgotność (8,3-11,4%). Na Rys. 8 przedstawiono 

zależność zmierzonej wytrzymałości na zginanie od wilgotności próbek. 

 

 
Rys. 8. Zależność wytrzymałości na zginanie od wilgotności próbek (n = 8) 
Fig. 8. Dependence of bending strength on sample moisture content (n = 8) 

 

Rys. 7 pokazuje, że w przypadku obu badanych materiałów można zaobserwować, że 

im większa wilgotność, tym mniejsza jest odporność na zginanie. 

Na Rys. 9 przedstawiono zależność wytrzymałości na zginanie od gęstości materiałów 

badanych próbek. 

Układ punktów pomiarowych oraz linie trendów na Rys. 9 sugerują, że w przypadku 

próbek sosnowych średnia gęstość próbki ma wpływ na jej wytrzymałość na zginanie. 

Można zaobserwować, że im większa gęstość drewna sosnowego - tym większa 

wytrzymałość na zginanie. Tego rodzaju zależności nie stwierdzono w przypadku LVL. 

Prostoliniowy związek pomiędzy gęstością drewna sosnowego, a jego wytrzymałością jest 

szeroko opisany w literaturze [5-6]. 
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Rys. 9. Zależność wytrzymałości na zginanie od gęstości próbek (n = 8) 

Fig. 9. Dependence of bending strength on density of the samples (n = 8) 

 

Wyniki badań odporności na wyrwanie zaczepów sprężyn 

Próbki badawcze po wykonaniu badań przedstawiono na Rys. 10, na której pokazano 

wszystkie cztery porównywane warianty zamocowania zaczepów sprężyn. 

 

 
 

Rys. 10. Sposoby mocowania badanych zaczepów sprężyn oraz obrazy zniszczeń 
Fig. 10. Way of assembling measured zig-zag spring holders and damages 

 

Wyniki z przeprowadzonych badań na wyrwanie zaczepów sprężyn przedstawia Rys. 11. 

Zilustrowano, w formie wykresu słupkowego, mediany sił w każdej badanej 

pięcioelemntowej serii. Wąsy na wykresie wskazują wartości minimalne i maksymalne 

zmierzonych sił. 
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Rys. 11. Siły wyrywające uchwyty sprężyn (n = 5) 

Fig. 11. Forces damaged zig-zag spring holders (n = 5) 

 

Wyniki opisywanych pomiarów przedstawione na Rys. 11 wskazują, że LVL osiąga duże 

i mniej zróżnicowane wartości wytrzymałości osadzenia zaczepów sprężyn niż drewno 

sosnowe. Na podstawie danych przedstawionych na wykresie słupkowym można uznać, że 

w przypadku drewna sosnowego zaczepy sprężyn, których zszywki są wbite w kierunku 

promieniowym charakteryzują się dość dużą wytrzymałością, porównywalna z LVL. Jednak 

niekorzystną cechą jest duży rozrzut tej wytrzymałości. Bardzo niekorzystnie mała jest 

wartość odporności zaczepów sprężyn, których zszywki wbite są w kierunku stycznym. 

W tym przypadku wartością decydującą o przydatności materiału jest minimalna wartość 

wytrzymałości na wyrywanie, ponieważ w warunkach przemysłowej produkcji mebli nie ma 

możliwości orientowania układu włókien w masowo wytwarzanych elementach mebli. 

 

Zestawienie zbiorcze wyników badań, wpływ zmiany materiału na niezawodność mebli 

Przeprowadzone testy oraz badania wykazały, iż długa belka konstrukcyjna w konstrukcji 

siedziska sofy jest bardziej niezawodna, gdy wykonana jest z LVL. Najważniejsze 

spostrzeżenia płynące z analizy wyników obu eksperymentów przedstawiono w formie 

podsumowania w Tabeli 1. 
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Tabela 1. Podsumowanie właściwości porównywanych materiałów drzewnych 
Table 1. Properties summary of the compared wood materials 
 

Materiał 
Porównanie przeciętnej 

wytrzymałości na 
zginanie (mediana) 

Wytrzymałość osadzenia 
uchwytów sprężyn 

Ogólna ocena materiału 

Belka 
sosnowa 

85% 

W kierunku promieniowym 
(wzdłuż przyrostów 

rocznych) ~65% 
W kierunku stycznym 
przyrostów rocznych 

(w poprzek słoi) ~100% 

Mała wytrzymałość na zginanie 
i mała powtarzalność parametrów 
wytrzymałościowych (zalażność od 
gęstości, która jest zróżnicowana). 

Duża zależność od kierunku 
anatomicznego. 

Belka 
wykonana 

z LVL 
100% 

Wzdłuż sklejonych warstw 
~95% 

W poprzek sklejonych 
warstw ~100% 

Duża wytrzymałość na zginanie, 
duża powtarzalność parametrów 
wytrzymałościwych, korzystnie 
mała wrażliwość na kierunek 

umieszczenia zszywek mocujących 
uchwyty sprężyn 

 

Jak wspomiano we wstępie, w przemysłowej wielkoseryjnej produkcji mebli istotna jest 

ich niezawodność, czyli mała liczba reklamacji [7-9]. Zastosowany alternatywny materiał to 

LVL, którego rzeczywiste właściwości konstrukcyjne zależą od wielu czynników [10]. Wyniki 

obydwu opisywanych w niniejszym artykule eksperymentów wskazują, że jest to materiał 

o bardziej powtarzalnych właściwościach konstrukcyjnych od drewna sosnowego. Drewno 

sosnowe ma właściwości konstrukcyjne zależne od kierunku anatomicznego. Wyraźnie to 

jest zauważalne w próbie wyrywania zaczepów sprężyn. Wyniki tego eksperymentu 

wskazują wyraźnie, że zdolność do utrzymania zaczepów sprężyn zależy od kierunku 

umieszczenia zszywek. W przemysłowej produkcji mebli cecha ta jest dużą wadą, 

ponieważ, jak wspomniano, w rzeczywistych warunkach przemysłowych nie sposób 

zapewnić orientowania kierunku włókien we wszystkich elementach, w których umieszczane 

są zszywki. 

Biorąc pod uwagę rezultaty opisywanych badań zdecydowano się na zmianę materiału 

belki tylnej siedziska. Wpłynęło to bardzo pozytywnie na niezawodność sofy, reklamacje 

spadły o 70% w stosunku do poprzedniej konstrukcji. 

 

Podsumowanie i wnioski 

Konieczność zmniejszenia liczby reklamacji, a także konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa użytkowania mebli powodują, że istnieje uzasadniona potrzeba 

zwiększania wytrzymałości obciążonych elementów przemysłowo wytwarzanych mebli. Nie 

bez znaczenia jest także zwiększająca się masa użytkowników sof związana z trendem 

sekularnym [11]. Wymusza to ciągłe dążenie do zwiększania obciążalności mebli [12-13]. 

Podsumowując rezultaty przeprowadzonych badań oraz biorąc pod uwagę realny 

problem dotyczący relatywnie częstego łamania się tylnej belki siedziska w konstrukcji 

meblowej - zdecydowano wprowadzić zmianę materiału konstrukcyjnego. Zmiana została 
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wprowadzona do konstrukcji w maju 2021. Od tego czasu zaobserwowano znaczącą 

poprawę w wynikach jakościowych dla tej konstrukcji meblowej. 

Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 

1. W analizowanym przypadku LVL ma lepsze właściwości wytrzymałościowe od drewna 

sosnowego. W zakresie wytrzymałości na zginanie właściwości te przewyższają drewno 

sosnowe o około 15%. Korzystnie większa jest również powtarzalność tych właściwości 

w serii badanych próbek. 

2. W zakresie wilgotności od 8,3-11,4% dla obu badanych materiałów można 

zaobserwować, że im większa wilgotność, tym mniejsza jest odporność na zginanie. 

Wskazuje to na konieczność eksploatacji mebli w określonym, zakresie wilgotności 

otoczenia, ponieważ ewentualne zwiększenie wilgotności zmniejsza wytrzymałość, co może 

być przyczyną uszkodzenia mebla. 

3. LVL w porównaniu do drewna sosnowego ma bardziej powtarzalne właściwości 

wytrzymałościowe, zarówno w próbie zginania, jak i w próbie wyrywania zaczepów sprężyn. 

Wyniki badań wyraźnie wskazują, że drewno sosnowe ma niekorzystnie bardzo 

zróżnicowaną zdolność do utrzymywania zaczepów sprężyn. Przekłada się to na większą 

awaryjność mebli wykonanych z drewna sosnowego w porównaniu z analogicznymi 

meblami wykonanymi z LVL. 

4. Badanie rzeczywistych elementów mebli umożliwia przeprowadzenie szybkiej 

i wiarygodnej weryfikacji rzeczywistych właściwości konstrukcyjnych materiałów 

wykorzystywanych do produkcji mebli. W badaniach przemysłowych takie podejście 

dostarcza bardziej wiarygodnej i szybszej informacji niż badania wykonywane za pomocą 

próbek badawczych o innych kształtach niż analizowane elementy mebli. 

 

Opisywane w niniejszym artykule badania stanowią element systematycznej kontroli 

jakości dostaw materiałów konstrukcyjnych mebli tapicerowanych w spółce Euroline. Wyniki 

i wnioski z opisywanych badań zostały zaprezentowane przez Ewę Skorupińską na 

XXX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Research for Furniture Industry”, Poznań, 

22-23 września 2022 r. 
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Abstract 

As part of the work, the influence of air temperature and relative humidity on selected 

properties of HDF boards was examined. Industrial HDF boards with a thickness of 2.5 mm 

and a density of 820 kg/m
3
 were used for the tests, which were subjected to seven-day air 

conditioning at temperatures from -20°C to 50°C (in steps of 10°C) at 55% relative humidity 

and at 40°C at 20% and 80% relative humidity. For the tested boards, the following were 

determined: density and density profile, MOR and MOE, IB, thickness swelling and water 

absorption after 24 hours of soaking in water. It has been shown that the increase in air-

conditioning temperature has an ambiguous effect on the MOR and MOE values of the 

tested HDF boards. In the temperature range from -20°C to 10°C, the strength values 

generally decreased, while further increasing the air conditioning temperature (above 10°C) 

increased the MOR and MOE values. On the other hand, in correlation to IB, an increase in 

air-conditioning temperature generally increases the strength of HDF boards. An increase in 

relative air humidity from 55% to 80% causes a decrease in the MOR and MOE values, 

while an increase in relative air humidity from 20% to 55% causes an increase in the IB 

value of conditioned HDF boards. In the case of physical properties, it was shown that an 

increase in the air-conditioning temperature translates into an increase in the thickness 

swelling value and water absorption of HDF boards. On the other hand, an increase in 

relative air humidity causes a decrease in the value of swelling and water absorption of HDF 

boards. 
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Streszczenie 

W ramach pracy zbadano wpływ temperatury i wilgotności względnej powietrza na 

wybrane właściwości płyt HDF. Do badań wykorzystano przemysłowe płyty HDF o grubości 

2,5 mm i gęstości 820 kg/m
3
, które poddano siedmiodniowej klimatyzacji w temperaturach 

od -20°C do 50°C (z odstopniowaniem co 10°C) przy wilgotności względnej powietrza 55% 

oraz w temperaturze 40°C przy wilgotności względnej powietrza 20% i 80%. Dla badanych 

płyt oznaczono: gęstość i profil gęstości, MOR oraz MOE, IB, spęcznienie na grubość 

i nasiąkliwość po 24 h moczeniu w wodzie. Wykazano, że wzrost temperatury klimatyzacji 

wpływa niejednoznacznie na wartości MOR i MOE badanych płyt HDF. W przedziale 

temperatur od -20°C do 10°C wartości wytrzymałości na ogół ulegały obniżeniu zaś dalsze 

zwiększanie temperatury klimatyzacji (powyżej 10°C) wpłynęło na wzrost wartości MOR 

i MOE. Z kolei w odniesieniu do IB wzrost temperatury klimatyzacji powoduje na ogół wzrost 

wytrzymałości płyt HDF. Wzrost wilgotności względnej powietrza z 55% do 80% powoduje 

spadek wartości MOR i MOE, zaś wzrost wilgotności względnej powietrza z 20% do 55% 

powoduje wzrost wartości IB klimatyzowanych płyt HDF. W przypadku właściwości 

fizycznych wykazano, że wzrostem temperatury klimatyzacji przekłada się na wzrost 

wartości spęcznienia na grubość oraz nasiąkliwości płyt HDF. Z kolei wzrost wilgotności 

względnej powietrza powoduje spadek wartości spęcznienia oraz nasiąkliwości płyt HDF. 

 

Keywords: HDF, air relative humidity, temperature, mechanical properties, MOR, MOE, IB 

 

Słowa kluczowe: płyta HDF, wilgotność względna powietrza, temperatura, właściwości 

mechaniczne, MOR, MOE, IB 

 

Introduction 

Dry-formed fibreboards (MDF, HDF) are currently one of the basic materials used in the 

furniture industry. During storage and use of finished products, these materials may be 

exposed to changing environmental conditions. It is generally assumed that in summer the 

average relative humidity of air in living quarters is about 40%, while in autumn it increases 

to about 75%. On the other hand, the temperature of the rooms, depending on their function, 

should be in the range of 16-24°C for living rooms and 12-14°C for utility rooms 

(https://www.instalacjebudowlane.pl). It should be added here, that the conditions (relative 

air humidity, temperature) prevailing in rooms, especially in warehouses, often differ from 

those assumed as optimal during the year. Therefore, the humidity of objects made of 

lignocellulosic materials used or stored there ranges from approx. 5% in winter to approx. 

19% in summer (Kozakiewicz and Matejak, 2016). 

Both in the case of solid wood and wood-based panels, an increase in material moisture 

results in a decrease in their strength parameters. Bekhta and Niemz (2009) showed that 

with an increase in relative air humidity from 35% to 95%, a decrease in the MOR and MOE 

values of conditioned MDF boards by about 65% was observed (Bekhta and Niemz, 2009). 
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The authors also found that the highest decrease in strength parameters was observed for 

air-conditioned panels in the range of relative air humidity from 65% to 95%. Similar results 

were previously obtained by Popper et al. (2001) who conditioned 16 mm thick MDF boards 

in air with a relative humidity of 0% to 93%. In the range of relative air humidity from 0% to 

11%, the authors noted an increase in strength parameters (MOR, MOE) of air-conditioned 

boards by approx. 17%, further increase in the relative humidity of the air to 93% resulted in 

a decrease in the strength parameters of the air-conditioned panels by approx. 50%. Sala et 

al. (2020), examining MDF boards (thickness 5 mm, 780 kg/m
3
) and HDF boards (thickness 

1.9 mm, 820 kg/m
3
) found that boards conditioned in air with a relative humidity of 33% are 

characterized by similar MOR values and higher values MOE compared to panels 

conditioned at 0% relative humidity. The authors also showed that boards conditioned at 

a relative air humidity of 97% were characterized by a decrease in strength parameters by 

approx. 70% in the case of MDF and approx. 80% in the case of HDF. 

The increase in air-conditioning temperature also has a negative impact on the 

properties of wood based materials. Bekhta et al. (2003) found that temperature changes 

from +20°C to +140°C (with steps of 20°C) with a 1.0-hour exposure time of MDF boards 

(thickness 19 mm, 763 kg/m
3
) to a given temperature reduce the MOR value by up to 37%. 

The observed changes were linear. On the other hand, Sonderegger and Niemz (2006) 

studied MDF boards with a thickness of 16 and 18 mm and a density of 749 and 759 kg/m
3
, 

respectively, exposed to temperatures from -20°C to +60°C. The authors found that lowering 

the temperature from +20°C to -20°C increased the MOR value by 18.5% and MOE by 

17.5% of the tested panels. On the other hand, increasing the air-conditioning temperature 

of the panels from 20°C to 60
°C

 resulted in a decrease in the strength value by approx. 33% 

in the case of MOR and 40.5% in the case of MOE. Ayrilmis et al. (2010) examining the 

mechanical properties of wood materials, including MDF boards, subjected to a temperature 

range of -30°C to +30°C (with steps of 10°C) for 48 hours, found a decrease in their 

strength, with the largest changes recorded in the temperature range from -10°C to + 10°C. 

Kulman et al. 2015 conducted strength tests of MDF boards with a thickness of 10 and 

16 mm and a density of 770 kg/m
3
 to 870 kg/m

3
 subjected to air conditioning at the following 

temperatures: 20°C, 40°C, 60°C, 80°C and relative air humidity of 65%. The authors found 

that for every 10°C the temperature increases, MOE decreases by approx. 200 N/mm
2
 and 

MOR by approx. 3-5 N/mm
2
. Sydor and Pałubicki (2019) found that HDF boards subjected 

to short-term exposure to temperatures up to 250°C were characterized by high shape 

stability (much greater than thin plywood). 

As a result of improper operating conditions of products made with the use of HDF 

boards, their technical and structural value may decrease. In general, it should also be 

stated that there are few current, comprehensive studies of HDF boards in terms of changes 

in mechanical properties depending on the temperature and relative humidity of the air 

during air conditioning. 
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Aim and scope of work 

The aim of this study was to evaluate the influence of changes in relative humidity and 

temperature on selected properties of HDF boards. Most of the research carried out in this 

area concerns MDF boards. In the studies carried out so far, the authors have generally 

used a short time of exposing the boards to raised temperature. The conducted research 

should extend and complete the information available in the literature so far on the impact of 

changes in relative air humidity and temperature on dry-formed fibreboards. 

The scope of work included air conditioning of the panels for 7 days at temperatures 

from -20°C to 50°C (with 10°C steps) at 55% relative humidity and at 40°C at 20% and 80% 

relative humidity. 

 

Materials and Methods 

An industrially produced HDF board with a thickness of 2.5 mm and a density of 

820 kg/m
3
 was used for the tests. The board is made of pine fibers glued with MUF resin 

with 5% melamine content. The degree of sizing was 10%. 

The boards were subjected to air conditioning under the following conditions - a total of 

10 air conditioning variants: 

I. conditioned boards at temperatures: -20°C, -10°C, 0°C, 10°C, 20°C, 30°C, 40°C, 50°C 

and 55% relative humidity for 7 days, 

II. boards conditioned at 40°C and relative air humidity of 20% and 80% for 7 days. 

The air-conditioning conditions were selected based on previously conducted research 

(Borysiuk and Nurczyk, 2018; Borysiuk and Furmanik, 2019; Borysiuk et al., 2019). After air-

conditioning, the following were tested for individual batches of panels: 

- density profile - using the DAX GreCon profiler, 3 samples of 50×50×18 mm for each finish 

variant, measurement speed 0.05 mm/s, measurement accuracy 0.02 mm; 

- modulus of rapture (MOR) and static modulus of elasticity (MOE) - based on the PN-EN 

310:1994 standard, 10 samples for each variant; 

- internal bound in the direction perpendicular to the plane of the board (IB) - based on PN-

EN 319:1999, 10 samples for each variant; 

- thickness swelling and water absorption after 2 h and 24 h of immersion in water - based 

on the PN-EN 317:1999 standard, 10 samples for each variant. 

The tests should be carried out each time immediately after the end of the air-

conditioning process, taking into account only the technical time needed to prepare the 

samples. 

The statistical analysis of the obtained results was carried out in the Statistica 13.1 

program. The Tukey test was used to determine the significance of differences between the 

obtained results (with α = 0.05). 



Biuletyn Informacyjny OB-RPPD 3-4 (2022) 180-192 

- 184 - 

Results and Discussion 

The average density of the boards used in the study was 823 kg/m
3
. In Figures 1 and 2 

show the density profiles obtained for the samples after individual air-conditioning cycles. All 

the tested boards were characterized by a typical “U-shaped” course of density profiles 

(Thoemen, Irle and Sernek, 2010). Differences in density profiles for samples conditioned at 

-20°C to 50°C result from differences in the thickness of the individual samples. It can be 

stated that the air-conditioning temperature does not affect the course of the density profiles 

of HDF boards. 

 

 
 

Fig. 1. Exemplary density profiles of tested panel variants conditioned at different temperatures 
Rys. 1. Przykładowe profile gęstości badanych wariantów płyt klimatyzowanych w różnych temperaturach 

 

Boards conditioned at 40°C and 80% relative humidity have an average density of 

830 kg/m
3
, while the average density of the samples after air conditioning at 20% relative 

humidity was 807 kg/m
3
. These differences result from the increase in the weight of the 

samples caused by the increase in the moisture content in the samples conditioned in 

increased relative air humidity. 
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Fig. 2. Exemplary density profiles of tested panel variants conditioned at 40°C with different relative air 
humidity 

Rys. 2. Przykładowe profile gęstości badanych wariantów płyt klimatyzowanych w temperaturze 40°C przy 
różnej wilgotności względnej powietrza 

 

The results of the MOR and MOE measurements are shown in Fig. 3, 4, 5 and 6. With 

regard to all tested variants of air conditioning, it should be stated that both the temperature 

and relative humidity of the air had a statistically significant effect on the obtained values of 

panel strength. Considering the influence of temperature, it should be stated that in the 

temperature range from -20°C to 10°C, the strength values generally decreased by about 

14% for MOR and 15% for MOE. Further increasing the air-conditioning temperature from 

10°C to 30°C resulted in an increase in the MOR and MOE values by approx. 35%. Air 

conditioning of boards at temperatures above 30°C translated into a slight - statistically 

insignificant decrease in strength parameters. Studies of MDF boards carried out by other 

authors (Bekhta, Łecka and Morze, 2003; Ayrilmis, Buyuksari and As, 2010) indicated 

a decrease in the strength parameters of the boards with increasing air conditioning 

temperature. It should be noted, that the studies carried out so far have generally concerned 

boards with significantly greater thickness. the samples used in this study, due to their 

thickness of 2.5 mm, absorbed the ambient temperature much faster by heating or cooling 

respectively. An increase in the air-conditioning temperature above 20°C could also reduce 

the humidity of the samples, and thus increase their stiffness. 
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Fig 3. MOR values of tested panels conditioned at different temperatures (a, b, c, d, e - homogeneous 
groups) 

Rys. 3. Wartości MOR badanych płyt klimatyzowanych w różnych temperaturach (a, b, c, d, e - grupy 
jednorodne) 

 

 
 

Fig. 4. MOE values of tested panels conditioned at different temperatures (a, b, c, d - homogeneous groups) 
Rys. 4. Wartości MOE badanych płyt klimatyzowanych w różnych temperaturach (a, b, c, d - grupy 

jednorodne) 

 

The increase in relative air humidity to 80% during the conditioning of HDF boards 

generally resulted in a decrease in the MOR and MOE values. It should be noted, that 

a statistically significant maximum decrease in the strength parameters of the panels was 

noted when the relative humidity of the air changed from 55% to 80% (Fig. 5 and 6). It was 

19% for MOR and 24% for MOE, respectively. The obtained relationships are consistent 

with the data available in the literature (Popper et al., 2001; Bekhta and Niemz, 2009; Sala 

et al., 2020). It is worth adding here that the authors usually give higher ranges of decrease 

in the value of strength parameters. However, this is most likely due to different air 

conditioning conditions (temperature, relative air humidity) carried out as part of individual 

tests and panel parameters. 



Biuletyn Informacyjny OB-RPPD 3-4 (2022) 180-192 

- 187 - 

 
 

Fig. 5. MOR values of the tested panels conditioned at 40°C with different relative air humidity (a, b - 
homogeneous groups) 

Rys. 5. Wartości MOR badanych płyt klimatyzowanych w temperaturze 40°C przy różnej wilgotności 
względnej powietrza (a, b - grupy jednorodne) 

 

 
 

Fig. 6. MOE values of the tested panels conditioned at 40°C with different relative air humidity (a, b - 
homogeneous groups) 

Rys. 6. Wartości MOE badanych płyt klimatyzowanych w temperaturze 40°C przy różnej wilgotności 
względnej powietrza (a, b - grupy jednorodne) 

 

In Fig. 7 and 8 show the results of the perpendicular tensile strength test of the air-

conditioned panels. The increase in the air-conditioning temperature generally resulted in an 

increase in the IB value of the conditioned HDF boards. In all variants, the plates were 

characterized by high variability of results (coefficient of variation from 16% to 32%). 

It should also be added here that in the case of panels conditioned at temperatures of -

20°C, -10°C, 0°C, 10°C and 30°C, the differences in IB values, although visible, are 

statistically insignificant (the same homogeneous group). The specificity of the test, taking 

into account the need to glue the linings to the samples using hot melt glue (hot gluing), 

could also have had some influence on the obtained IB values. 
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Fig. 7. IB values of tested panels conditioned at different temperatures (a, b, c, d - homogeneous groups) 
Rys. 7. Wartości IB badanych płyt klimatyzowanych w różnych temperaturach (a, b, c, d - grupy jednorodne) 

 

 
 

Fig. 8. IB values of the tested panels conditioned at 40°C with different relative air humidity (a, b - 
homogeneous groups) 

Rys. 8. Wartości IB badanych płyt klimatyzowanych w temperaturze 40°C przy różnej wilgotności względnej 
powietrza (a, b - grupy jednorodne) 

 

When analyzing the change in relative air humidity during air conditioning of HDF 

boards, it should be stated that it does not have a statistically significant effect on the IB 

values for relative air humidity of 55% and 80%. Only in the case of air conditioning of the 

panels in air with a relative humidity of 20%, statistically significantly lower IB values were 

noted. In general, an increase in the moisture content of HDF boards causes a decrease in 

the IB value (Magalhães et al., 2021). With regard to the obtained correlation, it is worth 

noting that the lack of a significant effect of cyclical changes in relative humidity (90%/45%) 

on the IB values of air-conditioned MDF boards was also demonstrated by Korai et al. 

(2015). It should also be added that the values presented in the literature (Magalhães et al., 

2021) refer to boards conditioned at 20°C. In the case of boards conditioned at 40°C, the 

strength value could be negatively affected by the higher stiffness of the dried fibers, and 
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thus lower elasticity of the entire sample. This could have contributed to their cracking at 

lower loads. 

Considering the results of strength tests, it is worth noting that all HDF boards, 

regardless of the air-conditioning conditions, met the requirements of the PN-EN 622-5:2010 

standard (for boards with a thickness of 1.8-2.5 mm, the minimum required values are 

respectively: MOR - 23 N/mm
2
, MOE - 2700 N/mm

2
, IB - 0.65 N/mm

2
). The obtained test 

results are also consistent with the results of HDF board tests carried out by other authors 

(Sala and Kowaluk, 2020; Magalhães et al., 2021). 

Table 1 presents the results of the study of thickness swelling and water absorption of 

HDF boards after immersion for 2 h and 24 h, conditioned at different temperatures and 

relative air humidity of 55%. In general, an increase in the value of the examined features 

was found with the increase in air conditioning temperature. This is related to the greater 

drying of the samples and, consequently, their increased absorbency at higher 

temperatures. In addition, lower differences in the average values of swelling and water 

absorption of the samples soaked for 24 hours were noted in relation to the samples soaked 

for 2 hours. 

 

Table 1. Values of swelling and water absorption of the tested conditioned panels at different 

temperatures 
Tabela 1. Wartości spęcznienia i nasiąkliwości badanych płyt klimatyzowanych w różnych 

temperaturach 
 

Air conditioning 
temperature 

Thickness swelling  Water absorption 

2 h 24 h 2 h 24 h 

Aver. SD Aver. SD Aver. SD Aver. SD 

(°C) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

-20 18.5 1.1 33.4 1.3 24.6 2.1 54.2 3.2 

-10 10.0 2.6 31.8 0.9 10.9 1.8 52.7 2.2 

0 11.5 0.7 30.8 0.8 17.9 0.6 50.4 1.1 

10 14.0 2.8 32.3 3.2 18.2 3.6 50.2 4.3 

20 19.9 1.4 33.0 1.3 27.0 1.2 53.2 2.8 

30 13.2 3.3 34.1 0.6 12.3 3.3 55.1 2.7 

40 15.2 0.7 31.4 0.8 25.5 3.1 58.9 3.4 

50 21.1 0.3 34.1 1.1 30.0 4.4 61.0 4.3 

Aver. - average, SD - standard deviation 
 

Table 2 presents the results of the study of swelling and water absorption of HDF boards 

after soaking for 2 h and 24 h, conditioned at 40°C with different relative air humidity. In 

general, it can be stated that with the increase in relative air humidity, the values of swelling 

and water absorption decrease (particularly it is visible at 55% and 80% relative air 

humidity). Lower values of swelling and water absorption of HDF boards result mainly from 

their initial moistening already at the air-conditioning stage. 



Biuletyn Informacyjny OB-RPPD 3-4 (2022) 180-192 

- 190 - 

Table 2. Values of swelling and water absorption of the tested climatic panels at 40°C and 

different relative air humidity 
Tabela 2. Wartości spęcznienia i nasiąkliwości badanych płyt klimatyzowanych w temperaturze 

40°C przy różnej wilgotności względnej powietrza 
 

Relative air 
humidity 

Thickness swelling  Water absorption 

2 h 24 h 2 h 24 h 

Aver. SD Aver. SD Aver. SD Aver. SD 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

20 17.1 4.0 33.8 2.3 23.9 4.9 58.2 4.2 

55 15.2 0.9 31.6 0.7 26.7 2.9 60.2 3.0 

80 14.0 2.4 28.5 1.2 17.4 2.6 48.9 2.4 

Aver. - average, SD - standard deviation 
 

Conclusions 

Based on the conducted air conditioning tests of HDF boards at temperatures from -20°C 

to 50°C with steps of 10°C at 55% relative humidity and at 40°C at 20%, 55%, 80% relative 

humidity, it can be draw the following conclusions: 

- The air-conditioning conditions do not significantly affect the density and density profile of 

the tested HDF boards. 

- The increase in air-conditioning temperature has an ambiguous effect on the MOR and 

MOE values of the tested HDF boards. In the temperature range from -20°C to 10°C, the 

strength values generally decrease, while further increasing the air conditioning temperature 

(above 10°C) increases the MOR and MOE values. 

- An increase in relative air humidity from 55% to 80% causes a decrease in the MOR and 

MOE values of air-conditioned HDF boards. 

- An increase in air-conditioning temperature generally causes an increase in the IB value of 

HDF boards. 

- An increase in relative air humidity from 20% to 55% increases the IB value of conditioned 

HDF boards. 

- As the air-conditioning temperature increases, the value of thickness swelling and water 

absorption of HDF boards increases. 

- An increase in relative air humidity causes a decrease in the value of thickness swelling 

and water absorption of HDF boards. 

 

References 

Ayrilmis, N., Buyuksari, U., As, N., 2010. Bending strength and modulus of elasticity of 

wood-based panels at cold and moderate temperatures. Cold Regions Science and 

Technology 63, 40-43. DOI: 10.1016/j.coldregions.2010.05.004 

Bekhta, P., Łecka, J., Morze, Z., 2003. Short-term effect of the temperature on the 

bending strength of wood-based panels. Holz als Roh- und Werkstoff 61, 423-424. DOI: 

10.1007/s00107-003-0423-4. 



Biuletyn Informacyjny OB-RPPD 3-4 (2022) 180-192 

- 191 - 

Bekhta, P., Niemz, P., 2009. Einfluss der relativen Luftfeuchte auf einige physikalisch-

mechanische Eigenschaften von Faserplatten. European Journal of Wood and Wood 

Products 67, 339-342. DOI: 10.1007/s00107-009-0330-4 

Borysiuk, P., Tetelewska, A., Auriga, R., Jenczyk-Tolloczko, I., 2019. The influence of 

temperature on selected strength properties of furniture particleboard. Annals of WULS, 

Forestry and Wood Technology 108, 128-134. DOI: 10.5604/01.3001.0013.7697 

Borysiuk, P., Furmanik, A., Auriga, R., 2019. Wpływ warunków użytkowania na wybrane 

właściwości meblowych płyt wiórowych wykończonych filmem melaminowym. Biuletyn 

Informacyjny OBRPPD w Czarnej Wodzie 3-4, 107-117. DOI: 10.32086/biuletyn.2019.04 

Borysiuk, P., Kozakiewicz, P., Nurczyk, T., 2018. Wpływ temperatury na wybrane 

właściwości płyt wiórowych budowlanych. Biuletyn Informacyjny OBRPPD w Czarnej 

Wodzie 1-2, 118-125. DOI: 10.32086/biuletyn.2018.01 

Korai, H., Kojima, Y., Suzuki, S., 2015. Bending strength and internal bond strength of 

wood-based boards subjected to various exposure conditions. Journal of Wood Science 61, 

500-509. DOI: 10.1007/s10086-015-1494-7 

Kozakiewicz, P., Matejak, M., 2016. Klimat a drewno zabytkowe - dawna i współczesna 

wiedza o drewnie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. 

Magalhães, R., Nogueira, B., Costa, S., Paiva, N., Ferra, J.M., Magalhães, F.D., Martins, 

J., Carvalho, L.H., 2021. Effect of panel moisture content on internal bond strength and 

thickness swelling of medium density fiberboard. Polymers 13, 1-9. DOI: 

10.3390/polym13010114 

Popper, R., Niemz, P., Eberle, G., 2001. Internal Report ETH/HW-HP/LfZP No. 1 The 

strength- and dimensional changes of wood based composites along the sorption isotherm. 

Zurich. DOI: https://doi.org/10.3929/ethz-a-004888458 

Sala, C.M., Robles, E., Gumowska, A., Wronka, A., Kowaluk, G., 2020. Influence of 

moisture content on the mechanical properties of selected wood-based composites. 

BioResources 15, 5503-5513. DOI: 10.15376/biores.15.3.5503-5513 

Sala, C.M., Kowaluk, G., 2020. The influence of defibration pressure and fibres drying 

parameters on the properties of HDF made with recovered fibres. Annals of WULS, Forestry 

and Wood Technology 111, 143-159. DOI: 10.5604/01.3001.0014.7354 

Sonderegger, W., Niemz, P., 2006. Der einfluss der temperatur auf die biegefestigkeit 

und den elastizitätsmodul bei verschiedenen holzwerkstoffen. Holz als Roh- und Werkstoff 

64, 385-391. DOI: 10.1007/s00107-006-0096-x 

Sydor, M., Pałubicki, B., 2019. Shape stability of chosen thin wood based panels after 

heating. Annals of WULS, Forestry and Wood Technology 106, 85-89. DOI: 

10.5604/01.3001.0013.7742 

Thoemen, H., Irle, M., Sernek, M., 2010. Wood-based panels: An introduction for 

specialists. Brunel University Press. Edited by Heiko Thoemen, Mark Irle and Milan Sernek. 

Burnel University Press, London. 

 



Biuletyn Informacyjny OB-RPPD 3-4 (2022) 180-192 

- 192 - 

Internet sources 

https://www.instalacjebudowlane.pl/10656-23-44-prawidlowa-temperatura-powietrza-w-

domu-i-mieszkaniu.html?isbn=10656-23-44-prawidlowa-temperatura-powietrza-w-

domu&idkat=i&nr=mieszkaniu (dostęp 01.08.2022) 

 

List of standards 

PN-EN 310:1994 Płyty drewnopochodne - Oznaczanie modułu sprężystości przy zginaniu 

i wytrzymałości na zginanie 

PN-EN 317:1999 Płyty wiórowe i płyty pilśniowe - Oznaczanie spęcznienia na grubość po 

moczeniu w wodzie 

PN-EN 319:1999 Płyty wiórowe i płyty pilśniowe - Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie 

w kierunku prostopadłym do płaszczyzn płyty 

PN-EN 622-5:2010 Płyty pilśniowe - Wymagania techniczne - Część 5: Wymagania dla płyt 

formowanych na sucho (MDF) 
 

Reviewed paper / Artykuł recenzowany 

Submitted / Zgłoszony: 02.12.2022 

Published online / Opublikowany online: 17.01.2023 



Biuletyn Informacyjny OB-RPPD 3-4 (2022) 

- 193 - 

Z ŻAŁOBNEJ KARTY 
 
 

Prof. dr hab. Janina Łęcka 
(12.02.1943-07.09.2022) 

 
Studia wyższe ukończyła w 1965 na UAM w Poznaniu, 

uzyskując tytuł magistra chemii. W latach 1965-1969 pracowała 

w przemysłowych laboratoriach badawczo-technologicznych. W 

latach 1969-1973 podjęła pracę na stanowisku starszego 

asystenta na Wydziale Technologii Chemicznej, Politechniki 

Poznańskiej, a w okresie 1973-1978 w Instytucie Krajowych 

Włókien Naturalnych w Poznaniu. W 1975 roku uzyskała stopień 

doktora nauk chemicznych na Politechnice Poznańskiej. Od 

1978 do 1998 r. pracowała w Katedrze Chemii Akademii 

Rolniczej w Poznaniu, początkowo na stanowisku adiunkta, 

a w latach 1990-1991 docenta. W 1990 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk 

technicznych w zakresie chemicznej technologii drewna, a w 2000 r. tytuł profesora nauk 

leśnych. W latach 1991-2005 piastowała stanowisko profesora nadzwyczajnego, a od 

2005 r. była zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1994-1998 pełniła 

funkcję kierownika Zakładu Chemii Ogólnej Katedry Chemii, a w okresie 1998-2009 Katedry 

Tworzyw Drzewnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w której pracowała do 

czasu przejścia na emeryturę w 2013 r. W latach 1996-2002 pełniła funkcję prodziekana 

ds. Studiów na WTD AR w Poznaniu. 

Profesor Łęcka uczestniczyła jako kierownik w 10 projektach badawczych, 

finansowanych przez KBN, MNiSzW oraz NCBiR, a Jej dorobek naukowy obejmuje ponad 

250 pozycji. Współpracowała z ośrodkami zagranicznymi w Zvoleniu (Słowacja), Gembloux 

(Belgia), Tallinie (Estonia). 

Zainteresowania naukowo-badawcze prof. dr hab. Janiny Łęckiej koncentrowały się na 

następujących zagadnieniach: 

- chemia środków wiążących stosowanych do wytwarzania tworzyw drzewnych, 

- zagospodarowanie odpadów roślin jednorocznych jako surowca w przemyśle tworzyw 

drzewnych, 

- poużytkowe tworzywa drzewne jako substytut wiórów w procesie wytwarzania płyt 

wiórowych, 

- kompozyty z cząstek lignocelulozowych i odpadowych polimerów termoplastycznych, 

- modyfikacja żywic klejowych celem zwiększenia ich reaktywności oraz polepszenia 

wytwarzanych przy ich użyciu płyt wiórowych, 
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- wpływ różnych czynników na emisję formaldehydu z tworzyw drzewnych oraz 

kształtowanie się jego stężeń w powietrzu pomieszczeń, 

- wpływ oddziaływania zmiennych warunków otoczenia na stabilność wymiarową 

i właściwości mechaniczne tworzyw konstrukcyjnych. 

Dorobek Pani Profesor, oprócz walorów naukowych i poznawczych odznaczał się 

wysokim potencjałem aplikacyjnym. Jeszcze pracując w Instytucie Włókien Naturalnych 

podjęła szeroko zakrojoną współpracę naukową z Instytutem Tworzyw Drzewnych i Katedrą 

Chemii Akademii Rolniczej w Poznaniu, w wyniku której opracowano technologię 

wytwarzania żywicy aminowej do sztucznej okleiny typu „finish” (patent: „Sposób 

wytwarzania spolikondensowanej żywicy melaminowo-formaldehydowej”) oraz technologię 

wytwarzania tych oklein. 

W połowie lat siedemdziesiątych Pani Profesor Łęcka włączyła się w prekursorki 

wówczas w kraju nurt badań nad emisją formaldehydu z tworzyw drewnopochodnych. 

Osiągnięte w tym zakresie rezultaty umożliwiły Jej opracowanie po raz pierwszy w Polsce 

metody pomiaru stężeń formaldehydu w powietrzu w zależności od warunków użytkowania 

tworzyw drewnopochodnych, która została szeroko wprowadzona w zapleczu badawczym 

przemysłu, określenie korelacji pomiędzy różnymi metodami pomiaru emisji formaldehydu 

oraz opracowanie nowych skutecznych metod ograniczania jego emisji z tworzyw 

drewnopochodnych (patenty: „Sposób zmniejszania emisji formaldehydu z płyt wiórowych” 

i „Sposób zmniejszania emisji formaldehydu z płyt wykonanych z cząstek 

lignocelulozowych”). W związku z osiągnięciami uzyskanymi w ramach tej tematyki 

Prof. J. Łęcka została powołana na sekretarza naukowego problemu resortowego MEN 

pt. „Badania nad ograniczaniem emisji substancji toksycznych z materiałów stosowanych 

w zabudowie wnętrz mieszkalnych”. Za szczególne osiągnięcie dokonane w ramach 

realizacji tego problemu, przy Jej znaczącym współudziale, uznać należy opracowanie 

we współpracy z Instytutem Technologii Drewna w Poznaniu technologii wytwarzania 

sztucznych oklein na nośniku papierowym o obniżonej emisji formaldehydu, wdrożonej 

w 1992 r. w ZPW w Wieruszowie. 

Do Jej osiągnięć naukowych i aplikacyjnych niewątpliwie należy zaliczyć współudział 

w opracowaniu technologii bioodpornych pilśniowych płyt porowatych (patent: „Sposób 

produkcji bioodpornych pilśniowych płyt porowatych”). 

Była promotorem 6 rozpraw doktorskich, recenzentem wielu rozpraw doktorskich, 

habilitacyjnych oraz wniosków o awanse naukowe. W trakcie kariery zawodowej była m.in. 

członkiem Prezydium Komisji Nauk Chemicznych Poznańskiego Oddziału PAN, Komisji 

Nauk Leśnych i Drzewnych Poznańskiego Oddziału PAN, Sądu Konkursowego Złoty Medal 

MTP w zakresie meblarstwa, Rady Programowej czasopisma naukowego Drewno-Wood, 

Rady Naukowej Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, Stowarzyszenia Producentów 

Płyt Drewnopochodnych w Polsce. 
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Za osiągnięcia naukowe została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 

Złotym za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznakami 

honorowymi „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” i „Zasłużony dla Uniwersytetu 

Przyrodniczego”. 

 

Cześć Jej pamięci! 

Dorota Dziurka 
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STATYSTYKA 
 
 

Analiza rynku płyt drewnopochodnych na świecie 
na podstawie danych FAOSTAT 

 
W poprzednich numerach BI 3-4/2021, 1-2/2022, przedstawiono dane statystyczne 

z FAOSTAT dotyczące wielkości produkcji (tys. m
3
), importu, eksportu, obliczoną 

konsumpcję (produkcja+import-eksport) oraz dynamikę wzrostu produkcji z roku na rok, dla 

różnych rodzajów płyt drewnopochodnych: MDF/HDF, HB, pozostałych płyt pilśniowych 

(oFB), płyt wiórowych (PB), płyt OSB oraz sklejki. Były to dane za lata 2000-2020 (przekrój 

co 5 lat oraz rok 2019) z całego świata z podziałem na kontynenty oraz kraje z największą 

wielkością produkcji tych płyt. 

W obecnym numerze znajdują się dane statystyczne z FAOSTAT, za te same lata 

dotyczące cen importu i eksportu w $ za m
3
 obliczonej na podstawie wartości 

(w tys. $)/wielkość produkcji (w tys. m
3
). Dane dotyczą tak jak w poprzednich 

opracowaniach największych producentów na świecie. Dodatkowo podano dynamikę cen 

z roku na rok. We wszystkich tabelach kraje zamieszczono tak jak w poprzednich 

opracowaniach w kolejności od krajów z największą produkcją do tych z mniejszą. 

Na ceny płyt mają wpływ różne czynniki ceny drewna i środków chemicznych, wielkość 

popytu, stawki frachtowe. Z powodu niedostatecznych informacji, w jakim stopniu 

poszczególne czynniki wpływają na ceny, ich analiza wydaje się niemożliwa. 

Liczby zwykle odzwierciedlają całkowite dochody producentów i importerów 

(z wyłączeniem kosztów logistyki, podatków i taryf, które zostają uwzględnione w końcowej 

cenie konsumpcyjnej). 

 

Handel płytami MDF/HDF na świecie 

W latach 2000-2020 ceny płyt MDF/HDF, w krajach z największą produkcją, były bardzo 

zróżnicowane: importu za m
3 

w przedziale 122-762 $, eksportu 112-617 $ z tendencją 

przeważnie wzrostową. W większości z analizowanych krajów można zaobserwować, że 

ceny importowanych płyt przeważnie były wyższe od cen eksportu. Wyjątkiem są Niemcy 

i Polska gdzie ceny eksportu były wyższe od cen importu. 

W analizowanym okresie Chiny były największym producentem, jak również jednym 

z większych importerów i eksporterów płyt MDF/HDF na świecie. Ceny importowanych płyt 

w Chinach wzrastały z 139 $ za m
3
 w 2000 r. do 494 $ za m

3
 w 2019 r. Ceny eksportu płyt 

również wzrastały i zrównały się w 2019 r. z ceną importu. W 2020 r. nastąpił jednoczesny 

spadek cen importu z 494 do 414 $ za m
3 
i eksportu z 494 do 394 $ za m

3
. 

Brazylia pomimo wysokiej wielkości produkcji płyt MDF/HDF miała niski poziom handlu 

tymi płytami, co wyraźnie wpłynęło na zróżnicowane ceny. W analizowanym czasie ceny 
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marginalnego importu wahały się w szerokim zakresie 143-762 $ za m
3
, podobnie ceny 

niewielkiego eksportu znajdowały się w przedziale 160-617 $ za m
3
. 

W Turcji import początkowo był wysoki, w ostatnich latach 2019-2020 był niewielki. Ceny 

importowanych płyt MDF/HDF miały tendencję rosnącą z 222 do 485 $ za m
3
 w 2019 r. 

W analizowanym okresie wielkość eksportu wzrastała. Ceny eksportowanych płyt 

początkowo wzrastały z 248 do 443 $ za m
3 

w 2015 r. następnie spadły do 326 $ za m
3 

w 2019 r. W 2020 r. ceny importu spadły do 468 $ za m
3
, a eksportu wzrosły do 360 $ 

za m
3
. 

W Niemczech w latach 2000-2020 wielkość importu płyt MDF/HDF była wysoka. Ceny 

importu tych płyt w latach 2000-2015 wzrastały od najniższych 122 do 535 $ za m
3
. 

W 2020 r. ceny nieznacznie spadły do 509 $ za m
3
 w 2020 r., pomimo to były w tym czasie 

jednymi z najwyższych na tle analizowanych krajów. W analizowanym okresie zarówno 

wielkość jak i ceny eksportowanych płyt MDF/HDF były najwyższe wśród analizowanych 

krajów, ceny wzrastały z 360 $ za m
3
 w 2000 r. do 614 $ za m

3
 w 2020 r. 

W Tajlandii w analizowanym okresie wielkość importu płyt MDF/HDF była marginalna 

z zróżnicowanymi cenami w przedziale 175-623 $ za m
3
. Wielkość eksportu wzrastała, 

a ceny eksportu płyt były przeważnie najniższe na świecie, początkowo w latach 2000-2010 

wzrastały z 112 $ za m
3
 do 244 $ za m

3
, następnie spadły do 199 $ za m

3
 w 2020 r. 

W Polsce latach 2000-2020 w zarówno wielkość importu jak i eksportu płyt MDF/HDF 

wzrastała z upływem lat. Ceny importowanych płyt początkowo wzrastały z 190 $ za m
3
 

w 2000 r. do 350 $ za m
3
 w 2010, następnie spadły i utrzymywały się na poziomie ok. 300 $ 

za m
3
. Ceny eksportu płyt MDF/HDF wahały się od 204 $ za m

3
 w 2000 r. do 402 $ za m

3
 

w 2019 r. W 2020 r. wynosiły 399 $ za m
3
. 

W Rosji w analizowanym okresie wielkość importu była średnia a eksportu płyt 

MDF/HDF wzrastała w szybkim tempie. Ceny importowanych płyt wahały się w przedziale 

od 299 do 515 $ za m
3
. Ceny eksportowanych płyt początkowo wzrosły z 172 $ za m

3
 

w 2005 r. do 410 $ za m
3
 w 2010 r., następnie spadły znacząco z 410 do 257 $ za m

3
 

w 2020 r. 
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Tabela 1. Ceny importu i eksportu płyt MDF/HDF największych producentów w latach 2000-2020 
 

Kraj Rok 
Import Eksport 

Ceny w $ za m3 Dynamika cen Ceny w $ za m3 Dynamika cen 

Chiny 

2000 139 
 

370 
 

2005 155 12% 135 -64% 

2010 315 103% 457 239% 

2015 405 29% 464 2% 

2019 494 22% 494 6% 

2020 414 -16% 394 -20% 

Brazylia 

2000 200 
 

220 
 

2005 143 -29% 160 -27% 

2010 306 114% 617 286% 

2015 458 50% 236 -62% 

2019 416 -9% 234 -1% 

2020 762 83% 228 -3% 

Turcja 

2000 222 
 

248 
 

2005 265 19% 265 7% 

2010 395 49% 409 54% 

2015 292 -26% 443 8% 

2019 485 66% 326 -26% 

2020 468 -4% 345 6% 

Niemcy 

2000 122 
 

360 
 

2005 175 43% 450 25% 

2010 489 179% 572 27% 

2015 535 9% 572 0% 

2019 529 -1% 604 6% 

2020 509 -4% 614 2% 

Tajlandia 

2000 0 
 

112 
 

2005 191 0% 126 13% 

2010 623 226% 244 94% 

2015 175 -72% 237 -3% 

2019 611 249% 199 -16% 

2020 526 -14% 191 -4% 

Polska 

2000 190 
 

204 
 

2005 291 53% 349 71% 

2010 357 23% 326 -7% 

2015 303 -15% 315 -3% 

2019 294 -3% 402 28% 

2020 300 2% 399 -1% 

Rosja 

2000 506 
   

2005 299 -41% 172 
 

2010 515 72% 402 134% 

2015 420 -18% 305 -24% 

2019 419 0% 290 -5% 

2020 369 -12% 257 -11% 
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Handel płytami HB na świecie 

W latach 2000-2020 ceny płyt HB w krajach z największą produkcją, były bardzo 

zróżnicowane: import za m
3 

w przedziale 111-1650 $, eksport 114-639 $. W większości 

z analizowanych krajów można zaobserwować, że ceny importu były wyższe od cen 

eksportu. 

Chiny, które są największym producentem płyt HB na świecie, w analizowanym okresie 

miały przeważnie najwyższe ceny tych płyt spośród analizowanych krajów. Ceny importu 

wyraźnie związane z jego wielkością. W latach 2000-2005 przy większej ilości 

importowanych płyt HB, ceny były niższe w granicach 439-491 $ za m
3
. W latach 

2010-2020, gdy wielkość importu była niska, ceny były wyższe w przedziale 715-1134 $ 

za m
3
. Wielkość eksportu była stabilna i wysoka na tle analizowanych krajów, ceny 

zróżnicowane; w latach 2000-2010 wzrastały z 331 do 639 $ za m
3
, następnie spadły do 

392 $ za m
3
 w 2020 r. 

W Białorusi w latach 2000-2015 wielkość produkcji płyt HB była zróżnicowana, natomiast 

import jak i eksport był niewielki. Miało to wpływ na duże wahania cen zarówno importu tych 

płyt 267-1650 $ za m
3
 jak i eksportu 128-535 $ za m

3
. W latach 2019-2020 znacząco 

wzrosła wielkości produkcji i eksportu. Miało to również wpływ na ceny eksportu płyt HB, 

które były w tym czasie najniższe wśród analizowanych krajów w granicach 281-340 $ 

za m
3
. Import płyt pozostawał niewielki z cenami ok. 350 $ za m

3
. 

W Ukrainie w analizowanym okresie import płyt HB był niewielki z zróżnicowanymi 

cenami za m
3 

w przedziale 192-1113 $. Eksport płyt początkowo (w latach 2000-2005) był 

marginalny z niskimi cenami, później w latach 2010-2020 niewielki z cenami w przedziale 

296-398 $ za m
3
. 

W Rosji w analizowanym okresie wielkość importu i eksportu płyt HB była duża 

z wyraźną tendencją spadkową. Występowała duża różnica w cenach importu i eksportu, 

ceny importu były dużo wyższe. Ceny importowanych płyt początkowo (w latach 2000-2005) 

były na poziomie poniżej 300 $ za m
3
. W latach 2010-2019 ceny importu wzrosły do 674 $ 

za m
3
, następnie spadły do 400 $ za m

3
 w 2020 r. Ceny eksportu płyt były przeważnie 

najniższe spośród analizowanych krajów i wynosiły od 114 $ w 2000 r. do 266 $ za m
3
 

w 2020 r. 

W Brazylii import płyt HB był marginalny przeważnie z wysokimi cenami powyżej 500 $ 

za m
3
. Wyjątkiem jest 2005 r. gdzie import był większy z niska ceną 111 $ za m

3
. Wielkość 

eksportu płyt była dużo większa, ceny początkowo wzrosły z 295 $ za m
3
 w 2000 r. do 627 $ 

za m
3
 w 2010 r., następnie spadły i utrzymywały się do 2020 r. na poziomie ok. 400 $ za m

3
. 

Z danych FAOSTAT wynika, że w Tajlandii w latach 2000-2020 wielkość importu płyt HB 

była również marginalna z zróżnicowanymi cenami w przedziale 403-862 $ za m
3
. Eksport 

płyt był średniej wielkości z stale rosnącymi cenami z 235 $ w 2000 r. do 485 $ za m
3
 

w 2020 r. 
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Tabela 2. Ceny importu i eksportu płyt HB największych producentów w latach 2000-2020 
 

Kraj Rok 
Import Eksport 

Cena w $ za m3 Dynamika cen Cena w $ za m3 Dynamika cen 

Chiny 

2000 491 
 

331 
 

2005 439 -11% 522 58% 

2010 715 63% 639 22% 

2015 911 27% 606 -5% 

2019 959 5% 549 -9% 

2020 1134 18% 392 -29% 

Białoruś 

2000 267 
 

136 
 

2005 1650 518% 535 293% 

2010 646 -61% 128 -76% 

2015 620 -4% 411 221% 

2019 375 -40% 340 -17% 

2020 346 -8% 281 23% 

Ukraina 

2000 782 
 

263 
 

2005 192 -75% 154 -41% 

2010 412 115% 296 92% 

2015 1113 170% 384 30% 

2019 361 -68% 355 -8% 

2020 367 2% 398 12% 

Rosja 

2000 276 
 

114 
 

2005 213 -23% 301 164% 

2010 493 131% 272 -10% 

2015 440 -11% 228 -16% 

2019 674 53% 248 9% 

2020 400 -41% 266 7% 

Brazylia 

2000 0 
 

295 
 

2005 111 0% 407 38% 

2010 1094 886% 627 54% 

2015 515 -53% 404 -36% 

2019 661 28% 331 -18% 

2020 862 30% 393 19% 

Tajlandia 

2000 536 
 

235 
 

2005 514 -4% 317 35% 

2010 683 33% 397 25% 

2015 862 26% 411 4% 

2019 506 -41% 455 11% 

2020 403 -20% 485 7% 

USA 

2000 259 
 

267 
 

2005 603 133% 303 13% 

2010 357 -41% 309 2% 

2015 375 5% 313 1% 

2019 493 31% 292 -7% 

2020 512 4% 300 3% 
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W analizowanym okresie w USA ceny handlu płyt HB były zróżnicowane. W latach 

2000-2005 ceny importowanych płyt wzrastały z 259 do 603 $ za m
3
, następnie spadły do 

357 $ za m
3
 w 2010 r., po czym ponownie wzrastały do 512 $ za m

3
 w 2020 r. Ceny 

eksportowanych płyt w tym czasie były bardziej ustabilizowane - w granicach 267-309 $ 

za m
3
, w 2020 r. wynosiły 300 $ za m

3
. 

 

Handel płytami oFB na świecie 

Ceny handlu płyt oFB w krajach z największą produkcją, w analizowanym okresie były 

zróżnicowane. Ceny importowanych płyt wahały się od najniższej w Chinach 71 $ za m
3
 

w 2000 r., do najwyższej w Tajlandii 1717 $. za m
3 

w 2010 r. Ceny eksportowanych płyt były 

również w szerokim zakresie od 72 $. za m
3 

w 2000 r. w Tajlandii do 574 $. za m
3
 w 2010 r. 

w Chinach. Rozbieżność cen była często spowodowana wielkością handlu. Najwyższe ceny 

importowanych płyt występowały w krajach, które miały bardzo niskie wielkości importu: 

Japonia i Tajlandia, a najniższe w Chinach i Niemczech gdzie import był największy. Ceny 

eksportowanych płyt były najniższe w Niemczech, Tajlandii i Polsce gdzie wielkość eksportu 

była wysoka, a najwyższe w krajach z niskim eksportem w Japonii, Chinach i Indonezji. 

USA produkowały w analizowanym okresie najwięcej płyt oFB na świecie. W latach 

2000-2015 ceny importu tych płyt rosły z 186 do 372 $ za m
3
, natomiast eksportu spadały 

z 350 do 229 $ za m
3
. W okresie 2015-2020 sytuacja się odwróciła i ceny importowanych 

płyt spadły do 193 $ za m
3
, a eksportowanych wzrosły do 258 $ za m

3
. 

Niemcy przy dużej wielkości produkcji dużo też importowały i eksportowały płyt oFB. 

Ceny handlu w okresie 2000-2010 rosły, importu z 103 do 401 $ za m
3
, eksportu z 108 do 

431 $ za m
3
. Następnie ceny te spadły do 129 $ za m

3
 w 2019 r. i utrzymywały się na niskim 

poziomie. W ostatnich latach ceny płyt oFB zarówno importowanych jak i eksportowanych 

były najniższe wśród analizowanych krajów. W 2020 r. cena importowanych płyt oFB 

wynosiła 128 $ za m
3
, a eksportowanych - 122 $ za m

3
. 

W Polsce w analizowanym okresie wielkość importu płyt oFB była marginalna, 

ze zróżnicowanymi cenami w przedziale 157-698 $ za m
3
. Z danych FAOSTAT wynika, że 

Polska była w tym okresie największym eksporterem płyt oFB na świecie. Ceny eksportu 

tych płyt latach 2000-2015 rosły z 94 do 235 $ za m
3
,
 
następnie nieznacznie spadły 

i utrzymywały się na poziomie ok. 215 $ za m
3
. 

Japonia, pomimo dużej wielkości produkcji miała bardzo ubogi handel płytami oFB. 

Zarówno eksport jak i import były marginalne z wysokimi cenami. Importowane płyty 

z cenami w przedziale 385-546 $ za m
3
, a eksportowane 123-554 $ za m

3
. 

W Tajlandii import płyt oFB był marginalny z cenami w zakresie 138-717 $ za m
3
. 

Eksport początkowo był marginalny, później po 2010 r. wzrósł i był dość wysoki. Ceny 

eksportowanych płyt wahały się od 72 $ za m
3
 w 2000 r. do 241 $ za m

3
 w 2022 r. 



Biuletyn Informacyjny OB-RPPD 3-4 (2022) 

- 202 - 

Tabela 3. Ceny importu i eksportu płyt oFB największych producentów w latach 2000-2020 
 

Kraj Rok 
Import Eksport 

Cena w $ za m3 Dynamika cen Cena w $ za m3 Dynamika cen 

USA 

2000 186 
 

350 
 

2005 263 41% 305 -13% 

2010 347 32% 256 -16% 

2015 372 7% 229 -11% 

2019 226 -39% 255 11% 

2020 193 -15% 258 1% 

Niemcy 

2000 103 
 

108 
 

2005 256 149% 200 85% 

2010 401 57% 431 116% 

2015 161 -60% 123 -71% 

2019 129 -20% 120 -2% 

2020 128 -1% 122 2% 

Polska 

2000 157 
 

94 
 

2005 172 10% 123 31% 

2010 244 42% 205 67% 

2015 698 186% 235 15% 

2019 292 -58% 212 -10% 

2020 372 27% 218 3% 

Japonia 

2000 302 
 

252 
 

2005 385 27% 350 39% 

2010 432 12% 539 54% 

2015 546 42% 554 3% 

2019 543 26% 180 -68% 

2020 386 -29% 123 -32% 

Tajlandia 

2000 138 
 

72 
 

2005 167 0% 199 176% 

2010 717 329% 212 7% 

2015 606 -15% 186 -12% 

2019 234 -61% 239 28% 

2020 229 -2% 241 1% 

Chiny 

2000 71 
 

147 
 

2005 94 32% 161 10% 

2010 234 149% 574 257% 

2015 194 -17% 478 -17% 

2019 232 20% 353 -26% 

2020 265 14% 389 10% 

Indonezja 

2000 81 
 

40 
 

2005 101 25% 157 293% 

2010 112 11% 163 4% 

2015 187 67% 268 64% 

2019 174 -7% 481 79% 

2020 228 31% 543 13% 
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W latach 2000-2005 Chiny importowały dużo płyt oFB w niskich cenach 71-94 $ za m
3
. 

Po wzroście produkcji import był niewysoki z średnimi cenami ok. 200 $ za m
3
. Eksport 

początkowo wyższy z cenami ok. 150 $ za m
3
, następnie w latach 2010-2020 był niski 

z wysokimi cenami eksportowanych płyt wahającymi się w przedziale 353-574 $ za m
3
. 

W Indonezji w analizowanym okresie import i eksport płyt oFB był niewielki z cenami 

z tendencja wzrostową. Ceny importowanych płyt oFB wzrastały z 81 do 228 $ za m
3
, 

a eksportowanych z 40 do 543 $ za m
3
 i były w ostatnich latach jednymi z najwyższych 

wśród analizowanych krajów. 

 

Handel płytami PB na świecie 

W analizowanym okresie ceny handlu płytami PB w krajach z największą produkcją 

wynosiły przeważnie ok. 200-300 $ za m
3
. Ceny importu znajdowały się w przedziale od 136 

do 394 $ za m
3
. Najniższe ceny importowanych płyt miała Polska, która jest jednym 

z największych importerów płyt PB na świecie. Wyższe ceny były w krajach, które miały 

niską wielkości importu jak Turcja i Brazylia. W cenach eksportu płyt PB występowały 

większe wahania od 80 do 585 $ za m
3
. W latach 2000-2020 najniższe ceny 

eksportowanych płyt miała przeważnie Rosja, a najwyższe miały głównie Chiny i USA, gdzie 

ceny eksportu były wyższe od cen importu. W większości analizowanych krajów można 

zaobserwować, że najwyższe ceny handlu płytami PB występowały w latach 2010-2015. 

Chiny były w ostatnich latach największym producentem płyt PB na świecie, mimo to 

import był dość wysoki. Ceny importowanych płyt w latach 2000-2015 wzrastały z 176 do 

277 $ za m
3
. W ostatnich latach 2015-2020 ceny importu płyt spadły z 277 do 217 $ za m

3
. 

Eksport był dużo niższy, początkowo z cenami w przedziale 200-262 $ za m
3
, następnie 

ceny wzrosły aż do 585 $ za m
3
 w 2015 r., po czym spadły do 271 $ za m

3
 w 2019 r. 

W 2020 r. ceny eksportu były znów najwyższe spośród analizowanych krajów i wynosiły 

542 $ za m
3
. 

W Rosji import płyt PB nie był wysoki, ceny średnie, eksport był duży, za to z niskimi 

cenami. Ceny importowanych płyt w latach 2000-2015 wzrastały z 155 do 286 $ za m
3
, 

następnie spadły w okresie 2015-2020 z 286 do 199 $ za m
3
. Eksportowane płyty PB miały 

zróżnicowane ceny, które wahały się w granicach 80-208 $ za m
3
. płyt PB. 

Z danych FAOSTAT wynika, że w analizowanym okresie Niemcy importowały najwięcej 

płyt PB na świecie. Były też na trzecim miejscu pod względem wielkości produkcji tych płyt 

oraz wielkości eksportu. Ceny zarówno importu jak i eksportu płyt PB były średnie i mniej 

zróżnicowane na tle pozostałych krajów. Ceny importowanych płyt w tym czasie wynosiły od 

215 do 282 $ za m
3
, a eksportowanych 226-340 $ za m

3
. 

W Polsce również mimo dużej wielkości produkcji płyt PB wielkość importu była wysoka, 

eksportu natomiast średnia, kilkukrotnie mniejsza. Polska wśród analizowanych krajów 

importowała płyty w najniższych cenach w przedziale 136-220 $ za m
3
. Ceny 

eksportowanych płyt były stosunkowo stabilne wynosiły od 200 do 252 $ za m
3
. 



Biuletyn Informacyjny OB-RPPD 3-4 (2022) 

- 204 - 

Tabela 4. Ceny importu i eksportu płyt PB największych producentów w latach 2000-2020 
 

Kraj Rok 
Import Eksport 

Cena w $ za m3 Dynamika cen Cena w $ za m3 Dynamika cen 

Chiny 

2000 176 
 

241 
 

2005 179 2% 200 -17% 

2010 216 21% 262 31% 

2015 277 28% 585 123% 

2019 257 -7% 271 -54% 

2020 217 -16% 542 100% 

Rosja 

2000 155 
 

80 
 

2005 200 29% 208 160% 

2010 283 42% 168 -19% 

2015 286 1% 128 -24% 

2019 225 -21% 153 20% 

2020 199 -12% 148 -3% 

Niemcy 

2000 215 
 

226 
 

2005 275 28% 251 11% 

2010 282 3% 340 35% 

2015 264 -6% 302 -11% 

2019 279 6% 291 -4% 

2020 273 -2% 288 -1% 

Polska 

2000 136 
 

200 
 

2005 177 30% 211 5% 

2010 220 24% 252 19% 

2015 173 -21% 238 -6% 

2019 182 5% 234 -2% 

2020 193 6% 235 0% 

Turcja 

2000 166 
 

206 
 

2005 186 12% 155 -25% 

2010 179 -4% 235 52% 

2015 319 78% 195 -17% 

2019 249 -22% 196 1% 

2020 257 3% 182 -7% 

USA 

2000 168 
 

280 
 

2005 189 13% 237 -15% 

2010 244 29% 838 254% 

2015 278 14% 761 -9% 

2019 239 -14% 315 -59% 

2020 205 -14% 334 6% 

Brazylia 

2000 200 
 

227 
 

2005 180 -10% 259 14% 

2010 283 57% 397 53% 

2015 345 22% 236 -41% 

2019 394 14% 200 -15% 

2020 242 -39% 169 -16% 
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W Turcji import był niewielki z zróżnicowanymi cenami w przedziale 166-319 $ za m
3
, 

eksport średniej wielkości i miał jedne z niższych cen (w zakresie 155-190 $ za m
3
). 

W latach 2000-2020 USA było również jednym z większych importerów płyt PB na 

świecie. Ceny importowanych płyt początkowo rosły z 168 do 278 $ za m
3
, w ostatnich 

latach spadły do ok. 205 $ za m
3
 w 2020 r. Eksport wielkością był kilkukrotnie niższy, 

w latach 2000-2015 z różnymi cenami w zakresie 237-838 $ za m
3
. W latach 2019-2020 

ceny eksportu płyt były najniższe wśród analizowanych krajów średnio ok. 325 $ za m
3
. 

W Brazylii w analizowanym okresie import płyt PB był niewielki z zróżnicowanymi cenami 

w przedziale 180-394 $ za m
3
. Eksport początkowo był niewielki, a ceny wzrastały z 227 do 

397 $ za m
3
, następnie wraz z wzrostem wielkości spadły do 169 $ za m

3
 w 2020 r. 

 

Handel płytami OSB na świecie 

W analizowanym okresie w krajach z największą produkcją ceny importu płyt OSB 

wahały się w przedziale 82-339 $ za m
3
, a eksportu 118-396 $ za m

3
. Ceny importowanych 

i eksportowanych płyt były przeważnie najwyższe w Rosji i Polsce, natomiast najwyższe 

były przeważnie w Niemczech, a w 2020 r. w USA, Kanadzie i Chinach. W pozostałych 

z analizowanych krajów można zaobserwować, że najwyższe ceny występowały w latach 

2005-2010, a rok 2020 zaliczył spadki cen płyt OSB. Należy wziąć jednak pod uwagę, że 

dane te mogą być jeszcze niedoszacowane i ulec zmianie w kolejnym opracowaniu. 

Z danych FAOSTAT wynika, że w analizowanym okresie USA były zarówno 

największym producentem jak i importerem płyt OSB na świecie. Ceny importowanych płyt 

wahały się od 188 $ za m
3
 w 2000 r. do 339 $ za m

3
 w 2020 r. Eksport ilościowo był 

wielokrotnie niższy od importu z przeważnie wyższymi cenami w przedziale 242-339 $ 

za m
3
. 

Kanada była w analizowanym okresie największym eksporterem płyt OSB na świecie. 

Import był niewielki z zróżnicowanymi cenami w zakresie 155-337 $ za m
3
. Analizując dane 

eksportu można zauważyć zależność z importem w USA. W Kanadzie ceny 

eksportowanych płyt wahały się od 196 $ za m
3
 w 2000 r. do 337 $ za m

3
 w 2020 r. 

Chiny znalazły się na trzecim miejscu, co do wielkości produkcji płyt OSB, po 

dynamicznym wzroście po 2015 r. Pomimo to nadal importowały podobną ilość płyt OSB, co 

przed wzrostem, a eksport był niewielki. Ceny handlu były dość wyrównane. Ceny 

importowanych płyt znajdowały się w przedziale 209-296 $ za m
3
, a eksportu 231-334 $ 

za m
3
. Najwyższe ceny płyt OSB w Chinach występowały w 2020 r. 

Podobnie jak w Chinach w Rosji wielkość produkcji płyt OSB znacząco wzrosła po 

2015 r. Jednak przy wysokiej produkcji Rosja nadal importowała dużo płyt OSB. Ceny 

importowanych płyt wynosiły przeważnie ok. 200 $ za m
3
, z wyjątkiem 2010 r. gdzie średnia 

cena wynosiła 335 $ za m
3
. Eksport początkowo był niewielki z zróżnicowanymi cenami, 

wraz z wzrostem produkcji zwiększał się. Po 2015 r. ceny eksportu wynosiły ok. 210 $ 

za m
3
. 
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Tabela 5. Ceny importu i eksportu płyt OSB największych producentów w latach 2000-2020 
 

Kraj Rok 
Import Eksport 

Cena w $ za m3 Dynamika cen Cena w $ za m3 Dynamika cen 

USA 

2000 188 245,17 276 293,17 

2005 289 54% 242 -12% 

2010 247 -15% 300 24% 

2015 211 -27% 272 12% 

2019 197 -20% 330 10% 

2020 339 72% 339 3% 

Kanada 

2000 277 259,00 196 250,67 

2005 246 -11% 301 54% 

2010 263 7% 257 -15% 

2015 155 -37% 210 -30% 

2019 276 5% 203 -21% 

2020 337 22% 337 66% 

Chiny 

2000 - - - - 

2005 209 - 300 - 

2010 271 30% 231 -23% 

2015 252 21% 231 -23% 

2019 228 -16% 235 2% 

2020 296 30% 334 42% 

Rosja 

2000 175 212,00 - - 

2005 236 35% 348 -! 

2010 335 42% 118 -66% 

2015 143 -39% 211 -39% 

2019 203 -39% 221 87% 

2020 180 -11% 203 -8% 

Niemcy 

2000 205 273,33 396 300,33 

2005 297 45% 288 -27% 

2010 334 12% 319 11% 

2015 242 -19% 251 -13% 

2019 288 -14% 283 -11% 

2020 274 -5% 265 -6% 

Polska 

2000 82 201,00 179 234,17 

2005 212 159% 260 45% 

2010 288 36% 308 18% 

2015 183 -14% 188 -28% 

2019 229 -20% 244 -21% 

2020 212 -7% 226 -7% 

Czechy 

2000 - - - - 

2005 280 - 250 - 

2010 199 -29% 234 -6% 

2015 190 -32% 241 -4% 

2019 229 15% 237 1% 

2020 238 4% 255 8% 
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W latach 2000-2020 Niemcy pomimo dużej produkcji były jednym z większych 

importerów płyt OSB. Ceny zarówno importu jak i eksportu płyt OSB były stosunkowo 

wysokie na tle analizowanych krajów. Ceny importowanych płyt wahały się w przedziale 

205-334 $ za m
3
, a eksportowanych 251-396 $ za m

3
. 

W analizowanym okresie w Polsce wielkość importu płyt OSB była niższa od eksportu. 

Polska wśród analizowanych krajów importowała płyty w stosunkowo niskich cenach 

średnio ok. 200 $ za m
3
. Niższe ceny importowanych płyt były w 2000 r. (82 $ za m

3
), 

a wyższe w 2010 r. (288 $ za m
3
). Ceny eksportowanych płyt wahały się podobnie jak 

w większości analizowanych krajów w przedziale 179-308 $ za m
3
. 

Czechy z podobną w ostatnich latach wielkością produkcji, co Polska, eksportowały dwa 

razy więcej płyt OSB. Ceny importowanych płyt w analizowanych latach były podobne do 

tych z Rosji i Polski, w granicach 190-280 $ za m
3
. Ceny eksportowanych płyt były stabilne, 

wahały się w niewielkim przedziale od 234 do 255 $ za m
3
 w 2020 r. 

 

Handel sklejkami na świecie 

W latach 2000-2020 ceny sklejek w krajach z największą produkcją, były bardzo 

zróżnicowane: import za m
3 

w przedziale 111-772 $, eksport 214-1224 $. W większości 

z analizowanych krajów można zaobserwować, że ceny importu i eksportu sklejek wzrastały 

intensywnie do 2015 r., później ustabilizowały się. W analizowanym okresie przeważnie 

najniższe ceny importowanych sklejek miała Rosja, a najwyższe były w Indiach, Indonezji 

i Brazylii. We wszystkich tych krajach import był niewielki. W analizowanym okresie 

zdecydowanie najniższe ceny za m
3
 eksportu sklejek miała Brazylia, a najwyższe były 

w Japonii gdzie eksport był niewielki. 

Chiny były w latach 2000-2020 największym producentem i eksporterem sklejki na 

świecie, mimo to import również był dość wysoki. W latach 2000-2015 ceny handlu 

sklejkami wzrastały, importowane z 354 do 563 $ za m
3
, eksportowane z 303 do 539 $ 

za m
3
. W ostatnich latach widać było tendencję spadkową, ceny importu sklejek spadły 

z 563 $ za m
3
 w 2015 r. do 510 $ za m

3
 w 2020 r., a eksportu z 539 do 415 $ za m

3
. 

W Indiach wielkość importu i eksportu sklejki była niewielka, co wpłynęło zapewne na 

zróżnicowane ceny handlu. Ceny importowanych sklejek wahały się od 391 do 683 $ za m
3
, 

a eksportowanych od 391 do 683 $ za m
3
. 

Z danych FAOSTAT wynika, że w analizowanym okresie USA były największym 

importerem sklejki na świecie. W latach 2000-2015 wzrastały zarówno ceny importu sklejek 

z 358 do 630 $ za m
3
 jak i eksportu z 310 do 537 $ za m

3
. W ostatnich latach podobnie jak 

w Chinach ceny importowanych sklejek spadły z 630 $ za m
3
 w 2015 r. do 518 $ za m

3
 

w 2020 r., a eksportowanych z 537 do 420 $ za m
3
. 
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Tabela 6. Ceny importu i eksportu sklejek największych producentów w latach 2000-2020 
 

Kraj Rok 
Import Eksport 

Cena w $ za m3 Dynamika cen Cena w $ za m3 Dynamika cen 

Chiny 

2000 354 
 

303 
 

2005 343 -3% 333 10% 

2010 418 22% 451 35% 

2015 563 35% 539 20% 

2019 516 -8% 440 -18% 

2020 510 -1% 415 -6% 

Indie 

2000 391 
 

426 
 

2005 625 60% 629 48% 

2010 452 -28% 473 -25% 

2015 683 9% 539 -14% 

2019 598 32% 484 2% 

2020 552 -8% 442 -9% 

USA 

2000 358 
 

310 
 

2005 352 -2% 329 6% 

2010 544 55% 453 38% 

2015 630 79% 537 63% 

2019 528 -3% 439 -3% 

2020 518 -2% 420 -4% 

Indonezja 

2000 445 
 

385 
 

2005 648 46% 403 5% 

2010 433 -33% 620 54% 

2015 614 -5% 744 85% 

2019 477 10% 562 -9% 

2020 646 35% 608 8% 

Rosja 

2000 111 
 

226 
 

2005 309 178% 346 53% 

2010 478 55% 456 32% 

2015 333 8% 449 30% 

2019 472 -1% 414 -9% 

2020 295 -38% 397 -4% 

Japonia 

2000 376 
   

2005 409 9% 675 -45% 

2010 526 29% 714 6% 

2015 574 40% 413 -39% 

2019 546 4% 513 -28% 

2020 687 26% 509 -1% 

Brazylia 

2000 784 
   

2005 285 -64% 214 -21% 

2010 521 83% 289 35% 

2015 772 48% 307 6% 

2019 355 -54% 293 -5% 

2020 699 97% 312 6% 
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Indonezja była w analizowanym okresie czwartym, co do wielkości producentem i drugim 

z największych eksporterów sklejek na świecie. Import był niewielki z zróżnicowanymi 

cenami w przedziale 433 do 648 $ za m
3
. Ceny eksportowanych sklejek były wysokie 

w porównaniu do analizowanych krajów. W latach 2000-2015 wzrastały z 385 do 744 $ za 

m
3
, następnie spadły do 562 $ za m

3
 w 2019 r., po czym wzrosły do 608 $ za m

3 
w 2020 r. 

Jednym z większych producentów oraz eksporterów sklejki w tym czasie była Rosja. 

Import był niewielki z niskimi cenami w przedziale 111-478 $ za m
3
. Ceny eksportowanych 

sklejek były jedne z niższych, początkowo wzrastały z 226 $ za m
3
 w 2000 r. do 456 $ za m

3
 

w 2010 r., następnie spadły do 397 $ za m
3
 w 2020 r. 

W Japonii mimo wysokiej wielkości produkcji sklejki, wielkość importu była również 

wysoka. Ceny importowanych sklejek wzrastały z 376 $ za m
3
 w 2000 r. do 574 $ za m

3
 

w 2015 r., po czym nieznacznie spadły do 546 $ za m
3
 w 2019 r., następnie w 2020 r. 

wzrosły znacząco do 687 $ za m
3
. W analizowanym okresie w Japonii eksport sklejek był 

ilościowo niewielki z dużym zróżnicowaniem cen w przedziale 413-1224 $ za m
3
. 

W Brazylii w analizowanym okresie import sklejki był marginalny z zróżnicowanymi 

cenami. Eksport natomiast dość wyskoki z najniższymi cenami wśród analizowanych 

krajów. Ceny eksportu sklejki były dość stabilne i wynosiły ok. 300 $ za m
3
. 

Maria Ostrowska 



Biuletyn Informacyjny OB-RPPD 3-4 (2022) 

- 210 - 

KONFERENCJE, ZEBRANIA, WYDARZENIA 
 
 

Walne zebranie FPD w Gandawie w Belgii 
 

W dniach 29 czerwca - 1 lipca 2022 r. w Gandawie w Belgii odbyło się walne zebranie 

EPF (European Panel Federation), w którym wzięło udział ponad 150 uczestników. 

Spotkanie było zorganizowane przez członka Krajowego Stowarzyszenia EPF Fedustria, 

belgijską federację przemysłu tekstylnego, drzewnego i meblarskiego oraz należące do niej 

firmy członkowskie UNILIN i Norbord West Fraser Belgium. 

Na spotkaniu poinformowano o dobrych wynikach produkcyjnych w 2021 r., przy 

ogólnym wzroście produkcji o 9,8%. We wszystkich rodzajach płyt odnotowano wzrosty 

produkcji w stosunku do poprzedniego roku i w każdym przekroczono poziomy sprzed 

pandemii, pokazując odporność sektora i rosnące zainteresowanie opinii publicznej 

materiałami naturalnymi, takimi jak płyty drewnopochodne. Zwrócono jednak uwagę, że 

wyniki te należy traktować z ostrożnością, jeśli chodzi o rozwój sytuacji w 2022 r. 

Z rocznego raportu EPF 2021/22, który został zaprezentowany na zebraniu, wynika, że 

łącznie w Europie w 2021 r. wyprodukowano 63,7 mln m
3 
płyt drewnopochodnych, co 

skompensowało spadek o 2,1% w 2020 r. Wielkość produkcji w 2021 r. wzrosła o 7,6% 

w porównaniu z produkcją w 2019 r. 

Produkcja płyt wiórowych wzrosła w 2021 r. o 12% do 34 mln m
3
, a największym 

producentem w Europie z 18% udziałem w produkcji pozostały Niemcy. Wielkość 

wyprodukowanych płyt MDF wzrosła o 7,6% do 12,9 mln m
3
, przy czym Niemcy ponownie 

są największym producentem z 26% udziałem w rynku. Produkcja płyt OSB wzrosła o 2% 

do 7,2 mln m
3
 w 2021 r., produkcja płyt porowatych (softboard) - o 12,6% do 5,6 mln m

3
, 

wzrosła też produkcja sklejki o 12,2% do 3,2 mln m
3
. 

Przewodniczący EPF, Martin Brettenthaler, powiedział, że branża stoi teraz w obliczu 

bardzo skomplikowanej i wymagającej sytuacji. Odniósł się do wyzwań związanych 

z dostawami surowca drzewnego i chemikaliów, w których to dostawach panuje 

„zamieszanie”. Powiedział, że niektóre zakłady mają problemy z zapewnieniem 

wystarczającej ilości drewna, aby utrzymać produkcję. 

Na koniec tak skomentował sytuację: „Podobnie jak miasto Gandawa, nasz sektor 

zawsze był innowacyjny, dynamiczny i zrównoważony. Jestem przekonany, że pomoże nam 

to znaleźć szansę w dzisiejszym zamieszaniu, ale to już nie jest zwykły biznes. Dlatego 

potrzebujemy naszych polityków, aby pomogli nam zabezpieczyć potrzebną nam energię 

i potrzebne nam drewno, ale nie poprzez spalanie tego drugiego w celu dostarczenia tego 

pierwszego. To nie jest rozwiązanie ani na dłuższą, średnią, ani na krótką metę”. 
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Konflikt w Ukrainie i wynikające z niego sankcje spowodowały, że teraz pojawiła się 

jeszcze większa tendencja do spalania drewna w celu uzyskania energii, a tym samym 

konkurowania z przemysłem płytowym o surowiec drzewny. Brettenthaller odniósł się do 

wysokiej obecnie ceny drewna energetycznego, która wynosi ponad 400 euro za 

tonę.„Nasza branża naprawdę stoi w obliczu dużego niedoboru surowców”. 

Następnie przewodniczący FPD przedstawił 5 nowych kierunków strategicznych EPF: 

przemysł wzorcowy, klimat, dostępność drewna, harmonizacja i regulacje. 

 

 

 

Informacje te były poparte krótkim filmem i arkuszem informacyjnym, które można 

znaleźć na stronie internetowej EPF: www.europanels.org. 5 kierunków strategicznych to 

główne obszary działalności EPF w nadchodzących latach. 

Pomimo niespokojnych czasów przynoszących wiele wyzwań, EPF oczekuje na 

odegranie w nadchodzących latach swojej roli, jako branży wzorcowej w gospodarce, 

w środowisku i w społeczeństwie. Symbolizowało to dzwonienie przez pana Brettenthalera 

i panią Hoflack dzwonkiem wykonanym z płyt drewnopochodnych. 

EPF ma nadzieję zapoczątkować nową erę zrównoważonego rozwoju w budownictwie, 

meblarstwie, przemyśle opakowaniowym i innych rynkach obsługiwanych przez 

innowacyjny, przyjazny dla klimatu przemysł płytowy. 

Walne Zgromadzenie EPF przyjęło rezygnację pana Bernarda Thiersa, dyrektora 

generalnego UNILIN ze stanowiska wiceprezesa i członka zarządu, dziękując mu gorąco za 

wiele cennych lat służby i wsparcia. Pan Pablo Figueroa López, członek Komitetu 

Wykonawczego FINSA, zastąpi pana Thiersa. Pani Veronique Hoflack, prezes paneli 

UNILIN, została wybrana do zarządu. 

https://europanels.org/press-release-epf-reports-strong-2021-results-but-is-cautious-for-2022-launches-5-

strategic-directions-announces-board-changes-and-rings-in-an-era-of-sustainability-at-their-agm-2022-in-

ghent/ - dostęp 01.07.2022 

https://www.ttjonline.com/news/european-wood-panel-production-grows-10-in-2021-9835798/ - dostęp 

04.08.2022 

 
 

Sympozjum dotyczące płyt drewnopochodnych 
w Hamburgu 

 
W dniach 12-14 października br. w Hamburgu EPF zorganizowało12. edycję Sympozjum 

dotyczącego aktualnych zagadnień płyt drewnopochodnych. Edycja 2020 została odwołana 

z powodu pandemii COVID19 i ograniczeń, które uniemożliwiły duże zgromadzenie. 
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Jak poprzednio, na Sympozjum spotykali się przedstawiciele przemysłu płyt 

drewnopochodnych, przemysłu zaopatrującego, dostawców technologii, firm 

konsultingowych, badawczych, edukacyjnych i szkoleniowych z Europy i spoza niej. 

Spotkanie to ponownie zostało zorganizowane we współpracy z WKI-Fraunhofer Institutfür 

Holzforschung oraz przy wsparciu iVTH i Hywax (dawniej SasolWax). 

Wydarzenie rozpoczęło się od sesji plenarnej, podczas której prezenterami byli: prezes 

EPF i dyrektor generalny SWISS KRONO Group pan Martin Brettenthaler i pan Ediego 

Snaidero, przewodniczący Europejskiej Konfederacji Przemysłu Meblarskiego (EFIC), po 

czym przemówienie wygłosił dyrektor zarządzający Konfederacji Europejskiego Przemysłu 

Papierniczego (CEPI), Jori Ringman. Podczas obrad omawiano następujące tematy: 

- globalny rozwój przemysłu płyt drewnopochodnych ze szczególnym uwzględnieniem 

konfliktu Rosja-Ukraina, 

- aktualne i przyszłe wydarzenia w branży meblarskiej oraz współpraca z dostawcami płyt 

drewnopochodnych, 

- trzy sposoby na złagodzenie zmian klimatycznych; jak zwiększyć wpływ przemysłów 

leśnych na klimat, 

- jak zmienia się europejski przemysł budowlany - perspektywy budowy nowych obiektów 

i remonty już istniejących do 2024 r., 

- większy zrównoważony rozwój, ale mniej surowców - jak branża płytowa może poradzić 

sobie ze zmieniającymi się warunkami pozyskiwania i nowymi przepisami, 

- w kierunku celów unijnego zielonego ładu i gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez 

innowacyjne partnerstwo w zakresie badań, przemysłu i związków zawodowych: 

Wood4Bauhaus Alliance 

- zrównoważona chemia dla zrównoważonego przemysłu, 

- chemia w płytach drewnopochodnych: aktualna sytuacja, osiągnięcia, wyzwania, 

- środki hydrofobowe w przemyśle płyt drewnopochodnych - dyspersje woskowe, jako 

środki hydrofobowe, 

- ocena smarów olejowych do łańcuchów i pasów; znaczenie danych testowych 

z laboratorium dla produkcji, 

- nowa technologia w produkcji płyt: niskotemperaturowa suszarka taśmowa do suszenia 

wiórów w produkcji płyt wiórowych i OSB, 

- zastosowanie organicznego obiegu Rankine'a (ORC) i przemysłowej pompy ciepła do 

efektywności energetycznej i redukcji CO2 w przemyśle płytowym, 

- krytyczny przegląd wartości TVOC, 

- w jaki sposób spektroskopia laserowa może wnieść innowacyjny wkład w optymalizację 

badań emisji HCHO w zakładowej kontroli produkcji, 

- model obliczeniowy WKI 2.0 - Emisja formaldehydu z płyt wiórowych, 

- krajowe i europejskie wymagania dotyczące emisji lotnych związków organicznych (LZO) 

z wyrobów budowlanych: aktualny stan wiedzy na temat płyt drewnopochodnych, 
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- najnowocześniejsze symulacje komputerowe w branży płyt drewnopochodnych, 

- 3 nowe systemy monitorowania procesów w produkcji materiałów drewnopochodnych 

z wykorzystaniem ciągłego spektroskopowego pomiaru in-line, 

- połączenie suszenia konwekcyjnego i mikrofalowego w celu zwiększenia suszenia 

i efektywności energetycznej produkcji płyt cementowo-drzazgowych (CBPB), 

- w kierunku inteligentnego i niezależnego wykorzystania danych - optymalizacja produkcji 

płyt drewnopochodnych poprzez wymianę danych w łańcuchu dostaw. 

XIII Europejskie Sympozjum Materiałów Drewnopochodnych zaplanowano na 9-11 

października 2024 r. 

https://europanels.org/press-release-programme-of-the-european-wood-based-panels-symposium-on-13-14-

october-2022-in-hamburg-germany/ - dostęp 15.10.2022  

https://express.converia.de/frontend/index.php?folder_id=3711&page_id= - dostęp 05.10.2022 

 
 

Targi DREMA 2022 
 

W dniach 13-16 września 2022 r. w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Maszyn, 

Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA. W Europie 

Środkowowschodniej targi te wymieniane są wśród największych i najważniejszych wystaw 

branżowych, są wizytówką polskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego oraz 

przestrzenią do nawiązywania i podtrzymywania relacji biznesowych. 

Targi DREMA 2022 wraz z salonami Furnica i Sofab pozwoliły na kompleksowe 

zaprezentowanie rozwiązań technologicznych dla przemysłu drzewnego i meblarskiego (od 

surowców, materiałów i komponentów do zaawansowanych technologicznie maszyn 

i urządzeń do produkcji mebli). W ramach poznańskich targów były prezentowane 

rozwiązania dedykowane obróbce drewna, przemysłowi meblarskiemu i tartacznemu oraz 

produkcji energii z drewna. 

Tegoroczna edycja była szczególna z trzech powodów. Po pandemicznym przestoju 

wzrosło zainteresowanie nowymi rozwiązaniami. Dlatego została dwukrotnie zwiększona 

powierzchnia wystawowa, a liczba osób odwiedzających targi przekroczyła 10 tys. Po drugie 

wzrosło zainteresowanie gości zagranicznych nowościami technologicznymi opracowanymi 

przez polskich inżynierów. Goście ci przyjechali m.in. z Turcji, Włoch, Wielkiej Brytanii, 

Niemiec, Litwy, Ukrainy, Czech, Austrii, Francji, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, 

Irlandii, Izraela, Mołdawii, Norwegii, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji. Po trzecie, był to czas 

krótkiego wytchnienia od galopującej inflacji, walki o surowce i problemów, z którymi na co 

dzień mierzą się polscy meblarze i drzewiarze, a przy tym zaangażowanie się w pomoc 

potrzebującym - podsumował Andrzej Półrolniczak, dyrektor targów DREMA. Poznańska 

wystawa została doceniona również przez Europejską Federację Producentów Maszyn do 
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Obróbki Drewna EUMABOIS. Federacja zatwierdziła listę najważniejszych światowych 

wystaw obrabiarek do drewna, które zyskały rekomendację na 2023 r. Wśród 

12 wyróżnionych, jako jedyna impreza w Polsce, znalazły się targi DREMA, które odbędą 

się 12-15 września 2023 r. 

https://www.mtp.pl/pl/kalendarium/drema-2022/ - dostęp 17.09.2022 

https://drema.pl/pl/aktualnosci/drema-2022-targi-liderow-rozwiazan-a-nie-tylko-producentow-

maszyn/?_ga=2.194529965.1267215218.1665085605-929785377.1665085605 - dostęp 17.09.2022 

Grzegorz Kowaluk, Danuta Nicewicz 
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Zaproszenie na Szkolenie 
„Wybrane aspekty produkcji tworzyw drzewnych” 

 
Tradycyjnym już zwyczajem Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt 

Drewnopochodnych sp. z o.o. w Czarnej Wodzie organizuje cykliczne szkolenie seminaryjne 

dla pracowników szczebla kierowniczego i technicznego zakładów branży drzewnej. 

Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia 2023 r. i nosi tytuł 

„Wybrane aspekty produkcji tworzyw drzewnych”. 

Zajęcia szkoleniowe będą prowadzone przez referentów z: 

- Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 

- Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

- Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

- Narodowego Centrum Badań Jądrowych Świerk w Otwocku, 

- Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie, 

- Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 

- Firmy PORTA, 

- Firmy BÜRKLE, 

- Firmy WEBER. 

W trakcie dwudniowych zajęć zostaną poruszone następujące zagadnienia: 

- Mechanizmy zużycia i zwiększania trwałości ostrzy WC-Co do obróbki materiałów 

drzewnych, 

- Mikroskopia skaningowa w badaniach dla drzewnictwa, 

- Budownictwo drewniane - wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Polsce 

w porównaniu do innych krajów na świecie, 

- Rolnictwo jako źródło surowca lignocelulozowego do produkcji płyt wiórowych, 

- Możliwości sterowania właściwościami mechanicznymi tworzyw drzewnych zawierających 

materiały polimerowe, 

- Surowce alternatywne lignocelulozowe do produkcji płyt wiórowych, 

- Wykorzystanie materiałów płytowych w produkcji drzwi (Porta), 

- Żywice mocznikowo-formaldehydowe oraz melaminowo-formaldehydowe o obniżonej 

emisji formaldehydu, 

- Adhezja międzywarstwowa w nadruku analogowym i cyfrowym, 

- Porównanie alternatywnych metod oznaczania pojemności buforowej drewna, 

- Ewolucja obrabiarek przeznaczonych do wytwarzania mebli, 

- Wybrane właściwości użytkowe płyt wiórowych, 

- Istotne kwestie związane z wyborem szlifierki szerokotaśmowej (Weber), 

- Przegląd technik uszlachetniania powierzchni (Bürkle). 



Biuletyn Informacyjny OB-RPPD 3-4 (2022) 
 

- 216 - 

Po referatach przewidziana jest dyskusja oraz wymiana poglądów między uczestnikami 

szkolenia. 

Szkolenie odbędzie się w Zajeździe Fojutowo, 89-504 Legbąd, www.zajazd-fojutowo.pl 

Rejestracja uczestników szkolenia prowadzona będzie od godziny 16
00

 w dniu 

19 kwietnia 2023 r. oraz w godzinach rannych następnego dnia, do godz. 9
00

. 

Szkolenie rozpocznie się 20 kwietnia o godz. 9
00

, a zakończy 21 kwietnia ok. godziny 

14
00

. 

Opłata za udział w seminarium obejmuje uczestnictwo w wykładach, materiały 

szkoleniowe, 2 noclegi w pokojach 2- i 3-osobowych oraz wyżywienie (od kolacji 19.04. do 

obiadu 21.04.) i wynosi 1900 zł.* W przypadku zgłoszenia uczestnictwa więcej niż jednej 

osoby, koszt jednostkowy udziału dla każdej następnej osoby będzie wynosił 1700 zł.* 

Możliwa jest rezerwacja pokoju 1-osobowego za dodatkową dopłatą 100 zł. Do podanych 

kwot zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

Szczegółowy program seminarium zostanie dostarczony uczestnikom podczas 

rejestracji. W związku z koniecznością wcześniejszej rezerwacji miejsc noclegowych 

w Zajeździe prosimy o zgłoszenie uczestnictwa oraz dokonanie wpłaty na konto Ośrodka 

do dnia 24 marca 2023 r. 

Bank Spółdzielczy w Czersku nr: 58 8147 0002 0011 2006 2000 0010. 

Faktury za udział w Seminarium przekażemy uczestnikom na szkoleniu. 

*Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się z udziału w seminarium 

w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem. 

W przypadku nieobecności opłata za seminarium nie będzie zwracana. 
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6th International Conference on Wood Composites 
Modification and Machining 

 
W dniach 06-08 września 2023 r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym SGGW 

„Marymont” w Kirach k. Zakopanego odbędzie się 6 Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

„Modyfikacja i Obróbka Kompozytów Drzewnych”. Wydarzenie to odbywa się cyklicznie 

co dwa lata. Organizatorami konferencji są Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa SGGW 

w Warszawie oraz Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych 

sp. z o.o. w Czarnej Wodzie. Konferencja połączona jest z seminarium szkoleniowym dla 

pracowników szczebla kierowniczego i technicznego firm związanych z szeroko 

rozumianym przemysłem drzewnym. W ramach konferencji planowane są zarówno sesje 

naukowe jak i sesja dla przemysłu. Celem konferencji jest spotkanie naukowców, 

dydaktyków i technologów, na którym zostaną zaprezentowane problemy modyfikacji 

i przetwarzania drewna i kompozytów drzewnych. 

W bieżącym roku przewodniczącym konferencji będzie dr hab. inż. Piotr Borysiuk, 

prof. SGGW, zaś v-ce przewodniczącymi: dr inż. Jacek Wilkowski i mgr inż. Leszek 

Danecki. W skład jej komitetu naukowego wchodzą: 

1. prof. Ladislav Dzurenda - Uniwersytet Techniczny w Zvoleniu, Słowacja, 

2. prof. Jarosław Górski - SGGW w Warszawie, 

3. prof. Kazimierz Orłowski - Politechnika Gdańska, 

4. prof. Alena Očkajová - Uniwersytet Techniczny w Zvoleniu, Słowacja, 

5. prof. Jan Sedliačik - Uniwersytet Techniczny w Zvoleniu, Słowacja, 

6. prof. Janusz Zawadzki - SGGW w Warszawie, 

7. doc. inż. Zdeněk Kopecký - Uniwersytet im. Mendla w Brnie, Czechy, 

8. dr hab. Dorota Dziurka, prof. UP - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

9. dr hab. Cezary Gozdecki - Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 

10. dr hab. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW - SGGW w Warszawie, 

11. dr hab. Sławomir Krzosek, prof. SGGW - SGGW w Warszawie, 

12. dr hab. Tomasz Rogoziński - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

13. dr Marek Barlak - Narodowe Centrum Badań Jądrowych Świerk w Otwocku. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji zarówno przedstawicieli świata nauki, 

jak i przemysłu. Więcej informacji dostępnych będzie już niedługo na stronie Instytutu Nauk 

Drzewnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie: https://indm.sggw.edu.pl/instytut-nauk-

drzewnych-i-meblarstwa/nauka-w-instytucie/ w zakładce Konferencje. 

Piotr Borysiuk 

http://wtd.sggw.pl/Content/xxxi-miedzynarodowa-konferencja-naukowe-wydzialu-technologii-drewna-sggw-w-warszawie:-drewno-%E2%80%93-material-xxi-wieku.html
http://wtd.sggw.pl/Content/xxxi-miedzynarodowa-konferencja-naukowe-wydzialu-technologii-drewna-sggw-w-warszawie:-drewno-%E2%80%93-material-xxi-wieku.html
http://wtd.sggw.pl/Content/xxxi-miedzynarodowa-konferencja-naukowe-wydzialu-technologii-drewna-sggw-w-warszawie:-drewno-%E2%80%93-material-xxi-wieku.html
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Z PRZEMYSŁU PŁYT DREWNOPOCHODNYCH 
 
 

Nowe inwestycje 
 

Grupa SOPREMA zamówiła drugą fabrykę płyt izolacyjnych 

Grupa SOPREMA, jedna z wiodących światowych firm produkujących wyroby 

budowlane, zamówiła w firmie Siempelkamp drugi zakład do produkcji płyt izolacyjnych 

z włókien drzewnych. Zakład będzie zlokalizowany w Chavelot we Francji, w pobliżu już 

istniejącego zakładu w gminie Golbey. Nowy zakład, będzie niemal identyczny z zakładem 

w Golbey, który został zamówiony przez Soprema w Siempelkamp w 2012 r. i uruchomiony 

w kwietniu następnego roku. 

Pracująca linia działa całkowicie w procesie suchym i jest wyposażona w prasę 

kalibracyjną ContiTherm. Zrębki po przesortowaniu są rozwłókniane termomechanicznie, 

suszone w suszarni typu flash dryer o długości 120 m dostarczoną przez Büttnera, spółkę 

zależną Siempelkamp. Zakres dostawy obejmuje również inżynierię i montaż. System 

sterowania Siempelkamp Prod-IQ.quality jest również częścią koncepcji zakładu. 

Obydwie linie, zarówno ta już funkcjonująca, jak i zamówiona, mają elastyczne zespoły 

zaklejające. Włókna są zaklejane dopiero po wysuszeniu. Wytwarzane produkty spełniają 

surowe wymagania natureplus
©
, posiadają znaki jakości dla ekologicznych, zdrowotnych, 

środowiskowych i funkcjonalnych produktów budowlanych, a także są opatrzone wieloma 

innymi etykietami środowiskowymi. Odpowiada to profilowi korporacyjnemu Grupy 

SOPREMA, która stale poszerza swoją ofertę zrównoważonych rozwiązań systemowych dla 

budownictwa. 

Rozpoczęcie montażu linii przewidziano na czwarty kwartał 2023 r. Wydajność nowej linii 

ma wynosić 55 tys. ton, a łączna wydajność obu linii 110 tys. ton rocznie. 

https://www.siempelkamp.com/en/latest/news/nachhaltige-kooperation-pavatexr-by-soprema-gibt-neue-

holzfaser-daemmplattenanlage-in-auftrag/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_ pi1%5Baction% 

5D=detail&cHash=c46e3da1f7682b214b5f50b599b075f4 - dostęp 03.05.2022 

 

Uruchomienie systemu energetycznego BÜTTNER i suszarki bębnowej w PG BISON 

w RPA 

Pierwszy kompletny system pozyskiwania energii oraz suszenia dla 

południowoafrykańskiego klienta PG Bison został pomyślnie uruchomiony na początku 

marca 2022 r. w zakładzie w Piet Retief. Duża suszarnia bębnowa typu 6,5 × 32 R 

dostarczyła pierwsze suszone wióry na pierwszą płytę wyprodukowaną przez ContiRoll
®
 

Siempelkamp. 

Nowa suszarnia bębnowa z suszarnią wstępną typu flash dryer jest zasilana spalinami 

z systemu energetycznego Büttnera. Instalacja energetyczna o mocy 43 MW składa się 
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z paleniska rusztowego do spalania drewna odpadowego i zrębków oraz palników na pył 

i granulat ze szlifowania. 

Istniejąca suszarka bębnowa firmy Büttner na zrębki drzewne z 1984 r. zostanie 

zastąpiona nowym systemem. 

https://www.buettner-energy-dryer.com/en/company/news/news-detail/successful-commissioning-of-the-

buettner-energy-system-and-drum-dryer-at-pg-bison-in-south-africa/ - dostęp 14.03 2022-05-12 

 

Oficjalne uruchomienie linii produkcyjnej płyt wiórowych w Beeskov 

Sonae Arauco oficjalnie uruchomiła linię płyt wiórowych w zakładzie Beeskow 

w Brandenburgii. W ciągu ostatnich dwóch lat Sonae Arauco dokonała znaczących 

inwestycji w swoje jednostki przemysłowe rozmieszczone w kilku krajach, dążąc do 

zwiększenia zdolności produkcyjnych, wydajności operacyjnej, poszerzenia oferty płyt 

o większej wartości dodanej, zapewniając stałą jakość produktu. Inwestycja w nową linię 

wynosi ponad 50 mln euro i jest częścią projektu Beeskow 50+, który odnosi się zarówno do 

inwestycji, jak i 54. rocznicy zainstalowania pierwszej prasy w tej jednostce. Nowa linia 

została uruchomiona już w lipcu 2020 r., ale z powodu pandemii COVID-19 dopiero w lipcu 

2022 r. możliwe było jej formalne otwarcie. Nowa linia jest niezwykle konkurencyjna, gdyż 

ma zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w procesie produkcyjnym (zgodnie z wymaganiami 

IED - Industrial Emissions Directive). 

Według Armana Fatunza, kierownika zakładu w Beeskow „podczas zwiększania mocy 

produkcyjnych płyt wiórowych ten nowy i nowoczesny sprzęt pozwoli nam wykorzystać 

naszą doskonałą lokalizację geograficzną zarówno na naszych naturalnych rynkach 

w Niemczech, jak i na rozwijających się rynkach Polski i Europy Wschodniej. Ponadto 

wierzymy, że nowa linia - wraz z istniejącymi liniami MDF, SCP i CTS oraz elektrownią - 

sprawi, że zakład będzie w pełni konkurencyjny i zrównoważony, zapewniając rentowność 

obiektu w dłuższej perspektywie”. 

Nowe urządzenia przyniosą Sonae Arauco również znaczne korzyści pod względem 

jakości, specyfikacji i wydajności - a mianowicie wytworzenie lżejszego produktu o bardziej 

jednorodnej powierzchni, a także umożliwi rozszerzenie zakresu grubości produkowanych 

płyt (od 6 do 40 mm) i szerokość (do 2800 mm). 

https://www.sonaearauco.com/pl/media/aktualnosci-and-wydarzenia_570.html?idn=215 - dostęp 28.06.2022 

 

Nowa fabryka płyt wiórowych w Tortosie 

Kronospan inwestuje ponad 400 mln euro w nowy zakład produkcyjny płyt wiórowych na 

potrzeby przemysłu meblarskiego w Tortosie (Katalonia).Jest to jedna z największych 

inwestycji zagranicznych, jakie kiedykolwiek odnotowano na tym obszarze. Ma ona 

doprowadzić do utworzenia ponad 185 bezpośrednich i ok. 1500 pośrednich miejsc pracy - 

w dostawach drewna, logistyce, konserwacji i usługach. 
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Dyrektor generalny Kronospan Spain Javier Macicior wyjaśnił, że jest to w 100% 

zrównoważony projekt, który jest zgodny z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Ekonomiczny wpływ tej inwestycji będzie bardzo istotny, ponieważ będzie polegać na 

stworzeniu w pobliżu nowej lokalizacji klastra biznesowego powiązanych firm. 

W fabryce będą produkowane płyty w 100% z drewna pochodzącego z recyklingu, 

pozyskiwanego z wycofanych z eksploatacji mebli domowych. Do fabryki będzie codziennie 

dostarczane 100 ciężarówek drewna pochodzącego z recyklingu, które będzie czyszczone, 

rozdrabniane i przetwarzane na płyty. Nowy zakład będzie wyposażony 

w najnowocześniejszą prasę do płyt wiórowych o wydajności 2 tys. m
3
 dziennie. Planowana 

roczna produkcja ma wynosić 720 tys. m
3
, co przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 

o 0,72 Mt CO2/rok w regionie Katalonii. 

Budowa infrastruktury rozpoczęła się w lutym 2022 r. na obszarze 25 ha, w tym 

40-metrową wieżę czyszczącą oraz fotokomórki oddzielające zrębki od odpadów. Ciepło 

potrzebne do procesu produkcyjnego będzie pochodzić z kotła na biomasę opalanego korą 

i odpadami drewna technologicznego, które nie są przydatne do produkcji płyt. Panele 

słoneczne zainstalowane na dachu fabryki pomogą zasilać linię produkcyjną czystą 

i odnawialną energią. 

https://www.kronospan-worldwide.com/news/article/new-sustainable-factory-tortosa-spain/ - dostęp 

24.06.2022 

 

Arauco inwestuje w nową linię TFL 

Firma Arauco North America, Atlanta, GA, ogłosiła inwestycję w linię termicznego 

laminowania TFL (thermally fused lamination) w Grayling w stanie Michigan. 

Nowa linia o wartości 20 mln USD będzie trzecią linią do laminowania w Grayling 

i zwiększy wydajność laminowania o ponad 50%, wspierając ofertę produktów powierzchni 

dekoracyjnych Prism TFL. Przewiduje się, że nowa linia zostanie oddana do użytku pod 

koniec 2023 r. 

https://www.woodworkingnetwork.com/news/woodworking-industry-news/arauco-invests-20-million-new-tfl-

line - dostęp 16.05.2022 

 

ANDRITZ dostarczy system rafinacji ciśnieniowej do Kim Tin MDF Chon Thanh 

Corporation w Wietnamie 

Międzynarodowa grupa technologiczna ANDRITZ otrzymała zamówienie od Kim Tin 

MDF Chon Thanh Corporation na dostawę systemu mycia zrębków i ciśnieniowego systemu 

rafinacji dla nowej linii produkcyjnej MDF w gminie Minh Thanh w prowincji Binh Phuoc 

w Wietnamie. Uruchomienie zakładu planowane jest na III. kwartał 2023 r. Nowy system 

rafinacji ciśnieniowej będzie charakteryzował się wydajnością projektową 48 bdmt/h (bone 

dry metric ton) i będzie przetwarzał zrębki z drewna kauczukowego na potrzeby produkcji 

różnego rodzaju produktów MDF. 
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Kierownik projektu i szef technologii Hoang Van Thuy w Kim Tin MDF Chon Thanh 

Corporation stwierdził: „Doskonałe właściwości włókien są absolutnie niezbędne dla 

najwyższej jakości produktów MDF. Sprawdzona technologia Andritz zapewnia nie 

tylko doskonałą jakość włókien, ale także najwyższą wydajność, wysoką 

niezawodność i łatwą konserwację. W oparciu o liczne najlepsze  dostępne referencje 

- zwłaszcza na rynku azjatyckim - zdecydowaliśmy się na współpracę z Andritz 

Panelboard”. 

Kim Tin MDF Chon Thanh Corporation jest częścią wietnamskiej Grupy Kim Tin 

z siedzibą w Ho-Chi-Minh City, założonej w 2000 r. Grupa Kim Tin działa w różnych 

dziedzinach biznesu i należy do najważniejszych producentów MDF w Wietnamie. 

https://www.andritz.com/newsroom-en/panelboard/2022-05-19-kimtin-group - dostęp 19.05.2022 

 

ANDRITZ dostarczy trzeci system rafinacji ciśnieniowej do Shandong Canfield Wood 

Industry 

Andritz otrzymał trzecie zamówienie od Shandong Canfield Wood Industry na dostawę 

systemu rafinacji ciśnieniowej do zakładu produkcji MDF w mieście Liaocheng w prowincji 

Shandong w Chinach. Rozruch planowany jest na pierwszy kwartał 2023 r. Ciśnieniowy 

system rafinacji z innowacyjnym podajnikiem typu C będzie przetwarzał zrębki topoli do 

produkcji wysokiej jakości włókien na płyty MDF. 

Zhang Ruzhen, prezes Shandong Canfield Wood Industry, powiedział: „W naszych 

zakładach posiadamy już dwie linie MDF z ciśnieniowymi systemami rafinacji Andritz. 

Działają płynnie i zapewniają wysoką jakość włókien przy stosunkowo niskim zużyciu 

energii. Krótsze przestoje i mniej prac konserwacyjnych zapewniają wysoką dostępność 

i oszczędność kosztów. 

Firma Shandong Canfield Wood Industry została założona w 2000 r. i rocznie produkuje 

do 600 tys. m
3
 MDF i HDF, a także podłóg laminowanych. 

https://www.andritz.com/newsroom-en/panelboard/2022-07-05-nentong-group - dostęp 05.07.2022 

 

Chińska Wanhua Hexiang Board uruchomiła nowy system rafinacji 

Firma Wanhua Hexiang Board (Xinyang) Co., Ltd. z siedzibą w hrabstwie Yangxin 

w mieście Binzhou w prowincji Shandong w Chinach pomyślnie zakończyła rozruch systemu 

rafinacji ciśnieniowej dostarczonego przez firmę ANDRITZ. 

Najnowocześniejszy system rafinacji ciśnieniowej wykorzystuje zrębki z drewna topoli, 

jako surowiec do produkcji wysokiej jakości płyt MDF i HDF wolnych od aldehydów. 

Opcjonalnie system może być zasilany mieszanką zrębków drzewnych i roślin 

jednorocznych (głównie słomy pszenicznej), co daje większą elastyczność w dostawach 

surowca i poprawia ślad ekologiczny linii. 
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Wanhua Hexiang Board (Xinyang) Co., Ltd. jest filią Wanhua Ecological Board Co., Ltd. 

Firma została założona w 2019 r. Spółka dominująca produkuje głównie płyty wiórowe 

i MDF, koncentrując się na produkcji przyjaznej dla środowiska. 

https://www.andritz.com/newsroom-en/panelboard/2022-05-30-wanhua-hexiang-group - dostęp 30.05.2022 

 

Koskisen inwestuje w prasę do produkcji cienkiej sklejki 

Koskisen inwestuje w nową prasę do produkcji cienkiej sklejki Hirvensalmi. Nowa prasa 

wesprze produkcję wyrobów z cienkiej sklejki o wymiarach arkusza 1200 × 2400 mm. 

Inwestycja pozwoli na zwiększenie wolumenu produkcji i poprawę jakości wyrobów. Nowa 

prasa będzie gotowa do produkcji jesienią 2022 r. 

W produkcji cienkiej sklejki brzozowej forniry są zwykle układane w struktury sklejkowe 

metodą cross-layup*. Taka konstrukcja sprawia, że właściwości sklejki są bardziej 

zrównoważone w obu kierunkach płyty. Najcieńszy arkusz sklejki firmy Koskisen ma 

grubość 0,4 mm. Tak cienkie sklejki są wykorzystywane np. w produkcji opraw 

o prestiżowych wzorach lub jako materiał do druku np. pocztówek i wizytówek. Cienką 

sklejkę 0,4 mm można giąć przy małych promieniach gięcia bez ryzyka pękania materiału. 

Nowoczesne maszyny do obróbki drewna, podobnie jak urządzenia do cięcia 

laserowego, umożliwiają zastosowanie cienkiej i mocnej sklejki brzozowej w szerokiej gamie 

elementów wzorniczych. Ze sklejki brzozowej wykonuje się biżuterię, przedmioty 

dekoracyjne oraz inne produkty designerskie. Sklejka najczęściej używana w tych 

zastosowaniach ma grubość 1-3 mm. Firma produkuje też grube arkusze (max. 60 mm). Te 

grube płyty nadają się do obróbki np. jako wymagające części maszyn, np. stołów do 

pilarek. 

Najbardziej tradycyjnym zastosowaniem cienkiej sklejki była produkcja małych 

samolotów. Osoby produkujące i przebudowujące lekkie samoloty używały cienkiej 

brzozowej sklejki ze względu na jej właściwości mechaniczne i wysoką jakość. 

https://koskisen.fi/en/press-investment-thin-plywood/ - dostęp 13.05.2022 

https://koskisen.fi/en/high-quality-and-unique-thin-plywood-from-koskisen/ - dostęp 20.05.2021 

*z procesem produkcji metodą cross-layup można się zapoznać: 

https://www.researchgate.net/publication/226111052_Innovative_lay-up_system_in_plywood_manufacturing_ 

process 

 

Nowa fabryka płyt MDF w Wietnamie 

Spółka Akcyjna Mekong Wood MDF z siedzibą w Phu Tho złożyła zamówienie 

w Siempelkamp na kompletną fabrykę MDF. Surowcami do produkcji płyt będą przede 

wszystkim rodzime gatunki drewna, tj. akacja i eukaliptus. Niedawno firma Siempelkamp 

dowiodła swojej wiedzy, uruchamiając z sukcesem pierwszą fabrykę w Wietnamie, która 

przetwarza drewno akacjowe - surowiec będący wyzwaniem w procesie produkcyjnym. 

Sercem nowej fabryki będzie linia do formowania i prasowania z ContiRoll
®
 w formacie 
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1,22 m × 47,1 m z dosuwem prasy NEO. Ta specjalna geometria wlotu jest przeznaczona 

do przetwarzania akacji; przedłużona, bardzo elastyczna ogrzewana płyta wlotu ułatwia 

odpowietrzanie kobierca i zapobiega rozerwaniu i uszkodzeniom taśmy stalowej nawet przy 

dużych prędkościach produkcyjnych. Dzięki tej konstrukcji można znacznie zwiększyć 

dostępność, wydajność i niezawodność instalacji. Zakład jest zaprojektowany na roczną 

zdolność produkcyjną ponad 400 tys. m
3
. Płyty będą głównie dostarczane dla przemysłu 

meblarskiego. Zakres grubości tych płyt to 15-17 mm, z możliwym rozszerzeniem od 3,5 do 

32 mm. 

https://www.siempelkamp.com/en/latest/news/mekong-wood-mdf-joint-stock-company-auf-gute-neue-

partnerschaft-mit-siempel-kamp/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D= 

detail&cHash=13c33a233cf99e3953e05b356c3b3a33 - dostęp 31.05.2022 

 

SMARTPLY uruchamia nową fabrykę płyt OSB firmy Büttner 

Firma SMARTPLY, producent płyt OSB w Waterford w Irlandii, zawarła w lipcu 2020 r. 

z Büttnerem umowę na odnowienie całego systemu energetycznego i suszącego. Cztery 

istniejące suszarnie bębnowe starego typu miały być zastąpione suszarnią o wysokiej 

wydajności nowego typu 7.0 × 38 Büttner OSB. Zakres dostawy suszarni obejmował 

całkowicie nowe przenośniki mokrego materiału oraz zasobnik mokrego materiału firmy 

Büttner. Firma SMARTPLY postanowiła również przestawić produkcję energii na nowy 

system energetyczny Büttnera. 

W ramach zawartej umowy wykonano zintegrowaną automatyzację całego procesu, 

logistykę, instalację mechaniczną i elektryczną oraz inne usługi. Dostawa nastąpiła na 

początku 2021 r., a zakład został ukończony w marcu 2022 r. i nastąpiło jego uruchomienie. 

Zakład osiągał 100% swojej sprawności operacyjnej przez terminem uzgodnionym 

w umowie. Zamówienie to było największym zamówieniem w historii specjalisty z Krefeld na 

instalacje energetyczne i suszarnicze. 

lesprom.com/en/news/SMARTPLY_puts_into_operations_Büttner’s_new_OSB_plant_in_Ireland_103477/ - 

dostęp 13.06.2022 

 

Ledinek wyprodukował pierwszy panel CLTw Väröbacka w Szwecji 

Firma Södra Wood zainwestowała w zakład pilotażowy do produkcji CLT w Väröbacka 

w Szwecji. Prace nad projektem rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku, a pierwszy 

panel CLT został wyprodukowany w czerwcu br. Ideą uruchomienia zakładu było zbadanie 

różnych możliwości produktu oraz stworzenie strategii marketingowej i produkcyjnej. 

Ponieważ Södra prowadzi własne tartaki, kluczowe znaczenie miało wykorzystanie różnych 

rozmiarów i klas produkowanego drewna. 

Zakład jest zlokalizowany na terenie przemysłowym Södras, gdzie pracują tartak 

i celulozownia. Zdolność produkcyjna wynosi do 10 tys. m
3
/rok. Maksymalne wymiary paneli 

CLT są ograniczone do 12 m × 3,0 m × 0,36 m. W celu zwiększenia wydajności stosowany 

jest klej PUR. W tym samym budynku zainstalowano ploter CNC do obróbki gotowych 
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elementów CLT. Jest to pierwsza kompletna linia CLT „pod klucz” dostarczona do Szwecji. 

Po zakończeniu rozruchu rozpoczęto produkcję testową. Sterowanie całą linią jest 

zintegrowane pod kontrolą menedżera X-Lam opracowanego przez Ledinek Engineering. 

Nadrzędny system komputerowy oparty na komputerach PC przeznaczony jest do 

zarządzania produkcją, sterowania i wizualizacji przepływu produkcji, statystyk, 

natychmiastowych informacji i narzędzi do analizy produkcji. Linia charakteryzuje się 

wysoką elastycznością produkcji. 

https://www.ledinek.com/pilot-clt-production-line-in-sweden - dostęp 10.06.2022 

https://www.ledinek.com/1st-clt-panel-at-sodra-new-clt-facility-project-has-been-manufactured - dostęp 

10.06.2022 

 

Berneck zamówił w Dieffenbacher największą na świecie suszarkę bębnową 

Berneck SA, największa firma w Brazylii, eksportująca płyty drewnopochodne, zleciła 

firmie Dieffenbacher dostawę systemu energetycznego o mocy 84 MW i największej na 

świecie suszarni bębnowej do fabryki płyt wiórowych o średniej gęstości (MDP) 

w Curitibanos, Santa Catarina. Berneck SA z siedzibą w Araucária w brazylijskim stanie 

Paraná specjalizuje się w produkcji płyt MDP, MDF i HDF. 

Dzięki tym inwestycjom firma będzie mogła zwiększyć zdolności produkcyjne 

w Curitibanos z 1200 m
3
 do 2700 m

3
 MDP dziennie - poinformował dyrektor przemysłowy 

Daniel Berneck. Ruszt ogromnego systemu energetycznego będzie miał powierzchnię 

106 m
3
, a bęben suszarni będzie miał 36 m długości i średnicę 7,8 m. Przy wilgotności 

materiału 155% nowa suszarnia osiągnie wydajność 43 ton/h. 

Berneck zamierza realizować nie tylko ten projekt z firmą Dieffenbacher, ale zaprosił tę 

firmę do nawiązania długoterminowej współpracy - powiedział Diego Coelho de Oliveira, 

dyrektor ds. sprzedaży na region Ameryki Łacińskiej w firmie Dieffenbacher. 

https://dieffenbacher.com/en/company/news/detail/berneck-orders-the-worlds-largest-drum-dryer-from-

dieffenbacher - dostęp 24.06.2022 

 

Nowa fabryka płyt wiórowych Kastamonu Entegre w Turcji 

W czerwcu 2022 r. Kastamonu Entegre złożyło zamówienie w firmie Siempelkamp na 

nową fabrykę płyt wiórowych, która będzie zlokalizowana w Kastamonu City. Będzie to 

trzeci wspólny projekt tych dwóch firm w ciągu zaledwie dwóch i pół roku. Nowa linia, 

podobnie jak linia uruchomiona w 2021 r. będzie wyposażona w prasę ContiRoll
®
 

o wymiarach 2,13 m × 37,1 m. Jest zaprojektowana na dzienną wydajność 2 tys. m
3
. 

W zakładzie w Kastamonu City turecki producent płyt drewnopochodnych już od 2007 r. 

produkuje płyty MDF i HDF na linii Siempelkampa na potrzeby przemysłu meblarskiego. 

Nowy projekt jest dziesiątym w chronologii ciągłych pras, które Kastamonu Entegre realizuje 

z niemieckim partnerem. W listopadzie 2021 r. Kastamonu Entegre zamówił fabrykę płyt 

drewnopochodnych do produkcji płyt MDF w zakładzie w Balıkesir. Dzięki ContiRoll
®
 

o wymiarach 2,44 m × 63,7 m w zakładzie pracuje najdłuższa prasa ciągłego działania na 
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rynku tureckim. Siempelkamp po raz kolejny realizuje nową fabrykę płyt wiórowych 

w Kastamonu City we współpracy z GIM Export Group. 

https://www.siempelkamp.com/en/latest/news/kastamonu-entegre-as-neue-siempelkamp-spanplattenanlage-

fuer-kastamonu-ci-ty/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash= 

533269d52deca6e24a842005cbcce1ed - dostęp 26.07.2022 

 

Instalacja drugiej Elektrowni BÜTTNER w zakładzie Homanit w Krośnie Odrzańskim 

W listopadzie 2021 r. Homanit Krosno Odrzańskie Spółka z o.o., należąca do Homanit 

Holding, zamówiła dla swojej siedziby w Krośnie Odrzańskim drugą kotłownię rusztową 

z bezpośrednią wytwornicą pary od BÜTTNER Energie- und Trocknungssysteme GmbH. 

Montaż rozpoczął się 27 czerwca 2022 r. Przy całkowitej mocy spalania ok. 43 MW 

i dodatkowym wtrysku miału w dolnej komorze spalania, nowa instalacja będzie wytwarzać 

30 t/h pary nasyconej. Spaliny będą efektywnie wykorzystywane w istniejącej suszarni 

włókien BÜTTNER. Cechą szczególną nowego zakładu jest nowoczesny system 

oczyszczania spalin, dzięki któremu przestrzegane są rygorystyczne polskie limity emisyjne. 

Dla tego zastosowania przewidziano suchą sorpcję hydratowanym wapnem w celu redukcji 

tlenków siarki (SOx), chlorowodoru (HCL) i fluorowodoru (HF). Do separacji cząstek 

zainstalowany jest dodatkowy filtr suchy z trzema polami. 

Zakres dostaw BÜTTNER obejmuje kompletną inżynierię, jak również produkcję 

i transport maszyn, elementów z blachy, wymurówek ogniotrwałych i konstrukcji stalowych. 

Już na początku 2015 r. uruchomiono w Krośnie pierwszą suszarnię włókien i pierwszą 

elektrownię o mocy zainstalowanej 49 MW. Zakres dostawy obejmował nagrzewnicę 

olejową do ogrzewania Siempelkamp Contiroll
®
. Cała linia do produkcji cienkich płyt została 

dostarczona przez Siempelkamp-Group. Uruchomienie nowej elektrowni planowane jest na 

początek 2023 r. 

https://www.buettner-energy-dryer.com/en/company/news/news-detail/installation-of-the-second-buettner-

energy-plant-for-homanit-in-krosno-starts/ - dostęp 07.07.2022 

 

BÜTTNER otrzymał nowe zamówienie od West Fraser 

Kanadyjska firma West Fraser, wcześniej znana jako Norbord, przyznała firmie 

BÜTTNER kontrakt na wymianę istniejącego bębna Bison typu 5,0 × 25 wraz z innymi 

komponentami w zakładzie w Cowie w Szkocji. Zakres dostawy obejmuje wysokowydajną 

suszarkę bębnową BÜTTNER typ 5,4 × 25 R, a także nowy napęd bębna i zespoły 

łożyskowe, komorę mieszania wyłożoną cegłami i różne kanały. Zlecenie obejmuje również 

transport, nadzór nad montażem i uruchomienie nowego systemu. 

Prace przedmontażowe rozpoczną się pod koniec 2022 r. Wszystkie elementy mają być 

wstępnie zmontowane w ramach przygotowań do fazy przestoju w pierwszym kwartale 

2023 r., kiedy bęben ma być ostatecznie wymieniony. 
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https://www.buettner-energy-dryer.com/en/company/news/news-detail/buettner-awarded-new-dry-

modification-order-by-west-fraser-in-scotland/ - dostęp 08.08.2022 

 

Borg Manufacturing rozpoczął produkcję cienkich płyt MDF 

Na początku lipca br. Borg Manufacturing Pty Ltd. w zakładzie w Oberon w Australii 

wyprodukował pierwszą płytę w nowej fabryce MDF, dostarczoną przez firmę Siempelkamp. 

Nowa linia zastąpiła starą linię do produkcji płyt MDF. Jest wyposażona w prasę ContiRoll
®
 

o wymiarach 2,44 m × 18,8 m oraz w Kompaktor Siempelkamp, który zapewnia skuteczną 

ochronę taśm stalowych w prasie, a operatorom zakładu pozwala na znaczną poprawę 

wydajności i jakości, zwłaszcza w przypadku produkcji cienkich płyt MDF. Spektrum 

produkcji obejmuje płyty w zakresie grubości od 1 do 25 mm i zróżnicowanej gęstości. 

LIGNA 2019 była ważnym kamieniem milowym zarówno dla obecnego, jak 

i poprzedniego zamówienia, ponieważ podczas targów rozpoczęły się negocjacje dotyczące 

nowej fabryki MDF. Dzięki firmie Siempelkamp Pty Ltd. australijskie przedstawicielstwo 

Siempelkamp jest ponownie reprezentowane bezpośrednio na miejscu, aby zapewnić 

sprawne procesy i niezawodne wsparcie. 

Borg to australijska firma obejmująca grupę firm, w tym Polytec, Crossmuller, Australian 

Panels, reDirect Recycling i Direct Pallets. 

https://www.siempelkamp.com/en/company/success-stories/new-mdf-forming-and-press- line-for-borg/ - 

dostęp 23.08.2022 

 

LP Building Solutions przekształci fabrykę płyt OSB w SmartSide 

LP Building Solutions, z siedzibą w Nashville, w stanie Tennessee (USA), planuje 

przekształcenie swojej działalności w Sagola Township z produkcji płyt OSB na 

LP SmartSide Trim & Siding. Według firmy, projekt przekształcenia wart 194 mln USD, 

stworzy co najmniej 50 nowych stanowisk pracy i ma potencjał do przyszłej rozbudowy 

drugiej linii technologicznej. Rozbudowa obejmie 134 tys. ft
2 

(12,45 tys. m
2
) nowej 

konstrukcji, a także nowe maszyny i urządzenia. Od ponad 20 lat LP SmartSide Trim and 

Siding zapewnia klientom innowacyjne podejście do sidingu domowego, które łączy piękno 

tradycyjnego drewna z trwałością drewna konstrukcyjnego. W tym czasie produkty 

sidingowe SmartSide odniosły ogromny sukces i stały się jedną z najszybciej rozwijających 

się marek wśród sidingów w USA. 

Firma ma otrzymać dotację państwową na wsparcie projektu w wysokości 325 tys. USD. 

Oczekuje się również, że urzędnicy samorządowi zatwierdzą ulgę w podatku od 

nieruchomości, czemu towarzyszyłyby zachęty podatkowe na edukację. 

https://www.woodworkingnetwork.com/news/woodworking-industry-news/lp-invest-194-million-convert-osb-

plant-smartside - dostęp 27.08.2022 

https://www.lesprom.com/en/news/firms/Siempelkamp_37142/
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EGGER zwiększa zawartość materiałów z recyklingu w płytach wiórowych 

Firma EGGER UK Ltd, zainwestowała ponad 15 mln funtów w proces recyklingu 

w swoim zakładzie w Hexham w Northumberland. Plany dotyczące projektu rozpoczęły się 

w 2019 r., a prace w październiku 2020 r. Instalację, którą kierował Andrew Shepherd wraz 

z dedykowanym zespołem projektowym EGGER w Wielkiej Brytanii, wspierała szersza 

grupa EGGER, Cubby Construction, Mibex Ltd, Garwen Enterprises i Parkgate. Zespół 

spędził łącznie ponad 130 tys. godzin nad projektem i stawił czoła wielu zewnętrznym 

wyzwaniom podczas budowy, w tym Covid-19, brakom umiejętności i dostępności 

materiałów. Zakład uruchomiono w sierpniu br., dzięki czemu produkowane są płyty 

wiórowe o zwiększonej zawartości surowców wtórnych. 

Inwestycja wzmacnia zaangażowanie firmy EGGER w produkcję „More From Wood” 

poprzez poprawę jakości drewna pochodzącego z recyklingu, wykorzystywanego do 

produkcji płyt wiórowych. W nowym zakładzie drewno odpadowe jest segregowane, 

oczyszczane i rozdrabniane przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod 

przetwórczych do wykorzystania w nowych produktach. Obiekt jest wyposażony w maszyny 

firm: PAL, IFE i Pallmann. 

Udoskonalając proces recyklingu w celu uzyskania surowca lepszej jakości, firma 

EGGER może zagwarantować, że jakość płyt nie zmieni się.„Zwiększenie zawartości 

materiałów pochodzących z recyklingu odpowiada na zapotrzebowanie branży wyposażenia 

wnętrz, mebli i budownictwa mieszkaniowego na bardziej przyjazne dla środowiska 

produkty” - powiedział Alex West, menedżer produktu w firmie EGGER UK. „Jesteśmy 

głównym dostawcą dla tych branż, dlatego ważne jest, abyśmy byli liderami, jeśli chodzi 

o zrównoważone innowacje produktowe”. „Ta inwestycja nie tylko wzmacnia nasz zamknięty 

cykl produkcyjny, ale także pokazuje znaczenie i zaangażowanie, jakie firma przykłada do 

zrównoważonych dostaw surowców” - kontynuował pan West. 

https://www.ttjonline.com/news/egger-boosts-recycled-content-through-investment-9986165 - dostęp 

07.09.2022 

https://www.letsrecycle.com/news/egger-makes-15-million-investment-in-hexham-plant/ - dostęp 08.09. 2022 

na podstawie artykułu Joshua Doherty 

 

Nowa fabryka płyt wiórowych w Andhra Pradesh w Indiach 

Greenlam South Limited, spółka zależna należąca w całości do Greenlam Industries 

Limited z siedzibą w New Delhi w Indiach, zamówiła w firmie Dieffenbacher wysokiej klasy 

fabrykę płyt wiórowych do nowego zakładu produkcyjnego w Andhra Pradesh. Komercyjna 

produkcja płyt wiórowych do 265 tys. m
3
 rocznie przewidywana jest od czwartego kwartału 

roku obrotowego 2023-24. 

Dieffenbacher dostarczy stację i linię do formowania kobierców, prasę wstępną i prasę 

zasadniczą CPS+ z systemem kontroli emisji z prasy, system obsługi płyt surowych 

i suszarnię oraz inżynierię, elektrykę i automatyzację całego zakładu, sprawdzony i bardzo 
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elastyczny system przechowywania surowych płyt Lukki. Fabryka będzie wyposażona 

w nową platformę cyfrową EVORIS firmy Dieffenbacher. 

Greenlam jest jednym z trzech największych producentów laminatów na świecie. 

W firmie zatrudnionych jest ponad 5 tys. pracowników, sieć partnerów handlowych ponad 

14 tys. i zdolność produkcyjną 15,62 mln arkuszy HPL rocznie. Saurabh Mittal, dyrektor 

zarządzający i dyrektor generalny Greenlam Industries, powiedział: „Nasza nowa fabryka 

płyt wiórowych wyznacza naszą trzecią jednostkę produkcyjną w Indiach i stawia nas na 

drodze do stania się wiodącym producentem płyt drewnopochodnych w Indiach”. Greenlam 

posiada 15 międzynarodowych biur i cztery międzynarodowe centra dystrybucji, z których 

eksportuje produkty do ponad 100 krajów. 

https://dieffenbacher.com/en/company/news/detail/greenlam-south-limited-orders-high-end-particleboard-

plant-from-dieffenbacher- dostęp 09.09.2022 

Grzegorz Kowaluk, Danuta Nicewicz 

 
 

Nowości technologiczne 
 

System Prod-IQ
®
 MES firmy Siempelkamp 

System Prod-IQ
®
 MES firmy Siempelkamp to kontrola on-line właściwości płyt takich jak 

gęstość, MOR, IB, TS i in. Dzięki temu Siempelkamp zapewnia operatorom instalacji wgląd 

w zasoby z danych systemowych. Większa produktywność, wyższa prędkość linii, a także 

redukcja odrzutów i konserwacji zapobiegawczej to tylko niektóre z zalet, jakie 

Siempelkamp może zaoferować producentom płyt drewnopochodnych poprzez system 

Prod-IQ
®
 MES. 

„Dzięki sterowaniu procesem Prod-IQ
®
 stworzyliśmy inteligentny system, który łączy 

obecne megatrendy cyfryzacji i zrównoważonej produkcji, które są niezbędne dla 

operatorów systemów, którzy chcą wyróżnić się jako pionierzy na rynku” - stwierdził Gregor 

Bernardy, szef MES & Informatyka przemysłowa w Siempelkamp Logistics & Service 

GmbH. 

Zasada stojąca za Prod-IQ.quality jest przekonująca: gdy tylko płyta opuszcza prasę, 

oprogramowanie określa jakość produktu na podstawie bieżących ustawień procesu. 

Wykres trendu wizualizuje wyniki. Ponadto oprogramowanie oblicza minimalną rezerwę 

jakości niezbędną do zapewnienia zgodności z kryteriami jakości. Ponieważ zakres wahań 

można wyraźnie wyznaczyć, produkcja zakładu przebiega na optymalnym poziomie. 

Zwiększa to produktywność przy zachowaniu tej samej jakości i jak najefektywniej modeluje 

procesy produkcyjne, ponieważ nie są wymagane dodatkowe rezerwy bezpieczeństwa. 

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe, wytrzymałość na zginanie, gęstość, spęcznienie 

na grubość i wytrzymałość na odrywanie powierzchni można precyzyjnie przewidzieć on-

line. System zaprojektowany jest zgodnie z zasadą uczenia maszynowego Prod-IQ
®
. 
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Prod-IQ.quality jest systemem samouczącym się i wykazuje bardzo wysoką średnią 

dokładność przewidywania już po ok. 6 miesiącach nauki: 

- gęstość nasypowa 99%, 

- wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe i zginanie 95%, 

- spęcznienie na grubość 95%. 

W tym celu system wykorzystuje każde sterowanie laboratoryjne do dostosowania 

modelu procesu. Do niedawna ta regulacja musiała być przeprowadzana ręcznie, ale teraz 

przebiega automatycznie. Aplikacja ta jest bardziej przyjazna dla użytkownika dzięki 

zoptymalizowanemu interfejsowi użytkownika (modelowanie jednym kliknięciem). 

Dzięki Prod-IQ.profile firma Siempelkamp idzie o krok dalej i rozszerza kontrolę jakości 

online Prod-IQ.quality. Moduł ten przewiduje badanie on-line profilu gęstości surowej płyty 

i umożliwia symulacje. Prod-IQ.profile jest opracowany z użyciem laboratoryjnych profili 

gęstości i wykorzystuje zaawansowany model fizyczny do przewidywania, który jest oparty 

na modelu Virtual Hot Press (VHP). Profil gęstości surowej aktualnej płyty symuluje na 

podstawie zarejestrowanych wartości materiału, np. masy na jednostkę powierzchni 

i wilgotności, a także ustawień prasy, takich jak ciśnienia, temperatury i prędkość. 

Operatorzy zakładów szybciej osiągają pożądaną jakość produktu, otrzymują wiarygodne 

prognozy on-line i natychmiast dostępne wyniki. Straty z przezbrojenia można zredukować, 

a symulacja umożliwia sprawdzenie ustawień, zanim operator ostatecznie je zmieni. 

Kolejne innowacje zostały zaplanowane na 2022 r.: internetowa platforma pulpitu 

nawigacyjnego Prod-IQ® koncentruje się na możliwości łatwego porównania złożonych 

struktur zakładu klienta i wielu zakładów ze sobą - z dowolnego miejsca na dowolnym 

urządzeniu, z bezpieczny sposób. Globalni operatorzy zakładów mają dostęp do wszystkich 

zakładów produkcyjnych za pośrednictwem jednego systemu i mogą błyskawicznie 

porównywać wszystkie zakłady za pośrednictwem platformy internetowej. Ten pulpit 

nawigacyjny jest już dostępny. 

W przygotowaniu jest system samo-optymalizacji: Prod-IQ
®
 Next. Pod tą nazwą firma 

nieustannie rozwija sprawdzone komponenty techniki pomiarowej i sterującej. W przyszłości 

trzeba będzie tylko zaplanować, co i kiedy ma być produkowane. System przejmie 

wykonanie poprzez funkcje Prod-IQ
®
 Next: przełączy się na konkretny produkt, będzie 

monitorował jakość on-line i przełączy się na następny produkt - automatycznie, 

niezawodnie i ekonomicznie. Prod-IQ
®
 Next, jako technologia sterowania wyższego 

poziomu, koordynuje płynną interakcję wszystkich elementów systemu, zarówno technologii 

pomiarowej, jak i sterowania. Rezultat: bardziej ekonomiczna produkcja, stała jakość 

produktu i dłuższa żywotność systemu. 

https://www.siempelkamp.com/en/latest/news/prod-iqquality-ueberzeugt-im-markt-ueber-40-systeme-im- 

0a93d51c3af89e29d25bdc804 - dostęp 12.05.2022 

https://www.sls-siempelkamp.com/industrial-it/prod-iqr-next/ - dostęp 12.05.2022 

https://www.sls-siempelkamp.com/industrial-it/prod-iq/prod-iqquality/ - dostęp 12.05.2022 
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Platforma EVORIS firmy Dieffenbacher 

EVORIS to cyfrowa i intuicyjna platforma firmy Dieffenbacher, która ma na celu pomóc 

producentom produkować mądrzej i w bardziej zrównoważony sposób. EVORIS 

wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI), która optymalizuje jakość płyt, jednocześnie 

obniżając koszty produkcji, unikając odrzutów i zmniejszając zużycie drewna, kleju i innych 

drogich surowców. 

Tradycyjnie, produkowane płyty cięte są na próbki i poddawane badaniom 

w laboratorium zazwyczaj raz na zmianę. Pomiar parametrów jakościowych w laboratorium 

może trwać ok. kilku godzin, czasami wymuszając duże opóźnienia w obwodzie kontrolnym 

i produkcyjnym. 

Aplikacja EVORIS Quality Prediction wykorzystuje sztuczną inteligencję do ciągłego 

przewidywania w czasie rzeczywistym parametrów jakości płyt podczas produkcji. 

Producenci śledzą parametry jakościowe i pomiary laboratoryjne na desce rozdzielczej 

EVORIS. Wszystkie istotne parametry jakościowe są wyświetlane na bieżąco i do jednego 

miesiąca wstecz. Odchylenia jakościowe wywołują ostrzeżenia, które pozwalają operatorom 

i technologom zidentyfikować ich przyczyny i szybciej wprowadzać poprawki. System 

wspierany przez sztuczną inteligencję uczy się i poprawia samodzielnie, ponieważ do 

aplikacji automatycznie napływa więcej danych laboratoryjnych. Rezultatem są coraz 

dokładniejsze prognozy jakości. 

W niedalekiej przyszłości symulacja zmienionych parametrów produkcji będzie w stanie 

generować prognozy jakości bez konieczności zmiany produkcji. Przeszkolone modele 

automatycznie dostosują się do zmieniających się warunków produkcji i produktów. 

Producenci będą mogli przyspieszyć produkcję i pracować z niższymi tolerancjami, zbliżając 

się do granic jakości. 

W połączeniu z nową funkcją wykrywania anomalii w oparciu o sztuczną inteligencję, 

odchylenia w procesie produkcyjnym można wykrywać jeszcze szybciej. Pozwala to uniknąć 

przestojów i pomaga osiągnąć stałą jakość. Tymczasem detekcja anomalii może być 

wykorzystywana do różnych procesów jednocześnie, co pozwala na dokładniejsze 

diagnozowanie. 

Więcej ulepszeń EVORIS jest w opracowaniu. Aplikacja Quality Prediction pozwoli 

wdrożyć zespoły algorytmów AI do równoległej analizy parametrów jakości, poprawiając 

dokładność prognoz. Operatorzy będą również mogli zobaczyć dokładność każdego 

potencjalnego modelu produkcyjnego. 

Inna opracowywana aplikacja będzie śledzić rozmiar cząstek (np. wiórów). Wielkość 

cząstek ma ogromny wpływ na jakość płyt i może wskazywać na wady lub zużycie maszyn. 

Aplikacja „rozmiar cząstek” pozwoli producentom mierzyć i analizować wielkość cząstek i ich 

dystrybucję on-line. Informacje te poprawią algorytm AI przewidywania jakości. Razem, te 

innowacje mają sprawić, że możliwość instalacji samoregulującej się staje się bliższa 

rzeczywistości niż kiedykolwiek. 
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W międzyczasie kierownicy zakładów, którzy dzisiaj w pełni wykorzystują EVORIS, mogą 

być pewni, że są na godnej zaufania ścieżce oszczędzania zasobów, skracania przestojów, 

wytwarzania płyt o określonej jakości i zwiększania wydajności. 

https://dieffenbacher.com/en/company/news/detail/optimize-board-quality-with-the-use-of-artificial-intelligence 

- dostęp 25.07.2022 

 

Projekt Horyzont Europa EcoReFibre 

Celem projektu Horyzont Europa EcoReFibre jest zwiększenie dostępnych zasobów 

drewna w Europie. Projekt będzie realizowany od maja 2022 do kwietnia 2026 r. 

Konsorcjum składa się z 20 organizacji partnerskich w 7 krajach, w tym wiodących 

producentów płyt i producentów sprzętu. Zespół projektowy odbył spotkanie inauguracyjne 

w dniach 18-19 maja 2022 r. w Uppsali w Szwecji. W ramach projektu badane są 

inteligentne technologie sortowania i przetwarzania w celu recyklingu poużytkowego drewna 

odpadowego na płyty pilśniowe i nowatorskie produkty budowlane. Uruchomiono pięć 

bardzo obiecujących programów pilotażowych z wiodącymi producentami płyt, aby pokazać, 

w jaki sposób podejście gospodarki o obiegu zamkniętym połączone z innowacyjnymi, 

wspieranymi cyfrowo technologiami zapewni bezpieczeństwo dostaw surowców. Projekt 

będzie realizowany dzięki dotacji z programu Komisji Europejskiej Horyzont Europa 

w wysokości 12 mln EUR. W ramach projektu zostanie zbadana koncepcja kaskadowego 

odzyskiwania surowców z odpadowych płyt pilśniowych, która następnie będzie dostępna 

do regeneracji produktów przemysłowych -poinformował koordynator projektu Stergios 

Adamopoulos ze Szwedzkiego Uniwersytetu Nauk Rolniczych. Dzięki ulepszonemu 

sprzętowi do sortowania płyty pilśniowe będą wydobywane ze strumienia odpadów 

drzewnych, które będą mogły być przetwarzane w celu wytworzenia włókien i pyłu 

określonej jakości. 

Ambitnym celem jest zastąpienie do 25% pierwotnych włókien włóknami odzyskanymi 

w produkcji płyt pilśniowych. Zastosowane innowacyjne technologie obejmują inteligentną 

maszynę sortującą, reaktor i ulepszenia istniejących rafinerów termomechanicznych. Różne 

produkty końcowe, które mają zostać przetestowane, obejmują płyty wiórowe, 

biokompozytowe bloki konstrukcyjne, płyty MDF i HDF oraz produkty izolacyjne (elastyczne 

maty, płyty pilśniowe i izolacje luzem). 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szczegółowe badania rynku w celu 

określenia obecnej i przyszłej dostępności odpadów MDF jako podstawy do zwiększenia 

skali działalności biznesowej w zakresie recyklingu w Europie. 

https://europanels.org/ecorefibre-press-release-european-wood-based-panels-industry-scales-up-end-of-life-

recycling-and-circular-use-of-recovered-wood/ - dostęp 01.06.2022 
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Büttner nawiązuje współpracę w NEW eco-tec Verfahrenstechnik 

Dwie niemieckie firmy Büttner Energie- und Trocknungstechnik GmbH w Krefeld i NEW 

eco-tec Verfahrenstechnik GmbH w Mühldorf am Inn łączą swoje doświadczenia w celu 

zastosowania suszarek taśmowych w produkcji materiałów drewnopochodnych i suszarek 

bębnowych w przetwórstwie rolniczym, przemyśle chemicznym i recyklingu. 

Suszarnie taśmowe NEW eco-tec charakteryzują się specjalną konstrukcją i sposobem 

transportu powietrza przez instalacje w elastycznym suszeniu szerokiej gamy produktów, 

np. surowców do produkcji pelletu, pozostałości fermentacyjnych, osadów, różnych frakcji 

odpadów i paliw do systemów grzewczych opalanych biomasą. Doskonale nadają się do 

suszenia trocin i kawałków drewna, kory i wiórów pasmowych (strands) w produkcji OSB. 

Producent suszarń taśmowych Mühldorf am Inn jest uważany za jednego 

z najważniejszych producentów kompaktowych tych urządzeń, opiera się też na 

kontenerowych konstrukcjach modułowych. Oznacza to, że suszarnie taśmowe można nie 

tylko rozbudować zgodnie z potrzebami, ale także łatwo transportować, a w razie potrzeby 

przenieść bez większego wysiłku. Chęć wykorzystania surowców odnawialnych, drewna 

z plantacji o krótkiej rotacji (SRP - short-rotation plantations) oraz strumieni recyklingowych 

w produkcji materiałów drewnopochodnych to coś, co łączy tego producenta z firmą 

Siempelkamp. 

„Zdecydowaliśmy się na recykling, modernizację i wykorzystanie biomasy, surowców 

wtórnych i odpadów w znaczący sposób. Dlatego opracowujemy zrównoważoną technologię 

procesową, która jest indywidualnie dostosowywana do specyfikacji i życzeń naszych 

klientów” - powiedział Sebastian Bergler, dyrektor zarządzający NEW eco-tec. 

Oznacza to, że obaj specjaliści w dziedzinie suszenia wkraczają na obiecujący, nowy 

grunt. Wstępne projekty zostały zapoczątkowane pomimo wyzwań, jakie stwarzały 

ograniczenia w podróżowaniu związane z pandemią. „Zespoły sprzedaży w obu firmach już 

współpracują nad obiecującymi projektami zarówno w branży materiałów 

drewnopochodnych, jak i w sektorze biomasy i recyklingu odpadów. W tych obszarach 

istnieje wzajemne zapotrzebowanie na technologię suszenia i coraz więcej projektów staje 

się również przedmiotem zainteresowania, w których możliwe będzie łączenie suszarek 

taśmowych z suszarniami bębnowymi. Sieci i przedstawicielstwa obu firm zostaną w pełni 

zaangażowane do współpracy i już teraz uważamy, że potencjał na całym świecie jest 

bardzo obiecujący” - powiedzieli Hans Hiermeier i Carsten Otto, kierownicy sprzedaży 

odpowiednio w NEW eco-tec i Büttner. 

https://www.buettner-energy-dryer.com/en/company/news/news-detail/buettner-to-cooperate-with-new-eco-

tec-verfahrenstechnik-twice-the-dryer-expertise-one-common-goal/ - dostęp 07.04.2022 

 

Nowy inteligentny moduł gaśniczy Fagus-GreCon 

Nowy inteligentny moduł gaszenia firmy GreCon IEM sprawia, że istniejące systemy 

gaszenia iskier Fagus-GreCon są jeszcze inteligentniejsze i bardziej niezawodne. Czujniki 
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zintegrowane z inteligentnym modułem gaśniczym poprawiają bezpieczeństwo pracy 

obiektów dzięki zintegrowanemu wczesnemu rozpoznawaniu zużycia. 

Bardzo małe wycieki są wykrywane automatycznie i zgłaszane do centrum kontroli. 

Operator obiektu jest informowany o konieczności szybkiej wymiany części zużywających 

się, co umożliwia mu systematyczne planowanie wymiany. Gdy temperatury zbliżają się do 

zera, zintegrowany nadzór temperatury aktywuje wkład grzejny, aby zapewnić płynną pracę 

obiektu nawet na zewnątrz. Zmniejsza się ryzyko nieplanowanych przestojów, a dostępność 

wzrasta. 

Postęp w czujnikach umożliwia również określenie niestandardowych interwałów 

konserwacji w oparciu o dane dotyczące zużycia. Takie dynamiczne okresy między 

przeglądowe w ramach konserwacji predykcyjnej nie tylko wydłużają okresy przeglądowe, 

ale także wydłużają żywotność monitorowanych w ten sposób części zamiennych, 

harmonizując dwa cele „zmniejszenia niezamierzonych przestojów” i „optymalnego 

wykorzystania komponentów”, które wciąż są często postrzegane jako sprzeczne 

z wykorzystaniem czujników o wysokiej wydajności. 

Dynamiczne okresy konserwacji muszą być uwzględnione w odpowiednich regułach, aby 

jeszcze lepiej niż poprzednio zintegrować zrównoważone wykorzystanie zasobów, 

począwszy od stosowania dynamicznych okresów konserwacji, w procesie produkcyjnym. 

Jest to temat, którym w przyszłości firma zajmie się bardziej intensywnie. 

Systemy gaszenia iskier firmy Fagus-GreCon od ponad czterech dekad chronią 

przemysłowe zakłady produkcyjne przed pożarami pyłów i eksplozjami, które mogą w ciągu 

kilku minut spowodować milionowe szkody i zagrażać istnieniu. Systemy te zyskują coraz 

większe znaczenie w kontekście wzrostu produktywności. Firmy produkcyjne z wielu branż 

starają się chronić przed takimi zagrożeniami i unikać przestojów w produkcji za pomocą 

rozwiązań przeciwpożarowych Fagus-GreCon. 

Integracja systemów gaszenia iskier z konfiguracją złożonych systemów wczesnego 

ostrzegania pozwala, między innymi, na wczesne wskazanie anomalii w procesie 

produkcyjnym, aby w porę wszcząć działania, które pomogą uniknąć problemów 

technicznych lub związanych z produkcją. 

https://www.fagus-grecon.com/fr/detail/news/new-intelligent-extinguishing-module-grecon-iem/ - dostęp 

04.05.2022 

 

Niewidzialna ognioodporna powłoka na drewno 

W ciągu ostatniej dekady CLT zyskuje na popularności ze względu na stosunkowo niskie 

koszty i szybką budowę, co przekłada się na wzrost wydajności nawet o 35% w porównaniu 

z tradycyjnym budownictwem. Jeśli drewno zastosowane w budynkach jest pozyskiwane 

z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony, to mają one również niższy ślad węglowy 

w porównaniu z budynkami ze stali i betonu. Jednak CLT powinno mieć zwiększoną 

odporność na ogień. 
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Obecne praktyki ochrony wnętrz budynków drewnianych przed pożarami wymagają 

użycia płyt ognioodpornych (zwykle płyt gipsowych i magnezowych) lub drewno powinno 

być zabezpieczone specjalnymi powłokami ognioodpornymi, które niestety sprawiają, że 

rysunek drewna staje się niewidoczny. 

Naukowcy z Uniwersytetu Technologicznego Nanyang w Singapurze (Nanyang 

TechnologicalUniversity Singapore - NTU) pod kierunkiem profesora nadzwyczajnego 

Aravind Dasariz Wydziału Inżynierii Materiałowej wynaleźli niewidzialną powłokę, która 

działa jako zapora przeciwogniowa. Ta nowa powłoka ma zaledwie 0,075 mm grubości i jest 

wysoce przezroczysta, dzięki czemu jest niewidoczna gołym okiem. Po podgrzaniu 

płomieniem zachodzi szereg złożonych reakcji chemicznych, w wyniku których powłoka 

staje się zwęgleniem, które rozszerza się do ponad 30-krotności swojej pierwotnej grubości. 

Ta zwęglona warstwa zapobiega spalaniu drewna znajdującego się pod spodem, jak 

wykazano w akredytowanym teście laboratoryjnym - procedura klasyfikacji 

przeciwpożarowej dla wszystkich wyrobów budowlanych: (EN 13501-1 / EN 13823). 

„Większość drewnianych elementów lub płyt ma przezroczystą powłokę, która chroni je 

tylko przed wilgocią, korozją pogodową, termitami lub szkodnikami i nie jest zaprojektowana 

tak, aby wytrzymać wysokie temperatury. W ten sposób drewno nadal może palić się bardzo 

szybko, zwłaszcza, jeśli nie jest zabezpieczone. W naszej powłoce zastosowaliśmy 

technologię do blokowania niektórych związków i interakcji z żywicą. Będą aktywnie 

uczestniczyć w reakcjach chemicznych w sposób systematyczny pod wpływem wysokiej 

temperatury, prowadząc w ten sposób do powstania zwęglenia. Ten zwęglony materiał 

został zaprojektowany tak, aby był wyjątkowo odporny na ciepło, izolując drewno pod 

spodem przed wysokim ciepłem”. - wyjaśnił prof. Dasari, ekspert w dziedzinie materiałów 

ognioodpornych. 

Innowacja ma na celu ujawnienie technologii zgłoszonej przez NTUitive, firmę NTU 

zajmującą się innowacjami i przedsiębiorstwami, a projekt komercjalizacji został 

dofinansowany kwotą 250 tys. $ za pośrednictwem funduszu NTUitive Gap Fund. 

Wiceprezes NTU (innowacje i przedsiębiorczość), profesor Louis Phee opisał uznał tę 

innowację jako rewolucyjny krok naprzód w branży budownictwa drewnianego. 

Zespół NTU prowadzi obecnie rozmowy licencyjne z różnymi firmami. Venturer 

Timberwork, aktywnie bada zastosowanie tej innowacyjnej powłoki do ochrony elementów 

drewnianych w jednym ze swoich bieżących projektów. 

Na rynku dostępnych jest tylko kilka produktów, które zapewniają zarówno 

przezroczystość, jak i ognioodporność. Produkty te są obecnie albo bardzo zaporowe pod 

względem kosztów, albo nie są w stanie spełnić międzynarodowych standardów 

wymaganych do użytku przemysłowego. W standardowych testach branżowych, takich jak 

testy Single Burning Item (test według standardów branżowych, przeprowadzony zgodnie 

z normą EN 13501-1 / EN 13823, wymagany przez władze, takie jak Singapurskie Siły 

Obrony Cywilnej), przeprowadzonych w zewnętrznym laboratorium akredytacyjnym, 

powłoka made-in-NTU osiągnęła najwyższą możliwą klasę. Po wystawieniu na działanie 

https://www.eurekalert.org/news-releases/962213#_ftn2
https://www.eurekalert.org/news-releases/962213#_ftn2
https://www.eurekalert.org/news-releases/962213#_ftn2
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płomienia o wysokiej temperaturze powłoka generowała bardzo mało dymu i była w stanie 

zapobiec rozprzestrzenianiu się płomieni. 

Oczekuje się, że do 2029 r. światowy przemysł powłok ognioodpornych wzrośnie do 

1,06 mld dolarów, jak wynika z niedawnego raportu firmy Exacttitude Consultancy 

(https://exacttitudeconsultancy.com/reports/2777/rynek-powłok-ognioodpornych/). 

https://www.eurekalert.org/news-releases/962213 - dostęp 18.08.2022 

 

Zrównoważone kleje firmy Jowat do produkcji mebli 

Na tegorocznych targach Holz-Handwerk, które odbyły się w dniach 12-15 lipca 

w Norymberdze firma Jowat zaprezentowała gamę produktów „Green Adhesives”. Produkty 

te opierają się na holistycznym podejściu do zrównoważonego rozwoju i przenoszą aspekty, 

takie jak ochrona zasobów, zdrowe środowisko życia i bezpieczeństwo pracy, do centrum 

nowoczesnych procesów klejenia w produkcji mebli. 

Jednym z klejów tej grupy jest klej termotopliwy o zmniejszonej zawartości monomerów 

Jowatherm-Reaktant MR 607.90 z bezpiecznym etykietowaniem do ogólnych celów 

oklejania obrzeży. Klej może być używany do klejenia ustalonych obrzeży za pomocą 

okleiniarek przelotowych; może być dostarczany w postaci bardzo pożądanego granulatu 

poliuretanowego reaktywnego (PUR). Według producenta, klej ułatwia wysokiej jakości 

łączenie z praktycznie niewidocznymi liniami wiązania. Przejście na nowoczesne kleje 

o obniżonej zawartości monomerów może być bardzo łatwe. 

Inne produkty „Green Adhesives” firmy Jowat to kleje dyspersyjne Jowacoll 103.10 

i Jowacoll 103.30, o niskiej emisji formaldehydu, plastyfikatorów i innych składników, które 

wspierają wytwarzanie produktów o niskiej emisji. Te dwa kleje spełniają również klasę 

trwałości D3 i mogą być stosowane do klejenia gatunków drewna twardego i miękkiego, 

a także do płaskiego laminowania materiałów drewnopochodnych. Klej Jowacoll 103.30 

został sklasyfikowany jako posiadający charakterystykę „niskiej palności” w określonej ilości 

aplikacji i może być również stosowany do wykańczania wnętrz w przemyśle stoczniowym. 

Jowat zaprezentował też klej termotopliwy PUR Jowatherm-Reaktant 608.00, 

z bezbarwną spoiną klejową, zakresem przyczepności, optymalną stabilnością termiczną, 

wysoką wytrzymałością początkową i zmniejszoną ilością aplikacji dla cienkich spoin, 

dostępny również w postaci granulatu. Z kolei niskotemperaturowy klej termotopliwy 

Jowatherm 282.20 umożliwia oszczędność energii podczas przetwarzania i optymalizuje 

bezpieczeństwo w miejscu pracy dzięki zmniejszonemu ryzyku poparzenia. 

https://www.jowat.com/en-NL/newsroom-detail/sustainable-adhesives-for-furniture-manufacturing/ - dostęp 

22.06.2022 

 

Nowy klej na bazie ligniny 

Naukowcy z Uniwersytetu Aalto (Finlandia) opracowali klej na bazie ligniny, który może 

zastąpić kleje zawierające formaldehyd w konstrukcjach drewnianych. 
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W produkcji kleju może być wykorzystywana oczyszczona lignina powstająca w procesie 

pozyskiwania mas celulozowych metodą Kraft. Reakcja chemiczna powstawania kleju trwa 

zaledwie kilka minut, nie jest potrzebne dodatkowe ogrzewanie surowca, co zmniejsza 

zużycie energii. Produktami ubocznymi procesu są sól i wodorotlenek sodu lub ług. 

Naukowcy twierdzą, że ich technologia jest dużym krokiem do przodu, ponieważ 

zawartość ligniny w innych klejach na bazie ligniny jest stosunkowo niska (ok. 20-50%), 

podczas gdy nowy klej zawiera ponad 90 procent ligniny. Spoina klejowa jest wytrzymała 

i nietoksyczna, chroni powierzchnie przed ogniem, dzięki czemu klej może być stosowany 

nawet jako środek zmniejszający palność. 

Zdaniem naukowców, lignina może być również wykorzystywana jako surowiec do 

zastosowań takich, jak powłoki i kompozyty. Prace badawcze będą kontynuowane 

w laboratorium, a różne możliwości komercjalizacji prawdopodobnie zostaną zbadane 

we współpracy z LignoSphere Oy, spin-off z Uniwersytetu Aalto. 

Wyniki badań opublikowano w sierpniu 2022 r. w czasopiśmie Green Chemistry. 

https://www.aalto.fi/en/news/eco-glue-can-replace-harmful-adhesives-in-wood-construction - dostęp 

10.08.2022 

 

Nowy proces przekształcania odpadów z przemysłu celulozowego w produkty 

z tworzyw sztucznych 

Naukowcy z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej (University of British Columbia - UBC) 

znaleźli przyjazny dla środowiska sposób na przekształcanie odpadów przemysłu 

celulozowego w produkty z tworzyw sztucznych, takie jak np. nylon. Sposób polega na 

wykorzystaniu bakterii w procesie podobnym do fermentacji, w którym związki aromatyczne 

pochodzące z ligniny drzew iglastych są przekształcane w pożyteczne produkty. 

Prace były prowadzone pod kierunkiem dr Lindsay’a Eltisa, profesora na Wydziale 

Mikrobiologii i Immunologii. Jego zespół zbadał enzym, który rozkłada struktury 

pierścieniowe znajdujące się w ligninie powstającej przy pozyskiwaniu celulozy metodą 

siarczanową. Naukowcy po raz pierwszy wykorzystali Kanadyjskie Źródło Światła na 

Uniwersytecie Saskatchewan (Canadian Light Source at the University of Saskatchewan), 

aby wizualizować i opisać ten enzym. „Jeśli chcemy być w stanie zaprojektować bakterie, 

musimy zrozumieć ten proces rozkładu” - powiedział Eltis. Proces może być również 

wykorzystany do pozyskiwania celulozy ze słomy zbóż i kukurydzy. Wykorzystane Źródło 

Światła pozwoliło na uzyskanie bardzo szczegółowych informacji o tym, jak te enzymy 

wyglądają. 

Eltis twierdzi, że korzystanie z tego procesu przynosi wiele korzyści dla środowiska. 

Produkty z tworzyw sztucznych wytworzone na bazie procesu ulegają biodegradacji. 

Zmniejszona jest też emisja dwutlenku węgla, gdy lignina powstająca podczas pozyskiwania 

celulozy nie jest spalana. Proces nie został jeszcze skomercjalizowany, ale już wzbudził 

zainteresowanie U.S. Department of Energy, West Fraser, Suzano i firmy celulozowo-

papiernicze. 

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/gc/d2gc01637k
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Badania zostały częściowo sfinansowane przez Genome Canada, Genome BC i Radę 

Badań Nauk Przyrodniczych i Inżynierii (Natural Sciences and Engineering Research 

Council NSERC) Kanady i opublikowane w Journal of Biological Chemistry. 

https://saskatoon.ctvnews.ca/new-process-turns-pulp-industry-waste-wood-into-plastic-products-1.5936529 - 

dostęp 07.06.2022 

 

Stora Enso i Northvolt współpracują przy opracowywaniu baterii na bazie drewna 

Stora Enso i Northvolt zawarły porozumienie o wspólnym rozwoju, aby opracować 

zrównoważone baterie wykorzystujące twardy węgiel na bazie ligniny, produkowany 

z odnawialnego drewna z lasów skandynawskich. Celem jest opracowanie pierwszego na 

świecie uprzemysłowionego akumulatora z anodą pozyskiwaną w całości z europejskich 

surowców, co pozwoli obniżyć zarówno ślad węglowy, jak i koszty. 

„Wspólny rozwój akumulatorów z Northvolt to krok na naszej drodze do obsługi szybko 

rozwijającego się rynku akumulatorów odnawialnymi materiałami anodowymi wykonanymi 

z drewna. Nasz twardy węgiel na bazie ligniny, Lignode
®
 firmy Stora Enso, zabezpieczy 

strategiczne europejskie dostawy surowca anodowego, zaspokajając potrzeby w zakresie 

zrównoważonych baterii w zastosowaniach od mobilności po stacjonarne magazynowanie 

energii - stwierdził Johanna Hagelberg, wiceprezes wykonawczy ds. biomateriałów w Stora 

Enso. 

Obie firmy wnoszą kluczowe komponenty, kompetencje i wiedzę do partnerstwa 

w zakresie baterii. Stora Enso dostarczy swój materiał anodowy na bazie ligniny Lignode, 

podczas gdy Northvolt zajmie się projektowaniem ogniw, rozwojem procesu produkcyjnego 

i zwiększaniem skali technologii. Pilotażowy zakład Stora Enso dla biomateriałów 

węglowych znajduje się w zakładzie produkcyjnym Grupy w Sunila w Finlandii, gdzie lignina 

jest produkowana przemysłowo od 2015 r. Roczna zdolność produkcyjna ligniny wynosi 

50 tys. ton, co czyni Stora Enso największym producentem ligniny typu kraft na świecie. 

Grupa ocenia również swoją pierwszą przemysłową produkcję Lignode w zakładzie Sunila 

poprzez studium wykonalności. 

https://www.storaenso.com/en/newsroom/regulatory-and-investor-releases/2022/7/stora-enso-and-northvolt-
partner-to-develop-wood-based-batteries - dostęp 21.07.2022 

 

Izolacyjne pianki na bazie drewna 

Przepisy budowlane na całym świecie wymagają zwiększonej efektywności 

energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Dlatego nie tylko powszechnie stosowane 

materiały konstrukcyjne, ale też izolacyjne zastępowane są coraz częściej materiami na 

bazie drewna. W pierwszej kolejności należy tu wymienić produkty izolacyjne z włókien 

drzewnych, których znanym i uznanym producentem jest na przykład firma STEICO. Są to 

maty termoizolacyjne z naturalnych włókien drzewnych i termoizolacje do wdmuchiwania 

z włókien drzewnych lub celulozy. 
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W ostatnich latach naukowcy opracowali technologię wytwarzania materiałów izolacyj-

nych, takich jak super białe farby i powłoki lustrzane, które odbijają światło słoneczne oraz 

systemy chłodzenia radiacyjnego, które emitują ciepło budynku jako fale podczerwone, a te 

przez atmosferę uchodzą bezpośrednio do kosmosu. Jednak skuteczność tych systemów 

może się różnić w zależności od warunków. Powłoki odblaskowe mogą nadal przepuszczać 

ciepło, jeśli jest szczególnie gorąco lub wilgotno, podczas gdy chłodzenie radiacyjne nie 

działa wystarczająco dobrze, jeśli jest pochmurno. Ponadto poziom chłodzenia może być 

trudny do dostrojenia. 

Przynajmniej kilka ośrodków zajmuje się opracowywaniem technologii produkcji pianek 

izolacyjnych na bazie drewna. Jednym z nich jest Fraunhofer Institute for Wood Research, 

Wilhelm-Klauditz-Institut, WKI w Brunszwiku (Niemcy). Pracownicy tego Instytutu opracowali 

metodę wytwarzania pianki izolacyjnej z cząstek drewna. W procesie tym drewno jest 

rozdrabniane z dużą zawartością wody na drobne cząstki, aż do uzyskania zawiesiny 

włókien. Zawiesina ta może być chemicznie lub fizycznie spieniana przy użyciu 

wewnętrznych lub zewnętrznych źródeł gazu, takich jak CO2. Spieniona zawiesina jest 

następnie utwardzana w suszarce. Wytrzymałość pianki wynika z własnych sił łączenia 

drewna, dzięki czemu nie są potrzebne żadne kleje syntetyczne, a wszelkie możliwe 

zagrożenia dla zdrowia spowodowane emisją z klejów lotnych substancji są wykluczone. 

W wyniku tego procesu otrzymuje się lekki materiał bazowy o porowatej strukturze 

otwartokomórkowej i niskiej gęstości nasypowej. Pianki z drewna bukowego można na 

przykład wytwarzać w zakresie gęstości 40-280 kg/m
3
. Materiał może być dalej 

przetwarzany jako twarde płyty piankowe lub jako elastyczne pianki i może być obrabiany 

jak materiały drzewne, prawie bez pylenia. Ponadto pianki drzewne są bezzapachowe. 

Te produkty piankowe zostały przetestowane zgodnie z obowiązującymi normami 

dotyczącymi produktów izolacyjnych. Osiągnięto obiecujące wyniki, a mianowicie: 

wytrzymałość na ściskanie przy 10% ściskaniu wynosiła od 20 do 190 kPa, w zależności od 

gęstości, przewodność cieplna zależy m.in. od gęstości, ale wartości te wynoszą poniżej 

0,04 W/mK, a zatem są porównywalne z wartościami płyt izolacyjnych ze styropianu 

i włókien drzewnych. Pęcznienie na grubość wynosi <1% po 24 h przechowywania 

w wodzie, i pianki pozostają wymiarowo stabilne. Reakcja na ogień jest podobna do 

materiałów izolacyjnych z włókien naturalnych. Materiały palą się i świecą, a płomień 

częściowo gaśnie. Dodatki niezbędne do ochrony przed płomieniami można łatwo 

i skutecznie wprowadzać podczas procesu produkcyjnego. Ponadto recykling pianki 

drzewnej jest łatwy do wykonania w taki sam sposób jak makulatury. 

https://www.woodsolutions.com.au/blog/wood-foam-new-insulation-material 

https://www.materials.fraunhofer.de/en/business-areas/Construction_and_Living/wood_foam.html 

 

Z kolei naukowcy z Uniwersytetu w Getyndze i Uniwersytetu Leśnego w Nanjing 

stworzyli nowy materiał - pienistą substancję wykonaną na bazie drewna, która odbija 
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światło słoneczne, działa jak izolacja termiczna i oddaje zaabsorbowane ciepło z powrotem 

do atmosfery. 

Substancja ta jest zbudowana z nanokryształów celulozy, połączonych mostkami silanu, 

która jest następnie liofilizowana w białą, lekką piankę. Produkt końcowy odbija 96% światła 

widzialnego i emituje 92% pochłanianego promieniowania podczerwonego. Aby 

przetestować właściwości chłodzące materiału, naukowcy pokryli nim pudełko wyłożone od 

wewnątrz folią aluminiową i w południe umieścili w bezpośrednim świetle słonecznym. 

Materiał utrzymywał temperaturę wnętrza pudełka na poziomie o 16,5°F (9,2°C) niższym niż 

temperatura powietrza na zewnątrz, a nawet przy wilgotnym powietrzu wnętrze nadal było 

chłodniejsze o 13,3°F (7,4°C). Naukowcy szacują, że zastosowanie w celu pokrycia dachu 

i ścian budynku może zmniejszyć zapotrzebowanie na energię do chłodzenia średnio 

o 35%. Co najbardziej interesujące, moc chłodząca pianki zmniejszała się, gdy była 

skompresowana. Może to brzmieć jak wada, ale zespół sugeruje, że wyciskanie pianki 

może być użytecznym sposobem dostrojenia „ilości chłodzenia” zgodnie z pogodą lub 

środowiskiem. Autorzy tej technologii twierdzą, że nowa pianka chłodząca może ostatecznie 

utorować drogę materiałom termoregulującym, które same w sobie są przyjazne dla 

środowiska, ale także obniżą koszty energii wykorzystywanej do chłodzenia. 

https://newatlas.com/materials/wood-foam-passive-cooling-buildings/ - dostęp 19.05.2022 

 Grzegorz Kowaluk, Danuta Nicewicz 
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RÓŻNE WIADOMOŚCI Z BRANŻY DRZEWNEJ 

 
 

List otwarty do Premiera Mateusza Morawieckiego 
Branża drzewna apeluje o pomoc 

3 października 2022 
 
 

Szanowny Pan 

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 

 

Szanowny Panie Premierze, 

W imieniu Stowarzyszenia Papierników Polskich (SPP), Stowarzyszenia Producentów 

Płyt Drewnopochodnych w Polsce (SPPDwP), Polskiego Komitetu Narodowego EPAL (PKN 

EPAL), Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli (OIGPM), Polskiej Izby 

Gospodarczej Przemysłu Drzewnego (PIGPD), Związku Polskie Okna i Drzwi (POiD), 

Stowarzyszenia Przemysłu Tartacznego (SPT), Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna, 

Zespołu Roboczego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz 

Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Przemysłu Drzewnego (OZPPD) apelujemy 

o natychmiastowe działanie i decyzje w celu poprawy sytuacji na rynku drewna. 

Polski przemysł drzewny znajduje się w dramatycznej sytuacji - w efekcie decyzji 

Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych już w tym roku drastycznie wzrosły średnie 

ceny drewna, a sytuację na rynku drzewnym dodatkowo skomplikowała rosyjska agresja na 

Ukrainę, co w bezpośredni i dotkliwy sposób zagraża bieżącej i przyszłej konkurencyjności 

branży w Polsce i na rynkach światowych. 

21. września Lasy Państwowe opublikowały zmiany do kryteriów, parametrów i sposobu 

wartościowania ofert zakupu drewna na 2023 r., których skutkiem będzie kolejny 

znaczący wzrost cen bazowych drewna.Ceny wyjściowe wg nowego algorytmu wzrosną 

o 40% co przełoży się na wzrost kosztów zakupu drewna o co najmniej 50-60%!Polskie 

przedsiębiorstwa już teraz borykają się z problemem wysokich cen drewna oraz wysokimi 

cenami energii elektrycznej i rosnącą inflacją. W tej szczególnie trudnej sytuacji Lasy 

Państwowe lekceważą wszelkie apele o wsparcie branży i podnoszą ceny dla długoletnich 

klientów przerabiających drewno w kraju i zatrudniających 400 tysięcy pracowników. 

Podnoszenie cen przez Lasy może wg naszych szacunków prowadzić do utraty nawet 

100 tysięcy miejsc pracy! Ponadto ekstremalnie wysokie ceny drewna przełożą się na 

droższy papier, książki, zeszyty, opakowania do żywności, leków, drewno budowlane, palety 

czy meble także dla polskich konsumentów i będą nakręcać już rekordowo wysoką inflację 

w Polsce. Krótkoterminowa maksymalizacja zysków jednej instytucji - Lasów Państwowych - 
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doprowadzi do znaczącej utraty wpływu do budżetu państwa dochodów z tytułu podatków 

CIT, VAT, PIT i przyniesie nieodwracalne straty dla całej branży drzewnej. 

Już dzisiaj gotowe deski sprowadzane z zagranicy są tańsze niż surowe drewno 

kupowane przez tartaki w Lasach Państwowych. Płyty drewnopochodne produkowane 

w Polsce są droższe od importowanych, a polskich mebli nie chcą kupować klienci 

zagraniczni ze względu na zbyt wysokie ceny. Firmy muszą ograniczać produkcję 

i rezygnują z zakupionego w Lasach Państwowych drewna, a kolejnym krokiem będzie 

uruchomienie procesu zwolnień grupowych.Kolejna podwyżka cen drewna spowoduje utratę 

rynków zbytu i klientów. Realne jest zagrożenie, że zamiast przerabiać drewno z polskich 

lasów w krajowych firmach, będziemy importować gotowe wyroby, a eksportować drewno 

okrągłe. To absurd ekonomiczny i wizerunkowy wyjątkowo szkodliwy dla polskiej 

gospodarki! 

Dodatkowo na wzrost kosztów surowca ma wpływ dotowane spalanie 

pełnowartościowego drewna w energetyce zawodowej. Są to pieniądze publiczne 

wydawane z naruszeniem prawa i przyczyniające się do zyskiwania nieuczciwej przewagi 

jednej branży nad drugą. 

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy prowadziliśmy intensywne rozmowy z Lasami 

Państwowymi, a także próbowaliśmy zainteresować naszymi problemami Kancelarię 

Premiera Rady Ministrów, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Rozwoju 

i Technologii. Nasze merytoryczne postulaty zostały w zasadzie całkowicie 

zignorowane, a wspomniane instytucje rządowe nie chciały nawet odpowiedzieć na 

nasze prośby o spotkanie. Jedynie Rada Dialogu Społecznego w Uchwale nr 110 

z 30. marca wskazała na pilną konieczność modyfikacji zasad sprzedaży drewna 

i zwiększenia puli drewna dla przemysłu w Polsce, na co instytucje rządowe w żaden 

sposób nie odpowiedziały. 

Polski sektor drzewny już doświadcza dramatycznego załamania rynku i spadku 

sprzedaży. Drewno w Polsce jest obecnie najdroższe w całej Europie, a mimo to Lasy 

Państwowe kolejny raz windują ceny nie zważając, że spowoduje to klęskę polskiego 

przemysłu drzewnego. 

Lasy Państwowe nie mogą być państwem w państwie! Oczekujemy pilnego działania 

i wycofania decyzji nr 107 p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych! 

 

Z poważaniem, 

 

Aneta Muskała - Stowarzyszenie Papierników Polskich 

Jędrzej Kasprzak - Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopodobnych w Polsce 

Mirosław Florkiewicz - Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego 

Longin Graczkowski - Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego 

Roman Malicki - Polski Komitet Narodowy EPAL 

Michał Strzelecki - Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli 
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Marek Kubiak - Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego 

Janusz Komurkiewicz - Związek Polskie Okna i Drzwi 

Jarosław Michniuk - Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna 

Piotr Poziomski - Zespół Roboczy przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

Jerzy Abramczyk - Zespół Roboczy przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

Jan Walaszek - Zespół Roboczy przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

https://drema.pl/pl/aktualnosci/list-otwarty-do-premiera-mateusza-morawieckego-branza-drzewna-apeluje-o-

pomoc/?_ga=2.101859969.1267215218.1665085605-929785377.1665085605 

https://pigpd.pl/list-otwarty-do-premiera-mateusza-morawieckiego/ 

 

Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego zaleca ograniczenie 

spalania biomasy leśnej 

17 maja br. Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego (ENVI - European 

Parliament’s Environment Committee) zaleciła zmniejszenie kwalifikowalności energii 

cieplnej i elektrycznej pozyskanej ze spalania biomasy drzewnej i innej biomasy leśnej, 

wliczanych do energii odnawialnych i w dużej mierze zakończenie dopłat do energii 

odnawialnej z biomasy leśnej, z pewnymi wyjątkami. Ostateczna decyzja parlamentu 

w sprawie tych reform zostanie podjęta we wrześniu podczas głosowania nad RED 

w ramach szerszego pakietu klimatycznego „Fit for 55”. 

Poprawki przyjęte przez komisję ENVI definiują pierwotną i wtórną biomasę drzewną, 

wprowadzając ograniczenia dotyczące kwalifikowalności pierwotnej biomasy drzewnej 

(PWB - primary woody biomass) do dopłat do energii odnawialnej. 

Ważne zmiany w polityce dotyczącej biomasy: 

- po raz pierwszy do dyrektywy RED (unijna dyrektywa dotycząca promowania energii 

ze źródeł odnawialnych) dodano definicję PWB, czyli biomasy pochodzącej bezpośrednio 

z lasów; ustanowiono wyjątki, które dotyczą lasów dotkniętych pożarami, szkodnikami 

i chorobami, tworząc niestety znaczące luki w stosowaniu PWB, 

- w państwach członkowskich PWB nie będzie się już kwalifikować do wliczania do energii 

odnawialnej, z kilkoma wyjątkami: bioenergia produkowana w instalacjach mniejszych niż 

7,5 MW doprowadzonego ciepła, w instalacjach z technologią BECCS (BECCS - Bioenergy 

with Carbon Capture and Storage - bioenergia z wyłapywaniem i magazynowaniem węgla) 

i instalacjach wyłącznie elektrycznych o mocy poniżej 20 MW - w UE - regiony przejściowe, 

- PWB nie będzie już otrzymywać dotacji w ramach RED, ponownie z zestawem zwolnień, 

- należy teraz wziąć pod uwagę zasadę kaskadowania biomasy, w tym wtórnej biomasy 

drzewnej: drewno powinno być najpierw wykorzystywane do produktów o dłuższej 

żywotności, a dopiero w przypadku braku możliwości takiego wykorzystania powinno być 

spalane w celu uzyskania energii. 

Naukowcy z Komisji Europejskiej ostrzegają, że spalanie biomasy emituje więcej CO2 na 

jednostkę energii niż spalanie węgla (https://forestdefenders.eu/biomass-plant-co2-

emissions-an-explanation/) czyli zwiększa zanieczyszczenia, ponieważ spalane lasy emitują 
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CO2 szybko, ale odrastają powoli. Około połowa drewna spalonego w UE to PWB, a druga 

połowa to wtórna biomasa drzewna, która obejmuje pozostałości po przetarciu(takie jak 

trociny), ług czarny i poużytkowe odpady drzewne. W ramach UE wtórna biomasa drzewna 

nadal jest zaliczana do energii odnawialnej i kwalifikuje się do dotacji. 

Organizacje pozarządowe z ostrożnością przyjęły ten wynik jako ważny krok w kierunku 

naprawiania niebezpiecznej luki w polityce klimatycznej UE. Luke Chamberlain, dyrektor ds. 

polityki UE ds. partnerstwa na rzecz uczciwości polityki i główny autor raportu Forest 

Defenders Alliance, powiedział: „Z ulgą widzimy, że wyraźna większość członków komisji 

ENVI popiera ograniczenie spalania drewna leśnego w celu uzyskania energii, ale nadal 

istnieją poważne luki, które Parlament Europejski musi zamknąć podczas głosowania na 

posiedzeniu plenarnym. UE nigdy nie osiągnie swoich celów klimatycznych, chyba że 

zobowiąże się do ochrony i odtwarzania lasów oraz do prawdziwie zeroemisyjnej energii 

odnawialnej”. 

Nuno Forner, specjalista ds. polityki w organizacji pozarządowej Zero, powiedział: 

„Cieszymy się, że prawodawstwo UE w końcu zdefiniuje pierwotną biomasę drzewną, ale 

niepokoi nas potencjalnie poważna luka, jaką zapewnia wyłączenie przeciwpożarowe. Na 

przykład w Portugalii, ten scenariusz jest w pewnym sensie uzasadnieniem dla 

wykorzystania kłód do produkcji energii elektrycznej, a także do produkcji pelletów 

drzewnych, kiedy drewno to powinno być kierowane do przemysłu w celu produkcji 

produktów o wartości dodanej, które pochłaniają węgiel przez kilkadziesiąt lat”. 

Organizacje pozarządowe są zaniepokojone ilością drewna, które nadal byłoby spalane 

w ramach umowy. Lina Burnelius, kierownik projektu w Protect the Forest Sweden, 

powiedziała: „Obawiamy się, że ten półkrok będzie świętowany jako pewnego rodzaju 

zwycięstwo, podczas gdy w rzeczywistości ponad połowa spalonej biomasy będzie, 

w ramach tej propozycji, nadal otrzymywać dotacje i nadal nie będzie uwzględniana 

 w statystykach emisji. Przepaść między tym, co nauka pokazuje, że jest potrzebne, a tym, 

co położono na stół, jest poważna”. 

Organizacje pozarządowe od dawna prowadzą kampanię na rzecz usunięcia 

kwalifikowalności biomasy leśnej jako energii odnawialnej. Wysiłki te były podkreślone, 

odkąd polityka UE zaczęła przypisywać CO2 pochłaniane przez lasy na poczet unijnych 

celów redukcji gazów cieplarnianych i wyznaczyła cel zwiększenia ilości CO2 składowanego 

przez lasy i inne grunty. Korzystając z danych satelitarnych, naukowcy ze Wspólnego 

Centrum Badawczego Komisji Europejskiej zidentyfikowali znaczny wzrost wyrębu lasów, 

w tym wyrębu zupełnego, który wydaje się być w dużej mierze spowodowany wycinką lasów 

na paliwo. 

Kenneth Richter, działacz w niemieckiej organizacji pozarządowej NABU i amerykańskiej 

organizacji pozarządowej Rady Obrony Zasobów Naturalnych Niemczech 

powiedział:„Jesteśmy coraz bardziej zaniepokojeni liczbą elektrowni, które rozważają 

przejście na spalanie drewna. Nie ma sensu mówić o przywracaniu lasów dla klimatu 

https://forestdefenders.eu/wp-content/uploads/2022/04/FDA-Future-on-Fire-April-5-2022_final.pdf
https://www.pfpi.net/wp-content/uploads/2021/11/PFPI-EU-Land-Sink-Target-report-Nov-23-2021.pdf
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2438-y
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i przyrody oraz inicjować działania klimatyczne, takie jak sadzenie trzech miliardów drzew 

w Europie, a jednocześnie płacić firmom za wycinanie i spalanie lasów na paliwo”. 

Kwestia biomasy leśnej została ostatnio poruszona, ponieważ przemysł biomasy 

twierdzi, że spalanie większej ilości drewna leśnego może pomóc w zastąpieniu rosyjskich 

paliw kopalnych, podczas gdy biomasa leśna dostarcza obecnie ok. 3% całkowitej energii 

UE. Zastąpienie ok.10% rosyjskich paliw kopalnych importowanych do UE wymagałoby 

zwięk-szenia spalania drewna o ok. 60%. 

Augustyn Mikos, koordynator kampanii leśnych w Stowarzyszeniu Warsztaty dla 

Wszystkich Istot, powiedział: „W Polsce już widzimy nasze cenne starodrzewy zbierane na 

paliwo. Niedawno ogłoszone przez rząd plany pomocy w zastąpieniu rosyjskich paliw 

kopalnych poprzez spalanie większej ilości drewna sygnalizują katastrofę ekologiczną. 

Z zadowoleniem przyjmujemy każdą politykę UE, która zmniejsza kwalifikowalność drewna 

do dotacji na energię odnawialną, chociaż luki prawne nadal mogą pozwolić drewnu 

zastąpić węgiel na obszarach transformacji energetycznej, takich jak Polska”. 

Zdaniem Michała Kolbusza ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 

współautora raportu o polskim sektorze leśnej bioenergii Lasy do spalenia: „Prawdziwa cena 

bioenergii, poprawki mogą „naprawić wadliwe prawo, które do tej pory nie potrafiło odróżnić 

neutralnych dla przyrody i klimatu form biomasy od tych destruktywnych”. 

Komisja ENVI zrozumiała, że nie możemy dłużej dopłacać do niszczenia lasów 

i podgrzewania klimatu, a taki właśnie był efekt dotychczasowego uznawania pierwotnej 

biomasy leśnej za OZE. Pod tym względem wynik głosowania jest niewątpliwym sukcesem” 

- podkreślił Kolbusza. 

Sommer Ackerman, aktywista z Europe Beyond Burning, kampanii Fridays for Future, 

powiedział: „Chociaż jest to mały krok we właściwym kierunku, potrzebujemy ogromnego 

skoku, ponieważ bez tego będzie nadal wytwarzanych zbyt wiele emisji. Rozpaczliwie 

potrzebujemy, aby UE naciskała na rozwiązania bezemisyjne, co oznacza inwestowanie 

w prawdziwe odnawialne źródła energii, takie jak wiatr, energia słoneczna i geotermalna, 

zamiast subsydiowania szkodliwych i fałszywych rozwiązań, takich jak biomasa, miliardami 

euro każdego roku. Musimy słuchać nauki i wyjść poza palenie”. 

Fenna Swart z holenderskiego Komitetu Organizacji Pozarządowych ds. Czystego 

Powietrza prowadzi intensywną kampanię przeciwko biomasie w Holandii, gdzie w ostatnim 

głosowaniu wycofano poparcie dla niskotemperaturowego ogrzewania z biomasy. 

Powiedziała: „Nauka nie może wyraźniej powiedzieć, że spalanie drewna zwiększa emisje 

i niszczy lasy. Dobrze, że komisja ENVI dostrzega problemy związane z bioenergią, ale 

wciąż jest wiele do zrobienia”. 

https://forestdefenders.eu/european-parliaments-environment-committee-recommends-curtailing-burning-

forest-biomass-for-renewable-energy/ - dostęp 18.05.2022 

https://klimat.rp.pl/liderzy/art36326401-europarlamentarzysci-zaglosowali-przeciwko-spalaniu-lasow - dostęp 

19.05.2022 
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Bułgaria tymczasowo zakazuje eksportu drewna poza kraje UE 

18 sierpnia br. bułgarskie Ministerstwo Rolnictwa wydało zarządzenie wstrzymujące na 

trzy miesiące eksport surowego drewna poza kraje UE. Zakaz eksportu ma przeciwdziałać 

groźbie niedoboru drewna na użytek ludności i przemysłu drzewnego tego kraju. Eksport do 

krajów trzecich został wstrzymany, gdy krajowy popyt wzrósł trzykrotnie, częściowo 

z powodu wysokich cen paliw. Czynności mające na celu rozwiązanie problemu niedoboru 

muszą zostać podjęte w świetle zbliżającego się końca lata, gdy dwie największe firmy 

przetwórstwa zobowiązały się do zmniejszenia zakupu surowego drewna, aby dać 

pierwszeństwo najbardziej wrażliwym konsumentom -poinformował minister. 

https://seenews.com/news/bulgaria-temporarily-bans-timber-exports-to-non-eu-countries-795259 - dostęp 

18.08.2022 

 

Raport Parlamentu Europejskiego w sprawie nowego europejskiego Bauhausu 

W dniu 14 września 2022 r. Parlament Europejski przyjął Raport w sprawie nowego 

europejskiego Bauhausu. Raport został opracowany przez dwie komisje: ITRE (European 

Parliament Committee on Industry, Research and Energy - Komisja Przemysłu, Badań 

Naukowych i Energii) i CULT (Committee on Culture and Education - Komisja Kultury 

i Edukacji).  

Nowy europejski Bauhaus jest kreatywnym, interdyscyplinarnym ruchem mającym na 

celu przekształcenie środowiska zbudowanego w cykliczny, inkluzyjny model, który może 

przeciwdziałać eskalacji kryzysu klimatycznego. Europejski sektor drewnopochodny 

uruchomił Wood4Bauhaus, Sojusz Sektora Drzewnego na rzecz Nowego Europejskiego 

Bauhausu, jako otwartą platformę dotarcia do branży budowlanej i wszystkich 

zaangażowanych stron. 

Szczególnie ważny jest paragraf 22 Raportu: „Podkreśla znaczenie przekształcania, 

podnoszenia jakości i modernizacji istniejących budynków, w tym źle zaplanowanych 

i zbudowanych budynków wzniesionych przez reżimy totalitarne,w celu zastosowania 

rozwiązań opartych na przyrodzie, takich jak drewno oraz zmniejszenia ilości odpadów 

i zwiększenia trwałości, ponownego wykorzystania i obiegu zamkniętego w środowisku 

zabudowanym; nalega, aby obejmowało to preferowanie renowacji i adaptacyjnego, 

ponownego wykorzystania w stosunku do rozbiórki i nowych budynków, w stosownych 

przypadkach, usuwanie barier związanych z obsługą i transportem odpadów, a także 

podnoszenie świadomości ludzi na temat węgla zawartego i przechowywanego 

w materiałach, aby umożliwić im świadome wybory”. 

Ponadto w Wood4Bauhaus Alliance zwraca się uwagę na fakt, że posłowie do 

Parlamentu Europejskiego po raz kolejny dostrzegają korzyści dla klimatu wynikające 

z budowania i renowacji z wykorzystaniem drewna. Wybory, których dokonujemy wybierając 

materiał, mają bezpośredni wpływ na klimat, ponieważ ich produkcja jest ważnym źródłem 

gazów cieplarnianych (GHG). 
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Budownictwo odpowiada za 40% emisji gazów cieplarnianych w globalnej produkcji 

materiałów. Zmiany w projekcie, budowie, konserwacji i rozbiórce budynków mogą 

zmniejszyć ilość lub emisyjność wymaganych materiałów budowlanych, zmniejszyć zużycie 

energii podczas eksploatacji budynków, wydłużyć ich żywotność oraz udostępnić materiały 

i komponenty do ponownego użycia lub recyklingu. Istnieje znaczny potencjał ograniczenia 

emisji poprzez zastąpienie materiałów drewnem i włóknami drzewnymi. 

Wood4Bauhaus Alliance popiera apel Parlamentu skierowany do Komisji i państw 

członkowskich o połączenie nowego europejskiego Bauhausu z falą renowacji. Remonty, 

które znacznie zmniejszają zużycie energii i emisje gazów cieplarnianych w budynkach, 

a jednocześnie poprawiają komfort ich mieszkańców, muszą być traktowane priorytetowo. 

W tym celu należy zachęcać do badań nad ekologicznymi budynkami oraz ekologicznymi 

materiałami i technikami, które przyczyniają się do zrównoważonego budownictwa, a także 

przyniosą inne korzyści właścicielom i użytkownikom budynków. Wood4Bauhaus Alliance 

chce przyczynić się do obniżenia kosztów rozwoju, niższych kosztów operacyjnych, 

zdrowszej jakości środowiska wewnętrznego, poprawy komfortu i zwiększonej trwałości. 

Na koniec, Wood4Bauhaus Alliance z zadowoleniem odnotowuje, że posłowie do 

Parlamentu Europejskiego dostrzegają znaczenie inwestowania w umiejętności i edukację 

pracowników, praktykantów i studentów (punkt 24). Nowa europejska inicjatywa Bauhaus 

może rosnąć i rozszerzać się tylko wtedy, gdy pracownicy mają aktualne i nowoczesne 

umiejętności i kwalifikacje - począwszy od wysokiej jakości edukacji poprzez szkolenia 

zawodowe i zakładowe, a także szkolnictwo wyższe. 

https://europanels.org/press-release-wood4bauhaus-alliance-welcomes-the-european-parliaments-report-on-

the-new-european-bauhaus/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=press-release-

wood4bauhaus-alliance-welcomes-the-european-parliaments-report-on-the-new-european-bauhaus - dostęp 

14.09.2022 

 

Lasy w Europie Środkowej i Zachodniej są narażone na wysokie ryzyko klimatyczne 

Lasy są często omawiane jako ważny element w rozwiązywaniu kryzysu klimatycznego 

ze względu na ich zdolność do pochłaniania dużych ilości węgla z atmosfery 

i przechowywania go przez długi czas. Ale same lasy również są pod silnym wpływem 

zmian klimatycznych. Globalne ocieplenie z towarzyszącymi suszami, pożarami lasów 

i zmianami ekosystemów - powodowanymi m.in. przez korniki - może zniszczyć je 

w pierwszej kolejności. Naukowcy określili ilościowo ryzyko dla lasów wynikające ze zmian 

klimatu. W przeszłości wpływy klimatu na lasy były postrzegane oddzielnie. W nowym 

badaniu naukowcy po raz pierwszy połączyli szereg czynników ryzyka, aby stworzyć jedną 

globalną mapę zagrożeń klimatycznych dla lasów. 

Naukowcy z siedmiu instytucji w Europie i USA połączyli wcześniejsze ustalenia 

dotyczące globalnego zagrożenia klimatycznego lasów. Wzięli pod uwagę trzy wymiary 

ryzyka. Wykorzystali globalne modele roślinności do oceny ryzyka zmniejszenia 

składowania dwutlenku węgla przez lasy.Ich analiza dotyczyła tego, jak wysokie będzie 
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prawdopodobieństwo utraty dwutlenku węgla pod koniec wieku w stosunku do dzisiejszych 

wartości. Szacowane ryzyko utraty gatunków oparto na globalnych modelach 

rozmieszczenia gatunków w określonych warunkach klimatycznych - poinformował 

współautor badania, prof. Rupert Seidl, profesor dynamiki ekosystemów i gospodarki leśnej 

w krajobrazach górskich w TUM (Professor for Ecosystem Dynamics and Forest 

Management in Mountain Landscapesat TUM - Technical University of Munich). Następnie 

naukowcy przyjrzeli się bliżej ryzyku zaburzeń związanych z klimatem, tj. 

prawdopodobieństwu wymierania lasów na dużą skalę, na podstawie ocen globalnych 

danych satelitarnych z ostatnich lat. „Każde z tych podejść ma inne mocne i słabe strony. 

Jednak połączenie różnych wymiarów zapewnia nowy wgląd w globalne zagrożenie 

klimatyczne, z jakim borykają się lasy”, powiedział William Anderegg z University of Utah 

(USA), główny autor badania. 

We wszystkich analizowanych czynnikach ryzyka było oczywiste, że lasy w Europie 

Środkowej i Zachodniej są obarczone wysokim ryzykiem związanym z klimatem. „Tutaj 

prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń związanych z klimatem jest wysokie. Gatunki, 

które są obecnie ważnymi elementami systemu, mogą zniknąć, a ilość zmagazynowanego 

węgla może ulec zmniejszeniu. Analizy potwierdzają regionalne obserwacje poczynione 

w ostatnich latach” - podkreślił prof. Rupert Seidl. Prawdopodobieństwo zamierania drzew 

na dużą skalę jest wysokie, obecnie formujące się gatunki mogą zniknąć, a magazynowanie 

dwutlenku węgla może się zmniejszyć. Jako przykład Seidl przytacza świerk, który 

w znacznie cieplejszych i suchszych warunkach nie będzie już w stanie przetrwać na niżej 

położonych terenach. Profesor szacuje, że ryzyko klimatyczne w Austrii jest generalnie 

wyższe na nizinach niż w Alpach. Poza niektórymi obecnie dominującymi gatunkami drzew, 

takimi jak świerk, które osiągną swoje granice fizjologiczne na niskich i średnich 

wysokościach, oczekuje się, że zakłócenia powodowane przez wiatr i korniki będą się nadal 

nasilać. „Wzrost zakłóceń wpływa również na regiony górskie, ale tamtejsze drzewa będą 

mogły skorzystać z cieplejszych warunków - pod względem wzrostu, a tym samym 

pochłaniania dwutlenku węgla”. Inne obszary o wysokim ryzyku klimatycznym to południowe 

lasy borealne, na przykład w Kanadzie i Rosji, a także bardziej suche obszary w tropikach, 

takie jak wschodnia Amazonia. 

Jednocześnie na podstawie badań stwierdzono, że nadal istnieje duża niepewność 

związana z zagrożeniem klimatycznym dla lasów. Dla każdego czynnika ryzyka naukowcy 

zbadali nie tylko indywidualny model, ale raczej porównali szereg podejść - często znajdując 

niewielką zgodność między różnymi podejściami. Pojawiły się rozbieżności między 

poszczególnymi czynnikami ryzyka, wskazujące na niepewność globalnego rozwoju lasów 

w kontekście zmian klimatycznych i podkreślające potrzebę dalszych badań.„Nasze 

prognozy są tak dobre, jak modele leżące u ich podstaw”, stwierdził Seidl. „Pilnie 

potrzebujemy lepszych danych i eksperymentów, aby modele były bardziej niezawodne”. 

Anderegg dodał: „W szczególności zaburzenia związane z klimatem i późniejsze ożywienie 
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muszą być lepiej reprezentowane w modelach leśnych, aby zmniejszyć niepewność co do 

przyszłego rozwoju lasów”. 

Na podstawie artykułu: William Anderegg, Chao Wu, Nezha Acil, Nuno Caravalhais, Thomas Pugh, Jon 

Sadler & Rupert Seidl: A climate risk analysis of Earth`s forests in the 21st century. In: Science. DOI: 

10.1126/science.abp9723. Publication date: September 2, 2022 oraz 

https://www.tum.de/en/news-and-events/all-news/press-releases/details/erste-globale-klimarisikokarte-fuer-

den-wald - dostęp 02.09.2022 

https://germany.detailzero.com/world/80911/Forests-in-Central-and-Western-Europe-are-exposed-to-high-

climate-risk.html - dostęp 02.09.2022/ 

 

60-lecie okleiniarek HOMAG 

Sześćdziesiąt lat temu firma HOMAG wprowadziła na rynek pierwszą swoją okleiniarkę 

przelotową z zastosowaniem tzw. procesu „zimno - gorąco”. Urządzenie zostało dobrze 

przyjęte przez branżę, a w następnych latach firma wprowadziła szereg innowacji 

i udoskonaleń. Do dziś HOMAG potwierdza swoją pozycję pioniera i lidera technologicznego 

w dziedzinie oklejania obrzeży. 

W 1962 r., zaledwie po dwóch latach funkcjonowania firmy, zostało złożone zgłoszenie 

patentowe na pierwszą automatyczną okleiniarkę KH 2/18 -szeregową z magazynem 

pasków fornirowych, agregatem oklejającym, strefą docisku i agregatem do frezowania 

konturowego. Ta technologia stała się punktem wyjścia dla prawie wszystkich kolejnych 

tego typu produktów firmy HOMAG. W tym samym roku na targach w Hanowerze firma 

zaprezentowała nowatorską okleiniarkę wykorzystującą metodę nanoszenia kleju zimno-

gorąco, która umożliwiła znacznie szybsze i tańsze oklejanie obrzeży w porównaniu 

z rozwiązaniami konkurencyjnymi. „W efekcie tak korzystny stosunek ceny do jakości 

stworzył na rynku ogromne zapotrzebowanie, przez co od 1962 r. firma HOMAG 

skoncentrowała się w całości na produkcji i rozwoju tej technologii klejenia… Impulsem do 

opracowania tej metody było w szczególności powstanie nowego rodzaju kleju - kleju 

topliwego” - poinformował członek zarządu dr Sergej Schwarz. 

W 1965 r. firma HOMAG zaprezentowała dwustronną okleiniarkę z nowoczesnym 

stelażem i regulacją szerokości, a w 1967 r. opracowała pierwszą okleiniarkę jednostronną 

KH 12. Kolejne rozwiązania do precyzyjnego transportu obrabianych przedmiotów wkrótce 

miały pozwolić na podłączanie w obszarze wlotu maszyny także agregatów do obróbki 

formatu. W produkcji mebli sukces odniosła okleiniarka KF 60. Była ona pierwotnie 

przeznaczona do oklejania obrzeżami i frezowania naddatków, jednak wkrótce mogła zostać 

poszerzona o agregaty przycinające i szlifierskie. Obecnie na nich montuje się nawet 

15 agregatów obróbczych. 

Aby móc w przyszłości oferować odpowiednie okleiniarki także dla mniejszych 

przedsiębiorstw meblowych, firma HOMAG zaprojektowała w 1973 r. serię KH 10-13. Już 

wtedy dostarczała jednostki z dwoma różnymi stacjami oklejającymi, które pozwalały na 

obróbkę materiału z rolki, obrzeży litych oraz obrzeży wstępnie oklejonych. Dwa lata 
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później, w 1975 r., na targach Ligna firma po raz pierwszy przedstawiła technologię 

oklejania obrzeży klejem PVAc, aktywowanym na zimno. 

W 1976 r. doszło do przejęcia udziału większościowego firmy Heinrich Brandt 

Maschinenbau GmbH, późniejszej BRANDT Kantentechnik GmbH, która również zajmowała 

się produkcją okleiniarek. Nie tylko wzmocniło to pozycję firmy HOMAG w przemyśle, ale 

i zapewniło obecność w centrum niemieckiego przemysłu meblarskiego, w Nadrenii 

Północnej-Westfalii. 

W 1982 r. na targach rzemieślniczych w Monachium firma zaprezentowała nową 

generację okleiniarek KL 70, w których wprowadzono zasadnicze nowości w zakresie 

konstrukcji, wszechstronności i bezpieczeństwa pracy. „Kluczową innowacją był tutaj system 

mechanicznego odprowadzania wiórów z użyciem powietrza, umieszczony w stojaku, który 

pozwolił zredukować wymaganą moc odsysania o 70%” - wspomniał Christian Schürle, 

starszy dyrektor ds. zarządzania produktem. Kolejny typ tego urządzenia KL 70 Optimat 

zaprezentowano w 1995 r. 

W 1999 r. firma HOMAG zaprezentowała nową serię dwustronnych okleiniarek 

powerLine, które pozwalały na zwiększenie wydajności o 50% przy podniesieniu kosztów 

o 30%. Cel został osiągnięty dzięki wyższej prędkości posuwu, skróceniu luk i czasu 

przezbrajania oraz dłuższej dostępności. W kolejnych latach coraz istotniejsza stawała się 

produkcja małych serii i pojedynczych produktów. Firma zaprezentowała w 2001 r. nową, 

wysoko zautomatyzowaną generację powerLine do produkcji jednostkowej i małoseryjnej 

(partia 1). 

Ponieważ oprócz produkcji partii 1 na znaczeniu w przemyśle meblowym zyskiwało 

także zastosowanie lekkich płyt budowlanych, w 2004 r. firma HOMAG odpowiedziała na to 

zapotrzebowanie pierwszymi rozwiązaniami do oklejania tego rodzaju płyt. Od tego czasu 

grupa oferuje nie tylko maszyny i urządzenia do produkcji płyt, lecz także rozwiązania do ich 

dalszej obróbki i oklejania. 

Na targach Ligna 2009 firma HOMAG przedstawiła okleiniarki serii Ambition w postaci 

sześciu serii BRANDT i HOMAG. „Przebojem na targach Ligna w 2009 okazała się przede 

wszystkim prezentacja metody laserTec, która zapoczątkowała nową erę pod względem 

nanoszenia obrzeży” - podkreśla Matthias Volm. „Powierzchnia do sklejenia jest roztapiana 

za pomocą promienia laserowego i następnie dociskana bezpośrednio do obrabianego 

przedmiotu, co gwarantuje niezmiennie wysoką jakość obróbki niemal bez spoin. Ponadto 

metodę laserTec można stosować do wszystkich typowych rodzajów obrzeży, takich jak 

PVC, ABS, PP, PMMA, fornir czy melamina”.W 2010 r. technologia ta została opracowana 

na potrzeby rzemiosła, a w 2011 r. - dopasowana do zastosowań w centrach obróbkowych. 

W 2013 r. wprowadzono na rynek system airTec do bezspoinowego łączenia w rzemiośle. 

W 2014 r. przyszedł czas na kolejną generację serii Ambition z nowymi agregatami 

i modelami o różnej klasie wydajności.Od 2016 r. agregat airTec jest wyposażony 

w rotacyjny podgrzewacz powietrza, dzięki któremu pracuje jeszcze wydajniej i ciszej. Od 

tego roku użytkownicy mogli również korzystać z modelu Ambition 2482 wyposażonego 
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w urządzenie cofające TFU 521 edition oraz miejsce składowania. Kolejny krok w rozwoju 

technologii laserTec nastąpił w 2017 r. Agregat był teraz dostępny w dwóch klasach 

wydajności i oferował bezspoinową jakość zarówno w produkcji partii 1, jak i w produkcji 

seryjnej - podkreślił Matthias Volm. 

Od 2017 r. zgodnie z hasłem „ONE” HOMAG wszystkie produkty HOMAG Group zaczęły 

być sprzedawane pod marką HOMAG z jednym logo. Od tego czasu zakłady zrzeszone 

w ramach HOMAG Group działają według jednolitych standardów, metod i procesów. 

Większy nacisk kładzie się na modułową konstrukcję produktów, a klient otrzymuje 

kompleksową obsługę od jednego dostawcy. 

W wyniku tego połączenia grupa mogła prezentować w kolejnych latach cały szereg 

nowych generacji maszyn - z nowoczesnym, funkcjonalnym wyglądem i pod nową nazwą. 

Okleiniarki były opatrywane nazwą EDGETEQ, a ich technologia była stale udoskonalana. 

I tak w 2018 r. na rynek trafiła maszyna w wersji podstawowej EDGETEQ S-200, model 

1130 FC, a po niej nowe serie EDGETEQ S-500 i EDGETEQ S-800. Odpowiedzią firmy 

HOMAG na rozwój rynku w kierunku samowystarczalnych, zautomatyzowanych systemów 

produkcyjnych była w 2021 r. kolejna koncepcja. Podczas wydarzenia Live.HOMAG firma 

przedstawiła dwa rozwiązania obejmujące okleiniarki: EDGETEQ S-380 z urządzeniem 

cofającym LOOPTEQ O-300, które idealnie nadaje się do produkcji elementów 

konstrukcyjnych, oraz EDGETEQ S-500 z urządzeniem cofającym LOOPTEQ O-600 

i nowym systemem doprowadzania przedmiotów obrabianych o szczególnych wymiarach. 

Ponadto firma zaprezentowała dwustronną formatyzerko-czopiarkę, za pomocą której 

można produkować elementy meblowe do montażu zatrzaskowego Threespine szwedzkiej 

firmy VÄLINGE. W razie potrzeby agregaty do produkcji mebli w systemie zatrzaskowym 

będzie można w przyszłości zintegrować także bezpośrednio z okleiniarkami. 

Warto podkreślić, że firma HOMAG zawsze miała znaczący wpływ na rozwój soft- 

i postformingu. Na przykład z myślą o produkcji elementów kształtowych w procesie 

przelotowym firma HOMAG opracowała okleiniarki do soft- i postformingu - KL 70 / KL 80 

oraz VF 78/79 i VF 88/89. HOMAG Group wielokrotnie opracowywała nowe technologie 

wychodzące także poza czystą obróbkę obrzeży. W 1982 r. opracowała proces 

completeLine, w ramach którego można oklejać płyty podkładowe z trzech lub czterech 

stron w jednym przebiegu. W 2015 r. firma przedstawiła maszynę do laminowania płaskiego 

FKF 200 z dyszą reacTec, wykorzystującą proces completeLine, za pomocą której można 

w jednej operacji zalaminować materiałem rolkowym zarówno szeroką, jak i wąską 

powierzchnię. 

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na elementy kształtowe, firma HOMAG 

postanowiła zastosować także stacjonarną technologię CNC do obróbki tego typu. 

Kamieniem milowym była w szczególności integracja agregatów przyklejania i obróbki 

obrzeży, przy czym sterowanie maszyny musiało spełnić wysokie wymagania pod 

względem dynamiki i dokładności pozycjonowania.„Jako technologia równoważna do 

obróbki przelotowej, CNC stanowi ważny, przyszłościowy filar grupy” - wyjaśnia Frederik 
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Meyer. „Dzięki połączeniu z urządzeniami do załadunku i układania w stosy powstają 

kompletne komórki produkcyjne, które umożliwiają także obróbkę bezzałogową”. 

Zgodnie z silnymi trendami automatyzacji i cyfryzacji procesów, firma wprowadziła 

w 1985 r. nowy układ sterowania pod nazwą Homatic, a następnie nową wersję sterowania 

linią produkcyjną, która pozwala na śledzenie przedmiotów obrabianych na kilku 

połączonych maszynach. Na targach Ligna 2013 firma zaprezentowała koncepcję obsługi 

za pomocą ekranu dotykowego powerTouch, która łączy estetykę z funkcjonalnością, 

a w połączeniu ze sterowaniem powerControl oferuje spore korzyści dla klientów. Jednolite 

elementy obsługowe i moduły oprogramowania sprawiły, że od tego czasu wszystkie 

maszyny HOMAG są obsługiwane w ten sam sposób. Następna generacja - powerTouch2 - 

wkroczyła na rynek w 2019 r. 

Inne, bardzo skuteczne narzędzie zostało wprowadzane przez firmę HOMAG w 2014 r. - 

ServiceBoard. „Aplikacja ta umożliwia użytkownikom przesyłanie do ServiceCenter filmów 

przedstawiających przypadki serwisowe związane z maszynami, po czym jeden 

z pracowników centrum natychmiast udostępnia odpowiednie informacje, takie jak 

instrukcje, filmy lub plany, aby szybko usunąć błąd” - informuje Achim Homeier. Aby skrócić 

czas potrzebny na włączenie maszyn i urządzeń firmy HOMAG w zakładzie, od 2016 r. 

można je także uruchomić wirtualnie jeszcze przed dostawą. W 2017 r. swoją premierę 

świętowało także tapio - platforma działająca w chmurze, obejmująca cyfrowe produkty 

i usługi oparte na danych dla całego łańcucha wartości w przemyśle drzewnym. Od tego 

momentu wszystkie nowe maszyny HOMAG Group mogą dostarczać dane do chmury tapio. 

W 2022 r. kamieniem milowym w sektorze oprogramowania stał się woodCommander 5 

z wtyczką Edge Data Plugin do okleiniarki EDGETEQ S-500. Rozwiązanie to umożliwia 

szybki wybór programów obróbki i materiałów obrzeży, jak również niezawodne 

rejestrowanie parametrów produkcyjnych oraz tworzenie programów maszynowych 

odpowiednio do obrabianego przedmiotu. Ponadto tworzy ono bezpośrednie połączenie 

między maszyną a aplikacją „materialAssist”, która zarządza materiałem obrzeża. 

https://www.homag.com/pl/nowosci-i-wydarzenia/nowosci/artykul/60-lecie-okleiniarek-homag - dostęp 

28.02.2022 

 

Najwyższy na świecie budynek z drewna litego 

W Winterthur (Szwajcaria),powstanie najwyższy na świecie drewniany wieżowiec. Obiekt 

o nazwie Rocket&Tigerli będzie składał się z czterech budynków o różnej wysokości, w tym 

jednego z wieżą o wysokości 100 m. „Obiekt będzie kamieniem milowym w budowie 

budynków drewnianych”, powiedział przedstawiciel firmy projektowej. Podkreślił, że na 

100 metrach firma ustanawia rekord dla budynków mieszkalnych z nośną konstrukcją 

drewnianą i „wprowadza innowacyjny system konstrukcyjny, który bada drewno jako 

naturalny zamiennik betonu”.W budynkach będą obiekty mieszkalne, powierzchnie 

handlowe, sky bar i hotel. Oczekuje się, że budowa zostanie ukończona i budynek będzie 

gotowy do wprowadzenia się mieszkańców do 2026 r. 
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Rocket&Tigerli powstaje we współpracy z firmą budowlaną Implenia i szwajcarską 

uczelnią ETH Zurich, a zaprojektowany został przez duńskie studio architektoniczno- 

-projektowe Schmidt Hammer Lassen Architects (SHL) i lokalną szwajcarską pracownię 

architektoniczną Cometti Truffer Hodel. 

Projekt zakłada stworzenie aktywnego sąsiedztwa, które będzie „zakorzenione 

w historycznym kontekście tego obszaru”. Na przykład elewacja zostanie pokryta 

ciemnoczerwoną i żółtą cegłą z terakoty w połączeniu z zakurzonymi zielonymi detalami - 

zgodnie z czerwonymi dachami i żółtymi cegłami starszych budynków w okolicy. 

SHL konkurowało z ośmioma innymi firmami architektonicznymi na całym świecie, aby 

zaprojektować obiekt. Na początku tego roku jego propozycja projektowa została wybrana 

jako zwycięzca - po części ze względu na otwartą strukturę bloków. 

Projekt łączy się z innymi przedsięwzięciami architektonicznymi by udowodnić, że 

drewno może być wykorzystywane jako zrównoważona alternatywa dla betonu i stali 

podczas budowy wieżowców. Wysoka na ponad 85 m wieża Mjøstårnet w norweskim 

mieście Brumunddal, po otwarciu w 2019 r., stała się najwyższym drewnianym budynkiem 

na świecie. W 18-piętrowej konstrukcji mieszczą się apartamenty, powierzchnie biurowe 

i trafnie nazwany Wood Hotel. 

https://edition.cnn.com/style/article/tallest-residential-timber-building-intl-scli/index.html - dostęp 21.04.2022 

 

Stora Enso i Modvion współpracują przy wieżach turbin wiatrowych 

Stora Enso i firma Modvion nawiązały współpracę, której celem jest wykazanie 

ogromnych możliwości wykorzystania drewna w wymagających konstrukcjach. Firmy 

dążą,aby drewno stało się materiałem z wyboru na wieże turbin wiatrowych. 

Modvion buduje wieże turbin wiatrowych z LVL, które proporcjonalnie do swojej masy 

jest korzystniejsze niż stal. Stora Enso jest dostawcą produktów z drewna litego, w tym LVL. 

Wieże są budowane z lekkich modułów, co umożliwia wyższe niż dotychczas wieże i łatwy 

transport po drogach publicznych bez pozwoleń czy przebudowy dróg. Wyższe wieże 

docierają do silniejszych wiatrów, co prowadzi do bardziej ekonomicznej produkcji energii. 

Wykorzystanie drewna do tych celów może zmniejszyć emisje CO2 z wieży o 90%, 

jednocześnie magazynując dwutlenek węgla, który został pochłonięty przez drzewa podczas 

ich wzrostu. Drewno wykorzystane w zaawansowanych konstrukcjach, takich jak wieże 

turbin wiatrowych, można ponownie wykorzystać w nowych produktach drewnopochodnych, 

co zapewnia dalsze długoterminowe korzyści dla klimatu. 

„Zobowiązanie Stora Enso do zastąpienia materiałów kopalnych odnawialnymi źródłami 

energii idealnie pasuje do Modvion” - powiedział Otto Lundman, dyrektor generalny 

Modvion. „Aby rozwiązać kryzys klimatyczny, potrzebujemy więcej energii odnawialnej, 

a także zwiększonego wykorzystania zrównoważonych, drewnianych konstrukcji. Razem ze 

Stora Enso możemy zapewnić jedno i drugie”. 
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Stora Enso jest wiodącym dostawcą produktów odnawialnych w opakowaniach, 

biomateriałach, konstrukcjach drewnianych i papierze oraz jest jednym z największych 

prywatnych właścicieli lasów na świecie. Firma zatrudnia ok. 22 tys. pracowników, 

a sprzedaż w 2021 r. wyniosła 10,2 mld EUR. Akcje Stora Enso są notowane na giełdach 

Nasdaq Helsinki Oy (STEAV, STERV) i Nasdaq Stockholm AB (STE A, STE R). Ponadto 

akcje są przedmiotem obrotu w USA jako ADR (SEOAY). 

Szwedzka firma Modvion opracowuje projekty wykonane z drewna klejonego, 

naturalnego włókna węglowego, do zastosowań na dużą skalę. Dzięki opatentowanemu 

systemowi modułów, Modvion był w stanie opracować wieże wiatrowe przy obniżonych 

kosztach produkcji i bardziej wydajnym transporcie dla instalacji wysokich wież. Operacja 

jest częściowo finansowana przez Szwedzką Agencję Energii, region Västra Götaland oraz 

program UE Horyzont 2020 EIC Accelerator. 

https://www.storaenso.com/en/newsroom/press-releases/2022/5/stora-enso-and-modvion-partner-to-expand-

the-use-of-wood-for-wind-turbine-towers - dostęp 25.05.2022 

 

Problemy branży meblarskiej 

Bieżący rok zapowiadał się dla branży meblarskiej pozytywnie i dawał nadzieje na 

poprawę kondycji finansowej firm i odbudowanie rentowności produkcji. Wydawało się, że 

polska branża meblarska ma już za sobą kryzys wywołany pandemią i wychodzi z niego 

silniejsza, ale pojawiły się kolejne problemy.Przewidywano wzrost wartości przychodów o ok. 

8%,tj. do 64,7 mld zł. Szacunki te nie uwzględniały jednak wybuchu wojny, która ponownie 

zaburzyła koniunkturę nie tylko na rynku meblarskim, ale i w całej gospodarce. 

O ile Polska nie eksportowała zbyt wiele na Wschód, o tyle Białoruś, Rosja i Ukraina były 

ważnymi dostawcami surowców niezbędnych do produkcji mebli, w tym sklejki i innych płyt 

drewnopochodnych. Za wschodnią granicą zlokalizowane były też fabryki polskich firm. 

Zmiana źródeł dostaw i wycofanie z białoruskiego i rosyjskiego rynku mają swoją cenę. Na 

rynku doszło do podwyżek cen surowców, energii i wynagrodzeń, a to powoduje, że maleje 

i tak nie najwyższa rentowność firm. Jeszcze w 2020 r. sięgała ona 6,7%, w 2021 r. obniżyła 

się do 5%, najniższego poziomu od blisko 3 lat, wyliczyli autorzy raportu „Polskie Meble 

Outlook 2022”. Do tego wysokie stopy procentowe i duże rozdrobnienie branży może 

sprawić, że wróci skłonność do kredytowania się kosztem kontrahentów. 

W KRD (Krajowy Rejestr Długów) widnieje obecnie 3,2 tys. firm z branży meblarskiej, 

z czego 2312 firm to producenci, a 893 sprzedawcy mebli. Średni dług jednej zadłużonej 

firmy wynosi ok. 29 tys. zł. Dla średniej, czy dużej firmy nie jest to istotna kwota, ale jeśli 

wziąć pod uwagę, że ok. 94% producentów mebli to mikroprzedsiębiorstwa, świadczące 

usługi na rzecz większych producentów, to zmienia to postać rzeczy. 60% długu branży to 

właśnie nieopłacone faktury i rachunki jednoosobowych działalności gospodarczych. 

Dług producentów mebli to 71% zaległych płatności, które łącznie zostały ocenione na 

ponad 65,6 mln zł. W lepszej sytuacji są podmioty zajmujące się handlem meblami, które 
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mają do spłacenia 27,1 mln zł. Przy czym, częściej z długiem borykają się hurtownicy niż 

detaliści - podał przedstawiciel KRD. 

Ekspert KRD zauważa też, że wojna rosyjsko-ukraińska nie wpływa pozytywnie na 

konsumpcję. Niepewność i bardzo wysoka inflacja nie zachęcają klientów do zakupów. 

Niemniej, podobnie jak w przypadku pandemii, potrzeby te będą prawdopodobnie po prostu 

odłożone w czasie. 

https://mojafirma.infor.pl/biznes-finanse/5462235,Branza-meblarska-wciaz-ma-problem-z-platnosciami.html - 

dostęp 04.05.2022 

https://biznes.meble.pl/aktualnosci,wszystkie-problemy-branzy-meblarskiej,17909.html - dostęp 04.05.2022 

http://www.oigpm.org.pl/art/files/392 4-5 / Biuletyn Informacyjny OIGPM / czerwiec 2022 

 

Nowy raport na temat drewna klejonego krzyżowo 

W kwietniu 2022 r. ukazał się raport pt. Cross Laminated Timber Market Size 2022 

(121 stron). Raport zawiera szczegółową segmentację rynku drewna klejonego krzyżowo 

w oparciu o rodzaj, branżę, zastosowanie końcowe i region.Raport został podzielony na 

rozdziały:Wstęp, Metodologia badań, Podsumowanie wykonawcze, Statystyki premium, 

Przegląd rynku, Rynek drewna klejonego krzyżowo według rodzaju, Rynek drewna 

klejonego krzyżowo według przeznaczenia końcowego, Rynek drewna klejonego krzyżowo 

według branży, Rynek drewna klejonego krzyżowo według regionu, Krajobraz 

konkurencyjny, Profile firm, Dodatek. 

W raporcie podano informacje,według których w 2021 r. wartość światowego rynku CLT 

wynosiła 1,1 mld USD. Przewiduje się, że w okresie prognozy, do 2027 r., wielkość ta 

wzrośnie o 14,5% CAGR i osiągnie 2,5 mld USD. Podany jest też rozmiar rynku CLT 

według: rodzaju (klejone, mocowane mechanicznie), przeznaczenia końcowego 

(konstrukcyjne, niekonstrukcyjne), przemysłu (mieszkaniowe, niemieszkalne) i regionu (Azja 

i Pacyfik, Ameryka Północna, Europa). 

Oczekuje się, że zaawansowana elastyczność projektowania i szybsze metody 

wdrażania CLT będą napędzać rynek. Głównie segment mieszkaniowy sektora 

przemysłowego będzie wykazywał wysoki popyt na CLT w 2027 r. Do rozwoju tego rynku 

doprowadzi prawdopodobnie zwiększone zapotrzebowanie konsumentów na luksusowe 

i nowoczesne rezydencje. Rynek wzrośnie z powodu zwiększonego wykorzystania CLT 

w zastosowaniach mieszkaniowych, takich jak sufity, podłogi i ściany. W Europie 

podstawowym rynkiem CLT jest budownictwo mieszkaniowe rodzinne. Ze względu na 

ewolucję przepisów i technologii budowlanych,popyt przesuwa się w kierunku większego 

budownictwa wielorodzinnego. 

W zależności od zastosowań, przewiduje się, że CLT mocowane za pomocą klejów 

będzie najszybciej rozwijającym się rynkiem w okresie prognozy. Klejone CLT ma lepszą 

siłę wiązania i jest mniej podatne na zmiany klimatyczne niż CLT mocowane mechanicznie. 

Ze względu na mniejsze wykorzystanie maszyn, klejony CLT ma niższy koszt produkcji niż 

CLT mocowany mechanicznie. 
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Przewiduje się, że Europa zdominuje rynek pod względem wartości i wielkości w okresie 

prognozy ze względu na rosnący sektor budowlany w krajach takich jak: Wielka Brytania, 

Niemcy, Włochy i Francja.Europa jest uważana za największego na świecie producenta 

CLT. Budynki wykonane z wykorzystaniem CLT cieszą się dużym zainteresowaniem 

w całym regionie. Aby zwiększyć całkowitą wydajność cieplną i trwałość konstrukcji, 

większość prac budowlanych na tym obszarze wykorzystuje obecnie CLT i inne materiały 

budowlane na bazie drewna, ale jest to też trend zauważalny na całym świecie. 

Z perspektywy spostrzeżeń ten raport badawczy koncentruje się na różnych poziomach 

analiz - analizie branżowej (trendy branżowe), analizie udziału w rynku czołowych graczy 

oraz profilach firm, które razem zawierają i omawiają podstawowe poglądy na temat 

konkurencyjnego krajobrazu; wschodzące i szybko rozwijające się segmenty rynku; regiony 

o wysokim wzroście oraz czynniki rynkowe, ograniczenia, możliwości i wyzwania. 

https://www.researchandmarkets.com/reports/5581822/cross-laminated-timber-clt-market-size-by-ty-pe?utm_ 

source=BW&utm_medium=PressRelease&utm_code=2gp46q&utm_campaign=1701070+-+The+Worldwide+ 

Cross+Laminated+Timber+Industry+is+Expected+to+Reach+%242.5+Billion+by+2027&utm_exec=jamu273p

rd - dostęp 17.05.2022 

https://www.businesswire.com/news/home/20220517006062/en/The-Worldwide-Cross-Laminated-Timber-

Industry-is-Expected-to-Reach-2.5-Billion-by-2027---ResearchAndMarkets.com - dostęp 17.05.2022 

 

Innovus MFC zdobył nagrodę Green Product Award 2022 

Asortyment produktów dekoracyjnych Sonae Arauco 

(https://www.sonaearauco.com/pt/innovus-paineis-melaminicos/innovus-mfc_550.html) 

zdobył nagrodę Green Product Award2022 w kategorii Interior&Lifestyle. Jest to jeden 

z najbardziej rozpoznawalnych międzynarodowych konkursów zrównoważonego 

projektowania, który wyróżnia innowa-cyjne produkty i usługi, mające ugruntowaną 

pozycję na rynku. 

Innovus MFC to dekoracyjny panel z płyty wiórowej z melaminowaną powierzchnią do 

celów dekoracyjnych, takich jak meble i elementy wnętrz w salonach, biurach 

i przestrzeniach publicznych. Produkt wyróżnia się właściwościami antybakteryjnymi oraz 

odpornością na plamy i zarysowania. Może posiadać dodatkowe właściwości, takie jak 

ulepszona odporność na ogień (FR) lub wilgoć (MR). 

Dzięki zastosowaniu drewna z recyklingu i jego zaawansowanej technologicznie 

powierzchni, Innovus MFC łączy estetyczne komponenty, parametry techniczne 

i zrównoważenie środowiskowe. Wszechstronność dekorów i harmonijne połączenie 

wrażeń wizualnych i dotykowych sprawiają, że ta seria jest ponadczasowym wyborem 

dla każdego projektu. 

Według Nilsa Badera, założyciela nagrody Green Product Award i dyrektora Green 

Future Club, „Zwycięzca, Innovus MFC, udowadnia, że zrównoważony rozwój, design 

i innowacja mogą być idealnym połączeniem dla bardziej ekologicznego stylu życia 

i przyszłości”. 
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João Berger, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w Sonae Arauco, powiedział: 

„Z wielką dumą i poczuciem dobrze wykonanej pracy przyjmujemy nagrodę Green 

Product Award, co oznacza większe rozpoznanie na rynku i sposobu, w jaki 

podchodzimy do wyzwania zmian klimatu. Dodał też, że: „Ten trend będzie miał większy 

wpływ na biznes w przyszłości, a Sonae Arauco ma już dobrą pozycję. Wprowadzamy na 

rynek rozwiązania oparte na drewnie, które zatrzymują dwutlenek węgla i robimy to 

poprzez doskonałą kolekcję”. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest jednym z filarów modelu biznesowego Sonae 

Arauco. Drewno użyte w produktach pochodzi ze zrównoważonych, certyfikowanych lub 

kontrolowanych źródeł, może być stale wykorzystywane w procesie przemysłowym i ma 

niezwykłą zdolność magazynowania CO2. W 2021 r. dzięki produktom, które firma 

wprowadziła na rynek, Sonae Arauco było odpowiedzialne za zatrzymanie ok. 3,5 mln 

ton CO2. 

Sonae Arauco niedawno subskrybowała swoje pierwsze fundusze związane z jej 

wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju i zobowiązuje się do zwiększenia ilości 

drewna pochodzącego z recyklingu w swoich produktach o 19% do 2026 r., a także 

wyznacza jako cel znaczne zmniejszenie liczby wypadków przy pracy. 

https://www.sonaearauco.com/en/media/news-and-events_570.html?idn=265 - dostęp 30.05.2022 

 

Välinge zwiększa moce produkcyjne podłóg drewnianych 

Välinge zwiększa moce produkcyjne podłóg z utwardzanego drewna, wykorzystując 

zakład Woodura w Viken w Szwecji i otwierając megafabrykę w Ogulin w Chorwacji. 

Budowa fabryki została zainicjowana w 2020 r. przez spółkę-matkę VälingeInnovation, 

Pervanovo Invest AB. Pierwsza faza ma zostać uruchomiona do 2023 r., a wszystkie fazy 

inwestycji zostaną zakończone i uruchomione w 2027 r. Na terenie fabryki w Ogulin znajdzie 

się m.in. magazyn, hala pras, hala technologiczna, stacja energetyczna i biura. 

Produkcja podłóg z technologią powierzchni Woodura z fabryk Viken i Ogulin będzie 

więc stopniowo wzrastać, przekraczając po ukończeniu budowy 20 mln m
2
 rocznie. 

https://www.floordaily.net/flooring-news/vlinge-ramping-up-hardwood-wood-capacity-adding-factory-in-croatia 

- dostęp 02.05.2022 

 

FSC blokuje trzy firmy z Peru 

FSC zablokowało trzech peruwiańskich posiadaczy certyfikatów, a ich certyfikacja FSC 

została zawieszona, ponieważ nie byli w stanie zweryfikować pochodzenia drewna, które 

sprzedawali i kupowali w Amazonii.W rezultacie nie mogą już ubiegać się o certyfikat FSC 

dla swoich produktów ani używać znaku towarowego FSC. Nie będą również mogli ubiegać 

się o recertyfikację, dopóki FSC nie zniesie blokady. 

Dochodzenie FSC w sprawie drewna Amazonii (Amazon Timberinvestigation) 

i Międzynarodowe Usługi Atestacyjne (ASI - Assurance Services International) rozpoczęło 
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się w 2019 r. Dochodzenie koncentrowało się na łańcuchach dostaw gatunków drewna 

cumaru, ipe i jatoba z certyfikatem FSC z lasów deszczowych Amazonii. 

Zablokowani i zawieszeni posiadacze certyfikatów (wraz z ich numerami certyfikatów) to: 

- Maderera Rio Yaverija SAC (MADERYJA) (NC-FM/COC-002175), 

- Maderera Rio Yaverija SAC (CU-COC-810564), 

- Maderera Industrial Isabelita SAC (EMINI) (CU-COC-858403). 

Maderera Rio Yaverija SAC (MADERYJA) (NC-FM/COC-002175) i Maderera Rio 

Yaverija SAC (CU-COC-810564) również nie były w stanie uzasadnić niezgodności 

ilościowych i fałszywych roszczeń wykrytych w trakcie tego dochodzenia.Dochodzenie 

doprowadziło również do unieważnienia certyfikatów FSC Nordisk Timber EIRELI (IMA-

COC-000547). W związku z tym nie mogą już ubiegać się o certyfikat FSC na swoje 

produkty. Jednak FSC nie zablokowało firmy, dlatego mogą ubiegać się o re certyfikację 

w innej jednostce certyfikującej. 

Gdy ASI znajdzie dowody fałszywych oświadczeń, oszustw lub innych poważnych 

niezgodności we wzorcach handlowych firmy posiadającej certyfikat FSC, zaleca, aby 

zainteresowana jednostka certyfikująca zawiesiła lub unieważniła certyfikat FSC tej firmy. 

Ponadto ASI może zalecić FSC zablokowanie tej firmie dostępu do systemu FSC w celu 

ochrony łańcucha dostaw i wiarygodności marki FSC. Gdy FSC blokuje firmę, nie może ona 

ubiegać się o recertyfikację, a ponadto nie może ubiegać się o certyfikację FSC swoich 

produktów, ponieważ jej umowa licencyjna na znak towarowy z FSC zostaje unieważniona. 

Weryfikacja transakcji amazońskiego drewna została uruchomiona w 2019 r., w ramach 

której 121 posiadaczy certyfikatów FSC drewna cumaru, ipe i jatoba z Brazylii i Peru zostało 

poproszonych o zgłoszenie swoich transakcji za 2018 r. FSC i ASI zdecydowały się zbadać 

te łańcuchy dostaw ze względu na szereg incydentów zgłoszonych do ASI, które 

wskazywały na potencjalne ryzyko brak integralności FSC. Brazylia i Peru stanowią ponad 

80% posiadaczy certyfikatów sprzedających gatunki drewna cumaru, ipe i jatoba na 

światowym rynku; stąd śledztwo skupiło się na tych dwóch krajach. Te trzy gatunki drewna 

mają wysoką wartość handlową i są narażone na nadmierną wycinkę. 

https://fsc.org/en/newsfeed/fsc-blocks-three-companies-from-peru - dostęp 26.04.2022 

 

Gambia zakazuje wszelkiego eksportu drewna w celu ograniczenia przemytu 

palisandru 

1 lipca 2022 r. Gambia wprowadziła zakaz eksportu drewna i na stałe zawiesiła licencje 

na eksport drewna. Jest to próba ukrócenia przemytu zagrożonego palisandru.„Wszystkie 

istniejące zezwolenia wydane na eksport/reeksport drewna zostają trwale cofnięte” - 

poinformowało w oświadczeniu Ministerstwo Informacji. Rząd poinstruował władze portowe, 

aby nadzorowały i zapobiegały załadowaniu kłód na jakiekolwiek statki. Władze będą 

również przeprowadzać losowo przeszukania kontenerów. 
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Handel drewnem szerzy się w kraju ze względu na wysoki popyt na palisander 

w Chinach. 

W 2012 r. w Gambii palisander został uznany za prawie wymarły. Ale nawet wtedy kraj 

ten wraz z krajami sąsiadującymi - Senegalem i Gwineą Bissau, pozostawał jednym 

z największych eksporterów tego drewna do Chin.Uważa się, że większość palisandru 

przesyłanego przez Gambię pochodzi z południowego senegalskiego regionu Casamance, 

który jest znacznie bliżej Gambii niż główne senegalskie porty, takie jak Dakar, i gdzie 

kontrola rządu Senegalu jest ograniczona ze względu na ruch separatystyczny w regionie. 

Prezydent Adama Barrow po objęciu urzędu w 2017 r. próbował ograniczyć handel 

palisandrem, ale nie wprowadził pełnego zakazu eksportu. Teraz zakaz wchodzi w życie 

natychmiast. 

Według danych Observatory of Economic Complexity, drewno i produkty drzewne są 

ważnym towarem eksportowym Gambii, którego wartość w 2020 r. wyceniono na ok. 

16,7 mln USD. 

https://www.dw.com/en/gambia-bans-all-timber-exports-to-curb-rosewood-smuggling/a-62335882 - dostęp 

02.07.2022 

 

SCM uruchomił automatyczny magazyn Autostore 

SCM - woodworking technology uruchomił nowoczesny i w pełni zautomatyzowany 

magazyn części zamiennych firmy SIG AutoStore®. Jest to futurystyczny, wysoce 

zautomatyzowany magazyn wdrożony przez firmę Hörmann Logistik. Dzięki temu firma 

zapewnia swoim klientom bardzo wydajne zaopatrzenie. Nowy magazyn zlokalizowany jest 

w zakładzie montażu maszyn firmy w Linnich w Niemczech i stanowi integralną część 

globalnego zarządzania częściami zamiennymi firmy SIG. 

Magazyn AutoStore umożliwia firmie SIG dostosowywanie się i elastyczne reagowanie 

na zmieniające się potrzeby klientów w możliwie najkrótszym czasie, gwarantując szybką 

dostawę części zamiennych, aby zapewnić sprawne działanie sprzętu. Spośród 34 tys. 

artykułów, które są „na stanie”, 30 tys. jest teraz zarządzanych za pomocą nowego systemu. 

Z pomocą AutoStore w ciągu kilku miesięcy udało się skrócić czas wysyłki o 30%. 

Nowy magazyn wykorzystuje system modułowy, w którym pojemniki są ładowane, 

składowane, a następnie rozładowywane przez roboty, kierowane przez oprogramowanie 

do wyznaczania tras. System obejmuje procesy magazynowania i kompletacji zamówień dla 

wszystkich przedmiotów, które mogą być przechowywane w kontenerach. Procesy 

przechowywania i pobierania odbywają się w pionie. Ten zamknięty system zapobiega 

niepożądanemu usuwaniu materiału i zapewnia efektywną 24-godzinną pracę. Roboty są 

niezwykle energooszczędne, zużywają zaledwie 0,1 kW/h, oszczędzając energię o ponad 

90% w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami. 

https://www.sig.biz/pl/media/press-releases/sig-opens-state-of-the-art-autostore-warehouse-for-spare-parts - 

dostęp 03.06.2022h 
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https://www.woodandpanel.com/woodnews/article/scm-launches-autostore-to-communicate-with-customers/ - 

dostęp 20.07.2022 

 

Dalszy rozwój przyjaznego dla klimatu budownictwa z drewna 

W Niemczech sektor budowlany jest jednym z najbardziej pochłaniających zasoby 

sektorów gospodarki. 90% wszystkich wykorzystywanych surowców mineralnych jest 

zużywanych do produkcji materiałów i produktów budowlanych. Sektor budowlany ma więc 

znaczący udział w zużyciu zasobów.Produkcja i utylizacja materiałów budowlanych 

z surowca odnawialnego, jakim jest drewno, zwykle wymaga mniej energii niż materiały 

oparte na surowcach mineralnych. Budownictwo z drewna może zatem znacząco 

przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2, a tym samym do ochrony klimatu, zwłaszcza 

w kontekście wymiany energochłonnych materiałów budowlanych i GHG (Greenhouse 

gases - gazów cieplarnianych). 

Działanie„Dalszy rozwój budownictwa przyjaznego dla klimatu z drewna”z niemieckiego 

planu rozwoju i odporności (DARP- Deutschen Aufbau- Und Resilienzplan) wspiera 

20 projektów promujących wykorzystanie drewna jako przyjaznego dla klimatu materiału 

budowlanego. Finansowanie w oparciu o opublikowane 3 marca 2021 r. wytyczne, 

dotyczące promowania budownictwa przyjaznego dla klimatu z wykorzystaniem drewna, 

wspierają klastry innowacyjne oraz działania doradcze w celu przyspieszenia rozwoju, 

wprowadzania i upowszechniania innowacyjnych technologii, procesów, produktów i usług 

(transformacja cyfrowa) dla większego wykorzystania drewna jako materiału budowlanego. 

Dofinansowanie ma również na celu lepsze zapewnienie współpracy między firmami, 

instytucjami, nauką i badaniami. Program dotowany ze środków Funduszu Rozwoju 

i Odporności (ARF- Aufbau- Und Resilienzfazilitäten), jest jednym z 40 projektów w DARP, 

dofinansowanych kwotą w wysokości 500 mln euro. ARF pomaga złagodzić gospodarcze 

skutki pandemii i jednocześnie inwestować w zrównoważoną i neutralną dla klimatu Europę. 

20 finansowanych projektów ma różnorodny obraz. Wspierane były m.in. specjalistyczne 

konferencje, podcasty czy aplikacja do networkingu i wymiany wiedzy na temat 

budownictwa z drewna, ale także opracowanie parametrycznego katalogu komponentów 

cyfrowych dla budynków systemowych w budownictwie hybrydowym czy opracowanie 

wytycznych do przetargów i przyznawania usług w branży budownictwa drewnianego, 

w celu ułatwienia realizacji przyszłych projektów budowlanych przyjaznych dla klimatu na 

poziomie komunalnym i prywatnym. 

Jednym z 20 projektów jest Holzforum AllgäueV(Forum Drewna AllgäueV) z klastrem 

innowacji, w celu wzmocnienia, połączenia i aktywizacji istniejących partnerów sieciowych 

w branży leśnej i drzewnej.Konkretnie oznacza to dalsze działania szkoleniowe w dziedzinie 

mediów społecznościowych, stworzenie bazy danych dla partnerów klastra oraz wdrożenie 

wydarzenia digitalizacyjnego jako otwartego „hackathonu” innowacji w celu zgromadzenia 

różnych podmiotów z regionu, wykorzystania synergii i poszerzenia łańcucha wartości. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Glossareintraege/E/euro.html?view=renderHelp
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https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Europa/DARP/Leuchtturm-

Projekte/klimafreundliches-bauen-mit-holz.html - dostęp 04.08.2022 

 

Aktualizacje dotyczące właściwości dźwiękowych i ogniowych MagnumBoard firmy 

Swiss Krono 

W IFT Rosenheim płyta konstrukcyjna MagnumBoard firmy Swiss Krono wykonana 

z laminowanych warstw OSB4 została poddana testom akustycznym izolujących modułów 

ściennych i sufitowych- dziewięciu modułów sufitowych i dziesięciu modułów ściennych. 

Panele mają długość do 18 m i są przeznaczone do tworzenia trwale hermetycznych 

konstrukcji budowlanych z minimalną liczbą połączeń, zapewniając jednocześnie szybką 

i wydajną budowę. Panele skutecznie zapobiegają przenoszeniu dźwięku między sąsiednimi 

domami szeregowymi. Odpowiednio zaprojektowany moduł z MagnumBoard o grubości 

175 mm ma współczynnik izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych (Rw) na 

poziomie 73 dB i współczynnik przenikania dźwięków uderzeniowych (Ln,w) na poziomie 

43 dB. 

W międzyczasie firma IFT Rosenheim wydała certyfikat ochrony przeciwpożarowej 

F60-B dla płyt MagnumBoard OSB. Przetestowano ścianę nośną o grubości 125 mm do 

użytku wewnętrznego lub zewnętrznego o maksymalnej wysokości 3,8 m w oparciu 

o Europejską Aprobatę Techniczną (ETA).Ściana została z jednej strony wystawiona na 

działanie ognia zgodnie z normą DIN 4102-2:1977-09. Na podstawie uzyskanych wyników 

stwierdzono, że tego typu ściana jest odporna na działanie płomieni przez 60 minut bez 

konieczności dodatkowego pokrycia. Może być stosowana do wszelkiego rodzaju pokryć 

wewnętrznych i zewnętrznej izolacji termicznej, a także do różnych rodzajów okładzin 

zewnętrznych. Oficjalny certyfikat testowy otwiera drogę do stosowania MagnumBoard 

o grubości 125 mm w większości krajów związkowych Niemiec, również do ścian 

wewnętrznych, działowych, szybów windowych i ścian nośnych, a także w wyższych 

budynkach. 

https://www.wbpionline.com/news/swiss-krono-magnumboard-extends-soundproofing-modules-and-achieves-

new-fire-certificate-9919820 - dostęp 10.08.2022 

 

Egger Group publikuje wyjątkowe wyniki i ogłasza zmiany w zarządzie 

Egger Group podała w swoim najnowszym komunikacie handlowym, że zamknęła rok 

obrotowy ze sprzedażą na poziomie 4,23 mld euro, co stanowi 37% wzrost w porównaniu 

z poprzednim rokiem. 

Egger wykorzystał duży popyt na produkty, rekordowe ilości wyprodukowanych 

produktów, ale także wzrost cen konieczny ze względu na presję kosztową. EBITDA 

wzrosła o 41% w stosunku do 2021 r., Egger zanotował zysk 877,5 mln euro. 

Podkreślono, że rok finansowy zamknął się w wyjątkowo trudnych czasach ze względu 

na trwającą pandemię i konflikt w Ukrainie, który ma ogromny wpływ na światowe rynki 

energii i surowców. Firma wykazała roczną produkcję na poziomie 10,5 mln m³ materiałów 
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drewnopochodnych i tarcicy. Wyprodukowała rekordowe ilości w ciągu ostatnich kilku 

miesięcy, zaspokajając w ten sposób silny popyt klientów. Jednak pomimo doskonałych 

wyników, prognozy Eggera pokazują przytłumione oczekiwania na rok finansowy 

2022/2023. 

„Kryzys w Ukrainie, niestabilne rynki surowcowe, niepewna podaż energii, trwająca 

pandemia i rosnąca inflacja to czynniki, które obniżają oczekiwania finansowe Grupy Egger 

na nadchodzący rok finansowy” - powiedział Thomas Leissing, Group Management 

Finance/Administration i Rzecznik prasowy Zarządu Grupy.„Nawet jeśli perspektywy są 

obecnie ponure, Egger trzyma się strategii korporacyjnej i kontynuuje stabilny wzrost 

o własnych siłach”. 

Tymczasem zaszły zmiany w zarządzaniu grupą Egger. Walter Schiegl opuszcza 

kierownictwo grupy po ponad 20 latach i od jesieni przejmie mandat w radzie nadzorczej 

Michaela Eggera. Pan Egger obchodził 75. urodziny pod koniec sierpnia i przechodzi na 

emeryturę z komitetu strategicznego. Hannes Mitterweissacher zastępuje Waltera Schiegla 

jako kierownik odpowiedzialny za grupę ds. technologii/produkcji. Frank Bölling uzupełnia 

kierownictwo grupy i odpowiada za dział logistyki. Michael Egger Junior przejmie funkcję 

zarządzania sprzedażą/marketingiem od Ulricha Bühlera. 

https://www.wbpionline.com/news/egger-group-posts-exceptional-results-and-announces-management-

changes-9934383 - dostęp 15.08.2022 

 

W Wielkiej Brytanii znak CE ma być zastąpiony UKCA 

Po tym, jak Wielka Brytania zasygnalizowała zamiar opuszczenia UE,rząd przedstawił 

plany zaprzestania uznawania znaku CE i wprowadzenia zamiast tego znaku UK Conformity 

Assessed (UKCA). W przypadku wyrobów budowlanych pierwotnie miało to nastąpić 

1 stycznia 2022 r., ale termin został przełożony do 1 stycznia 2023 r. z powodu pandemii 

i braku dostępnych zatwierdzonych brytyjskich organów oceny zgodności. 

Podobnie jak znak CE, znak UKCA wskazuje, że produkt jest zgodny z obowiązującymi 

wymogami bezpieczeństwa produktu dla produktów tego typu sprzedawanych w Wielkiej 

Brytanii. UKCA oznacza, że produkt został oceniony pod kątem zgodności, a wyniki tej 

oceny podsumowano w deklaracji właściwości użytkowych producenta. 

Większość wyrobów budowlanych, które są obecnie oznakowane znakiem CE, lub nowe 

produkty objęte wyznaczonymi normami brytyjskimi, będą musiały być oznakowane przez 

UKCA od 1 stycznia 2023 r. Znaki te są wymagane dla drewna konstrukcyjnego i płyt 

drewnopochodnych, dla których istnieje zharmonizowana norma europejska lub 

wyznaczona norma brytyjska. Produkty drewnopochodne, takie jak listwy przypodłogowe 

i inne elementy wykończeniowe z drewna, nie są objęte zharmonizowaną normą i dlatego 

nie wymagają oznakowania CE. 

Płyty drewnopochodne zaprojektowane specjalnie do mebli nie są produktami 

budowlanymi i dlatego zazwyczaj nie wymagają oznaczeń. Inne produkty z drewna, które 

zwykle nie wymagają oznakowania, to ogólnie wyroby cięte lub obrabiane (chyba że są to 
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produkty konstrukcyjne lub podłogowe). Zalicza się do nich deski tarasowe, które, ogólnie 

rzecz biorąc, są zwolnione ze wspomnianego znakowania, ale mogą być one zaliczone do 

materiałów konstrukcyjnych, jeśli będą przeznaczone do stosowania na balkonach lub 

antresolach. 

Chociaż oficjalny termin wprowadzenia wymogu znakowania UKCA upływa 1 stycznia 

2023 r., Brytyjskie Stowarzyszenie Wyrobów Budowlanych ostrzegło rząd, że jeśli nie po-

dejmie działań w celu uelastycznienia wymogów w zakresie znakowania UKCA, wiele sekto-

rów może nie być w stanie ich wprowadzać. Więcej informacji na temat przepisów UKCA 

dotyczących oznakowania można znaleźć na stronie: https://www.gov.uk/guidance/using-

the-ukca-marking. 

https://www.globalwood.org/market/timber_prices_2022/aaw20220801e.htm 01 - dostęp 15.08.2022 

 

Rząd Wielkiej Brytanii rozpoczął konsultacje w sprawie zawieszenia kwalifikacji 

jakości biomasy 

Rząd Wielkiej Brytanii rozpoczął konsultacje w celu ustalenia opinii na temat 

proponowanych środków, mających na celu tymczasowe zawieszenie kwalifikacji jakości 

paliwa dla uczestników programu Renewable Heat Incentive (RHI), wykorzystujących pellet 

drzewny. Rząd uznał, że dostawy pelletu drzewnego w Wielkiej Brytanii zostały naruszone 

„w wyniku zawieszenia dostępności pelletu drzewnego pozyskiwanego lub importowanego 

z Rosji lub Białorusi” z powodu inwazji Rosji na Ukrainę. Proponowany środek dotyczy 

zarówno krajowych, jak i niekrajowych programów RHI. 

W styczniu 2021 r. wprowadzono nowe przepisy, zgodnie z którymi całe paliwo drzewne 

musi spełniać normy określone w Załączniku 4A przepisów RHI.Wprowadzenie tych 

przepisów miało na celu poprawę efektywności paliwowej i zmniejszenie emisji szkodliwych 

zanieczyszczeń powietrza. Jednak rosyjska inwazja na Ukrainę doprowadziła do 

zawieszenia importu rosyjskiego i białoruskiego pelletu, zarówno przez Unię Europejską, jak 

i Wielką Brytanię w kwietniu 2022 r., a import produktów z drewna z obu krajów jest 

zabroniony w brytyjskich przepisach dotyczących sankcji, które weszły w życie 23 czerwca 

2022 r. 

Szacuje się, że do 40% pelletu ENplus używanego w Wielkiej Brytanii pochodziło z Rosji 

i Białorusi. Rząd zdaje sobie sprawę, że zawieszenie dostaw pelletu drzewnego z tych 

krajów prawdopodobnie będzie miało wpływ na dostępność, a w konsekwencji na ceny 

pelletu drzewnego w nadchodzących miesiącach. Dlatego rząd współpracuje z brytyjską 

Radą ds. Pelletu, organizacjami handlowymi i przemysłem w celu oceny możliwości 

zminimalizowania wszelkich potencjalnych zakłóceń w dostawach pelletu drzewnego. 

Proponowane przez rząd zawieszenie wymogu jakości paliwa potrwa 12 miesięcy i pozwoli 

na „dodatkowe dostawy pelletu drzewnego do wykorzystania tej zimy”.Stwierdzono, że 

powinno to złagodzić potencjalny wzrost cen, spowodowany brakiem podaży, i pomimo 

„krótkoterminowego negatywnego wpływu na efektywność paliwową i jakość powietrza”, 
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rząd stwierdził, że jest „oceniany jako akceptowalny”, tak, aby domy ogrzewane biomasą nie 

doświadczyły znacznych wzrostów cen ani braku dostaw paliwa. 

https://www.bioenergy-news.com/news/uk-government-launches-consultation-on-suspending-biomass-

quality/ - dostęp 26.08.2022 

 

IKEA zapowiada dalsze inwestycje na rynku chińskim 

W 2019 r. IKEA ogłosiła trzyletnią strategię specjalnie dla rynku chińskiego, która 

obejmowała inwestycje w wysokości 10 mld juanów. W sierpniu 2022 r. firma ogłosiła, że 

zrealizowała cel inwestycyjny, dzięki któremu opracowała więcej produktów i rozwiązań dla 

chińskich konsumentów, stworzyła „omnikanałową” sieć dystrybucji i zaoferowała większe 

rabaty. W ciągu ostatnich trzech lat usługi IKEA rozszerzyły się na prawie 1 mld chińskich 

konsumentów dzięki platformom internetowym, takim jak sklep Tmall i centrum handlowe 

online na WeChat. 

W sierpniu br. podano, że Ingka Group, grupa macierzysta IKEA, zainwestuje 

5,3 mld juanów (772,9 mln USA) w Chinach w roku podatkowym 2023. Inwestycja zostanie 

wykorzystana do dalszej cyfryzacji biznesu, budowy nowych sklepów i galerii handlowych 

oraz integracji wielu kanałów. W tym roku firma ogłosi też inwestycję projektu elektrowni 

wiatrowej w Chinach. 

Jeśli chodzi o plan ekspansji sklepów w Chinach na rok podatkowy 2023, który rozpoczął 

się 1 września, IKEA otworzy sklep na mniejszą skalę w Hefei, stolicy prowincji Anhui 

we wschodnich Chinach, i drugi w Xi'an w prowincji Shaanxi. Na początku lipca IKEA 

zamknęła swój sklep o powierzchni 8,5 tys. m
2
 w dzielnicy Yangpu w północno-wschodnim 

Szanghaju. Wiceprezes firmy Lydia Liu do spraw Chin powiedziała, że „głównym celem jest 

stworzenie bardziej efektywnego mapowania w mieście”. Dodała, że „gdy IKEA pozostanie 

aktywna w Chinach w ciągu najbliższych kilku lat, Szanghaj pozostanie jednym 

z kluczowych miejsc inwestycyjnych dla IKEA”. 

https://www.chinadaily.com.cn/a/202208/25/WS6306dc6ca310fd2b29e742cf.html - dostęp 25.08.2022 

 

Zmiany w kadrze zarządzającej firmy Siempelkamp 

Od 1 stycznia 2023 r. pan Martin Scherrer zostanie członkiem zarządu Grupy 

Siempelkamp, a od lipca 2023 r. zastąpi dra Martina Starka na stanowisku prezesa zarządu, 

który ostatnio z sukcesem kierował grupą. W październiku 2022 r. pan Martin Sieringhaus 

zostanie nowym dyrektorem finansowym Grupy Siempelkamp zastępując wieloletnią 

dyrektor handlową Elisabeth Bienbeck-Ketelhohn, która odejdzie ze spółki w marcu 2023 r. 

po zakończeniu roku obrotowego 2022. 

Martin Scherrer dołączył do firmy Siempelkamp z firmy Asten Johnson, dostawcy dla 

przemysłu papierniczego, gdzie ostatnio kierował firmą jako prezes Eurasia. Pan Martin 

Scherrer studiował ekonomię na Uniwersytecie Justusa Liebiga w Giessen w Niemczech. 

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Voith Sulzer w Schio we Włoszech, gdzie 
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kierował działami controllingu, finansów i zakupów. Po piastowaniu różnych stanowisk 

kierowniczych w Voith Paper w Indonezji i Brazylii, Scherrer powrócił do Voith w Niemczech 

jako wiceprezes wykonawczy ds. finansów i kontroli w dziale tkanin Voith Paper. W 2005 r. 

został mianowany starszym wiceprezesem EMEA w dziale tkanin. Do 2008 r. Scherrer był 

członkiem zarządu pionu papieru grupy, odpowiedzialnym za pion Fabrics. Po połączeniu 

dwóch dywizji, tkanin i rolek w 2009 r. w „Fabric&Roll Systems”, przejął zarządzanie 

operacyjne dywizją jako dyrektor operacyjny. W 2011 r. został mianowany CFO 

i wiceprezesem wykonawczym oraz członkiem zarządu dywizji grupy Voith Paper, a w 2014 

r. przejął odpowiedzialność za linię biznesową Fabric&Roll Systems. W 2019 r. dołączył do 

Asten Johnson, gdzie prowadził biznes w Europie i Azji. 

Martin Sieringhaus jest absolwentem Politechniki w Kaiserslautern, gdzie studiował 

inżynierię przemysłową. W 1999 r. rozpoczął karierę w Voith Turbo jako asystent zarządu, 

a następnie został szefem controllingu w pionie przemysłowym. W 2006 r. przeszedł do 

działu papierniczego jako dyrektor finansowy i wieloletni wiceprezes. Przez trzy lata był 

odpowiedzialny za biznes Voith Paper Asia jako dyrektor finansowy w Szanghaju. Następnie 

Sieringhaus kierował globalnym projektem dla zarządu Voith, a w 2016 r. został dyrektorem 

finansowym i wiceprezesem wykonawczym oraz dyrektorem zarządzającym dywizji grupy 

Voith Digital. W 2018 r. został dyrektorem finansowym i dyrektorem zarządzającym grupy 

Voith Turbo - dział odpowiedzialny za finanse i controlling, IT i procesy oraz zakupy. 

Rada Doradcza Siempelkamp GmbH & Co. KG podziękowała pani Elisabeth Bienbeck-

Ketelhohn za poświęcenie i zaangażowanie w pracy oraz dr Martinowi Starkowi za 

skuteczne zarządzanie Grupą w ciągu ostatnich trzech lat oraz za liczne działania 

optymalizacyjne i priorytety określone w obszarze procesów biznesowych i cyfryzacji. 

https://www.siempelkamp.com/en/latest/news/siempelkamp-mit-neuer-doppelspitze/?tx_news_pi1%5 

Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=e89a8f54dcfbee3e4a7d31d800944e91 - 

dostęp 01.09.2022 

Grzegorz Kowaluk, Danuta Nicewicz 

 
 

Doniesienia rynkowe 
 

Handel płytami pilśniowymi i wiórowymi w Chinach w 2021 r. 

Według chińskich służb celnych w ostatnich latach w chińskim handlu płytami 

pilśniowymi dominował eksport. W 2017 r. wielkość eksportu wynosiła 2,09 mln ton, w 2020 

r. eksport spadł do 1,52 mln ton, a w 2021 r. wzrósł do 2,26 mln ton (o 49%) rok do roku. 

W ostatnim roku wartość eksportu wynosiła 1,2 mld USD, co oznacza wzrost o 45%. 

Średnia cena CIF (CIF - Cost, Insurance and Freight - koszt, ubezpieczenie i fracht do 

oznaczonego portu przeznaczenia) dla chińskiego eksportu płyt pilśniowych spadła o 3% do 

532 USD za tonę. 
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Rynki eksportowe płyt pilśniowych w Chinach były zróżnicowane, a wielkość eksportu 

w 2021 r. do 10 największych miejsc docelowych stanowiła tylko 63% całości.Najwięcej płyt 

w 2021 r. wyeksportowano do Wietnamu (254 tys. ton), Nigerii (223 tys. ton) i Meksyku 

(219 tys. ton), przy czym eksport do Wietnamu i Meksyku wzrósł, ale do Nigerii spadł 

o 15%.Czwarte miejsce zajęła Arabia Saudyjska (158 tys. ton) i piąte USA (158 tys. ton). 

Wartość eksportu do wymienionych krajów wynosiła: Wietnam 92 mln USD, Nigeria 

109 mln USD, Meksyk 82 mln USD, Arabia Saudyjska 61 mln USD i USA 141 mln USD. 

Wśród 10 największych krajów docelowych średnia cena CIF eksportu płyt pilśniowych 

w 2021 r. była najniższa do Wietnamu i wyniosła 362 USD za tonę,co oznacza spadek 

o 14% rok do roku, a do Meksyku - 374 USD - spadła (o 26%) rok do roku. 

W 2021 r. import płyt pilśniowych do Chin,w ilości 143 tys. ton,stanowił wartość 132 mln 

USD. Średnia cena CIF dla importowanych płyt wzrosła o 27% do 928 USD za 

tonę.Głównymi dostawcami tych płyt były Niemcy, Nowa Zelandia, Tajlandia, Belgia 

i Hiszpania.Wielkość importu płyt pilśniowych z Niemiec,Tajlandii, Belgii i Hiszpanii wzrosła 

odpowiednio o 59%, 35%, 41% i 79%, natomiast z Nowej Zelandii spadła o 35% rok do 

roku. 

Chiński eksport płyt wiórowych rósł od 203 tys. ton w 2017 r. do 574 tys. ton w 2021 r., 

z wyjątkiem spadku w 2019 r. do 221 tys. ton. Wartość eksportu w 2021 r. wynosiła 429mln 

USD, co oznacza wzrost wartości o 162% rok do roku. Średnia cena CIF chińskiej płyty 

wiórowej wzrosła rok do roku o 12% (do 747 USD) za tonę. Chile, Wietnam i Tajwan były 

trzema największymi rynkami w 2021 r. - odpowiednio78 tys. ton o wartości 40 mln USD, 56 

tys. ton o wartości 60 mln USD i 56 tys. ton o wartości 28 mln USD. 

Import płyt wiórowych do Chin był bardzo niestabilny. Łączna wielkość importu w 2021 r. 

wynosiła 735 tys. ton o wartości 323 mln USD, co oznacza spadek o 5% wielkości i o 25% 

pod względem wartości. Średnia cena CIF importowanych płyt wzrosła o 32% (do 439 USD 

za tonę) w 2021 r. Głównymi dostawcami płyt wiórowych w 2021 r. byli: Tajlandia (30%), 

Rumunia (20%) i Brazylia (11%). Z tych trzech krajów import stanowił 61% całości importu 

w 2021 r. 

https://www.globalwood.org/market/timber_prices_2022/aaw20220402d.htm - dostęp 13.05.2022 

Źródło: ITTO' Tropical Timber Market Report 

 

Zmniejszenie wyrębu drewna w Rosji 

W pierwszym kwartale 2022 r. ilość pozyskanego drewna w Rosji zmniejszyła się 

o 1,8 mln m
3
, z 70,7 mln m

3
 do 68,9 mln m

3
. Głównymi przyczynami były: realizacja polityki 

zakazu eksportu kłód z kraju od początku 2022 r. i ograniczenie wyrębu kłód do produkcji 

sklejki. Największy spadek odnotowano w regionie Petersburga - o 34%, podczas gdy 

w Irkucku spadek ten wyniósł 11,5%. 

W ubiegłym roku wielkość cięcia drewna w Rosji wyniosła 225 mln m
3
 i była o 3,7% 

większa niż w 2020 r. 
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W marcu 2022 r. rosyjskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu tymczasowo zakazało 

sprzedaży materiałów ze sklejki do Europy i Stanów Zjednoczonych w odpowiedzi na 

zachodnie sankcje wobec Rosji. Dlatego fabryki sklejki i tartaki, których główne produkty są 

eksportowane do krajów europejskich, zmniejszyły produkcję głównie w Petersburgu. 

Według danych Russian Timber Construction Association (ADC) cena jednego 1 m
3
 

tarcicy w Rosji wynosiła 10-13 tys. rubli w czerwcu 2020 r. i przekroczyła 25 tys. rubli 

w czerwcu 2021 r. Skok cen wynikał z dobrej koniunktury na amerykańskim rynku 

budownictwa mieszkaniowego i ograniczenia dostaw drewna z Kanady, a także wzrostu 

rosyjskiego budownictwa drewnianego. 

Ceny utrzymywały się na wysokim poziomie do końca 2021 r. Na początku 2022 r. cena 

drewna spadła o ok. 10-15%, osiągając 22-24 tys. rubli za 1 m
3
. W kwietniu br.cena spadła 

do 18-20 tys. rubli. Prognozuje się, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, przy nadwyżce 

krajowego rynku tarcicy w Rosji, cena może spaść o 10%. 

http://www.plywoodinspection.com/in-the-first-quarter-of-2022-the-volume-of-timber-felling-in-russia-

decreased-by-1-8-million-cubic-meters/ - dostęp 18.05.2022 

 

Analiza podaży i popytu płyt OSB w Chinach 

Od momentu przystąpienia Chin do WTO i z przyspieszonym procesem globalizacji 

gospodarczej, rynki krajowe są coraz ściślej powiązane z rynkiem międzynarodowym. 

Chiński rynek płyt drewnopochodnych również wszedł w etap wszechstronnego otwarcia na 

świat, a interakcja między krajowym a międzynarodowym przemysłem płyt OSB została 

znacznie wzmocniona. Chiński import płyt OSB rozpoczął się w 2000 r.Sprowadzanie płyt 

OSB jako pierwsza rozpoczęła firma Beixin Building Materials Group Co., Ltd. W ostatnich 

latach rośnie import tych płyt - w 2015 r. wynosił 200,6 tys. m
3
, w 2018 r. - 225 tys. m

3
, 

a w 2020 r. - 352,6 tys. m
3
. Ten rosnący import nie tylko stwarza szansę na rynku płyt OSB 

w Chinach, ale też wywiera pewną presję na przemysł wytwórczy w tym kraju. Tylko 

poprzez pełne wykorzystanie rynków międzynarodowych i krajowych, podejmowanie 

inicjatywy w ostrej międzynarodowej konkurencji i wychodzenie do świata z bardziej 

pozytywnym nastawieniem, można budować trwały i szybki rozwój przemysłu wytwórczego. 

W Chinach płyty OSB są szeroko stosowane jako materiały do dekoracji wnętrz 

domowych i jako materiały inżynieryjne, stosowane w konstrukcjach stal / drewno, wysokiej 

jakości niestandardowych meblach i materiałach opakowaniowych. 

W strukturze produktów płyt drewnopochodnych w Chinach, moce produkcyjne płyt OSB 

stanowią mniej niż 1%.Dla przykładu płyty OSB w Ameryce Północnej stanowią ok. 34,3% 

całkowitej produkcji płyt drewnopochodnych, a w Europie ok. 10,6%. W porównaniu z innymi 

mocami produkcyjnymi płyt drewnopochodnych, moce produkcyjne płyt OSB w Chinach są 

dalece niewystarczające. Biorąc pod uwagę, że Chiny są największym na świecie 

producentem płyt drewnopochodnych, ogólna moc chińskiego rynku płyt drewnopochodnych 

pozostanie stabilna w przyszłości. Aplikacje płyt OSB będą stopniowo rozszerzać się na 
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meble, drzwi, podłogi i inne zastosowania, czyli można się spodziewać, że zapotrzebowanie 

na płyty OSB będzie stopniowo wzrastać. 

Ze względu na rosnące koszty robocizny i surowców, zalety tradycyjnych płyt stolarskich 

i sklejki, stosowanych w dziedzinie dekoracji, nie są już widoczne. W porównaniu z tymi 

płytami, płyty OSB mają wyższą wydajność kosztową, bardziej zaawansowaną technologię 

produkcji i szersze zastosowanie. W dziedzinie dekoracji wnętrz płyta OSB ma więcej zalet 

niż Blockboard, choćby nawet pod względem utrzymania łączników, ochrony środowiska, 

odporności na wilgoć itp. Wiodące firmy dekoracyjne coraz częściej wybierają płyty 

OSB.Dzięki zaletom związanym z ochroną środowiska i ceną płyty OSB, niektóre rodzaje 

płyt OSB stopniowo zastępują płyty wiórowe i MDF w produkcji niestandardowych mebli. 

Przewiduje się, że w przyszłości, wraz z rozwojem nowych formatów przemysłowych, 

sektor płyt OSB będzie w większym stopniu się rozwijał, będzie miał szybką ekspansję 

i będzie silnie wspierany przez zapotrzebowanie odbiorców powiązanych z wyposażeniem 

wnętrz, tak aby promować rozwój całej branży OSB. 

Według statystyk, średnia odległość zakupu kłód w fabrykach płyt OSB w Europie 

wynosi 188 km, natomiast w Chinach 400 km. Jednocześnie,chińskie zakłady często 

borykają się z problemem „niewystarczających i kiepskich materiałów”. W odróżnieniu od 

zagranicznych zakładów produkujących płyty OSB, w Chinach została przyjęta metoda 

„dwuetapowa”, co oznacza, że na warstwy powierzchniowe wykorzystuje długie kłody 

drewna, podczas gdy na warstwę rdzenia mogą być wykorzystywane „resztki materiałowe”, 

a podstawowe wióry płatkowe są przygotowywane przez struganie pierścieniowe, co 

znacznie obniża koszty produkcji. Przy budowie niektórych zakładów OSB uwzględniono 

niedobór surowców,oraz przyjęto kompleksowy system surowcowy kłód lokalnych i kłód 

importowanych. Chociaż problem niedoboru surowców został rozwiązany, złożoność 

procesu zwiększa koszt inwestycyjny sprzętu i trudności procesu, co również niesie ze sobą 

potencjalne zagrożenia dla stabilności jakości produktów. 

Wyposażenie linii produkcyjnych płyt OSB w Chinach jest niemal takie same jak za 

granicą, a niektóre kluczowe urządzenia są nawet lepsze. Jednak w Chinach istnieje 

względny brak profesjonalnego personelu zarządzającego produkcją tych płyt, co prowadzi 

do awarii linii produkcyjnych, niskiej ich stabilności i zmiennej jakości płyt. Głównie 

produkowane są płyty OSB2 i OSB3. 

Producenci płyt OSB powinni postępować zgodnie z duchem innowacji i rozwijać się od 

produkcji pojedynczych wyrobów do zintegrowanej produkcji o wysokiej wartości dodanej, tj. 

takich płyt jak: specjalne rodzaje płyty OSB o przeznaczeniu dla meblarstwa,spełniających 

wymagania stawiane niestandardowym meblom, znacznie ulepszone płyty OSB stosowane 

na podłogi kontenerowe, płyty OSB stosowane jako nakładki na płyty izolacyjne z drewna 

konstrukcyjnego (SIPS) i inne funkcjonalne produkty OSB (ognioodporne, 

przeciwpleśniowe, przeciw mrówkom, ultralekkie). 

Promocja rynkowa odbywa się nadal na poziomie przedsiębiorstwa, bez tworzenia 

wspólnej siły.Jednak powinno się przyspieszyć budowę łańcucha branżowego, poszerzyć 
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współpracę technologiczną, otworzyć kanał marketingowy i ustanowić praktyczny, 

użyteczny sojusz na rzecz rozwoju płyt OSB w całej branży. Jednocześnie powinno się 

budować społeczność innowacyjną OSB „rządu, przemysłu, uniwersytetu, funduszu 

badawczego”, aby wyeliminować „Dolinę Śmierci” w nowej technologii na nowy rynek. 

„Administracja” oznacza aktywne wspieranie polityki rozwoju przemysłu ze strony rządu, 

„produkcja” - działania w celu wzmocnienia produkcji i obniżenia kosztów, „uczenie się” 

oznacza leśne kolegia i uniwersytety w celu aktywowania talentów, „badania” oznaczają 

badania naukowe i technologiczne oraz rozwój, aby przywiązywać wagę do orientacji na 

zastosowania, „złoto” oznacza pełne uwzględnienie roli wsparcia finansowego, „usługa” 

oznacza mobilizację osób trzecich, certyfikację i inne zasoby serwisowe, „użytkowanie” 

oznacza transformację osiągnięć technologicznych w celu zwiększenia korzyści. 

Zachęcanie do podnoszenia innowacyjności modeli biznesowych pomaga osiągnąć cel, 

jakim jest równowaga podaży i popytu, a innowacyjny model biznesowy bardziej zwiększy 

popyt społeczny i będzie promował rentowność całego łańcucha przemysłowego. 

Powyższe informacje opracowano na podstawie artykułu Zhanga Fangwenaof Beixin 

International Wood Industry Co., Ltd. opublikowanego w 9. numerze China woodbased 

panel in 2020. 

http://www.plywoodinspection.com/the-supply-and-demand-of-osb-in-china-2021/ 

www.plywoodinspection.com 

https://www.fao.org/faostat/en/#data/FO - dostęp 16.08.2022 

 

Chińska branża papieru dekoracyjnego i płyt dekoracyjnych utrzymuje umiarkowany 

trend wzrostowy 

W Chinach metody wykańczania (dekoracji) powierzchni płyt drewnopochodnych 

obejmują: wykończenie papierem typu finish (impregnowany film na podłożu papierowym, 

wysokociśnieniowa płyta dekoracyjna itp.), filmy dekoracyjne typu finish (PCV, PP itp.), 

dekoracyjna okleina + coating finish, direct printing + coating finish itp. Głównym 

wykończeniem powierzchni, dla ok. 70% płyt pilśniowych, MDF i 20% sklejki jest papier 

dekoracyjny typu finish. 

W 2021 r. chińska sieć branży papieru dekoracyjnego i płyt dekoracyjnych wykazywała 

wiele wspólnych cech, przy czym popyt rynkowy najpierw rósł, a następnie był ograniczony. 

Wielkość sprzedaży dekoracyjnego papieru bazowego wyniosła ok. 1149,7 tys. ton, przy 

wzroście rok do roku o 3,27%. Udział w światowym rynku produkcji papieru dekoracyjnego 

i płyt dekoracyjnych wyniósł ponad 60%. 

Marka, technologia, zarządzanie i przewagi kapitałowe wiodących przedsiębiorstw uległy 

pogłębieniu, napędzając wzrost konkurencji przemysłowej, a trend polaryzacji stał się coraz 

bardziej oczywisty. Istnieją trzy przedsiębiorstwa produkujące dekoracyjny papier bazowy 

o rocznej produkcji ponad 200 tys. ton. 
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Niepewność łańcucha dostaw jest znacząca. Ceny surowców takich jak celuloza, 

dwutlenek tytanu, melamina i płyty drewnopochodne ulegały wielokrotnym wahaniom. 

Wzrosły koszty energii i logistyki, a brak kontenerów eksportowych wywoływał zakłócenia 

w łańcuchu dostaw, powodując wyższe koszty i niższe marże, a niektóre przedsiębiorstwa 

poniosły nawet okresowe straty. 

Na początku 2022 r. roku rynek był stabilny i oczekuje się, że popyt rynkowy utrzyma się 

przez cały rok w umiarkowanym trendzie wzrostowym. Jednak pojawiają się nowe 

niepewności w łańcuchu dostaw w kraju i za granicą, a wpływ na poszczególne 

przedsiębiorstwa jest jeszcze bardziej zróżnicowany. Konflikt między Rosją a Ukrainą może 

doprowadzić na rynku międzynarodowym do niedoboru surowców wydobywczych, takich jak 

syntetyczny amoniak, skutkując ponownym zawężeniem podaży krajowych surowców 

i wahaniami cen. Globalna pandemia COVID-19 w różnym stopniu wpłynęła na podaż 

i popyt oraz przetestowała zdolności operacyjne i zarządcze przedsiębiorstw. 

W obliczu coraz bardziej złożonego, niestabilnego i niepewnego środowiska 

międzynarodowego, współistnieją zagrożenia i szanse związane z łańcuchem 

przemysłowym papieru dekoracyjnego i płyt dekoracyjnych, a podaż i popyt mogą się 

szybko zmieniać. W tej sytuacji powinno się racjonalnie traktować „dziwny” dobrobyt. 

Z powodu COVID-19 istnieje duże prawdopodobieństwo, że „popyt rynkowy” zostanie 

sztucznie wzmocniony. Sugeruje się, aby przedsiębiorstwa wzmocniły swoją świadomość 

zapobiegania i kontroli ryzyka.Powinny też aktywnie reagować na presję i ryzyko wzrostu 

kosztów. Sugeruje się, aby małe i średnie przedsiębiorstwa wspólnie badały konkurencję 

i współpracowały w zakresie ciepłownictwa, poszukiwały strategicznej współpracy 

z dostawcami surowców, unikały przerw w dostawach, zwiększały odporność na wahania 

kosztów i zapewniały stabilną produkcję. Powinny też wzmocnić zarządzanie zamówieniami. 

W ostatnich latach spadła sprzedaż detaliczna produktów końcowych dla gospodarstw 

domowych, umocniły się usługi inżynieryjne i eksportowe, a ryzyko o wysokiej intensywności 

zgromadziło się i przeniosło do sektora wydobywczego. Jednocześnie różne niepewne 

czynniki mogą wpływać na terminowe dostawy. Sugeruje się zbadanie skutecznych 

sposobów dzielenia się ryzykiem z klientami, rozsądne planowanie produkcji, zaopatrzenia 

i logistyki oraz zachowanie ostrożnego i czujnego podejścia do kontroli zamówień. 

Jednocześnie różne niepewne czynniki mogą wpływać na terminowe dostawy. 

http://www.plywoodinspection.com/it-is-expected-that-the-decorative-paper-and-decorative-panel-industry-

will-continue-to-maintain-a-moderate-growth-trend-in-2022/ - dostęp 19 kwietnia 2022 r.  

źródło: Komitet zawodowy ds. Papieru Dekoracyjnego Chińskiego Stowarzyszenia Prze-mysłu Produktów 

Leśnych 
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Utrudniona podaż sklejki w Japonii 

W tym roku na japońskim rynku producenci sklejki są optymistycznie nastawieni na 

popyt i wyższe ceny sklejki z drewna tropikalnego. 

Ceny importowanego tropikalnego drewna liściastego utrzymywały się w Japonii 

w ostatnich latach na niskim poziomie, ale zmieniło się to drastycznie po inwazji Rosji na 

Ukrainę i sankcjach handlowych nałożonych na Rosję m.in. przez Japonię. 

W ubiegłym roku Malezja była największym eksporterem tropikalnej sklejki do Japonii 

i pozostała czołowym dostawcą w pierwszym kwartale 2022 r. (1Q22). Jeden z głównych 

producentów sklejki w Malezji, Ta Ann Holdings Bhd, odnotował 44% wzrost średniej ceny 

sprzedaży produktów ze sklejki w pierwszym kwartale 2022 r. w porównaniu z analogicznym 

okresem 2021 r. Firma z siedzibą w Sibu wyeksportowała 90% produkcji sklejki 

(80,9 tys. m
3
) do Japonii w 2021 r. Również WTK Holdings Bhd odnotował wyższy wolumen 

sprzedaży i średnie ceny sprzedaży produktów drzewnych na rynku eksportowym 

w pierwszym kwartale 2022 r. w porównaniu do roku poprzedzającego. 

W Japan Lumber Report (JLR) (dwumiesięcznym czasopiśmie branżowym) wydanym 

w maju br. podano, że wiele firm produkujących sklejki z drewna tropikalnego w Azji 

Południowo-Wschodniej odmówiło większości nowych zamówień z powodu przedłużającego 

się niedoboru surowca drzewnego. Japońskie firmy ponoszą dużo wyższe koszty importu, 

ponieważ kłody są drogie, płace minimalne w Malezji wzrosły, a słaby jen uderza w dolara 

amerykańskiego. „Cena rynkowa sklejki szalunkowej wzrosła do 2000 jenów (ok. 14 USD) 

za arkusz. Do marca wynosiła mniej niż 1800 jenów, a w marcu wzrosła do1900 jenów. 

„Ceny eksportowe w kwietniu wynosiły od 830 do 840 USD za 1 m
3
 sklejki szalunkowej 

wg JAS, a ceny sklejki konstrukcyjnej - ok. 790 USD za 1 m
3
. Według JLR dostawcy sklejki 

tropikalnej przewidują, że podaż kłód będzie ograniczona i światowa podaż drewna 

prawdopodobnie ulegnie zmniejszeniu również z powodu wojny w Ukrainie. Dlatego ceny 

eksportowe sklejki liściastej będą jeszcze wyższe. Ponadto, drastyczna zmiana kursu jena 

(do 130 jenów ze 115 jenów) do dolara spowodowała, że japońscy dealerzy sklejki muszą 

podnieść ceny sprzedaży swoich produktów. Jednocześnie dostawa rosyjskiej łuszczki 

modrzewiowej została całkowicie wstrzymana. Tak więc krajowa podaż sklejki jest 

utrudniona. 

Opierając się na danych Japońskiego Ministerstwa Finansów, Japonia znacznie 

zwiększyła import drewna tropikalnego z Indonezji i Malezji w marcu 2022 r. do 76,9 tys. m
3
 

i 71 tys. m
3
 odpowiednio tj. o 35% i 16% w porównaniu z poprzednim miesiącem. 

Import japońskiej sklejki z Sarawak w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 r. wzrósł 

o ponad 70% tj. do 174 tys. m
3
. Według danych eksportowych Sarawak Timber Industry 

Development Corp., Japonia zapłaciła 45,8 mln USD za 73,3 tys. m
3 

produktów ze sklejki 

w marcu 2022 r. wobec 18,2 mln USD za 29,7 tys. m
3
 w lutym 2022 r. 

Ta Ann przewiduje, że dynamika cen drewna tropikalnego pozostanie „pozytywnie silna” 

do końca 2022 r., biorąc pod uwagę ograniczoną podaż i ścisłą kontrolę środowiskową nad 
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pozyskiwaniem kłód oraz stopniową odbudowę gospodarki światowej wraz ze złagodzeniem 

ograniczeń granicznych w większości krajów. 

https://www.thestar.com.my/business/business-news/2022/06/06/plywood-makers-see-strong-demand - 

dostęp 06.06.2022 

 

W maju wzrosła cena importu sklejki do Stanów Zjednoczonych  

W maju 2022 r. import sklejki do Stanów Zjednoczonych spadł o 0,5% rok do roku do 

695 tys. m
3
. Według Lesprom Analytics, wartość importu wzrosła o 23% do 424 mln USD. 

Średnia cena sklejki wzrosła o 24% do 610 USD za m
3
. 

https://www.lesprom.com/en/news/Kronospan_invests_more_than_Euro_400_million_in_new_factory_in_Tort

osa_Spain_103739/ - dostęp 08.07.2022 

 

Sklejka wyprodukowana w Wietnamie z chińskiego drewna liściastego podlega cłom 

Departament Handlu Stanów Zjednoczonych (U.S. Department of Commerce - 

„Commerce”) w orzeczeniu dotyczącym importerów sklejki z liściastego drewna („HWPW”- 

hardwoodplywood) opublikował wstępne, potwierdzające orzeczenie w swoim dochodzeniu 

w sprawie obejścia przepisów dotyczących HWPW wyprodukowanej w Wietnamie 

z chińskich materiałów rdzeniowych. W ustaleniach Commerce stwierdziło, że wiele 

rodzajów HWPW, które zbadano, jest właściwie objętych znacznymi cłami 

antydumpingowymi („AD”) i wyrównawczymi („CVD”) na HWPW z Chin, sięgającymi nawet 

200%.Orzeczenie zostało opublikowane w Rejestrze Federalnym 29 lipca 2022 r. o treści: 

„Departament Handlu Stanów Zjednoczonych wstępnie ustala, że niektóre produkty ze 

sklejki z drewna liściastego i płyty fornirowane (sklejka z drewna liściastego) wywożone 

z Socjalistycznej Republiki Wietnamu (Wietnam), które zostały złożone w Wietnamie przy 

użyciu sklejki liściastej pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej (Chiny) są produktami 

chińskimi i podlegają cłu antydumpingowemu (AD) i cłu wyrównawczemu (CVD) na sklejkę 

z drewna liściastego z Chin. Dodatkowo, Commerce wstępnie ustala, że niektóre rodzaje 

sklejki z drewna liściastego składane w Wietnamie przy użyciu sklejki z drewna liściastego 

pochodzącego z Chin omijają zamówienia podlegające AD i CVD na sklejkę z drewna 

liściastego z Chin”. 

Commerce dokonał tego ustalenia w skali całego kraju, co oznacza, że to ustalenie 

dotyczy wszystkich HWPW wywożonych z Wietnamu. W wyniku tego ustalenia likwidacja 

ceł zostanie zawieszona, a obowiązywać będą wpłaty na nałożone cło na HWPW z mocą 

wsteczną od dnia 17 czerwca 2020 r. Obowiązująca stopa wpłaty gotówkowej AD wyniesie 

183,36%, a stopa wpłaty gotówkowej CVD wyniesie 22,98%, chyba, że firma wykaże, że ma 

własną stawkę specyficzną dla firmy. 

Commerce ustalił również, że 36 firm w Wietnamie nie współpracowało w pełni z agencją 

podczas postępowania. W związku z brakiem współpracy Commerce ustalił, że te 36 firm 

wyprodukowało HWPW w ramach pięciu zidentyfikowanych scenariuszy i zablokował im 
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udział w procesie certyfikacji. W związku z tym nałożone będą cła na produkty pochodzące 

z tych wietnamskich firm. Publicznie dostępne dane sugerują, że wielkość produkcji tych 

firm stanowi do 60% HWPW importowanych z Wietnamu, co oznacza, że znaczna wielkość 

wietnamskiego importu będzie prawdopodobnie podlegać cłom. 

Commerce oświadczył, że wyda ostateczne postanowienie w tym postępowaniu w dniu 

17 października 2022 r., kiedy to może zdecydować, czy zmodyfikować jakikolwiek aspekt 

swojego wstępnego ustalenia. 

https://getfea.com/international-markets/us-commerce-department-rules-that-vietnam-circumvented-

hardwood-plywood-duties-using-chinese-core-materials - dostęp 12.08.2022 

https://www.decorativehardwoods.org/sites/default/files/202208/HWPW%20Circumvention%20by% 

20Vietnam.pdf - dostęp 10.08.2022 

 

Przedłużony termin zakończenia sondażu w USA w sprawie importu sklejki 

z Wietnamu 

Według Ministerstwa Przemysłu i Handlu ((MoIT) Departament Handlu Stanów 

Zjednoczonych (DOC) po raz kolejny ogłosił przedłużenie terminu na wydanie ostatecznego 

wniosku w sprawie dochodzenia antydumpingowego i antysubsydyjnego w sprawie 

uchylania się od płacenia podatków w sprawie sklejki z drewna liściastego importowanej 

z Wietnamu. 

DOC wyda szczegółowy wniosek 31 stycznia 2023 r. Zgodnie ze wstępnymi wnioskami 

DOC ogłoszonymi 25 lipca, sklejka z Wietnamu wykorzystująca materiały z Chin powinna 

podlegać tym samym cłom antydumpingowym i antysubsydyjnym, jakie mają zastosowanie 

do produktów z Chin.Jeśli materiały są produkowane w Wietnamie lub innych krajach, 

produkty będą zwolnione z wszelkich opłat. 

Obecnie Stany Zjednoczone nakładają na produkty z Chin cło antydumpingowe 

w wysokości 183,36% i podatek antysubsydyjny w wysokości od 22,98% do 194,9%. 

Eksporterzy wietnamscy i importerzy amerykańscy zostali dopuszczeni do udziału 

w mechanizmie samocertyfikacji w celu wykluczenia z podejrzeń o uchylanie się od 

opodatkowania. Mechanizm samocertyfikacji nie jest jednak stosowany w przypadku 

przedsiębiorstw, które nie dostarczają informacji lub dostarczają niekompletnych lub 

niedokładnych informacji zgodnie z żądaniem DOC podczas dochodzenia. 

Statystyki pokazują, że przedsiębiorstwa kwalifikujące się do mechanizmu 

samocertyfikacji stanowiły ok. 80% wartości eksportu Wietnamu w okresie objętym 

dochodzeniem. W szczególności dla dostaw sprowadzonych od 17 czerwca 2020 r. do 

28 sierpnia 2022 r. DOC wydłużył czas wypełniania deklaracji i dokumentów 

potwierdzających do 1 grudnia 2022 r., zamiast 12 września 2022 r. jak we wstępnych 

wnioskach. 

Amerykańskie służby celne podały, że wartość eksportu sklejki z drewna liściastego 

z Wietnamu do USA wzrosła ze 112,3 mln USD w 2018 r. przez 226,4 mln USD w 2019 r. 
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do 248,5 mln USD w 2020 r. i do 356,7 mln USD w ubiegłym roku. Obroty eksportowe 

wzrosły o 57,6 proc. w 2021 r. w porównaniu z rokiem przed wszczęciem dochodzenia. 

https://vietnamnews.vn/economy/1315450/us-probe-conclusion-deadline-on-vietnamese-plywood-imports-

extended.html - dostęp 15.09.2022 

 

TDUK wzywa do zachowania czujności w sprawie sklejki brzozowej 

Timber Development UK (TDUK ) wydał ostrzeżenie importerom i nabywcom sklejki 

brzozowej, aby nie narażali się na sankcje, gdyby okazało się, że produkty oferowane przez 

azjatyckich producentów, zawierające rosyjską brzozę, są sprzedawane nielegalnie 

za pośrednictwem alternatywnych kanałów handlowych. 

TDUK zauważa, że sankcje Wielkiej Brytanii wprowadzone w odpowiedzi na rosyjską 

inwazję na Ukrainę zabraniają importu, nabywania i dostarczania dochodów ze wszystkich 

produktów drzewnych pochodzących z Rosji. Dotyczy to wszystkich kategorii drewna, ale 

jest szczególnie istotne w przypadku sklejki brzozowej. W ostatnich tygodniach członkowie 

TDUK zgłosili rosnące oferty sklejki brzozowej pochodzącej z Azji, zwłaszcza z Chin. 

Według TDUK brzoza w tej sklejce niemal na pewno pochodzi z Rosji, „biorąc pod uwagę, 

że lasy brzozowe są skoncentrowane w północnej Rosji” i że „Chiny nie podzielają tego 

samego poglądu co Zachód w sprawie konfliktu. Oznacza to, że Chiny nie nałożyły żadnych 

sankcji na Rosję, a wzorce handlowe są kontynuowane sprzed konfliktu”. TDUK sugeruje 

również, że „rosnąca izolacja rosyjskiej gospodarki stworzyła możliwości biznesowe dla 

wielu chińskich dostawców drewna, a produkty objęte sankcjami, takie jak rosyjska brzoza, 

stają się obecnie powszechnie dostępne do importu i przetwarzania”. TDUK ostrzega, że 

każdy członek lub niebędący członkiem [TDUK], który importuje sklejkę brzozową spoza 

UE, jest narażony na wysokie ryzyko naruszenia sankcji Wielkiej Brytanii”. 

TDUK napisał bezpośrednio do producentów oferujących dostawę sklejki brzozowej 

z Chin i innych krajów azjatyckich, uświadamiając im zarówno sankcje Wielkiej Brytanii, jak 

i UE. Dodatkowo TDUK prosi firmy członkowskie, otrzymujące oferty sklejki brzozowej, 

o odpowiedź z informacją o sankcjach obowiązujących w Wielkiej Brytanii i UE. 

TDUK zauważa, że jeśli rosyjskie drewno zostanie znalezione na rynku Wielkiej 

Brytanii/UE, „importer i wszyscy klienci, którzy kupili te produkty, będą podlegać 

postępowaniu sądowemu, grzywnom i uszczerbkowi na reputacji, co również wpłynie na ich 

partnerów handlowych w kraju produkcji”. 

https://www.globalwood.org/market/timber_prices_2022/aaw20220801e.htm01 - dostęp 15.08.2022 

 

Przychody Steico w pierwszym półroczu 2022 wzrosły o 27,1% 

Przychody Steico wzrosły o 27,1% do 237,5 mln euro w pierwszych sześciu miesiącach 

2022 r. Pomimo bardziej wymagającego otoczenia, zyski i marże były na zadowalającym 

poziomie. EBITDA poprawiła się o 21,8% do 50,4 mln euro, a EBIT o 23,5% do 38,5 mln 

euro. Marża EBITDA w pierwszych sześciu miesiącach wynosi 23,0%, marża EBIT 15,9%. 
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Inflacja, trudności w łańcuchu dostaw i rosnące stopy procentowe spowalniają obecnie 

oczekiwania gospodarcze w sektorze budowlanym.Mimo to kierownictwo STEICO nadal 

pozytywnie ocenia cały rok. W wyniku silnego pozytywnego trendu na naturalne materiały 

budowlane, firma spodziewa się, że budownictwo z drewna pozostanie silne w trudniejszym 

otoczeniu rynkowym. Ponadto, w wyniku rosnących kosztów energii i rosnących dotacji 

państwowych, spodziewany jest również znaczny wzrost działań remontowych.Wreszcie, 

istniejący portfel zamówień powinien mieć stabilizujący wpływ na branżę budowlaną - 

w szczególności na budownictwo drewniane. 

Źródło: https://www.steico.com › 2022_Corporate_News - dostęp 19.08.2022 

H1 2022: Strong first half despite economic uncertainties pdf 

 

Ceny pelletu drzewnego w Estonii potroiły się w ciągu roku 

W Estonii ceny pelletu drzewnego do ogrzewania potroiły się z roku na rok, 

a przedstawiciele niektórych firm przewidują również ryzyko ewentualnych niedoborów tego 

produktu na rynku w przyszłości. W sierpniu ubiegłego roku jedna europaleta pelletu 

drzewnego o łącznej masie prawie 1 tys.kg kosztowała 150 euro. Obecnie ceny wahają się 

od 260 do 420 euro, powiedział szef Briketipoisid Argo Kivi. Jak zauważył, ceny zaczęły 

rosnąć już jesienią ubiegłego roku, podkreślając, że cena palety pelletów drzewnych 

wzrosła już do 190 euro we wrześniu ubiegłego roku. Głównym powodem tego wzrostu są 

ceny biomasy i energii elektrycznej, które wzrosły kilkukrotnie. Dodatkowym powodem 

wzrostu cen pelletu drzewnego jest popyt coraz bardziej przewyższający podaż 

w europejskich elektrociepłowniach, ale też rosnące ceny produkcji. „Żadna cena nie jest 

obecnie stabilna ani przewidywalna” - powiedział Kivi. "Ceny wszystkich rodzajów drewna 

również wzrosły, a wraz z nimi cena pelletu drzewnego." Sankcje nałożone na Rosję 

z powodu toczącej się wojny w Ukrainie również w pewnym stopniu wpłynęły na ceny, dodał 

szef Briketipoisid. 

Koit Märtin z Tartu Graanul przyznał, że energia elektryczna do produkcji pelletu stanowi 

prawie połowę ceny pelletu drzewnego. Dlatego Tartu Graanul ostatnio działa wyłącznie 

w nocy, kiedy ceny energii elektrycznej są niższe. Rosnące ceny paliw wpływają jednak na 

koszty dostawy zarówno przychodzących surowców, jak i wychodzącego produktu 

końcowego. Märtin dodał, że zmniejszyła się też ilość dostępnego surowca. W sierpniu 

ubiegłego roku Tartu Graanul miał w swoich magazynach 10 tys. ton pelletu drzewnego; 

obecnie ich magazyn jest w zasadzie pusty. 

Ulvar Kaubi, dyrektor Departamentu Marketingu Drewna w Centrum Zarządzania Lasami 

Państwowymi (RMK), powiedział, że jednak nie przewiduje niedoboru surowców, mimo, że 

krótkotrwałe przerwy naruszyły bezpieczeństwo dostaw. Zbliżając się do jesieni, te obawy 

dotyczące bezpieczeństwa dostaw powinny zostać rozwiązane. „Ale nie widać ani jednego 

czynnika, który mógłby obniżyć ceny” - przyznał Kaubi. „Popyt jest wysoki, ceny surowców 

wzrosły, a także odczuwamy presję, aby ograniczyć wycinkę”. 
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https://news.err.ee/1608693361/wood-pellet-prices-in-estonia-triple-on-year - dostęp 23.08.2022 

 

Import sklejki tropikalnej do krajów UE 

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2022 r. kraje EU27 zaimportowały 67,6 tys. ton 

sklejki tropikalnej i było to o 23% więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. 

Z Indonezji przywieziono 21,9 tys. ton, o 19% więcej w porównaniu z tym samym okresem 

poprzedniego roku. Największy względny wzrost nastąpił w imporcie z Gabonu (+ 76% do 

15,3 tys. ton). Wzrósł również import sklejki tropikalnej z Maroka (+64 % do 5,9 tys. ton), 

Wietnamu (+44 % do 4,2 tys. ton), Indii (+66% do 3,2 tys. ton), Brazylii (+65% do 2,6 tys. 

ton) oraz Wielkiej Brytanii (+15% do 2,1 tys. ton). Ten wzrost importu zrównoważył 36% 

spadek importu sklejki z warstwami zewnętrznymi z drewna tropikalnego z Chin (- 64% do 

7,5 tys. ton) i z Malezji do zaledwie 800 ton. 

Źródło: https://www.itto.int/direct/topics/topics_pdf_download/topics_id=7176&no=1ITTO Tropical Timber 
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Wietnam drugim na świecie eksporterem pelletu drzewnego 

Wietnam stał się drugim co do wielkości eksporterem pelletu drzewnego na świecie. 

W pierwszej połowie bieżącego roku kraj zarobił 354 mln USD z eksportu ok. 2,4 mln ton 

pelletu, a jego celem jest osiągnięcie wartości eksportu za cały rok ok. 700 mln USD. 

Przewiduje się, że pellet drzewny wejdzie do grupy produktów rolno-leśnych, które 

w najbliższych latach mogą stać się obrotem eksportowym przekraczającym 1 mld USD. 

Xuan Phuc, starszy analityk ds. polityki w Forest Trends, zauważył, że zarówno wielkość jak 

i wartość eksportu pelletu stale rosły od października 2021 r. Cena eksportowa produktu 

osiągnęła średnio 150 USD za tonę, czyli o ponad 27% więcej stosunku do średniej ceny 

odnotowanej w ubiegłym roku. Ten wzrost eksportu można przypisać zwiększonemu 

popytowi rynku UE w wyniku trwającego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. 

Eksperci stwierdzili, że w nadchodzącym czasie pozostaje też dużo miejsca na 

zwiększenie eksportu palet drewnianych, zwłaszcza, że większość wietnamskich palet 

drewnianych jest eksportowana do Japonii i Republiki Korei. 

Phuc stwierdził jednak, że branża stoi przed licznymi wyzwaniami, w tym przed 

niedoborem materiałów wsadowych i rygorystycznymi wymaganiami nałożonymi przez 

zagranicznych importerów, takimi jak certyfikaty zrównoważonego rozwoju dla pelletów 

drzewnych. Dlatego zalecił, aby wietnamskie firmy aktywnie pojmowały informacje rynkowe 

i przygotowały się do spełnienia surowych wymagań, aby w przyszłości penetrować 

wymagające rynki na całym świecie. 

https://english.vov.vn/en/economy/vietnam-ranks-second-globally-for-wood-pellet-exports-post956709.vov - 

dostęp 19.09.2022 

Grzegorz Kowaluk, Danuta Nicewicz 
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