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Maria Antoni Hikiert
Dyrektor
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie

50 lat działalności badawczo-rozwojowej OBRPPD
w służbie przemysłu płyt drewnopochodnych w Polsce

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie
obchodzi w br. jubileusz 50-lecia. Za początek działalności zaplecza badawczo-rozwojo-
wego przyjęto datę 1 kwietnia 1957 roku, kiedy to do Czarnej Wody przeniesieni zostali
służbowo z ZPP Świeradów Zdrój twórcai pierwszy dyrektor Laboratorium Branżowego Płyt
Pilśniowych a następnie OB-RPPD Stanisław Osika i jego zastępca, mgr inż. Leszek Żu-
kowski.

Dokonania pierwszych 40 lat Ośrodka zostały przedstawione w okolicznościowym Biule-

tynie Informacyjnym nr 1-2/1997.
W niniejszym artykule chcę się skupić na ostatnim dziesięcioleciu, a zainteresowanych

poprzednim okresem działalności odsyłam do przywołanego wyżej numeru Biuletynu.
Właśnie 10 lat temu, w 1997 roku powróciłem do Ośrodka, w którym wcześniej podjąłem

swoją pierwszą pracę zawodową zaraz po ukończeniu studiów. Pracowałem wtedy, tzn. na
przełomie lat 60-tych i 70-tych, najpierw w LBPP, a później w OB-RPPD. W 1997 roku dy-
rektor Piotr Ferens, przyjął mnie na swojego zastępcę zakładając, że zdąży jeszcze, przed
swoim przejściem na emeryturę dokończyć dzieła przystosowania Ośrodka do nowych wa-
runków gospodarczych. Niestety, z końcem 1998 roku, z powodu długotrwałej i ciężkiej
choroby, doc. dr Piotr Ferens zmuszony był przejść na rentę. Jego wycofanie się z życia
zawodowego stało się dotkliwą stratą nie tylko dla OBRPPD ale i dla całego przemysłu.
Posiadał on szerokie osobiste kontakty, duży autorytet i uznanie wśród kolegów w branży, a
twórcze myślenie i gotowość przyjścia zakładom z pomocą były jego dewizą.

Kierując Ośrodkiem do czasu rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora często
konsultowałem się z dyr. Piotrem Ferensem uzyskując cenne wskazówki i pomoc.

Samodzielną kierowniczą pracę oparłem na założeniu zrównoważonego rozwoju Ośrod-
ka. Celem była stała poprawa gospodarowania we wszystkich obszarach, w tym oczywiście
przede wszystkim w działalności badawczo-rozwojowej, ale też poprawa warunków pracyizwiększenie obrotów, a przez to zysku. Zysk miał być jednym z podstawowych elementów
dalszego rozwoju. Zamierzenia opracowane zostały w formie Strategii składającej się ze
strategii cząstkowych, dotyczących:

— działalności badawczo-rozwojowej,
— redukcji kosztów,
— Jakości oferowanych usług,
— finansowania i majątku,
— marketingu,
- informatyki,



— spraw personalnych,
— działalności produkcyjnej,
— organizacji wewnętrznej,
— restrukturyzacji,
— środowiska prowadzenia działalności.

Trudno odnieść się tu do całości działań we wszystkich zakresach strategii. Poniżej
przedstawiam te najistotniejsze.

Działalność badawczo-rozwojowa
Działalność badawczo-rozwojowa, a także działalność usługowa dla przemysłu prowa-

dzona jest bezpośrednio w trzech komórkach organizacyjnych. Sąto:
1. Laboratorium Techniczno-Technologiczne (LT-T),
2. Laboratorium Badawcze (LB), a w nim:

— Laboratorium Badania Wyrobów,
— Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych,

3. Pracownia Projektowa i Prototypownia (PPiP).
Oprócz nich funkcjonuje Ośrodek Informacji Naukowo Technicznej i Współpracy z Zagra-

nicą (OINTiWzZ).
Trzeba stwierdzić, że mimo wielu składanych projektów badawczych, coraz trudniej jest

uzyskać pieniądze na prowadzenie tych prac. Wynikato z polityki państwa przyjętej wobec
jednostek badawczo-rozwojowych. Także fundusze na tzw. projekty przemysłowe, które
miały teoretycznie wesprzeć tematy prac badawczych rokujących późniejsze wdrożenie
okazały się trudno dostępne. Mimo to w czasie ostatniego dziesięciolecia zrealizowano w
Ośrodku co najmniej kilka ciekawych tematów.

Niewątpliwymi osiągnięciami ostatnich lat jest opracowanie w ramach projektu celowego
modernizacji defibratora RT-70, pozwalającej na dwukrotne powiększenie wydajności ma-
szyny przy poważnym obniżeniu energochłonności procesu rozwłókniania. Dzięki pracy LT-

T polski przemysł płyt pilśniowych wyposażony został w bardzo nowoczesne i energoosz-
czędne zawory upustu ciągłego masyz defibratora. Urządzenia te charakteryzują się wielką
trwałością, przewyższającą kilkadziesiąt razy poprzednie rozwiązania. Dwa lata temu kom-

pletowane w Ośrodku zawory upustu ciągłego wykonywane w oparciu o własne opatento-
wane rozwiązania, zaczęto eksportować do zakładów na Litwie i Ukrainie. Ponadto skon-
struowane przez LT-T dławnice wału głównego defibratora pozwoliły na zmniejszenie ilości

wody uszczelniającej z 10 do 2 litrów na minutę. Taka redukcja ma ogromny wpływ na ilość
powstających przy produkcji ścieków i pozwala na zamknięcie obiegu wody technologicznej
a tym samym rozwiązuje uciążliwy problem ścieków w zakładach. W 2005 roku opracowane
zostały przez Laboratorium Techniczno-Technologiczne nowoczesne modele agregatów
hydraulicznych do smarowania ułożyskowania maszyn rozwłókniających i domielających
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oraz do zasilania serwomechanizmu do regulacji szczeliny mielenia. Osiągnięciem LT-T jest
też opracowanie technologii produkcji płyt z odpadów włókien syntetycznych i z tetrapaku.

Laboratorium Badawcze posiada Certyfikat Polskiego Centrum Akredytacji ważny do
11.08.2010 r. Certyfikatem objętych jest 14 procedur. W ramach LB funkcjonują dwie ko-
mórki. Zajmują się one głównie usługowymi badaniami dla przemysłu. LB prowadzi także
cieszącą się coraz większą popularnością działalność szkoleniową, w ramach której dwa
razy do roku organizowane są szkolenia seminaryjne dla pracowników branży i sektora
leśno-drzewnego.

Pracownia Projektowa i Prototypownia zajmuje się głównie wykonawstwem na zlecenia z
przemysłu unikalnej, wykonywanej jednostkowo lub w małych seriach aparatury badawczej,
jak na przykład komór do badania emisji formaldehydu zgodnie z normą PN EN 717-2
(w Ośrodku wykonano kilka takich komór a jedną wyeksportowano do Rosji), aparatów do
badania właściwości mechanicznych płyt drewnopochodnych, itp. PPiP wspomaga też
warsztatowo działalność usługową dla przemysłu prowadzoną przez inne komórki organiza-
cyjne.

OINTiWzZ zajmuje się zbieraniem i udostępnianiem informacji naukowo-technicznych dla
potrzeb branży, w tym także informacji patentowych. Do zadań tej komórki należy też reda-
gowanie i wydawanie Biuletynu Informacyjnego Ośrodka. Biuletyn wydawany jest nieprze-
rwanie od 47 lat. Odgrywa on nadal bardzo poważną rolę w kształceniu polskiej kadry spe-
cjalistów w dziedzinie płyt drewnopochodnych. Nakład BI — z uwagi na jego specyfikę — jest
niestety ograniczony. Trudno mówić o samofinansowaniu się Biuletynu. W ostatnim okresie,
z uwagi na konieczność ograniczenia kosztów wydawane są tylko dwa numery rocznie tego
czasopisma, będącego z założenia kwartalnikiem.

Jakość oferowanych usług
Laboratorium Badawcze posiada od 12.07 1999 roku Certyfikat Badawczy PCA, uprzed-

nio PCBC. LB spełnia tym samym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001.
Praca LB oparta jest o Księgę Jakości aktualizowaną na bieżąco na podstawie uwag wy-

nikających z audytów wewnętrznych a także audytów prowadzonych w ramach nadzoru
PCA. Personel szkolony jest na bieżąco w niezbędnym i wymaganym zakresie.

Praca trzech pracowników OB-RPPD w Komitetach Technicznych PKN: nr 100 ds. Wy-
robów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnychi nr 215 ds. Projektowania i Wykonaw-
stwa Konstrukcji z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych. Ułatwia to bieżące śledzenie
zmian w normalizacji dotyczącej procedur prowadzonych w ramach badań usługowych.

W zakresie utrzymania i poprawy jakości pracy:
— prowadzone są permanentne szkolenia kadry poprzez uczestnictwo w krajo-

wych i zagranicznych seminariach, sympozjach, szkoleniach, targach, itp. W

roku 2006 uczestniczyliśmy w międzynarodowym seminarium we Lwowie

(Ukraina), w Petersburgu (Rosja), w Międzyzdrojach i w Rogowie;
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kontynuowana jest od wielu lat zasada organizowania co roku dwóch szkoleń
dla kadry inżynieryjno-technicznej i menadżerskiej przemysłu płyt drewnopo-
chodnych w oparciu o zgłoszoną przez przemysł tematykę. Szkolenia są pro-
wadzone we współpracyz uczelniami i instytutami naukowymi;
w sposób systematyczny śledzone są zmiany w przepisach i normalizacji pol-
skiej i europejskiej;
zakres badań a także metody badań i wyposażenie pomiarowo badawcze do-
stosowywane jest na bieżąco do wymagań aktualnych norm. W roku 2007 za-
mierza się zakupić nową komorę do badania formaldehyduo ile Ośrodek zdo-
będzie środki na taką inwestycję aparaturową;
w najbliższej przyszłości — w miarę dostępnych środków - podjęte będą stara-
nia o uzyskanie notyfikacji dla Laboratorium Badawczego w zakresie badań płyt
drewnopochodnych.

Działania marketingowe
Marketing jest prowadzony przez każdą komórkę indywidualnie przy centralnej koordyna-

cji działań. Wynika to z różnorodności form działalności Ośrodka. OB-RPPD podejmował w
niedalekiej przeszłości sondażowe działania marketingowe, których celem było sprawdze-
nie, jaka forma działań jest skuteczna. Stosowano ogłoszenia reklamowe w czasopismach
branżowych, w wydawnictwach targowych, szczególnie "Drema", w katalogach przedsię-
biorstw, a także w książkach telefonicznych. Uczestniczyliśmy także wspólnie ze Stowarzy-
szeniem w targach Drema. Skuteczność tego rodzaju działalności reklamowej okazała się
jednak ograniczonai nie w pełni wystarczająca. Istnieje też stała reklama na stronie inter-

netowej Ośrodka, ostatnio w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim
pod hasłem — nasza oferta. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że reklamę poprzez
Internet należy uznać za skuteczną.

Działalności marketingowej służą także:
wydawanie Biuletynu Informacyjnego Ośrodka. W ostatnim okresie jego poziom
uległ wyraźnej poprawie, dzięki pracy nowego zespołu redakcyjnego, a szcze-
gólnie redaktora naczelnego prof. dr hab. Włodzimierza Oniśki. Potwierdzają to

opinie wieloletnich czytelników i fachowców w branży drzewnej. Wydaje się
jednak, że Biuletyn Informacyjny nie jest należycie wykorzystany jako narzędzie
marketingowei należy to w najbliższym czasie poprawić;

praca w Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i In-

stytutu Technologii Drewna;
działalność poprzez Stowarzyszenie w polskiej grupie roboczej FSC a także
ogólnoświatowej organizacji FSC;
uczestnictwo poprzez Stowarzyszenie w Europejskiej Platformie Technologicz-
nej Sektora Leśno-Drzewnego w Brukseli;
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uczestnictwo w Polskich Platformach i w Centrum Zaawansowanych Technolo-
gii "Pomorze";

prowadzenie działalności szkoleniowej dla Stowarzyszenia Producentów Płyt
Drewnopochodnych w Polsce;
umowyz innymi podmiotami, np z Przedsiębiorstwem Projektowania i Wyposa-
żania Obiektów Przemysłowych "Prozemak", czy ze Stowarzyszeniem "Dom
Drewniany”;
szkolenia prowadzone przez pracowników Ośrodka dla innych podmiotów, jak
np. szkolenie technologiczne w 2005 roku przeprowadzone przez prof. dr hab.
Włodzimierza Oniśkę w zakładzie w Grygiszkach na Litwie.

Ośrodek będzie intensyfikować działania marketingowe dotyczące oferowanej pomocy
techniczno-technologicznej dla przedsiębiorstw branży na rynku wschodnim (Litwa, Ukraina,
Białoruś, Rosja, Słowacja, Rumunia, Bułgaria). Będą rozwijane takie formy reklamy jak:

umieszczenie linków witryny internetowej Ośrodka w witrynach podmiotów, z
którymi Ośrodek współpracuje,
eksponowanie na wystawach, szkoleniach i różnego rodzaju spotkaniach bran-
żowych Biuletynu Informacyjnego Ośrodka. Nakład Bl zostanie powiększony do
200-300 egzemplarzy i wykorzystany jako materiał dodatkowy przekazywany
np. uczestnikom szkoleń organizowanych przez OB-RPPD.

Kadra Ośrodka
Ośrodek zatrudnia obecnie 30 pracowników. W tym:

- pracownicy badawczo-techniczni 4
- pracownicy inżynieryjno-techniczni 12

- pracownicy administracyjno-ekonomiczni 7

- Pracownicy biblioteczno-dokumentacyjni 1

- pracownicy fizyczni 6

Biorąc pod uwagę wykształcenie:
- pracownicy z wykształceniem wyższym 18
- pracownicy z wykształceniem średnim 7

- pracownicy z wykształceniem zasadniczym zawodowym 5

Status naukowy:
- pracownikówz tytułem profesora 3
- pracowników z tytułem doktora 2

Nie udało się do tej pory w sposób zasadniczy zwiększyć ilości pracowników ze stopniem
naukowym. W ostatnich latach stopień doktora uzyskała jedna osoba (Andrzej Sabiniarz), a

na otwarcie przewodów doktorskich oczekuje 4 pracowników.
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Działalność produkcyjna
Podjęcie działalności produkcyjnej, polegającej na pilotażowej produkcji płyt izolacyjnych

z odpadów włókien syntetycznych umożliwiło Ośrodkowi zbudowanie, rozwój i utrzymanie
linii technologicznej produkcji płyt z odpadów włókien syntetycznych o skali technicznej.
Linia ta ma dia Ośrodka ogromne znaczenie, gdyż pozwala na testowanie w technicznej
skali nowych pomysłów, jak na przykład produkcji płyt z odpadów tetrapaku, płyt izolacyj-
nych z materiałów lignocelulozowych do grzania podłogowego itp.

Nie zamierza się nadmiernie rozbudowywać działu produkcji. Produkcja ma zachować
swój pilotażowy charakter i być swojego rodzaju poligonem doświadczalnym umożliwiają-
cym testowanie nowych technologii.

W najbliższej przyszłości może się okazać, że działalność produkcyjna, pilotażowa jaką
prowadzi Ośrodek, nie będzie mogła być kontynuowana z uwagi na obwarowania ustawowe
działalności badawczo-rozwojowej. W takim przypadku konieczne będzie powołanie spółki,
która wydzierżawi od Ośrodka halę wraz z urządzeniami i będzie kontynuować produkcję,
gwarantując jednak dostęp do linii dia prowadzenia prac badawczo-rozwojowych.

Konieczne jest dopracowanie technologii produkcji płyt i wyrobówz recyklingu tetrapaku,
a także płyt do grzania podłogowego z mieszaniny materiałów lignocelulozowych i włókien

syntetycznych. Planowana jest sprzedaż know how i wdrażania jej w małych i średnich
przedsiębiorstwach.

Restrukturyzacja
Nie powiodły się dotychczasowe próbyrestrukturyzacji Ośrodka poprzez:

I. Stworzenie spółki pracowniczej (Spółki Prawa Handlowego),
Il. Połączenie z inną jednostką (próba jaką podjęto dotyczyła ITD w Poznaniu).

Spółka pracownicza została utworzona w 2001 r. W stosunkowo krótkim czasie okazało
się jednak, że nie będzie ona w stanie spłacić majątku, który mógł być przejęty od Skarbu
Państwa w drodze leasingu. Dlatego też w roku 2006 Spółkę rozwiązano.

Przyłączenie do Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu byłoby prawdopodobnie moż-
liwe, gdyby stwarzało szansę na szybki rozwój Instytutu i przyłączonej filii — Ośrodka. Tego
nie można było jednak zagwarantować w złej sytuacji w zakresie finansowania sektora na-
uki w Polsce. Diatego Rady Naukowe obydwu placówek negatywnie zaopiniowały tę kon-

cepcję.
Ośrodek jest zbyt małą placówką, aby mógł być przekształcony w Państwowy Instytut

Badawczy.
W 2006 roku powrócono do wcześniejszej koncepcji przejęcia Ośrodka przez przemysł.

W sprawie tej prowadzone były rozmowy poprzez SPPDwP. Do wszystkich przedsiębiorstw
branży wystosowano pismo, które miało na celu uzyskanie listów intencyjnych i ocenę moż-

liwości powodzenia tej formy restrukturyzacji. Można stwierdzić, że szansa na taką restruk-
turyzację jest wciąż otwarta. Ostatecznie jednak w 2006 roku Minister Gospodarki podjął
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decyzję o restrukturyzacji Ośrodka przez komercjalizację. OB-RPPD zostanie zapewne
wkrótce przekształcony w OB-RPPD Sp. z o.o. Mamy nadzieję, że uda nam się przy tym
utrzymać status jednostki badawczo-rozwojowej i twórczo rozwijać tradycje i osiągnięcia
całego minionego 50-lecia.

Płyty i — szerzej — materiały drewnopochodne stają się w miarę narastającego deficytu
surowca drzewnego, towarem coraz bardziej poszukiwanym, niezbędnym i nie do zastąpie-
nia w przemyśle meblarskim, w budownictwie itp. Polska jest dzisiaj w Europie jednym z
największych producentów płyt i dysponuje doskonale wykształconą kadrą inżynieryjno-
techniczną i naukową. Niewyobrażalne jest utrzymanie i rozwój tego potencjału produkcyj-
negoi ludzkiego bez oparcia go o silne zaplecze badawczo-rozwojowe. Stąd też płynie

nasze przekonanie o konieczności dalszego utrzymania i rozwoju Ośrodka w następnych
dziesięcioleciach.
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Władysław Strykowski
Dyrektor
Instytut Technologii Drewna w Poznaniu

Współpraca Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu
z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt
Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie w latach 1957-2007

Pięćdziesięciolecie powstania OBRPPD jest okazją zarówno do podsumowania jego
wkładu w kształtowanie i rozwój krajowego przemysłu płyt drewnopochodnych, jak również
do refleksji odnośnie roli Ośrodka w przyszłości. W niniejszym artykule zamierzam przed-
stawić główne kierunki i tematy współpracy ITD i OBRPPD w Czarnej Wodzie w minionym
pięćdziesięcioleciu. Nie ulega wątpliwości, że na temat przyszłości Ośrodka mają najwięcej
do powiedzenia jego pracownicy, dyrekcja i organ założycielski. 50-lecie działalności Ośrod-
ka Badawczo-Rozwojowego w Czarnej Wodzie uświadamia całemu środowisku związane-
mu z branżą płyt drewnopochodnych jak duże znaczenie ma organizacja zaplecza ba-
dawczego oparta na współpracy jednostek wchodzących w jego skład.

W latach 1952-1957 Instytut Technologii Drewna był jedyną placówką w kraju prowadzą-
cą badania z zakresu przemysłu drzewnegoi rozwiązującą problemy naukowe, techniczneitechnologiczne w niezwykle trudnych warunkach wynikających z braku kadry, siedziby,
aparatury oraz odpowiednich doświadczeń.

Wobec ogromu zadań, które miały miejsce w Il połowie lat pięćdziesiątych władze cen-
tralne podjęły decyzję o stworzeniu zaplecza naukowego w formie zapewniającej jednosi-
kom produkcyjnym łatwy dostęp do specjalistów mogących służyć im wiedzą i doświadcze-
niem. W tym celu wprowadzono trzystopniową strukturę organizacyjną jednostek badaw-
czych we wszystkich resortach w kraju.

Ówczesne kierownictwo Instytutu Technologii Drewna pozytywnie odniosło się do idei
utworzenia w 1957 roku Laboratorium Branżowego Płyt Pilśniowych przy Zakładach Płyt
Pilśniowych w Czarnej Wodzie, przekształconego po latach w Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych”.

Zarówno ITD, jak i nowo powstałe Laboratorium w tym czasie kierowane były przez oso-
by o wysokich kompetencjach i zdolnościach organizacyjnych: profesora Wacława Kontkai
inżyniera Stanisława Osikę. To ich śmiałe, ale realistyczne koncepcje i starania sprawiły, że
możliwe było współdziałanie obydwu jednostek na zasadach pełnego partnerstwa. Udało się
im wykreowaćstyl współpracy, której celem było całościowe poznanie probiematyki płyt

W 1973 roku podjęto decyzję o przekształceniu Ośrodka Badawczo-Doświadczalnego w Ośrodek Badaw-
czo-Rozwojowy, którego zadaniem było prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, wdrożeń oraz dzia-
łalności ogólnotechnicznej. Charakter działalności Ośrodka wynikał z ogólnych założeń dotyczących funk-
cjonowania OBR-ów. Zob. Strykowski, Witkowski: Przegląd dotychczasowego rozwoju zaplecza naukowo-
badawczego przemysłu drzewnego w Polsce. Materiały na Konferencję „Zadania oraz organizacja zaple-
cza B+R przemysłu drzewnego w nowych warunkach gospodarowania. SITLiD Poznań 1983 s. 12.
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drewnopochodnych, racjonalizacja i unowocześnianie procesów technologicznych oraz
opracowanie wyrobów odpowiadających potrzebom wykorzystujących je branż. W rzeczywi-
stości zapotrzebowanie ze strony przemysłu płytowego w całym okresie powojennym na
nowe rozwiązania było tak duże, że zarówno Instytut, jak i Laboratorium nie musiały oba-
wiaćsię o swą pozycję na rynku.

Warto podkreślić, że przemysł bazujący na surowcu drzewnym niższych klas jakości, a w
rzeczywistości na odpadach, dający wielkoformatowy materiał umożliwiający wykorzystanie
w meblarstwie, transporcie i budownictwie, nie istniał przed ll wojną światową — został w
Polsce stworzony od podstaw.

Z roku 1942 pochodziła pierwsza fabryka płyt pilśniowych w Świeradowie Zdroju. Kolejne
fabryki w Czarnej Wodzie, Koniecpolu, Nidzie, Przemyślu, Czarnkowie, Karlinie, Krośnie
Odrzańskim oddano do użytku w następnym dwudziestoleciu.

Z perspektywy półwiecza i w kontekście obchodów rocznicowych można stwierdzić, że
rozwój przemysłu płyt drewnopochodnych w Polsce był najbardziej spektakularny w stosun-
ku do innych branż przemysłu drzewnego. Na fakt ten zasadniczy wpływ wywarł OBRPPD,
W którym z powodzeniem rozwiązywano problemy praktyki przemysłowej, szczególnie w

zakresie płyt pilśniowych. Operatywność, wiedza i doświadczenie inż. Stanisława Osiki —

wieloletniego dyrektora OBRPPDi tak wybitnych specjalistów jak dr Piotr Ferens, dr Kle-

mens Bruski, inż. Kazimierz Rodzeń, prof. Włodzimierz Oniśkoi wielu innych sprawiły, że w
Polsce zaczęto produkować wszystkie, znane dotychczas rodzaje płyt pilśniowych.

Nie można pominąć również tego, co w ramach wieloletniej współpracy w zakresie płyt
pilśniowych zostało wykonanewITD, gdzie inicjatorem i kierownikiem prac badawczych
doc. dr hab. Zdzisław Pulikowski, a następnie doc. dr Zbigniew Piotrowski.

Głównynurt stanowiły badania nad technologią wytwarzania płyt średniej gęstości (MDF)

formowanych metodą suchą. Opracowano założenia produkcji płyt MDF i rozpoznano moż-
liwości krajowego przemysłu maszynowego w zakresie wyposażenia fabryk. Oznaczono
właściwości płyt i ich przydatność do produkcji mebli. Instytut uczestniczył również w budo-
wie stacji doświadczalnej wytwarzania płyt sucho formowanych w OBRPPD w Czarnej Wo-

dzie. W ramach tego przedsięwzięcia, według założeń zaproponowanych przez doc. dr Z.

Pulikowskiego, opracowano i zbudowano prototyp rurowej suszarki włókien. Opracowano
również technologię wytwarzania twardych płyt pilśniowych sucho formowanych w skali

laboratoryjnej.
Zbadano możliwości rozwłókniania zrębków w termorozwłókniaczu polskiej produkcji,

ustalono warunki rozwłókniania zapewniające uzyskanie masy włóknistej o odpowiedniej
morfologii i składzie frakcyjnym. Rozwiązano również problemy domielania suchej masy
włóknistej w bezpośrednim sprzężeniu pracy termorozwłókniacza i rafinatora. Zajmowano
się zagadnieniem obniżenia stopnia hydrolizy masy włóknistej poprzez traktowanie zrębków
roztworem alkaliów. Określono parametry hartowania twardych płyt pilśniowych w prasie i

komorach hartowniczych. Prowadzono badania nad hydrofobizacją płyt przez wprowadzenie
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do masy włóknistej środków chemicznych, a także nad zaklejaniem masy nowymi odmia-
nami żywic fenolowo-formaldehydowych. Włączono się również w prace nad ograniczeniem
zużycia wody. Opracowano polską wersję wytwarzania sucho formowanychpłyt pilśniowych
z drewna sosnowego. Prowadzono doświadczenia zmierzające do wyznaczenia parame-
trów rozwłókniania drewna sosnowego, suszenia włókien, formowania arkusza włóknistego
w strumieniu powietrza, prasowania i hartowania płyt. Zaproponowano także nowatorską
metodę oznaczania stopnia rozdrobnienia drewna na zrębki i stopnia rozwłóknienia masy
włóknistej. Udowodniono przydatność masy włóknistej sosnowej i bukowej oraz wyznaczono
jej parametry. Wykonano badania dotyczące warunków defibracji, suszenia włókien i ich

zaklejania, formowania arkuszy włóknistych oraz prasowania płyt MDF.

Analizując działalność OBR w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych należy stwier-
dzić, że tematyka prac badawczo-rozwojowych realizowanych w Ośrodku skoordynowana
była ściśle z planami rozwoju techniki i postępu technicznego ówczesnego resortu. Do pod-
stawowego zakresu działania Ośrodka należało: prowadzenie prac badawczychi rozwojo-
wych zmierzających do przygotowywania nowych lub zmodernizowanych wyrobów, metod
ich wytwarzania, badanie wpływu przemysłu płyt drewnopochodnych na środowisko natu-
ralne i inne

Liczne opracowania i sprawozdania z prac badawczych z tamtego czasu są przechowy-
wane w zbiorach biblioteki ITD.

Wyniki prac specjalistów z ITD i OBRPPD znalazły odzwierciedlenie nie tylko w praktyce
przemysłowej lecz także we współpracy ośrodków naukowych krajów Europy Środkoweji
Wschodniej. Przedstawiciele ITD i OBRPPD reprezentowali nasz kraj na sympozjach orga-
nizowanychwkraju i za granicą, a także brali aktywny udział w badaniach realizowanych w
ramach wielostronnych i dwustronnych umów międzynarodowych. Warto podkreślić, że w
tym czasie ITD był jednostką wiodącą w zakresie współpracy z zagranicą. Czynnie uczest-
niczył w pracach Centrum Koordynacyjnego RWPG dla problemu badawczego „Komplek-
sowe wykorzystanie surowca drzewnego w przerobie przemysłowym” i w Stałej Grupie Ro-

boczej Przemysłu Drzewnego przy Komisji Przemysłu Lekkiego RWPG.O randze Instytutu
w tym czasie świadczyło powierzanie mu koordynacji i badań: problemu węzłowego, pro-
blemów resortowych i grupy kierunkowej problemu rządowego. Duże znaczenie miała rów-

nież działalność w zakresie informacji naukowo-technicznej polegająca na upowszechnianiu
wiedzy o światowych osiągnięciach w przemyśle płyt drewnopochodnych i kierunkach roz-

woju.
W ITD funkcjonował branżowy ośrodek informacji naukowej, technicznej i patentowej, a w

OBRPPD- ośrodek międzyzakładowy. Wrazz kilkoma innymi tworzyły one Dziedzinowo-

Gałęziowy System Informacji Naukowej o Przemyśle Drzewnym. Współpraca polegała na
wymianie wydawnictw, udostępnianiu zasobów bibliotecznych, nieodpłatnym przekazywaniu
tłumaczeń literatury obcojęzycznej i tworzeniu spójnej bazy informacyjno-wyszukiwawczej.
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Wspólne dokonania w zakresie organizacji systemu sprawiły, że nasze jednostki zostały
uznane za najpręźżniejsze w całym sektorze leśno-drzewnym.

W ramach trwającej od wielu lat współpracy OBRPPD w Czarnej Wodzie z Instytutem
Technologii Drewna powstawały opracowania dotyczące: prognoz rozwoju produkcji płyt
drewnopochodnych, zapotrzebowania na surowiec, eksportu, importu i innych zagadnień
Jako przykłady tych wspólnych opracowań można wymienić: „Prognozę przemysłu płyt
drewnopochodnych” z roku 1980, czy „Przewidywane tendencje na rynku produktów drzew-

nych w Polsce jako podstawa budowy strategii rozwoju przemysłu drzewnego” z roku 1997.
Lata dziewięćdziesiąte i zmiany systemowe z tego okresu zaznaczyły się drastycznym

ograniczeniem środków budżetowych na finansowanie badań, co miało niekorzystny wpływ
na funkcjonowanie całego zaplecza naukowo-badawczego w kraju. Spowodowało to znacz-
ne ograniczenie tematyki badawczej, redukcję zatrudnienia, restrukturyzację placówekikonieczność poszukiwania nowych źródeł finansowania.

Dokonujące się radykalne przemiany własnościowei strukturalne w całym polskim prze-
myśle drzewnym doprowadziły do niemal całkowitego zerwania dotychczasowych więzi
pomiędzy zakładami produkcyjnymi i krajowym zapleczem badawczym.

Korzystnych zmian nie przyniósł również początek nowego wieku. Brak koordynacji roz-
woju społeczno-gospodarczego i badań naukowych, a także racjonalnej polityki przemysło-
wej w sektorze drzewnym wpłynął na nie zawsze korzystną dominację kapitału obcego.

Transformacja gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową w widoczny
sposób oddziałuje na funkcjonowanie naszych jednostek stawiając przed nimi nowe wyzwa-
nia.

Należy zauważyć, że zakłady płyt drewnopochodnych, które przeszły pod zarząd nowych
właścicieli zostały wyposażone w najnowocześniejsze linie produkcyjne, a jakość wytwarza-
nych płyt nie różni się od jakości płyt z najbardziej rozwiniętych krajów europejskich. Można

jednak oczekiwać, że wobec rosnących wymagań odbiorców płyty te będą musiały być
ulepszane. Należy dążyć do zmniejszenia ich gęstości, ograniczenia pęcznienia i chłonności
lakierów, poprawy higieniczności i spełnienia warunków ochrony środowiska. Uzyskiwanie
tych efektów spowoduje dalszy wzrost produkcji różnych odmian płyt. Nie ulega wątpliwości,
że w sferze produkcji i zbytu istnieją nisze, które powinny być uzupełnione przez krajowe
ośrodki badawczo-rozwojowe. Równocześnie będą musiały się one włączyć do programu
międzynarodowych projektów naukowych, a szczególnie do 7 PR UE i innych. W środowi-
sku związanym z produkcją płyt drewnopochodnych uważa się, że z pożytkiem byłoby za-
chowanie dotychczasowej struktury organizacyjnej zaplecza naukowego przemysłu. Oczy-
wiste jest, że krajowe ośrodki są w stanie sprostać konkurencji ośrodków zagranicznych
zarównowdziałalności badawczej, jak i konsultingowej i atestacyjnej. Niezbędne jednak jest
zapewnienie im stabilnych warunków funkcjonowania i konkurowania.

Wieloletnia współpraca ITD i OBRPPD może służyćjako przykład współpracy samodziel-
nych jednostek badawczo-rozwojowych na rzecz rozwoju przemysłu płyt drewnopochod-
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nych w Polsce. W ostatnim piętnastoleciu uległa ona znacznemu ograniczeniu z przyczyn
obiektywnych. Nie ustały jednak kontakty pomiędzy tymi jednostkami. Sprowadzają się one

do wspólnych inicjatyw, jak np. powołania wspólnego „Centrum Doskonałości”, do uczest-
nictwa przedstawicieli ITD i OBRPPD w pracach takich organizacji, jak Stowarzyszenie
Producentów Płyt Drewnopochodnych a od niedawna Polska Platforma Technologiczna
Sektora Leśno-Drzewnego, wspólne przygotowywanie projektów badawczych, celowych i

zamawianych. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że dyrektor ITD wchodzi w skład
Rady Naukowej OBRPPD, co ma istotne znaczenie w podejmowaniu decyzji w sferze pla-
nowania i podejmowania działalności badawczej, ustalania stanowisk odnośnie zmian
strukturalnych itp.

Należy mieć nadzieję, że mimo działalności w warunkach ryzyka i niepewności zarówno
OBRPPD, jaki ITD będą wypracowywały nowe, adekwatne do obecnych warunków gospo-
darki formy współpracy. Wzrostowi gospodarczemu zawsze towarzyszy zwiększenie zapo-
trzebowania na badania, a także na usługi atestacyjne i certyfikacyjne. To pozwala sądzić,
że zapewne już w niedalekiej przyszłości pojawią się szanse uczestniczenia w nich na więk-

szą niż dotychczas skalę, co równocześnie wpłynie na umocnienie pozycji drewna, mate-
riałów drewnopochodnych i wszelakich produktów oferowanych przez przemysł drzewny na
krajowym i światowym rynku.
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Mieczysław Zezyk
Prezes Zarządu
Prozemak S.A., Warszawa

Byliśmyi jesteśmy razem, czyli wczoraj i dziś współpracy
OBRPPD w Czarnej Wodzie i PPiIiWOP PROZEMAK S.A.
w Warszawie

Pięćdziesiąt lat OBRPPD w Czarnej Wodzie. Piękny wiek! Wielkie bogactwo doświad-
czeń, ogromny kapitał nagromadzonej wiedzy a równocześnie jeszcze mnóstwo sił i zapału
do podejmowania nowych, ambitnych wyzwań. Całą tę, już pół wieku trwającą epopeję byli-
śmy razem. Asystowaliśmy przy narodzinach Ośrodka wspierając go finansowo w trudnych,
najwcześniejszych latach życia, choćby przez nieodpłatne dostarczenie półtechnicznego
wyposażenia maszynowego do badań nad formowaniem i prasowaniem płyt pilśniowych a
następnie przez finansowanie tych badań. Była to dobra inwestycja. Noworodek zmężniał,
nabrał sił i okazał się świetnym partnerem Prozemaku w jego projektowych i biznesowych
poczynaniach. Pozwolimy sobie wymienić tylko najważniejsze przykłady tego partnerstwa.

Wspólnie badaliśmy i poddawaliśmy ocenie każdą nową rodzinę projektowanych przez
Prozemak ciągów technologicznych do produkcji płyt pilśniowych o szerokościach 1220,
1700 i 2140 mm,a także konstrukcje nowych maszyni urządzeń.

Ośrodek opracowywał instrukcje technologiczne, a jego pracownicy brali udział w rozru-
chu i próbach odbiorowych dostarczanych przez nas linii technologicznych dla kilkudziesię-
ciu zakładów, głównie w Rosji, ale także w Bułgarii, Rumunii, Chinachi w Iraku. Ponieważ w
szczytowym okresie dostarczaliśmy nawet cztery ciągi rocznie, angażowało to poważną
część potencjału Ośrodka.

Na nasze zlecenie Ośrodek prowadził między innymi:
— badania przydatności do produkcji płyt pilśniowych różnych, lokalnie występu-

jących surowców drzewnych, a także roślin jednorocznych, takich jak liście

palmy daktylowej, trzcina bagienna, słoma ryżowa, łodygi bawełny, czy bagas-
sa,

—- badania techniczne i technologiczne wytwarzania izolacyjnych płyt perlitowo-
włóknistych,

— badania nad produkcją płyt pilśniowych metodą bezściekową, w tym badania
nad różnymi sposobami oczyszczania ścieków,

—  badaniai uczestniczenie w modernizacji termorozwłókniarek.
Ten ostatni temat okazał się strzałem w dziesiątkę. W wyniku zastosowania nowych roz-

wiązań powstała maszyna o dwukrotnie większej wydajności, przy równoczesnym dwukroft-

nie niższym jednostkowym zużyciu energii cieplnej i elektrycznej. Charakteryzuje ją ponadto
duża jednorodność wytworzonej masyi korzystna morfologia włókien, pozwalająca na pro-
dukcję płyt o podwyższonej gęstości i wytrzymałości na zginanie. Dodatkowo, znakomitemu



=18=

ograniczeniu uległ pobór pary świeżej i wody do uszczelniania dławicy wału głównego.
Dzięki tym wszystkim cechom, a także stosunkowo niewielkiej — dzięki możliwości wykorzy-
stania elementów już eksploatowanej maszyny — cenie, zmodernizowana termorozwłókniar-
ka cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów. Stwarza to perspektywę na dalszą
współpracę Prozemakui Ośrodka. Byliśmy razem, jesteśmy razem i wygląda nato, że długo
jeszcze razem będziemy.
Dziękujemy za dotychczasową współpracę i życzymy Czcigodnemu Jubilatowistu lat.
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Włodzimierz Oniśko
Przewodniczący Rady Naukowej
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie

Trzydzieścilat istnienia Rady Naukowej Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt
Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie

W bieżącym roku OBRPPD w Czarnej Wodzie obchodzi 50-lecie swojej działalności.
Zbiega się ono z 30-leciem istnienia przy Ośrodku Rady Naukowej, której pierwsze posie-
dzenie miało miejsce w dniu 8 lutego 1977r.

Dziesięć lat temu, a więc z okazji jubileuszu 20-lecia ukazał się w Biuletynie Informacyj-
nym (nr 1-2/1997, str. 54-55) artykuł omawiający działalność Rady w tamtym okresie. Obec-
nie należy więc dokonać podsumowania pracy wykonanejza ostatnie lata.

Już od 1991 r Rada działa na podstawie ustawy o jednostkach badawczo-rozwojowych z
dnia 25.07.1985 r (Dz.U. Nr 33 z 2001r., poz. 388 z późn. zm.), według której jest ona „or-

ganem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym jednostki badawczo-
rozwojowej w zakresiejej działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukoweji
badawczo-technicznej”. Podstawą działalności jest również Statut Ośrodka i Regulamin
Rady. Kadencja Rady trwa cztery lata. W tym roku, 31 maja upływa termin IV kadencji. W
skład Rady wchodzi 12 osób wybieranych w głosowaniu tajnym przez pracowników Ośrod-
ka. W myśl Regulaminu 4 osoby - to pracownicy OBRPPD zestopniem, lub tytułem nauko-
wym (z wyłączeniem Dyrektora Ośrodka), 4 — to pracownicy OBRPPD, których wymóg po-
wyższy nie dotyczy. Pozostali członkowie, to osoby spoza Ośrodka utytułowane naukowo,
lub wyróżniające się zasobem wiedzy i praktycznym dorobkiem w dziedzinie objętej działal-

nością Ośrodka.
Skład osobowy Rady zmieniał się w okresie ostatnich dziesięciu lat trzykrotnie. W bieżą-

cym roku wyłoniony zostanie skład nowy, który rozpocznie działalność od 1 czerwca.
Dziesięć minionych lat nie było czasem łatwym dla Ośrodka. Stopniowo, aż do sum nie-

omal symbolicznych zmniejszały się dotacje do działalności statutowej. Uzyskiwanie gran-
tów, mimo składania wielu interesujących projektów wiązało się i wiąże się nadal z dużymi
trudnościami, które, jak się wydaje, wynikają z ogólnego niedofinansowania badań w dzie-
dzinie drzewnictwa. Również przemysł płyt drewnopochodnych nie jest zbytnio zaintereso-
wany tematami badawczymi i z tego źródła napływają zlecenia prac dotyczących głównie

rozwiązywania zagadnień bieżących.
Oprócz tego poza ostatecznym uregulowaniem pozostawała i pozostaje nadal sprawa

statusu OBRPPDw systemie jednostek badawczo-rozwojowych kraju. Rada Naukowa zaj-
mowała się w tym obszarze poszukiwaniem różnych rozwiązań, które jednak nie przyniosły
pozytywnych rezultatów i ostatecznie sprawa stanęła na zdecydowanej przez Ministerstwo

procedurze komercjalizacji Ośrodka.
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Bieżące, wynikające z Regulaminu zadania Rady Naukowej sprowadzały się przede
wszystkim do oceny wykonania zadań rzeczowych i finansowych Ośrodka w poszczegól-
nychlatach, a także do oceny założeń prac planowanych.

W okresie 10 lat Rada zbierała się 20 razy. Podczas posiedzeń wygłoszonych zostało 12
referatów naukowych, których tematyka dotyczyła aktualnych zagadnień przemysłu płyt
drewnopochodnych.

OBRPPD w Czarnej Wodzie i Rada Naukowa poniosły w ostatnim dziesięcioleciu ciężkie
straty. W 1999 roku zmarł po długiej i ciężkiej chorobie dyrektor Ośrodka, dr inż. Piotr Fe-
rens, który ściśle i bardzo owocnie współpracował z Radą. Na jesieni 2000 r. zmarł nagle
wiceprzewodniczący Rady, prof. dr Edmund Urbanik a na jesieni 2006 r. również nagle, w
wieku zaledwie 53 lat, członek Rady, dr hab. Jerzy Pawlicki.

Skład osobowy Rady Naukowej IV kadencji przedstawia się następująco:
Pracownicy Ośrodka ze stopniem, lub tytułem naukowym:

prof. dr hab. Jan Hupka
prof. dr hab. Danuta Nicewicz

prof. dr hab. Włodzimierz Oniśko — przewodniczący

Pozostali pracownicy Ośrodka:
mgr inż. Leszek Danecki

mgr inż. Marek Dudziec
inż. Dariusz Orlikowski
inż. Kazimierz Rodzeń — sekretarz

Osoby spoza Ośrodka:
mgr inż. Tadeusz Kosień

mgr inż. Jan Kowaiski

mgr inż. Tomasz Łucjan
doc. dr inż. Władysław Strykowski — wiceprzewodniczący

Od 1 czerwca br. Rada Naukowa obradować będzie w nowym składzie i w tym miejscu
należy jej życzyć, aby rozpoczynające się kolejne dziesięciolecie stało się okresem spokoj-
nej, konstruktywnej pracy, której warunkiem musi być ostateczne uregulowanie statusu
Ośrodka i polepszenie finansowania badań naukowych i prac rozwojowych w wyniku doce-
nienia przez władze państwowe istotnej dla gospodarki roli przemysłu drzewnego.
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Kazimierz Rodzeń
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie

Rola OBRPPD w Czarnej Wodzie w kształceniu kadr dla
nauki i przemysłu

Powstanie zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu płyt drewnopochodnych związa-
ne było ściśle z dynamicznym rozwojem w latach 50-tych i 60-tych ubiegłego stulecia prze-
mysłowej produkcji płyt pilśniowych i wiórowych oraz ich uszlachetniania. Produkcja ta
oparta była na najnowocześniejszych wówczas technologiach, nieznanych w Polsce. Wyż-
sze Uczelnie przygotowujące kadry dla przemysłu drzewnego miały w tym czasie ograni-
czoną wiedzę i możliwości kształcenia w dziedzinie nowych kierunków potrzebnych przemy-
słowi. W rezultacie wystąpił niedobór kadr o odpowiednich kwalifikacjach. Absolwenci wyż-
szych uczelni w przeważającej ilości przypadków potrzebną im wiedzę o nowych technolo-
giach zdobywali po podjęciu pracy zawodowej.

Utworzone w 1957 roku Laboratorium Branżowe Przemysłu Płyt Pilśniowych w Czarnej
Wodzie było pierwszą tego typu placówką w przemyśle płyt i wyszło ono naprzeciw nie tylko
przemysłowi ale i szkolnictwu. Wybudowanyza pieniądze przemysłu, specjalny budynek dla
LBPP, oddany do użytku w 1960 roku był wyposażony w aparaturę i urządzenia do odtwa-
rzania w warunkach laboratoryjnych procesów technologicznych produkcji płyt pilśniowych,
prowadzenia badań nad tymi procesami, kontroli parametrów technologicznych oraz ozna-
czania właściwości gotowych wyrobów. Pracownie analityczne były wyposażone w aparatu-
rę i środki do badania surowców, ścieków i analiz chemicznych. Tworzona w LBPP bibliote-
ka gromadziła literaturę techniczną, zarówno polskąjak i zagraniczną w językach: szwedz-
kim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Artykuły zawierające ważniejsze czy bardziej inte-

resujące informacje były tłumaczone na język polski i upowszechniane przede wszystkim
pośród kadry technicznej przemysłu. Biblioteka normalizacyjna gromadziła normy krajowe
oraz zagraniczne obejmujące wymagania dla gotowych wyrobówi metodyki badań.

Niemal od początku działalności w LBPP wydawany był „Biuletyn Informacyjny” upo-
wszechniający wiedzę i informacje o płytach drewnopochodnych: o technologii, rozwoju
produkcji, właściwościach i zastosowaniach. Zgromadzony z inicjatywy mgr inż. Antoniego
Wierzbickiego materiał bibliograficzny został wykorzystany do opracowania i wydania w roku
1965 pierwszego w języku polskim podręcznika „Technologia płyt pilśniowych” przy dużym
udziale pracowników LBPP jako współautorów. W swoim czasie był on dla studentów jed-
nym z ważniejszych źródeł informacji o technologii i produkcji płyt pilśniowych metodą mo-

krą i odegrał znaczącą rolę w przygotowywaniu kadr technicznych dla tego przemysłu.
Laboratoria branżowe, tworzone w tym okresie na wzór LBPP a zajmujące się technolo-

giami sklejki, płyt wiórowych, czy powierzchniowego uszlachetniania płyt wyposażane zo-
stały podobnie i działały na podobnych zasadach. Tak stworzona, za pieniądze przemysłu,
baza doświadczalna była bardziej nowoczesna i kompletna od tej jaką, w tym czasie dyspo-
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nowały Wyższe Uczelnie. W tej sytuacji, z korzyścią dla przemysłu i nauki, zacieśniały się
kontakty pomiędzy Uczelniami i zapleczem badawczo-rozwojowym. Współpraca ta rozwi-

nęła się szczególnie z Wydziałem Technologii Drewna SGGW w Warszawie, jak również z
WTD ARw Poznaniu. Przez szereg lat studenci z tych uczelni, głównie jednak z SGGW

odbywali w Ośrodku praktyki dyplomowe, wykonując w całości lub częściowo doświadcze-
nia dla swoich prac magisterskich i korzystając ze zbiorów zgromadzonych

w
bibliotece.

Część kadry badawczeji inżynieryjno technicznej OBRPPD, to absolwenci Wydziałów
Technologii Drewna, przede wszystkim SGGW w Warszawie. Na tym Wydziale część pra-
cowników OBRPPD ukończyła zaocznie studia inżynierskie i magisterskie, niektórzy ukoń-

czyli tam studia jako drugi fakultet. Z tym Wydziałem były też związane przewody doktorskie
pracowników Ośrodka.

W Czarnej Wodzie wykonywane były również prace doświadczalne przez doktorantów.
Można tu wymienić prof. dr hab. Leszka Żukowskiego, dr inż. Piotr Ferensa, dr inż. Klemen-

sa Bruskiego. Z korzystnych warunków do prowadzenia prac badawczych, stwarzanych
przez OBRPPD korzystał także prof. dr hab. Włodzimierz Oniśko przy wykonywaniu badań
związanych z habilitacją.

Obecnie kontakty i współpraca z Wyższymi Uczelniami trwa nadal, choć częściowo ma
inny charakter i poziom. W dalszym ciągu, choć w mniejszym zakresie, studenci różnych
uczelni korzystają z biblioteki i innych zbiorów oraz bazy doświadczalnej przy wykonywaniu

prac magisterskich.
Konsultowane sąi realizowane niektóre prace badawcze czy projekty celowe z udziałem

pracowników uczelni i OBRPPD. Trwa wzajemna wymiana informacji i wiedzy, powstają
wspólne publikacje. W przypadku szkoleń prowadzonych przez OBRPPD, dla kadry tech-
nicznej zakładów, pracownicy uczelni opracowują i wygłaszają referaty, dzieląc się swoją
wiedzą, na tematy, którymi zainteresowany jest przemysł.
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Działalność laboratoriów i pracowni Ośrodka

Laboratorium Techniczno-Technologiczne
Laboratorium Techniczno-Technologiczne zajmuje się doskonaleniem techniki wytwarza-

nia masy włóknistej dla zakładów płyt pilśniowych produkujących płyty pilśniowe metodą
mokrą,a w szczególności:

zwiększeniem wydajności urządzeń rozwłókniających,
obniżeniem wskaźników energetycznych procesu rozwłókniania,
ograniczeniem dopływu wody świeżej do obiegu wód technologicznych w pro-
cesie rozwłókniania,
wdrożeniem techniki jednostopniowego wytwarzania masy dla płyt twardych
(wyeliminowania rafinacji masy),

Nowatorskie konstrukcje i zespoły wdrażane w przemyśle są dostarczane przez Ośrodek
a wytwarzane w oparciu o wyspecjalizowanych kooperantów i własną bazę warsztatową —

są to m.in.:

energooszczędny opatentowany zawór upustu ciągłego masy do defibratorów
(produkcja i remont),
wodoszczelne dławnice wału głównego defibratorów,
układy automatyki wydajnościowej defibratora,
nowoczesne agregaty olejowe smarowania łożysk wału głównegoi docisku hy-
draulicznego defibratorów i rafinatorów,
układy stabilizacji szczeliny mielenia defibratorów i rafinatorów (w systemie
serwosterownika hydraulicznego),
kompletne zespoły mielące defibratorów i rafinatorów o dużej trwałości (seg-
menty mielące, pierścienie kierujące, odrzutniki, tarcze osadcze),
kompletne podajniki ślimakowe zasilające do defibratorów o średnicy DN 280,
DN 330 i ponadnominalnej DN 350 — wykonywane w warsztacie Ośrodka tech-
niką regeneracji ze zużytych odlewów, według własnej dokumentacji konstruk-
cyjnej i technologicznej.

W najbliższym czasie odbędą się też próby podajnika ślimakowego własnej konstrukcji o

wymiennych wkładkach żłobkowanych.
Laboratorium współpracuje z firmami: PROZEMAK i KOFAMA w zakresie kompletnej

modernizacji pracujących od wielu lat polskich defibratorów, głównie dla klientów z krajów

dawnego ZSRR.
Kierownik Laboratorium — mgr inż. Marek Dudziec
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Laboratorium Badania Wyrobów
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PoLSKIE CENTRUM
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AB 244

Laboratorium stanowi wyodrębnioną organizacyjnie

NZ jednostkę, która od 1999 roku posiada i stosuje udoku-

z. mentowany system zarządzania, zgodny z wymaganiami= normy PN-EN ISO/IEC 17025. Laboratorium posiada
= Certyfikat Akredytacji Nr AB 244 Polskiego Centrum Akre-

Zaby dytacji.

Laboratorium Badawcze:
dąży do zapewnienia klientom rzetelnego i terminowego wykonania usług ba-
dawczych i pomiarów z zakresu swego działania,
stara się o uzyskanie i utrzymanie zaufania klientów i zwiększenie ilości zleceń,
dostosowuje zakres badań i pomiarów do potrzeb klientów,
dąży do kompletnego doradztwa klientowi na etapie przeglądu zlecenia i po za-
kończeniu badań,
gwarantuje rzetelne i bezstronne wykonywanie badań zgodnie z obowiązują-
cym w Laboratorium systemem zarządzania,
gwarantuje zachowanie poufności badań i ochronę praw własności klienta,
nie podejmuje żadnych działań, które mogłyby podważyć zaufanie do Laborato-
rium,
nie przyjmuje do realizacji zadań, które nie mogłyby być wykonane zgodnie z
obowiązującym w Laboratorium systemem zarządzania.

W skład Laboratorium Badawczego (LB) wchodzi:
Laboratorium Badania Wyrobów (BW),
Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych (BZ).

Badania wykonywane przez Laboratorium Badania Wyrobów objęte zakresem akredyta-
cji:

e badanie własności fizycznych i mechanicznych płyt drewnopochodnych,
e badanie emisji formaldehyduz płyt drewnopochodnych, mebli, materiałów stosowanych

do produkcji mebli i wystroju wnętrz oraz materiałów stosowanych w budownictwie (np.
wełny mineralnej),

e badanie zawartości formaldehydu, piasku, asfaltu w płytach drewnopochodnych,
e badanie odporności powłok płyt wiórowych laminowanych.

Ponadto Laboratorium Badania Wyrobów:
e wykonuje badania wpływu zmian technologii lub poszczególnych operacji produkcyj-

nych na parametry fizyko-mechaniczne i higieniczność wyrobów,
e opracowuje opinie, referaty, ekspertyzy, itp.,
e udziela informacji na temat aktualnych norm dotyczących płyt drewnopochodnych.
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Laboratorium posiada kompletne wyposażenie pomiarowe i badawcze do wykonywania
oferowanych badań i wykonuje badania zgodnie z Normami Polskimi, Normami Europejski-
mi i Międzynarodowymi oraz według metodyk dostarczonych przez zleceniodawcę.

Przedstawiciele OB-RPPD uczestniczą w pracach normalizacyjnych Komitetów Tech-
nicznych:

— Nr 100 - d/s Wyrobówz drewnai materiałów drewnopochodnych,
— Nr 215 — d/s Projektowania i wykonawstwa konstrukcji z drewna i z materiałów

drewnopochodnych.
Uczestnictwo w pracach powyższych Komitetów zapewnia Ośrodkowi dostęp do aktual-

nych informacji o nowo opracowywanych Polskich Normach z zakresu działania Laborato-
rium. OB-RPPD jest od 1992 roku członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów
Badawczych POLLAB pod numerem 129.

Wyniki badań Laboratorium Badania Wyrobów są honorowane przez instytucje wydające
atesty i certyfikaty dla płyt drewnopochodnych.

Od 2005 roku Laboratorium Badania Wyrobówjest jednostką uznaną przez IKEA w za-
kresie wykonywania badań zawartości i emisji formaldehydu oraz prowadzenia nadzoru
produkcji w tym zakresie dla klientów IKEA.

Laboratorium Badania Wyrobów współpracujez:
—  Instytututem Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,
— Instytutem Technologii Drewna w Poznaniu,
— Państwowym Zakładem Higieny w Warszawie,
— Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie,
— Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
— Akademią Rolniczą im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu,
—  WKI, Wilhelm-Klauditz-Institut, Fraunhofer Arbeitsgruppe fir Holzforschung, w

Braunschweigu,
—  Materialprifungsamt des Landes Brandenburg (MPA) w Eberswalde,
— zakładami produkującymi płyty drewnopochodne,
— zakładami meblarskimi.

Kierownik Laboratorium — mgr inż. Mirosława Mrozek

Pracownia Zwalczania Szkodliwości Przemysłowych
Pracownia istnieje od 1972 roku i prowadzi działalność nieprzerwanie do chwili obecnej.

Pierwszym kierownikiem pracowni był mgr inż. Antoni Dudziński. Natomiast pierwszym

ważnym zadaniem było zaprojektowanie i uruchomienie siatki pomiarów zanieczyszczeń
powietrza dla terenów wokół ZPP Czarna Woda. Zgodnie bowiem z Ustawą z dnia 21

kwietnia 1966 roku o ochronie powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, zakła-
dy wprowadzające do powietrza atmosferycznego jakiekolwiek substancje obowiązane są
wykonywać pomiary stężeń tych substancji w miejscach ich wydalania (emisji) oraz w po-
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wietrzu na terenie zakładu i w strefach ochronnych. W przypadku przekroczenia dopusz-
czalnych stężeń wyemitowanych do powietrza atmosferycznego zakłady takie obowiązane
są stosować odpowiednie środki służące do ochrony tego powietrza przed zanieczyszcze-
niami. Na podstawie doświadczeń zebranych w ZPP Czarna Woda, Pracownia otrzymała
zadanie opracowania i uruchomienia pomiarów stężeń substancji zanieczyszczających po-
wietrze atmosferyczne wokół KZPPw Koniecpolu oraz ZPW w Szczecinku.

W chwili obecnej PZSzP wykonuje pomiary czynników środowiskowych na stanowiskach
pracy:

— pomiary hałasu oraz jego poziomu równoważnego,
— pomiary wibracji miejscoweji ogólnej,
— pomiary zapylenia,
— pomiary stężeń substancji chemicznych,
— pomiary oświetlenia,
— pomiary skuteczności instalacji wentylacyjnych.

Ponadto w PZSZP wykonuje się prace z zakresu ochrony środowiska:
— pomiary emisji substancji toksycznychi pyłów,
— pomiary hałasu w środowisku,
— opracowanie operatów ochrony powietrza.

Dodatkowo PZSZP wykonuje pomiary hałasu do projektowania rozwiązań obniżających
jego natężenie, wydatków instalacji wentylacyjnych. PZSZP jest wpisana na listę Rzeczo-
znawców Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych w specjalności „Ochrona
Atmosfery” — Zaświadczenie Nr PKO/2211/65/87. PZSZzP posiada akredytację PCA w za-
kresie pomiarów hałasu i oświetlenia nr AB244. W chwili obecnej PZSzP zabiega o dalsze
rozszerzenie zakresu akredytacji.

Kierownik Pracowni- inż. Dariusz Orlikowski

Pracownia Konstrukcyjna i Prototypownia
Pracownia posiada wieloletnie doświadczenie w modernizacji i budowie węzłów techno-

logicznych, wykonawstwie obudów przeciwhałasowych i kabin dźwiękoizolacyjnych dla ob-
sługi. Projekty wykonywane są we własnym zakresie i dostosowywane do potrzeb oraz
warunków zakładów. Opracowywane są one w oparciu o postulaty, życzenia i uwagi zlece-
niodawcy, wyniki pomiarów Laboratorium Techniczno-Technologicznego OB-RPPD oraz o
własne obserwacje.

Pracownia Projektowa i Prototypowa wykonuje:
— modernizacje poszczególnych węzłów technologicznych w przemyśle płytowym i

sklejkowym wraz z projektowaniem, wykonawstwem, montażem i rozruchem me-
chanicznym i technologicznym,

— modernizacje instalacji wentylacyjnych wraz z projektowaniem, wykonawstwem i

montażem tych instalacji,
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— projektowanie, wykonawstwo i montaż obudów przeciwhałasowych maszyn i urzą-

dzeń obniżających hałas ogólny i na stanowiskach pracy,
— projektowanie, wykonawstwo i montaż dźwiękoizolacyjnych kabin dla obsługi na

stanowiskach pracyi kabin wypoczynkowych,
— instalację do oczyszczania powietrza i regeneracji rozpuszczalników wrazz projek-

towaniem, wykonawstwem, montażem, rozruchem mechanicznym i technologicz-
nym w lakierniach i na innych stanowiskach pracy,

— stacje domielania mas wysokostężonych wraz z projektowaniem, wykonawstwem,
montażem oraz rozruchem mechanicznym i technologicznym,

— według własnej dokumentacji komory badawcze do oznaczania emisji formaldehydu
metodą analizy gazowej,

— projektowanie i wykonawstwo nietypowego oprzyrządowania do badań technolo-
gicznych oraz do badań emisji formaldehydu z gotowych wyrobów metodą analizy
gazowej,

— projektowanie i wykonawstwo nietypowego oprzyrządowania do badań technolo-
gicznych oraz własności gotowych wyrobów,

— projektowanie i wykonawstwo różnego rodzaju instalacji technologicznych w prze-
myśle płytowym i sklejkowym,

— regenerację układu zasilania w zrębki (łubkii ślimak),
— usługi w zakresie obróbki metali:

- cięcie, formowanie, zwijanie stali węglowych,
- cięcie plazmą stali wysokostopowych do grubości 35 mm,
- spawanie stali nierdzewnych i kwasoodpornych,
- cięcie i spawanie aluminium,
- obróbka wiórowa.

Kierownik Pracowni — inż. Dariusz Orlikowski

Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Współpracy z Zagranicą
Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Współpracy z Zagranicą świadczy usługi in-

formatyczne dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych,
przedsiębiorstw branży płytowej i drzewnej i w pewnym zakresie również na rzecz innych
użytkowników kooperujących i współpracujących z zakładami branży płyt drewnopochod-

nychi jednostką macierzystą. '

OINTiWzZ wyszukuje bieżące informacje naukowei techniczne zawarte w polskich i za-
granicznych czasopismach fachowych i w literaturze techniczno-handlowej. Odpowiednio
gromadzi i przetwarza te informacje. Opracowuje także prognozy kształtowania się zapo-
trzebowania rynku na płyty drewnopochodne oraz wielkości produkcji płyt poszczególnych
rodzajów i związanego z tym zapotrzebowania na surowce i materiały pomocnicze.
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W razie potrzeby tłumaczy dla różnych zleceniodawcówna język polski artykuły z czaso-
pism, opisy patentowe, normy przedmiotowei literaturę techniczno-handlową z języków
obcych.

OINTiWzZ zajmuje się także gromadzeniem informacji patentowej, wykonuje badania
czystości patentowej i zgłasza wynalazki i wzory użytkowe do Urzędu Patentowego Rze-
czypospolitej Polskiej w celu uzyskania praw ochronnych w kraju i za granicą.

Głównym źródłem informacji napływających do OINTiWzZ były i są prenumerowane
przez OBRPPD czasopisma naukowe i fachowe. Ze względów ekonomicznych Ośrodek
obecnie prenumeruje 33 czasopisma krajowe i 3 czasopisma zagraniczne.

W Ośrodku Informacji Naukowo-Technicznym i Współpracy z Zagranicą prowadzonyjest
obieg prenumerowanych czasopism naukowo-technicznych a następnie sprowadzanie w
wyniku tego obiegu różnych dokumentów informacyjnych zasygnalizowanych w tych czaso-
pismach, rejestrowanie wszystkich interesujących OBRPPD i branżę płyt drewnopochod-
nych dokumentów informacyjnych luzem, lub zwartych w przeglądanych czasopismach oraz
udostępniane zarejestrowanych dokumentów informacyjnych ze zbiorów biblioteki.

Część z wyszukanych informacji jest wykorzystana do Biuletynu informacyjnego Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych, a pozostałe informacje są
rejestrowane.

Obecnie, od tego roku, biblioteka jest komputeryzowana.
Głównym celem komputeryzacji biblioteki będzie stworzenie rzetelnego katalogu elektro-

nicznego odzwierciedlającego zasoby biblioteki. Katalogu, który obejmie nie tylko książki,
ale również wszelkie inne dokumenty, w tym elektroniczne. Taki katalog będzie podstawo-
wym źródłem informacji dla czytelników, warunkującym właściwe funkcjonowanie biblioteki.

Konsekwencją korzystania z programu LIBRA 2000 będzie zaniechanie prowadzenia pa-
pierowej ewidencji wypożyczeń w postaci kart czytelnika i kart książek. Po podłączeniu do

lokalnej sieci komputeroweji internetu stanie się możliwe udostępnienie lokalne i publiczne
katalogu w postaci serwisu WWW. Dostęp do Internetu stwarza ponadto możliwość łatwej
wymiany informacji bibliograficznych pomiędzy bibliotekami. Program komputerowy umożli-
wia wygodne tworzenie i aktualizację danych katalogowych oraz kartoteki zagadnieniowej.

Wyszukiwanie informacji w programie przebiega bardzo sprawnie, dostępnych jest pięć
katalogów: alfabetyczny, tytułowy, serii wydawniczych, UKD /systematyczny/ i przedmioto-

wy. Oprócz tych katalogów możliwe jest wyszukiwanie informacji na podstawie dowolnego
innego elementu opisu bibliograficznego. Program ten posiada bogate możliwości wymiany
informacji bibliograficznej pomiędzy bibliotekami. Dzięki temu w sieci bibliotek używających
tego programu możliwe jest korzystanie przez wszystkie biblioteki z opracowanych pozycji
książkowychoraz kartotek zagadnieniowych. Ponadto użytkownicy mogą korzystać z serwi-
sów bibliograficznych Biblioteki Narodowej, w tym z Przewodnika Bibliograficznego.

Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Współpracy z Zagranicą zajmuje się także
działalnością wydawniczą.
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W ramach tej działalności wydawany jest kwartalnik „Biuletyn Informacyjny Ośrodka Ba-

dawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych” o objętości około 100 stron i

nakładzie 70 egzemplarzy.
Do roku 1999 był także wydawany „Informator Stowarzyszenia Producentów Płyt Drew-

nopochodnych w Polsce”. Obecnie od roku 2000 funkcjonuje jako „Aktualności” w wersji
elektronicznej.

W roku 2004 została wydana publikacja Henryka Prystupy „ Historyczno-organizacyjny
rozwój Przemysłu Płyt Sklejek i Zapałek w Polsce”, o objętości 110 stron i nakładzie 100

egzemplarzy.
W ramach upowszechniania i promocji osiągnięć nauki OBRPPD we współpracy ze Sto-

warzyszeniem Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce organizuje co roku w kwiet-
niu i w październiku szkolenia seminaryjne dla służb techniczno-technologicznych zakładów
przemysłu płyt drewnopochodnych.

W szkoleniach tych uczestniczy każdorazowo około 60 osób. Uczestnikami są głównie

dyrektorzy ds. technicznych, kierownicy laboratoriów kontroli jakości oraz główni technolo-
dzy z zakładów przemysłu płyt drewnopochodnych.

Zaproszeni wykładowcy w większości przypadków to pracownicy naukowi szkół wyż-
szych, instytutów naukowych oraz Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drew-

nopochodnych w Czarnej Wodzie i przedstawiciele innych firm.
W OINTiWzZ działa pracownia poligraficzna, która oferuje usługi:

— kserokopie,
— druk na RISOGRAFIE (formularze, druki, broszury),
—  introligatorstwo:

-  termookładki,
- okładki kanałowe,
- laminowanie druków, formularzy A 4,
- ręczne oprawianie roczników czasopism.

Obecnie w OINTiWzZ są zatrudnione 4 osoby (łącznie 2,25 etatów).
Kierownik Ośrodka — mgr Regina Dunder
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Sylwetki zmarłych pracowników Ośrodka

mgr inż. Marian Kwiatkiewicz
Mgr inż. Marian Kwiatkiewicz urodził się w Wielkopolsce, w miej-

scowości Kobylin koło Krotoszyna. Studia wyższe ukończył w 1934
roku na Wydziale Rolniczo-Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego. W

przemyśle pracę rozpoczął w 1937 roku podejmując ją w ówcze-
snych Państwowych Zakładach Przemysłu Dyktowego i Fornirowe-

go w Bydgoszczy. Od tej chwili związał się do końca swojej działal-
ności zawodowej z przemysłem drzewnym, głównie z przemysłem
sklejkowym. W czasie okupacji pracował w fabryce sklejek w Piotr-
kowie Trybunalskim. W 1945 roku wrócił do Bydgoszczy, do zakła-

dów sklejek, gdzie objął stanowisko kierownika, a później kierownika technicznego. W 1949
roku zastał oddelegowany do Departamentu Ekonomicznego Ministerstwa Leśnictwa, do
opracowywania planów rozwoju przemysłu tego resortu. Z chwilą utworzenia Centralnego
Zarządu Przemysłu Leśnego został jego pracownikiem początkowo w dziale planowania, a
następnie — kierownikiem działu inwestycji. Od stycznia 1952 roku pracował w Bydgoszczy,
w Zakładzie Ulepszania Drewna Instytutu Badawczego Leśnictwa.

W 1959 roku został powołany na stanowisko kierownika Laboratorium Branżowego
Sklejek w Bydgoszczy. Był jego twórcą i kierownikiem aż do momentu przejścia na emerytu-
rę w 1975 roku. Jako emeryt nadal, przez parę lat, współpracował z LBS w charakterze
specjalisty i konsultanta służąc swoją wielką wiedzą i dużym doświadczeniem.

Wyniki jego pracy były doceniane. Był laureatem szeregu nagród, w tym zespołowych
jak:

Państwowej Ili stopnia, Komitetu Nauki i Techniki czy NOTIi stopnia. Uczestniczył też w

opracowywaniu i wdrażaniu w przemyśle sklejkowym szeregu norm na wyroby sklejkowei
metody badań. Przez cały okres swej pracy zawodowej był czynnym i aktywnym członkiem

NOT.
Został też uhonorowany szeregiem odznaczeń. Najważniejsze z nich to: Srebrny i Złoty

Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Polonia Restituta.
Zmarł w Bydgoszczyw dniu 15 sierpnia 1990 roku przeżywszy 81 lat.

(Więcej informacji — patrz B.I. OBRPPD, nr 4, 1990r., str. 333-334).



=
Inż. Stanisław Osika

s: inż. Stanisław Osika urodził się w Grybowie 16 listopada 1920 ro-
ku. Po maturze rozpoczął służbę wojskową w podchorążówce, w
której zastała Go wojna. Po kampanii wrześniowej trafił do konspira-
cji i został aresztowany. Stał się więźniem obozów koncentracyjnych
początkowo w Oświęcimiu, a następnie w Neuengamme. W maju
1945 roku niemal cudem uratował się w trakcie ewakuacji obozu z
tonącego statku „Cap Ancona”. W lipcu tegoż roku został przewie-
ziony do Szwecji na leczenie. W maju 1946 roku rozpoczął w Szwe-
cji pracę w charakterze asystenta w Laboratorium Badawczym kon-

cernu Svenska Cellulosa. Już w sierpniu 1947 roku powrócił do Polski, a od stycznia 1948
roku rozpoczął pracę w Zakładach Płyt Pilśniowych w Świeradowie Zdroju, w których mię-
dzy innymi dzięki Jego wysiłkom, w trudnych powojennych czasach została dokonana
gruntowna modernizacja. On sam ukończył studia zaoczne na Wydziale Technologii Drew-

na SGGW ze stopniem inżyniera.
W 1957 roku otrzymał zadanie utworzenia, przy Zakładach Płyt Pilśniowych w Czarnej

Wodzie, zaplecza badawczo-rozwojowego dla rozwijającego się przemysłu płytowego. Zo-
stał mianowany Kierownikiem Laboratorium Branżowego Płyt Pilśniowych w randze Zastęp-
cy Dyrektora d/s Badawczych. Obejmując stanowisko kierownika LBPP inż. Osika opraco-
wał założenia programowe dla nowotworzonego zaplecza badawczego oraz, głównie w
oparciu o wzory szwedzkie, projekt technologiczny i założenia techniczne dla nowego bu-
dynku LBPP. Budynek ten, dzięki Jego staraniom, w pełni wyposażony, został oddany do
użytku w 1960 roku.

Od 1973 roku działał pod Jego dyrekcją Ośrodek Badawczo-Doświadczalny Przemysłu
Płyt Drewnopochodnych, grupujący pod wspólnym kierownictwem laboratoria branżowepłyt
pilśniowych, wiórowych, sklejek i gospodarki wodnej. W 1975 roku laboratoria, zgrupowane
pod wspólną dyrekcją w Ośrodku Doświadczalnym uzyskały samodzielność finansowąiosobowość prawną pod do dzisiaj istniejącą nazwą „Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Prze-
mysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie”.

Oprócz realizowania prac badawczych i rozwojowych, LBPPi później OBRPPD, prowa-
dziły intensywną działalność informacyjną i szkoleniową. Dokonywane były liczne tłumacze-
nia z literatury zagranicznej i przesyłane zainteresowanym zakładom i instytucjom. Od

stycznia 1960r. zaczął być wydawany kwartalnik „ Biuletyn Informacyjny”. Do osiągnięć z
tego zakresu należy też zaliczyć opracowanie i wydanie w 1965 roku podręcznika „Techno-

logia płyt pilśniowych” przy dużym udziale pracowników LBPP jako autorów. Było to pierw-

sze w języku polskim kompleksowe ujęcie zagadnień dotyczących technologii i produkcji

płyt pilśniowych.
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Inż. Stanisław Osika był też bardzo czynnym i skutecznym działaczem społecznym, był

aktywnym członkiem NOT, przewodniczącym miejscowego koło ZBoWiD, inicjatorem i

działaczem Koła Przyjaciół Harcerstwa. Za swoją działalność został odznaczony szeregiem
nagród i odznaczeń, między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski i Orderem Sztandaru PracyIl kl.

Po przejściu na emeryturę w marcu 1986 roku utrzymywał w dalszym ciągu kontakty z
Ośrodkiem. Przez parę kolejnych lat był naczelnym redaktorem „Biuletynu”, a w 1992 roku
opracował projekt powołania nowej, dobrowolnej organizacji przemysłu płytowego pod na-
zwą Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce, które nadal działa i

rozwija się jako reprezentant interesów branży.
W ostatnich latach życia objawił się w nim talent pisarski. W rezultacie, własnym nakła-

dem, wydał niezwykle interesujące wspomnienia zatytułowane „Droga”, zbiór aforyzmówpt.
„Myśli złote, srebrne i brązowe”, które gromadził przez wiele lat oraz książkę, w której opisał
„kraj lat dziecinnych”, czyli Grybów, miasto w którym się urodził i w którym spędził najlepsze
lata młodości.

Zmarł 7 września 2002 roku po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 82 lat. Został pocho-
wany na cmentarzu w Czarnej Wodzie.
(Więcej informacji — patrz B.I. OBRPPD nr 4 2000 r. str. 192-195 i nr 3/4 2002r. str. 206-207).

doc.drinż. Piotr Ferens
Piotr Ferens urodził się 25 czerwca 1939 roku w Aleksandrowie

k. Biłgoraja w rodzinie leśnika. W 1956 r. ukończył Technikum
Przemysłu Leśnego w Zwierzyńcu, a w 1961 roku, ze stopniem
magistra inżyniera — Wydział Technologii Drewna SGGW w War-
szawie. Pracę podjął w znajdujących się wówczas w budowie Za-
kładach Płyt Pilśniowych w Przemyślu. Wkrótce przeniósł się do
ZPP w Czarnej Wodzie, gdzie pracował na różnych stanowiskachi
szybko awansował, aż do stanowiska zastępcy dyrektora do spraw
technicznych w 1972 r.

Pracując w ZPP Czarna Wodakierował i brał bezpośredni udział w opracowywaniui re-
alizacji koncepcji modernizacji tych Zakładów. Za czasów Jego działalności Zakład prze-
szedł szereg modernizacji zwiększających zdolności produkcyjne poszczególnych ciągów
oraz została zbudowana i uruchomiona nowa lakiernia płyt pilśniowych twardych.

W 1977 roku przeszedł do pracy w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt

Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie, w którym objął stanowisko Zastępcy Dyrektora d/s
Badawczo-Rozwojowych. Kierował i prowadził badania będące zadaniami realizowanymi

przez OBRPPD. W 1982 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Technologii Drewna

SGGW w Warszawiez zakresu technologii płyt pilśniowych. Od 1986 był Dyrektorem OB-

RPPD. Na tym stanowisku pracował do grudnia 1998 roku tj. do przejścia na rentę ze
względów zdrowotnych.
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Wkrótce po objęciu przezdr inż. Piotra Ferensa stanowiska dyrektora OBRPPD, nastą-
piły zasadnicze zmiany strukturalne w przemyśle. Zmianom uległy relacje Ośrodkaz prze-
mysłem oraz struktura i kierunki finansowania. Talent menadżerski dr inż. Piotra Ferensa
umożliwił utrzymanie przez Ośrodek swojej pozycji oraz zapewnił źródła finansowania głów-
nie z przemysłu, Ośrodek wzbogacił się o nowoczesną aparaturę, a Laboratorium Badania
Wyrobów uzyskało akredytację w Polskim Centrum Badańi Certyfikacji.

Dr inż. Piotr Ferens był członkiem założycielem Stowarzyszenia Producentów Płyt Drew-
nopochodnych w Polsce, które powstało w 1992 roku. Przez dwie kadencje, tj. od momentu
postania do 1998 roku był jego sekretarzem.

Był też aktywnym członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Papier-
niczego, brał udział w działalności całej Sekcji Płyt Pilśniowych, której kierownictwo objął w
1980 roku, a w 1982 roku został wybrany na członka Zarządu Głównego SITPP.

W miejscu zamieszkania, tj. w Czersku cieszył się również wysokim autorytetem i uzna-
niem. Został wybrany radnym a następnie Przewodniczącym Rady Miejskiej, którą to funk-
cję pełnił w latach 1990 do 1994. Pośmiertnie Rada Miejska nadała mu tytuł Honorowego
Obywatela Miasta i Gminy Czersk.

Za swą działalność zawodowąi społeczną uzyskał liczne odznaczenia państwowe i or-
ganizacji społecznych. Został odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Zasłużony dla Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego, Złotą odznaką NOT.

Dr inż. Piotr Ferens zmarł w dniu 2 maja 1999 roku i został pochowany na cmentarzu w
Czersku.
(Więcej informacji — patrz B.I. OBRPPD nr 2 1999 r. str. 117-119).

dr inż. Klemens Bruski
Klemens Bruski urodził się 23 listopada 1936 roku w Czersku.

Liceum ogólnokształcące ukończył Chojnicach. Pracę zawodową,
bezpośrednio po zdaniu matury, podjął w 1954r. w Zakładach Płyt
Pilśniowych w Czarnej Wodzie. Następnie przeszedł do pracy w
utworzonym przy ZPP Czarna Woda Laboratorium Branżowym Płyt
Pilśniowych, gdzie początkowo pracował jako laborant. Studiując
zaocznie na Wydziałe Technologii Drewna Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie ukończył w 1968r. studia inży-
nierskie a następnie w 1977r. — magisterskie. W 1989 uzyskał tytuł

doktora nauk technicznych na tym samym Wydziale. W pracy szybko awansował. W 1986r.

objął stanowisko zastępcy dyrektora OBRPPDdo spraw badawczo-rozwojowych, na którym

pracował do swej przedwczesnej śmierci.
W pracy zawodowej uczestniczył w badaniach i w opracowywaniu technologii przerobu

różnych surowców drzewnych na płyty pilśniowe. Badania te miały na celu poszerzenie
bazy surowcowej krajowego przemysłu płyt pilśniowych przez ocenę przydatności do prze-
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robu różnych surowców lignocelulozowych. Służyły one też działaniom akwizycyjnym pol-
skiego przemysłu maszynowego, dostarczającego kompletne ciągi do produkcji płyt wraz z
technologią produkcji. Dr inż. K.Bruski uczestniczył w rozruchach niektórych ciągów eks-
portowanych przez polski przemysł maszynowy.

Intensywnie zajmował się pracami nad zamykaniem obiegów wód technologicznych,
mającymi na celu wyeliminowanie powstawania ścieków technologicznych przy produkcji
płyt pilśniowych. Był inicjatorem i głównym twórcą patentów z tego zakresu. Pod Jego kie-
runkiem, bezściekowa technologia produkcji płyt pilśniowych metodą mokrą została wdro-
żona w paru zakładach. Doceniając Jego zasługi w tym zakresie, uhonorowano Go w 1989r.

odznaką „Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej”.
Oprócz pracy zawodowej pasją jego był sport, szczególnie żeglarstwo. Był twórcą i pre-

zesem klubu żeglarskiego w Czarnej Wodzie. Za swą działalność zawodowąi społeczną
został uhonorowany szeregiem odznaczeń i wyróżnień, między innymi Brązowym i Srebr-
nym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużonego dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, wspo-
mnianą już odznaką Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, szeregiem
odznaczeń zasłużonego działacza kultury fizycznej, w tym Złotą Odznaką Polskiego Związ-
ku Żeglarskiego. Zmarł 22 października 1993r. i został pochowany na cmentarzu w rodzin-

nym Czersku.
(Więcej informacji — patrz B.I. OBRPPDnr 4 1993 r. str. 323-324).
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Franciszek Warcok'

Nowetrendy w produkcji środków wiążących w świetle
wymagań Unii Europejskiej dotyczących emisji
formaldehydu

1. Wstęp
Wiele podejmowanych w Unii Europejskiej w ostatnich latach projektów legislacyjnych

oraz prac badawczo-rozwojowych wiąże się bezpośrednio z zagadnieniami ochrony zdrowia
ludzi oraz ochrony środowiska naturalnego. Skutkiem tej sytuacji są, między innymi, coraz
częstsze próby ograniczania stosowania niektórych produktów chemicznych. Od długiego
czasu na cenzurowanym jest formaldehyd — substancja chemiczna o różnorodnych zasto-
sowaniach. Przez wiele lat formaldehyd był uważany za substancję o prawdopodobnym
działaniu rakotwórczym; w czerwcu 2004r. IARC (Międzynarodowa Agencja do Badań nad
Rakiem) dokonała przeklasyfikowania formaldehydu do grupy związków „rakotwórczych dla
ludzi”. Zmiana ta nie ma co prawda mocy prawnej, jednak spowodowała niepokój wśród
producentów żywic klejowych oraz producentów płyt drewnopochodnych, gdyż na tej pod-
stawie mogą zostać wprowadzone w wielu krajach zmiany przepisów prawnych, co w kon-

sekwencji będzie miało duży wpływ na koszty i możliwości wytwarzania tych wyrobów. Nic

więc dziwnego, że zarówno producenci formaliny, zrzeszeni w organizacji FormaCare
(Sektor Group CEFIC — European Chemical Industry Council) i jak i Europejska Federacja
Płytowa (EFP- European Panel Federation, członkowie w 23 krajach) zainicjowali serię
programów badawczych, mających na celu wyjaśnienie, czy formaldehyd w ilościach wystę-
pujących w otoczeniu człowieka jest rzeczywiście substancją rakotwórczą, czy nie. Badania,
które posłużyły IARC do zmiany klasyfikacji są bowiem mało przekonywujące. Na ile obecna
sytuacja budzi niepokój producentów formaldehydu i wyrobów drewnopochodnych niech
świadczy fakt, że ponad 90% stosowanych w przemyśle drzewnym środków wiążących to
żywice aminowo-formaldehydowe. Stosowanie innych rodzajów żywici klejów jest uwarun-
kowane jedynie potrzebami wyprodukowania tworzywa o odpowiednich wymaganiach jako-
ściowych.

Rozważając możliwość wyeliminowania żywic aminowo-formaldehydowych z produkcji
płyt drewnopochodnych należy pamiętać o ilościowym zapotrzebowaniu na żywicei kleje do

tych produktów: w 2005r. w Europie wyprodukowano ponad 35 mln m? płyt wiórowych, po-
nad 13 min m* MDFi ponad 3 mln m* OSB, zużywając ponad 4 mln ton żywici klejów.
Trudno byłoby znaleźć szybko tak dużą ilość zamienników żywic formaldehydowych,
zwłaszcza, że baza surowcowa dla innych żywic jest ograniczona. Ponadto trzeba pamię-

"mgr inż. Franciszek Warcok, SILEKOL Spółka z o.o. ul. Mostowa 30K; 47-220 Kędzierzyn-Koźle,
tel. 077/4054211; 0695380285; fwarcok(Qsilekol.pl
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tać, że stosowane obecnie inne niż aminowe żywicei kleje emitują również szereg szkodli-
wych substancji, a do ich produkcji stosuje się wiele półproduktów, których wytwarzanieistosowanie jest bardziej uciążliwe dla środowiska, niż formaldehyd.

Największy udział w produkcji tworzyw drzewnych mają żywice aminowe, głównie mocz-
nikowo-formaidehydowe (UF) i - w niewielkiej części - melaminowo-mocznikowo-

formaldehydowe (MUF), udział ten wynosi ponad 90%. Fenoplasty mają udział poniżej 4%,
kleje izocyjanianowe - poniżej 3%, inne kleje — ok. 1%. Z tych względów głównym przed-
miotem artykułu są żywice aminowo-formaldehydowe, możliwości ich wykorzystania do
produkcji tworzyw o małej zawartości formaldehydu oraz dalsze kierunki ich rozwoju.

2. Wymagania dotyczące emisji formaldehydu z wyrobów
Do chwili obecnej UE nie zajęła w sprawie formaldehydu zdecydowanego stanowiska.
Nadal istnieje obowiązujący wymóg wytwarzania i stosowania wyłącznie płyt i tworzyw

klasy emisji E1 (wartość Perforatora do 6,5 mg/100g płyty; emisja formaldehydu w komorze
do 0,10 ppm). Dobrowolnie wprowadzono klasę „Blauer Engel” (wymagana wartość emisji
formaldehydu w komorze badawczej najwyżej 0,05 ppm, co odpowiada w przybliżeniu war-
tości Perforatora 2 do 3 mg/100g). Wymagania te odpowiadają w przybliżeniu propagowanej
w Europie tzw. klasie EO. Nie ma wielu producentów płyt, spełniających te wymagania
(Glunz A.G., Kaindl (M) Holzindustrie, N.V. SPANO).

W świecie obserwuje się trend do wprowadzania do stosowania płyt ze zredukowaną
wielkością emisji formaldehydu.

USA wprowadziły obowiązek stosowania w budowlach publicznych płyt klejonych wy-
łącznie klejami fenolowymi lub PMDI.

Japonia wprowadziła w 2003 roku jako obowiązujące (normami JIS A 5905 (płyty wióro-

we) i JIS A 5908 (MDF) płyty do stosowania w budownictwie:
— klasy F***, zwane w literaturze europejskiej klasą E0; graniczna wartość emisji

metodą eksykatorową < 0,5 mg/l, co odpowiada wartości Perforatora 2,5-3,0
mg/ 100 g płyty;

— klasy F****, zwanewliteraturze europejskiej klasą Super E0; graniczna wartość
emisji metodą eksykatorową < 0,3 mg/l, co odpowiada wartości Perforatora 1,5-
2,0 mg/100 g płyty.

Rozwój globalnego handlu powoduje, że również w Europie powstaje potrzeba podjęcia
produkcji płyt o bardzo małej zawartości i emisji formaldehydu. Podjęcie produkcji takich płyt

wiąże się również z koniecznością zmiany obowiązujących obecnie metod badań dla za-
pewnienia właściwej kontroli jakości.

Tak naprawdę płyty o bardzo niskiej emisji formaldehydu nie są obecnie potrzebne w Eu-

ropie w wielu zastosowaniach. Wytwarzane obecnie w niewielkiej ilości tego rodzaju płyty są
klejone żywicami fenolowymi lub PMDI raczej nie w celu wytworzenia płyt nie emitujących
formaldehydu, ale w celu zapewnienia pełnej ich wodoodporności.
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Płyt drewnopochodnych o całkowicie zerowej emisji formaldehydu praktycznie nie można
wytworzyć, gdyż surowe drewno emituje formaldehyd, a jego ilość znacząco wzrasta po
poddaniu drewna obróbce mechanicznej i termicznej.

3. Żywice aminowo-formaldehydowe dopłyt drewnopochodnych
Zdecydowana większość produkowanych w Europie płyt wiórowych znajduje zastosowa-

nie w produkcji mebli i w budownictwie — w wyposażeniu wnętrz — i dlatego w ich produkcji
stosuje się najtańsze i posiadające najkorzystniejsze własności użytkowe żywice UF lub
MUF (w przypadku wymaganej odporności na działanie warunków atmosferycznych).

Obecnie stosowane w produkcji płyt drewnopochodnych żywice aminowo-
formaldehydowe spełniają nałożone na nie wymagania higieniczne, to jest gwarantują, że
wyprodukowane przy ich zastosowaniu płyty spełnią co najmniej wymagania klasy higie-
niczności E1. Stosuje się w tym celu żywice o stosunku molowym U/F zależnym od prze-
znaczenia:

— W produkcji płyt wiórowych w granicach 1,10 do 1,00;
— W produkcji MDFi HDF- w granicach 1,00 do 0,85.

Większość technologii płytowych wymaga ponadto dodatku mocznika do kleju, czy sto-
sowania innych substancji do wiązania nadmiaru formaldehydu. Dodatkowe operacje ob-
róbki płyt wyszły z użycia już wiele lat temu.

Żywice o tak niskich stosunkach molowych wykazują szereg wad, wynikających z małej
reaktywności, małej wytrzymałości spoiny klejowej, małej odporności spoiny na działanie
wilgoci oraz małej trwałości żywicy. Przezwyciężenie tych wad żywic wymaga dokonania
właściwego doboru składu klejów roboczych oraz parametrów procesu.

Opracowano już modyfikowane aminoplasty, które umożliwiają spełnienie wymagań bar-
dzo małej emisji formaldehydu, ale wiąże się to ze znaczącym wzrostem kosztów wytwa-
rzania płyt. Żywice takie wymagają modyfikacji, najczęściej melaminą, dla zapewnienia
odpowiedniej wytrzymałości i odporności na działanie wilgoci. Melamina jest substancją
stosunkowo drogą, więc jej stosowanie podnosi znacząco cenę żywicy. Należysię liczyć z
tym, że wprowadzanie dalszych ograniczeń dopuszczalnego poziomu emisji formaldenydu z
wyrobów drzewnych spowoduje konieczność modyfikacji żywic UF w znacznie szerszym
zakresie niż obecnie. Wydaje się, że nie jest już możliwe dalsze obniżanie stosunku molo-

wego U/F w żywicach, gdyż utracą one w znaczącym stopniu zdolność do sieciowania
(utwardzania się) oraz własności wytrzymałościowe i odporność na działanie wilgoci. Mody-
fikacja obejmować może:

— wbudowanie w łańcuch cząsteczek żywicy substancji zapewniającej elastycz-
ność łańcuchów i zmniejszenie udziału formaldehydu w żywicy, np. wieloamin

(amin z wieloma grupami — NH);
— modyfikację żywicy wyższymi dwualdehydami, zapewniającymi usieciowanie

żywicy bez potrzeby dodawania formaldehydu;
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— stosowanie mieszanych układów klejących, jak np. dodatek izocyjanianów.
Podejmowane są także od dawna próby zastąpienia formaldehydu w żywicach amino-

wych innym aldehydem. Praktycznie jedynym możliwym aldehydem wykazującym dosta-
teczną reaktywność, a przy tym możliwym do wytworzenia w skali przemysłowej w znaczą-
cych ilościach okazał się aldehyd glutarowy (HCO(CH;);CHO), który jest aldehydem dwu-
funkcyjnym i z tego względu może reagowaćze związkami aminowymi, tworząc cząsteczki
o budowie łańcuchowej. Ukazało się szereg patentów opisujących technologię wytwarzania
takich żywic — nie odbiega ona zasadniczo od technologii wytwarzania żywic zawierających
formaidehyd. Nie ma jednak informacji marketingowych, aby tego rodzaju żywice były pro-
dukowane w skali przemysłowej.

Aldehyd glutarowy ma także charakterystyczny, ostry zapach, natomiast w odróżnieniu
od formaldehydu wykazuje małą prężność pary w warunkach normalnych, co powoduje, że
możliwa do oznaczenia emisja z wyrobów będzie niewielka. Aldehyd glutarowy jest także
substancją toksyczną i stosowanyjest powszechnie do odkażania narzędzi chirurgicznych.
Jest również kilkakrotnie droższy od formaldehydu.

Oczywiście najprostszym sposobem zminimalizowania emisji formaldehydu z wyrobów
jest zastosowanie klejów nie zawierających formaldehydu, lub zawierających go bardzo
mało, bądź też wytwarzanie tworzyw drzewnych bez udziału klejów.

Poniżej omówiono pokrótce inne rodzaje żywic, które mogą znaleźć zastosowanie w pro-
dukcji tworzyw drewnopochodnych, natomiast w dalszych punktach porównano zalety i

wady poszczególnych układów, zastosowanych zwłaszcza do produkcji płyt japońskiej klasy
F***

4. Żywice fenolowo-formaldehydowe
Żywice te znane są od dawnai należą do najstarszych syntetycznych klejów. Żywice

klejowe wytwarzane są głównie z fenolu i formaldehydu w drodze kondensacji w roztworze
wodnym w obecności substancji alkalicznych.

Gwarantują uzyskanie produktów wodoodpornych w klasie emisji EO. Żywice produkowa-
ne tradycyjnie zawierają bardzo duże ilości alkaliów, nawet do 12%. Ich obecność powoduje
trudności z uszlachetnianiem powierzchni płyt, powstawanie przebarwień i wykwitów soli na
powierzchni oraz higroskopijność płyt, co — paradoksalnie- wymaga dodatkowego zabezpie-
czenia płyt przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych. Próby wyelimino-
wania alkaliów ze składu żywic prowadzą do ich rozwarstwienia, podjęto zatem próby uzy-
skania trwałych emulsji żywic w wodzie. Żywice takie charakteryzują się jasną barwą, nato-
miast zdecydowanie obniża się ich reaktywność.

W literaturze patentowej opisuje się także próby wyeliminowania niekorzystnej w wielu

zastosowaniach ciemnej barwy żywic fenolowo-formaldehydowych przez zastosowanie jako
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jednego ze składników — kwasu fenolokarboksylowego, np. salicyłowego, brak jednak infor-
macji o przemysłowym zastosowaniu patentu.

Inną korzystną perspektywą rozwoju żywic fenolowych jest możliwość ich modyfikacji
różnymi fenolami pochodzenia naturalnego. Od dawna prowadzone są próby zastosowania
taniny oraz podobnych związków naturalnych o charakterze garbników (z punktu widzenia
chemii- o charakterze polifenoli), pozyskiwanych z kory niektórych drzew. W Europie do-
stępność taniny jest niewielka, więc jej zastosowanie jest również nieduże.

Następną możliwością modyfikacji żywic fenolowych produktami pochodzenia naturalne-
go jest wykorzystanie białek roślinnych.

5. Żywice bezformaldehydowe
W przemyśle drzewnym największe znaczenie mają żywice:

—  polioctanowinylowe;

- kleje poliizocyjanianowe;
jako możliwe do zastosowania wymienia się także żywice:

—  poliiminowe;
—  poliamidowe, np. nylon.

Żywice polioctanowinylowe stosowane są wyłącznie do okleinowania elementów wielko-

powierzchniowych oraz do wykonywania połączeń konstrukcyjnych. Żywice te nie nadają się
do zastosowania jako kleje do płyt drewnopochodnych z powodu braku możliwości ich peł-

nego usieciowania, co powoduje, że spoina nie jest odporna na podwyższoną temperaturęimateriał ulega powolnej deformacji.
Kleje poliizocyjanianowe znalazły już spore zastosowanie w przemyśle płytowym, szcze-

gólnie w produkcji płyt OSB oraz płyt ze słomy, gdyż zapewniają uzyskanie płyt wodoodpor-
nych o emisji formaldehydu na takim poziomie, jak drewno. Zużycie żywicy w produkcji płyt
jest mniejsze niż żywic aminowych, tym niemniej znana jest wada tych żywic, polegająca na
doskonałej adhezji do wszystkich materiałów, w tym- do półek prasy. Takie zachowanie
żywic wynika z ich dużej reaktywności, szczególnie ze związkami zawierającymi grupy wo-
dorotlenowei aminowe: woda, mocznik, alkohole itp.

W przypadku żwic poliizocyjanianowych w produkcji płyt drewnopochodnych znalazł za-
stosowanie głównie 4,4'-dwuizocyjanianodwufenylometan (polymeric diphenyl methane
diisocyanate PMDI).

Od wielu lat podejmowane są także próby zastosowania spoiw termoplastycznych do

sklejania cząstek drzewnych. Głównym celem tego sposobu sklejania materiałów drzew-
nych była próba zagospodarowania odpadów zawierających odpady polietylenu i PET. Oka-
zuje się jednak, że tego rodzaju tworzywa wymagają bardzo dużego zużycia energii na
przegrzanie całej płyty, a ponadto wykazują skłonność do deformacji pod wpływem tempe-
ratury i niewielkiego nawet obciążenia.
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6. Surowce odnawialne
Jako alternatywne żywice naturalne, które mogą znaleźć zastosowanie jako lepiszcze do

wytwarzania tworzyw drewnopochodnych wymienia się:
odpady ligniny;
taniny;
skrobie modyfikowane;
proteiny.

Stosowane dawniej kleje naturalne, takie jak glutynowe, albuminowe czy kazeinowenie
mają obecnie żadnego znaczenia z powodu małej dostępności i złych parametrów użytko-
wych. Wiele prac w ostatnich latach jest poświęconych próbom zastosowania białek do
modyfikacji żywic UF oraz fenolowo-formaldehydowych, ale ich użyteczność jest jak na
razie problematyczna, zaś dostępność na rynku - niewielka.

Realizowane w ubiegłych latach programy badawcze na wykorzystaniem celulozyi jej
pochodnych w charakterze lepiszcza tworzyw drzewnych nie przyniosły spodziewanych
rezultatów: uzyskane kleje okazały się nienajlepszej jakości, a wytworzone płyty wymagały
wielu energochłonnych dodatkowych procesów dla uzyskania dostatecznych własności
użytkowych.

l

7. Możliwości wytwarzania płyt drewnopochodnych bez stosowania
kleju

Płyty pilśniowe są znanymi od dawna produktami otrzymywanymi z rozwłóknionego
drewna praktycznie bez udziału klejów. Podejmuje się nadal wiele działań w celu otrzymania
tworzyw drzewnych o własnościach użytkowych porównywalnych do tworzyw wytwarzanych
z użyciem kleju. Podejmowane prace koncentrują się nad chemiczną modyfikacją drewna
tak, by wiązania zostały utworzone pomiędzy cząsteczkami drewna bez udziału kleju. Jak
wiadomo, celuloza jest poliwęglowodanem i zawiera dużo grup wodorotlenowych. Drugi
składnik drewna - lignina — zawiera także wolne grupy wodorotlenowe. Przemiana części
tych grup na grupy karboksylowe (kwasowe) pozwoliłaby na przeprowadzenie reakcji po-
między grupami karboksylowymi i pozostałymi grupami wodorotlenowymi z utworzeniem
mocnych wiązań estrowych i w ten sposób na „sklejenie” cząstek drzewnych. Przemiana
grup wodorotlenowych w karboksylowe jest możliwa albo na drodze utlenienia, albo przez
działanie bezwodników kwasów organicznych, np. kwasu octowego. Utlenianie z kolei jest
możliwe poprzez działanie środków utleniających w podwyższonych temperaturach np. tlen

powietrza, znane utleniacze, albo metodą biologiczną poprzez działanie enzymów (oksydaz
i hydrolaz) na powierzchnię drewna. Dotychczas opisywane są prowadzone w tym zakresie
prace badawcze, ale nie ma informacji o produkcji tego typu tworzywwskali przemysłowej.

Zbliżoną metodę wytwarzania bezklejowych płyt pilśniowych opracowała firma Kronos-

pan. W tym wypadku masę włóknistą poddaje się bardzo intensywnej obróbce hydroter-
micznej. Następuje nagromadzenie w masie niskocząsteczkowych produktów rozkładu



-41-

drewna, obniżenie pH i kondensacja ligniny. Taki materiał prasuje się dwustopniowo, uzy-
skując twarde elementy o dość dużej gęstości o nazwie Shen Top.

Przedstawione metody wytwarzania tworzyw bez dodatku kleju mają duże perspektywy
rozwoju, gdyż są zgodne z polityką Unii Europejskiej w zakresie wykorzystania wyłącznie
materiałów odnawialnych.

8. Porównanie różnych rodzajów klejów
W poniższej tablicy zestawiono zalety i wady różnych systemów klejących stosowanych

W produkcji płyt drewnopochodnych:

Tablica 1. Wadyi zalety różnych systemów klejących
System klejący Opis Zalety Wady

Żywice aminowo-
formaldehydowe:
UF, UF wzmoc-
nione melaminą,
MUF

Rodzaj stosowanej żywicy,
W tym — zawartość melami-
ny — zależy od potrzeby
uzyskania płyty o wymaga-
nej odporności na wilgoć.

Łatwe stosowanie tych
żywic; duża reaktyw-
ność; szybkie i proste
sposoby obniżenia emisji
formaldehydu, najniższe
koszty w porównaniu z
innymi rodzajami klejów

W przypadku żywic zawierają-
cych melaminę — wyraźnie
niższa reaktywność, wymaga-
jąca dłuższych czasów praso-
wania, wyższe koszty od żywic
UF

Żywice fenolowo- Duża zawartość alkaliów Można uzyskać bardzo Mała reaktywność żywic PF

problemówz okleinowa-
niem

formaldehydowe |wymusza w praktyce sto- niską emisję, nawet wymaga wydłużenia czasu
(PF) sowanie dwóch rodzajów znacznie poniżej wyma- |prasowania; można spodziewać

żywic, różniących się za- gań dla płyt F****. się zwiększonego wchłaniania
wartością alkaliów — dla wilgoci z powodu dużej zawar-
warstw zewnętrznych i tości alkaliów; możliwe jest
warstwy środkowej. utrudnienie oklejania płyty z

powodu alkalicznej powierzchni
Emulsje żywic Wodne emulsje zneutrali- Jasna barwa, obojętny Mała reaktywność, długi czas
fenolowo-formal-|zowanych rezoli PF odczyn powierzchni, prasowania, zalecane zastoso-
dehydowych dzięki czemu nie ma wanie na warstwy zewnętrzne

Kleje polifenolo-
we (taninowe)

Wodoodporność podobna
do żywic PF; wymagany
układ sieciowania zwiększa
emisję formaldehydu

Możliwa jest bardzo
niska emisja, gdy zasto-
suje się optymalną ilość
środka sieciującego

Mała dostępność w Europie,
surowiec jest pozyskiwany
obecnie w południowej Amery-
ce i południowej Afryce. Euro-
pejska tanina nie jest na razie
dostępna.

PMDI Zaklejenie całkowicie bez-
formaldehydowe; jedynie
niewielka emisja jest moż-
liwa z naturalnego formal-
dehydu obecnego w drew-
nie.

Żadnej emisji formalde-
hydu z kleju.

Czas prasowania dłuższy, niż
dla żywic MUF, dostępnośćicena PMDI podlegają okreso-
wym wahaniom.

Układ hybrydowy
— żywice amino-
wo-formaldehy-
dowe i PMDI.

PMDI zapewnia dodatkowe
usieciowanie żywic UF,
zawierających mało formal-
dehydu. Koszt kleju po-
średni miedzy UF i PMD!.

Zwiększona reaktyw-
ność, można zmieniać
własności płyt i wielkość
emisji stosownie do
potrzeb.

Zwiększone nakłady na urzą-
dzenia dozujące, gdyż trzeba
dozować oddzielnie dwa różne
rodzaje żywic.
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Tablica 2. Systemy klejące, spełniające wymagania japońskiej klasy F****

Zmniejszenie szybkości
Gena kleju Niezbędne zwiększenie powazne

Rodzaj zm zużycia kleju w porównaniu R: do standardowej : do standardowelepiszcza ni do standardowej płyty E1 : SOWA
żywicy UF klasy (wiązanej żywicą UF) produkcji E1 z żywicą UF;

E1 azanej żywicą wzrost faktora prasowania
=

(s/mm)
Żywice aminowo-|30 do 50%wyższa|10 do 15% - prasa ciągła: 5 zamiast4;
formaldehydowe - prasa wielopółkowa: 9-10,

zamiast 8;
Strata zdolności produkcyjnych:

10-25%;
Fenolowe żywice|ok. 2 razy wyższa|20% - prasa ciągła: 6 zamiast4;

klejowe - prasa wielopółkowa: 10, za-
miast 8;
Strata zdolności produkcyjnych:

20-35%;
PMDI 3 do 5 razy wyższa|Zużycie jest mniejsze, do 50%

nie można porównać.

9. Perspektywy
Planowany jest do wprowadzenia od wielu lat system rejestracji i oceny chemikaliów RE-

ACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). System wprowadzi koniecz-
ność rejestracji substancji, produkowanych przez przemysł chemiczny, pozwoleń na ich
stosowanie i ewentualnie zakaz stosowania. Jaki los spotka różne kleje — trudno przewi-
dzieć. O ile żywice aminowe mają podstawową, łatwą do zidentyfikowania wadę — emisję
szkodliwego formaldehydu, o tyle inne żywice charakteryzują się stosowaniem bardzo szko-
dliwych surowców. Np. w produkcji żywic izocyjanianowych stosuje się zarówno formalde-
hyd, jak i rakotwórczą anilinę, trujący gaz, używany w I wojnie światowej jako gaz bojowy —

fosgen, oraz bardzo odporne na biodegradację rozpuszczalniki — chlorobenzeny.
Trudno przewidzieć kierunki zmian legislacyjnych w Unii Europejskiej, tym niemniej pla-

nowane wprowadzenie w najbliższych latach systemu REACH może spowodować znaczące
zamieszanie na rynku chemikaliów i możliwości ich stosowania także w przemyśle drzew-
nym. W skrajnym przypadku może zostać wyznaczony termin ostatecznego zakazu stoso-
wania formaldehydu jako składnika kleju do płyt drewnopochodnych.

Miejmy nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie i że zwycięży zdrowy rozsądek. Pomimo
tego należy pamiętać, że w epoce globalizacji handlu również nasze wytwórnie tworzyw
drzewnych wcześniej czy później zostaną zmuszone do podjęcia produkcji tworzyw japoń-
skich klas F*** i F****. Z czasem standardyte uzyskają status tzw. „stanu techniki” („State of
the Art.”) i wówczas staną się składnikiem obowiązującego prawa, bo dopóki istnieją górne
granice emisji, to zawsze możnaje arbitrainie obniżyć.

Z tego względu lepiej do takiej sytuacji przygotować się wcześniej. Tym bardziej, że nie

jest to kres możliwości działań prawodawców- przecież drewno surowe też emituje szereg
substancji, określanych dotychczas jako VOC. Wśród nich też jest wiele związków szkodli-

wych dla ludzi.
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Mariusz Mamiński'
Przegląd sposobów modyfikacji żywic mocznikowo-
formaldehydowych

W patencie Johna z 1921 roku (John, USP 1,355,834) znalazło się stwierdzenie na temat
możliwości zastosowania produktów kondensacji mocznika z formaldehydem jako klejów.
Był to początek gwałtownego rozwoju tej grupy żywic. Ośrodki badawczo-rozwojowe zarów-
no akademickie, jak i przemysłowe podjęły intensywne badania nad chemizmem, strukturą,
zastosowaniami oraz możliwościami modyfikacji żywic UF.

Trzeba jednak podkreślić, że rosnące znaczenie rynkowe żywic sprawiło, iż duża część
wyników badań miała charakter tajny i nigdy nie ujrzała światła dziennego. Dlatego trudne
jest skorelowanie osiągnięć badań podstawowych z datami wdrożeń przemysłowych. Po-
nadto ogromna większość ówczesnych doniesień ukazywała się w postaci patentówi dlate-
go one stanowią dużą część poniższego przeglądu. Dla uzyskania pełniejszego obrazu
historii modyfikacji żywic mocznikowo-formaldehydowych, w niniejszym przeglądzie położo-
no nacisk na modyfikacje dotyczące klejów, ale uwzględniono też ważniejsze modyfikacje
żywic innego przeznaczenia.

Należy dodać, że niektóre z nich w ostatnich latach stały się na nowo obiektem zaintere-
sowania naukowców zajmujących się chemią klejów.

Podziału modyfikacji żywic można dokonać nakilka rodzajów w zależności od:
1. celu modyfikacji — np. obniżenie emisji formaldehydu, podniesienie wodoodpor-

ności, zmianę parametrów mechanicznych, etc.;
2. podejścia chemicznego — np. modyfikacja na etapie syntezy lub domieszkowa-

nie gotowej żywicy;
3. rodzaju użytych związków modyfikujących — np. aromatyczne, alifatyczne, or-

ganiczne, nieorganiczne, etc.
Każdą modyfikację można przypisać do różnych kategorii jednocześnie. W niniejszym

tekście posłużono się podziałem pod względem struktury chemicznej związków modyfikują-
cychi, w konsekwencji, z analizy literatury przedmiotu wybrano przykłady najciekawsze.

Modyfikacje związkami alifatycznymi
Już w rok po odkryciu Johna, w 1922 roku firma I.G. Farbenindustrie zdobyła patent do-

tyczący utwardzania żywic kwasami organicznymi.
Możliwość kondensacji mocznika, tiomocznika z włóknami celuiozowymi dla związania

formaldehydu wydzielanego podczas reakcji opisał w swoich patentach Rossiter w 1924 i

1925 roku (BP 248,477; 258,950) nadając nowemu materiałowi nazwę „Beetle”. W kolejnych

"

mgr inż. Mariusz Mamiński, Zakład Tworzyw Drzewnych, WTD SGGW, ul. Nowoursynowska 159, 02-776
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latach bardzo intensywnie badano produkty kondensacji mocznikai tiomocznika z formalde-
hydem. W roku 1926 w jednym z patentów brytyjskich ogłoszono możliwość wykorzystania
estrówi eterów celulozy jako plastyfikatorów.

W trzy lata później badano przydatność acetylooctanu etylu w reakcjach kondensacji z
mocznikiemi tiomocznikiem.

W latach 30-tych XX w. roku podejmowane były próby modyfikacji żywic cukrami oraz
solami cynku. Następnie zaczęły pojawiać się doniesienia o wykorzystaniu innych związków
np. kwasu akrylowego, ketonów, alkoholi, etc.

Firma I.G. Farbenindustrie w patencie FP 641,770 opisała możliwość kondensacji mocz-
nika i tiomocznika z alkoholami i ketonami. Podano przykłady możliwych kondensacji z wy-
korzystaniem m.in. butanolu, metylocykloheksanolu, trietanoloaminy, acetalu aldehydu gli-

cerynowego, tioglicydolu, glikolu butylowego i cykloheksanonu.
W wyniku kondensacji tego ostatniego z mocznikiem i formaldehydem otrzymano żywicę

do zastosowań przemysłowych. Natomiast we współkondensacji mocznika, alkoholu ben-
zylowegoi gliceryny jako produkt pośredni powstawał uretan w postaci oleju o znacznej
lepkości.

W 1929 roku Laszlo Auer uzyskał patent francuski (FP 674,703) na żywice modyfikowane
kwasami tłuszczowymi, znajdującymi zastosowanie jako środki czyszczące, woski i substy-
tuty gumy. Do modyfikacji autor wykorzystał olej Iniany, rybi, rzepakowy, rycynowy i inne.

Inną, stosowaną grupę modyfikatorów naturalnych stanowią białka soi oraz mąka sojowa.
Przy udziale tych związków w masie kleju od 0 do 50% względem suchej masy żywicy ob-

serwuje się obniżenie reaktywności klejów, natomiast emisja formaldehydu nie zmniejsza
się wraz ze wzrostem udziału modyfikatora.

Badane były również mąka żytnia i fyllitowa jako dodatki do żywic mocznikowych stoso-
wanewilości 20% i 50%. W wyniku badań wytrzymałości połączeń wykonanych z drewna
twardzielowego sosny na suchoi na mokro, stwierdzono, że dodatek wypełniacza biernego
(mąka fyllitowa) obniża wytrzymałość spoin, natomiast wypełniacz czynny (mąka żytnia)
tylko nieznacznie ją zwiększa.

Badano również wpływ dodatku glukozydów metylowych stanowiących produkt uboczny
w produkcji syropu kukurydzianego na właściwości kleju mocznikowego. Znaleziono, że ze
wzrostem udziału modyfikatora maleje lepkość, a wydiuża się czas żelowania kieju. Zmody-
fikowany klej wykorzystano do produkcji płyt wiórowych. Stwierdzono, że przy wzroście
zawartości modyfikatora do 10% właściwości płyt nie zmieniały się istotnie, natomiast do-
datek powyżej 15% powodował znaczne obniżenie modułu sprężystości oraz poprawę wy-
trzymałości na zginanie.

Lata 70-te przyniosły wiele interesujących patentów dotyczących modyfikacji żywic
mocznikowych: opisano m.in. metakrylan glicydylu, glikol dipropylenowy, kwas sulfamoilo-

antranilowy, bezwodnik izobutyleno-maleinowy oraz wielozasadowe kwasy karboksyłowe.
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W 1971 roku dokonano modyfikacji klejów do płyt wiórowych parafinami, które stosowane
były w postaci 33- i 50%-cio procentowych dyspersji. Takie rozwiązanie okazało się na tyle
skuteczne, że do dziś znajduje swoje miejsce w praktyce przemysłowej jako sposób hydro-
fobizacji.

W następnych latach opisano możliwość użycia alkoholu furfurylowego i furfuralu do mo-
dyfikacji żywic mocznikowych. Żywice formierskie były modyfikowane alkoholem furfurylo-
wym na etapie syntezy. Znaleziono, że przy zawartości powyżej 15% modyfikatora produkt
traci jednorodność.

W patencie (Pol. P. 74,999) z 1975 roku ogłoszona została możliwość syntezy żywic o
niskiej zawartości formaldehydu w trójstopniowej kondensacji w obecności kwasu pirosiar-
kawego. Według wynalazku żywice w mieszaninie ze związkami krzemoorganicznymi moż-
na z powodzeniem wykorzystać do hydrofobizacji papierniczej masy celulozowej.

W literaturze przedmiotu można znaleźć doniesienia o modyfikacjach klejów moczniko-

wych kalafonią talową. Kleje były modyfikowane 5, 7, 10 i 15%-ową domieszką emulsji ka-
lafonii. Niezależnie od ilości utwardzacza czas żelowania układu wydłużał się wraz z ilością
modyfikatora. Zaobserwowano poprawę parametrów mechanicznych płyt oraz obniżoną
toksyczność. Dla zawartości kalafonii powyżej 5% kalafonii płyty charakteryzowały się pod-
wyższonym spęcznieniem.

O możliwości podniesienia wytrzymałości żywicy na zimno w wyniku jej modyfikacji di- i

triaminami donosi w swoim patencie z 1975 roku Siegler ze współpracownikami (GP
2,401,554). Zagadnienie modyfikacji żywic aminami na etapie syntezy, powróciło w obszar
zainteresowania chemików na początku lat 90-tych. Wtedy Ebewele ze współpracownikami
ogłosił cykl prac, w których opisano wpływ modyfikatorów z funkcjami aminowymi na wła-

ściwości żywic (Ebewele 1991a, 1991b, 1993, 1994). Poniżej pokazano przykładowe struk-
tury zastosowanych związków:
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Schemat 1

Modyfikacje nośnikami długich łańcuchów węglowych pozwoliły obniżyć kruchość utwar-

dzonych żywic przy jednoczesnym podniesieniu ich odporności na warunki hydrolityczne.
Autorzy tłumaczą to jednoczesnym zwiększeniem elastyczności i hydrofobowości sieci
utwardzonego kleju.

Podobną koncepcję, choć opartą na innych związkach, zaproponowali badacze rosyjscy,
którzy w celu uzyskania hydrofobowości zastosowali do rnodyfikacji żywic mocznikowo-

formaldehydowych lateks butadieno-styreno-metakrylowy. Płyty wiórowe zakiejane tak
zmodyfikowaną żywicą wykazywały w warunkach wysokiej wilgotności 30-40%-owe zwięk-
szenie wytrzymałości w stosunku do klejów niemodyfikowanych.

W oparciu o rezultaty grupy Ebewele, w 1997 roku Wang i Pizzi (1997a) podjęli próbę
podniesienia wodoodporności żywic UF wykorzystując jako utwardzacz hydrolizat odpado-
wego nylonu w postaci soli.

H*| ===NH —=(CH>);—NHCO—(CH;);,— CO =— |-- —7n

" OOC(CH,),CO[NH(CH;),NHCO(CH;),CO]—NH(CH;),NH;"

Schemat 2. Hydroliza nyłonu-4,6
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Modyfikowane kleje posłużyły do wykonania sklejki, którą poddano działaniu wrzącej wo-
dy. Formulacja z 22%-owym dodatkiem soli hydrolizatu po 45 minutach gotowania wykazy-
wała wytrzymałość na ścinanie równą 50% wytrzymałości suchej spoiny.

W innej pracy ci sami autorzy opisali możliwość modyfikacji kleju aldehydem bursztyno-
wym (OHC-CH>2CH;-CHO) (Wangi Pizzi 1997b). Najwyższa wytrzymałość spoin w sklejce
uzyskana dla formulacji U:F:SA' = 1:0.9:0.6, po 45 minutach gotowania wynosiła 67% wy-
trzymałości suchej spoiny, a emisja formaldehydu wyniosła 4.4 mg/100g sklejki przy
9.1 mg/100g dla próbki kontrolnej.

Inne źródła podają, że zastosowanie związkówz grupy karbaminianów, alkoholi wielowo-
dorotlenowych (np. pentaerytrytol) czy amidów w ilości 3%, może ograniczyć emisję formal-
dehydu z utwardzonej żywicy o 20-50%.

Odmienną koncepcję wykorzystania aldehydów przedstawili w swojej pracy Mansourii
Pizzi (2006b). Zaproponowali wykorzystanie difunkcyjnych monoaldehydów, które w odróż-
nieniu od tetrafunkcyjnych dialdehydów nie wbudowują się w sieć polimeru obydwoma koń-
cami, lecz tylko jednym, a łańcuch węglowy staje się łańcuchem bocznym żywicy — Rys. 1

żywica —X e X— żywica
DIALDEHYD

żywica —xX Xx— żywica

żywica —X N
jaśs ASIEPO)

Autorzy przyjęli założenie, że łańcuch boczny będzie pełnił funkcję czynnika hydrofobi-
zującego i pozwoli zmniejszyć nasiąkliwość oraz podwyższyć wodoodporność kleju. Prze-
prowadzono współkondensację propionaldehydu z handlową żywicą mocznikowąi nieocze-
kiwanie znaleziono, że taki kondensat jest niestabilny i może być stosowany jedynie jako
dodatek do żywic mocznikowo-formaldehydowych. Obserwację wytłumaczono silnym efek-
tem hydrofobizującym łańcucha bocznego.

Rysunek 1.

"

SA = Succinic Aldehyde (aldehyd bursztynowy)
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W literaturze patentowej znaleźć można opisy żywic bezformaldenydowych będące pro-
duktami kondensacji mocznika, dialdehydu oraz alkoholu o szkielecie C,-C..

Wyniki badań dotyczących wykorzystania polikondensatów alkoholu polifurfurylowego z
żywicami mocznikowo-formaldehydowymi (PFA/UF) wykazały, że kleje tego typu — w po-
równaniu z żywicami niemodyfikowanymi — wymagają wyższego pH i dłuższych czasów
utwardzania.

W latach 90-tych zaproponowano modyfikację kleju mocznikowego na etapie utwardza-
nia emulsją akrylanu etylu, akrylonitrylu i polioctanu winylu. Zaobserwowano, że ze wzro-
stem udziału modyfiktora pełniącego w formulacji funkcję plastyfikatora wydłuża się czas
żelowania, a emisja formaldehydu zmniejsza się nieomal o połowę już dla 3%-owego dodat-
ku emulsji. W odniesieniu do płyt wiórowych wykonanych z modyfikowanych klejów, dla

formulacji z 3-5%-owym dodatkiem emulsji stwierdzono poprawę parametrów mechanicz-
nych w porównaniu z płytami kontrolnymi.

Można też znaleźćw literaturze opis żywic UF modyfikowanych nienasyconym poliestrem
glikolu propylenowego, bezwodnika ftalowego i bezwodnika maleinowego. Badania prze-
prowadzone na płytach, w których materiał drzewny (mączka, wióry, włókna) pełnił rolę
wypełniacza (udział poniżej 50%) wykazały, że wraz ze wzrostem zawartości poliestru, ob-
niża się emisja formaldehydu, podnosi wytrzymałości płyt oraz wzrasta ich hydrofobowość.

W latach 90-tych do plastyfikacji impregnacyjnych żywic mocznikowo-formaldehydowych
wykorzystano z powodzeniem polikole czyli polioksyetylenoglikole o wzorze ogólnym HO-

(CH;CH;O),-H.
Opisane w literaturze zostały również żywice UF modyfikowane 0-20%-owym dodatkiem

kolagenu. Zaobserwowano, że ze wzrostem w formulacji udziału kolagenu, wzrastała wy-
trzymałość spoin na sucho, natomiast na mokro zaznaczył się istotny spadek wytrzymałości.

W pracy Dziurki i Łęckiej (2003) opisany został wpływ modyfikacji żywicy mocznikowej

emulsjami akrylowymi z grupami acetylooctowymi. Reaktywność grup acetyloociowych
względem żywicy wynika z ich charakteru amfoterycznego i może być wykorzystana m.in.
do sieciowania żywic oraz pochłaniania wolnego formaldehydu w myśl reakcji:
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: „CH,— polimer—O Ń
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Schemat 3. Reakcje grupy acetylooctowej: (I) — z formaldehydem, (Il) — z grupą metylo-
lową

Wprowadzenie grup acetylooctowych do żywicy skutkuje obniżeniem jej stabilności, ale
jednocześnie podwyższeniem reaktywności w warunkach klejenia oraz obniżeniem emisji
formaldehydu.

Nie tylko związki mato- i średniocząsteczkowe były stosowane jako modyfikatory żywic
UF. Żywice mocznikowe poddawane były modyfikacji in situ termoplastami: akrylamidem i

metakrylanem metylu oraz ureidopropylotrietoksysilanem. Zaobserwowano, że lepkość
układu w wyniku takiej modyfikacjii wzrasta. Stwierdzono też, że nasiąkliwość oraz, wyzna-
czona na podstawie czasów żelowania, energia aktywacji zmniejszyła się we wszystkich
przypadkach.

Rachtanapun i Heiden (2003) opublikowali wyniki prac nad domieszkowaniem żywic UF

zawiesinami termoplastów o różnej hydrofilowości. Użyte zostały oligomery imidowe oparte
na heksametylenodiaminie i kwasie diaminobenzoesowym, kopolimery akrylowe, a także
hiperrozgałęziony poliester (Schemat 4) z powierzchniowymi grupami hydroksylowymi, który

po podstawieniu ok. 30% z nich mocznikiem stał się nierozpuszczalny w wodzie i został
odrzuconyz badań.
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Schemat 4

Zaobserwowano znaczący wpływ ciężaru cząsteczkowego dyspergowanego modyfikato-
ra na lepkość układu. Ponadto formulacje stabilizowane surfaktantami wykazywały nieho-
mogeniczność układu.

Opisywane są też inne rodzaje dyspersji — kauczuku chloroprenowego i oligomeru meta-
krylanu metylu (Dziurka et al. 2005). Emulsja kauczukowa dodawana była w ilości 10%, a
oligomer metakrylowy — 8%. Badania prowadzono na próbkach sosnowych poddawanym
trzem cyklom klimatyzacyjnym. Stwierdzono, że modyfikacja kauczukiem nie zmienia zna-
cząco wodoodpornościkleju, natomiast dodatek oligomeru metakrylowego pozwala uzyskać
wytrzymałość spoin poddanych najbardziej agresywnym warunkomna poziomie 3.6 MPa,

podczas gdy wytrzymałość spoin modyfikowanych kauczukiem wynosi 1.9, a spoin niemo-
dyfikowanych O MPa.

Badane również były kopolimery żywicy mocznikowo-formaldehydowej z kazeiną. Znale-
ziono, że optymalny udział kazeiny w kopolimerze, to 25% wag. w stosunku do mocznika.

Powyżejtej wartości następowało wytrącanie modyfikatora. Stwierdzono też wyższą stabil-
ność termiczną i odporność chemiczną modyfikowanej żywicy w porównaniu z niemodyfi-
kowaną,a także wykazano aktywność grup aminowych kazeiny w procesie utwardzania.

"
7 dni w arunkach normalnych (20+2*C, wilgotność względna 65+5%), 6 godzin gotowania, 2 godziny w
zimnej wodzie (20+2*C), 7 dni w warunkach normalnych
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Można też znaleźć w literaturze przykłady połączeń żywic UF z dyspersjami polioctanu
winylu (Rosovś 2002). Jak podaje autorka, w reakcji uczestniczy dimetylolomocznik i — peł-
niący w emulsji rolę emulgatora — polialkohol winylowy w myśl reakcji:

—CH;-CH —CH,-CH a +  HOCH, = 7CH,-CH 7CH,-CH pm

OH OH co -'- O O

HOCH, —NH Te CH,I NH

co Go

NH NH
i

CH; CH,-OH
O

—CH,-CH -CH,-CH —
OH

Schemat 5

Ponadto polialkohol winylowy wiąże wolny formaldehyd z utworzeniem poliwinyloformali:

—CH,-CH -CH,-CH—|+|HCHO|—=|-CH;-CH-CH;-CH—|+ Ho
ÓH OH o O

CH2
Schemat 6. Powstawanie poliwinyloformali

Opisane podejście pozwala na sterowanie właściwościami otrzymywanych klejów, tj. lep-
kością, żywotnością, czasem żelowania, a także prowadzi do znacznego zmniejszenia emi-
sji formaldehydu.

Znane są też modyfikacje oparte na polimerach akrylowych z grupami karboksylowymi,
nitrylowymi, estrowymi i amidowymi do modyfikacji żywic impregnacyjnych. Jak wykazują
wyniki badań, największe obniżenie emisji formaldehydu powodują polimery z grupami ami-
dowymi i karboksylowymi.

Opisano również wpływ dodatku (0.0015-0.100% wag. w stosunku do suchej masy drew-
na) rozpuszczalnego w wodzie acetylłooctanu 2-hydroksyetoksyetylu na emisję formaldehy-
du z płyt wiórowych. Modyfikator okazał się być nieskuteczny, ponieważ wykonane z mody-
fikowanej nim masy klejowej płyty wiórowe wykazywały większą emisję formaldehydu niż

płyty kontrolne z dodatkiem mocznika.
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Modyfikacje związkami innego typu
Oprócz omówionych wyżej modyfikatorów z grupy związków aiifatycznych o różnej funk-

cyjności i różnym charakterze chemicznym, dziesięciolecia intensywnych badań zaowoco-
wały znaczną liczbą doniesień o możliwości wykorzystania szerokiej gamy modyfikatorów
należących — pod względem chemicznym — do rozmaitych klas związków, także nieorga-
nicznych i aromatycznych.

Pollak w swoim patencie z 1922 roku (BP 181,014) zaproponował użycie m.in. siarcza-
nów, azotanów, chloranów, jodków, jako retardantów utwardzania klejów i lakierów. Ten
sam autor w patencie BP 193,420 z 1923 roku zaproponował domieszkowanie żywic UF
mocznikiem, tiomocznikiem, fenolami oraz nadtlenkiem wodoru w celu związania nadmiaru
formaldehydu.

Patent koncernu CIBA (BP 342,767) dotyczył współkondensacji z zasadami Schiffa oraz
aminami aromatycznymi (BP 342,723).

Goldschmidt i Mayrhofer (1928) badali wpływ dodatku estrów kwasuftalowego z polial-
koholamii glikolami. Wyniki opisali w patencie BP 316,144.

W 1934 roku Marks opisał w patencie żywice mocznikowo-formaldehydowo-siarkowodo-
rowe, a Ellis w patencie USP 1,952,060 — żywice modyfikowane związkami typu guanidyny.

W takch 70-tych prowdzono prace nad zastosowaniem organicznych soli cynku (Pol. P.

66,154), a także związkówsiarki (Meyer et al. 1980), jak również nad wykorzystaniem tanin
oraz izocyjanianów do modyfikacji klejów.

Dziś, 30 lat później taniny i izocyjaniany powracają w obszar zainteresowania chemików.

Pojawiają się doniesienia o modyfikacjach żywic polimerycznym MDI (Mansouri et al.

2006a) oraz taninami (Heinrich et al. 1996).

(OH)

OH

HO O I OHs
OH

(OH)

tanina chitozan

ooNemQ_)nco

Schemat 7
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Jednakza najbardziej spektakularny przykład modyfikacji żywic UF trzeba uznać dodatek
mełaminy,

FN UN NH,

ŻY
NH,

która w 1935 roku dała początek całej rodzinie żywic melaminowo-mocznikowo-formal-
dehydowych (MUF) i melaminowo-formaldehydowych (MF). Wynika to z kwazi-aroma-
tycznego charakteru cząsteczki i jej właściwości buforujących i co za tym idzie, znakomitej
zdolności podnoszenia odporności na hydrolizę.

Pomimo istnienia tej klasy klejów, w dalszym ciągu prowadzone są prace nad zwiększe-
niem wodoodporności klejów mocznikowych poprzez domieszkowanie ich niewielkimi ilo-

ściami soli melaminy.
W ostatnich latach pojawiają się doniesienia o próbach wykorzystania nanomateriałów do

modyfikacji żywic mocznikowych. Stwierdzono, że domieszkowanie żywicy nanorozdrobnio-
ną krzemionką pozwala, mimo małych ilości modyfikatora (0-2%), uzyskać obniżenie emisji
formaldehydu oraz wzrost wytrzymałości połączeń.

Podsumowanie
Przedstawiona analiza literatury przedmiotu unaocznia, jak szeroką gamą modyfikatorów

posługiwano się w podejmowanych wielokrotnie próbach poprawienia właściwości mecha-
nicznych, fizycznych i chemicznych żywic UF. Stosowane były sole i tłenki nieorganiczne,
organiczne alkohole, kwasy, estry, aldehydy, nitryle, aminy, etery, związki alifatyczne, aro-
matyczne, nasycone i nienasycone. Rysuje się jednocześnie tendencja do sięgania coraz
częściej po syntetycznei naturalne polimery, a tak nietypowe modyfikatory jak np. chlorella,
drożdże czy konserwowe ryby (JP 112,430), choć naturalne, najpewniej odchodzą do ar-
chiwum.

Okazuje się, że znalezienie. taniego i efektywnego sposobu na poprawienie właściwości
żywic mocznikowych wciąż pozostaje nierozwiązanym problemem, aktualnymi inspirującym

wyzwaniem dla chemii klejów oraz — tak długo, jak kleje formaldehydowe pozostaną w uży-
ciu — rzeczywistą potrzebą rynkową.
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Zofia Krzoska-Adamczak

Powierzchnie płyt drewnopochodnych - metody
uszlachetniania i ocena ich jakości

1. Wstęp
Płyty drewnopochodne, poza asortymentami do zastosowań konstrukcyjnych w budow-

nictwie, z zasady muszą być uszlachetnione powierzchniowo w celu podwyższenia ich walo-
rów estetycznych oraz przedłużenia trwałości użytkowej.

Uszlachetnione płyty drewnopochodne można przypisać następującym obszarom zasto-
sowań:

—  meblarstwo,
—  wykończanie wnętrz mieszkalnych oraz wnętrz użyteczności publicznej,
— budownictwo,
— środki transportu publicznego, towarowego.

Przemysł meblarski jest największym odbiorcą płyt uszlachetnionych powierzchniowo.
Wystarczy wspomnieć, że około 50% mebli wytwarza się z płyt wiórowych laminowanych w
krótkim cyklu, które są tu podstawowym materiałem produkcyjnym. Do pokrywania po-
wierzchni wymagających szczególnej odporności, np. blaty robocze mebli kuchennych,
szkolnych, biurowych i innej użyteczności publicznej, stosuje się warstwowe tworzywa
sztuczne typu HPL lub CPL. Ich zużycie szacuje się na około 7% wszystkich powierzchnio-
wych materiałów meblarskich.

Nie sposób dziś wyobrazić sobie produkcji mebli bez takich gotowych elementów jak
„fronty” wytwarzanez foliowanych płyt MDF w prasach membranowych wg tzw. technologii
3D. Są to przeważnie drzwiczki szafek kuchennych i czoła szuflad. Powstała się odrębna
grupa producentów (poddostawców) tych elementów.

Szlachetniejsze typy mebli wytwarza się z płyt wiórowych fornirowanych a następnie la-

kierowanych w kolorze naturalnym lub po podbarwieniu. Podobne techniki uszlachetniania
stosuje się do płyt klejonych z litego drewna oraz sklejki siedziskowej. Sklejka wykorzysty-
wanajest także w postaci płaskich listew meblowych. W formie gięto klejonej, z równolegle
układanych fornirów z powodzeniem zastępuje tradycyjne sprężyny do łóżek.

Płyta komórkowa utrwaliła sobie również znaczącą pozycję w meblarstwie. Uszlacheinia
się ją poprzez kryjące lakierowanie wierzchniej płyty HDF, foliowanie cienkiej płyty wiórowej,
lub fornirowanie a następnie lakierowanie.

"dr Zofia Krzoska-Adamczak, instytut Technologii Drewna, ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań
Zakład Badania Mebli, Konstrukcji i Wyposażenia Wnętrz
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Trudno dokładnie przedstawić aktualny udział poszczególnych asortymentów meblar-
skich materiałów powierzchniowych. Proporcje są prawdopodobnie nadal zbliżone do tych,
które prezentowano pod konieclat 90-tych (rys. 1).

Laminaty HPL i

CPL
7%Laminaty

niskociśnieniowe
50%

Naturalne okleiny
20%

Folie

termoplastyczne
5%

papierowym
15%

[źródło: Timber Trade Journal 1997]
Rys. 1. Materiały do uszlachetniania powierzchni mebli

Uszlachetnione płyty drewnopochodne do wyposażania wnętrz, to przede wszystkim
szeroki asortyment kolorystyczny i wzorniczy boazerii ściennychi sufitowych, listew ozdob-
nych przypodłogowych, a także materiały podłogowe (elementy laminowanei lakierowane).

Boazerie ścienne wytwarza się głównie z profilowanych płyt MDF, oklejanych cienkimi fo-
liami (40-60 g/m?). Często stosowane są do tego celu oprócz oklein sztucznych na podłożu
papierowym lub folii termoplastycznych (PVC, PO, PP), również tzw.folie PREIMPREGNAT

(papier dekoracyjny nasycany żywicąjuż na etapie formowania wstęgi papierowej a następ-
nie drukowanyi lakierowany).

W budownictwie — do elewacji budynków przydatne mogą być specjalne płyty o zwięk-
szonej odporności na zewnętrzne warunki atmosferyczne — płyty wiórowe w połączeniu z
okładzinami typu laminat HPL, CPL, filmy fenolowe, sklejka szalunkowa.

W środkach transportu stosuje się najczęściej sklejkę bakelizowaną i/lub oklejoną spe-
cjalnymi filmami fenolowymi. Powierzchnia takiej sklejki jest fakturowana, np. z odciskiem
siatki, w celu zwiększenia przyczepności transportowanych materiałów i ograniczenia pośli-

zgu.
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2. Funkcje uszlachetniania powierzchni
Podstawową funkcją materiałów stosowanych do uszlachetniania płyt jest nadanie ich

powierzchniom dekoracyjnegoi estetycznego wyglądu oraz uodpornienie na działanie czyn-
ników zewnętrznych, a tym samym przedłużenie trwałości użytkowej.

Są dwa główne źródła narażenia powierzchni na zniszczenie:
- działanie środowiska (światło, temperatura, wilgoć), które powoduje, że powłoki

lakierowe zmieniają barwę (żółkną), tracą połysk (matowieją), łuszczą się, pę-
kają a nawet odpadają,

- działanie użytkownika, które można uporządkować według następujących
czynników:

- mechaniczne - uderzenie, ścieranie, zarysowanie,
- chemiczne — zaplamienie,
- termiczne — ślady po gorącym naczyniu, żarzącym się papierosie.

Wymienione możliwości zniszczenia powierzchni, w sposób oczywisty wymuszają stoso-
wanie różnych materiałów do wykończenia mebli w zależności od stopnia ich narażenia
podczas użytkowania. Dlatego inne materiały stosuje się do uszlachetniania powierzchni
mebli użytkowanych w miejscach publicznych, takich jak szkoła, biuro, hotel, a inne w przy-
padku mebli mieszkaniowych — pokojowych, kuchennych lub łazienkowych.

3. Materiały i technologie uszlachetniania powierzchni
Materiały i technologie do uszlachetniania powierzchni płyt drewnopochodnych najogól-

niej można określić przywołując definicje związane z tym tematem, a zawarte w przedmio-
towej normie dotyczącej płyt drewnopochodnych stosowanych w budownictwie [EN 13986]:

—- płyta wykończona powłokami- płyta drewnopochodna o powierzchni pokry-

tej jedną lub więcej warstw powłok lub filmu, na przykład papieru impregnowa-

nego, tworzywa sztucznego, błony żywicznej, metalu, forniru dekoracyjnego,
— płyta powlekana - płyta drewnopochodna o powierzchni powlekanej powłoką,

nakładaną zwykle w postaci płynnej, w celu funkcjonalnym lub dekoracyjnym,
— płyta fornirowana - płyta drewnopochodna o powierzchni oklejonej fornirem.

Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że w zakresie materiałów używa-
nych do uszlachetniania powierzchni płyt, nie ma istotnych różnic asortymentowych między
przemysłem w Polsce i w krajach unijnych. Powszechnie znane są (tu i tam) takie materiały
jak: lakiery, emalie, laminaty, laminowane płyty wiórowe, okleiny sztuczne na nośniku papie-
rowym lub folie termoplastyczne. Płyty drewnopochodne uszlachetnia się też okleiną w kolo-

rze naturalnym lub barwioną a następnie pokrywa się ją powłokami lakierowymi. Jakość,
estetyka oraz stopień zabezpieczenia powierzchni, w dużej mierze zależy od rodzaju użyte-
go materiału, jego ilości, techniki nakładania i jakości wykonania.
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Wybór rodzaju materiału uszlachetniającego powierzchnie zależy przede wszystkim od

przewidzianego zastosowania elementu płytowego i warunków jego użytkowania. W przy-
padku mebli znaczenie ma przeznaczenie mebla — publiczne lub mieszkaniowei jego części
— powierzchni poziomych roboczych lub do odstawiania, pionowych frontowych lub bocz-
nych, widocznych lub niewidocznych. W przypadku materiałów okładzinowych istotne jest,
czy uszlachetniający materiał powierzchniowy ozdobi ściany, podłogi, sufit, drzwi lub para-
pety.

Przegląd uszlachetnionych płyt drewnopochodnych oraz obszary ich zastosowań zesta-
wiono w tabeli 1.

Tabela 1

Asortymenty powierzchniowo uszlachetnionych płyt drewnopochodnych

PŁYTY SPOSÓB USZLACHETNIENIA ZASTOSOWANIE

WIOROWE e płyta wiórowa laminowana w krótkim cyklu |e elementy meblowe
w prasach krótko-taktowych (KT) e blaty robocze mebli

e płyta wiórowa oklejona laminatem HPL lub kuchennych, parapety,
CPL podłogi

e płyta wiórowa oklejona okleiną sztuczną na|e boazerie ścienne,
nośniku papierowym, folią termoplastyczną sufitowe

e płyta wiórowa meblowa oklejona okleiną o meble
naturalną (lakierowana)

PILŚNIOWE + twarde płyty lakierowane klasyczną e« elementy meblowe
formowane emalią ftalowo-karbamidową, o mniejszym narażeniu
- na mokro utwardzaną termicznie na zużycie
- na sucho e sucho-formowane, lakierowane emalią

wodorozcieńczalną (głównie wyroby akry-
lowe) utwardzaną promieniami UV

e oklejane okleiną sztuczną na nośniku
papierowym e boazerie ścienne

Płyty MDF e oklejane w prasach membranowych foliami|i sufitowe
termoplastycznymi (PVC, ABS, PO, PPi e elementy meblowe
inne)

e HDF wykończona lakierem pigmentowa-
Płyta nym e elementy meblowe
komórkowa e HDF okiejona sztuczną okleiną na nośniku

papierowym + elementy meblowe
SKLEJKA e bakelizowana e budownictwo

e oklejona filmem fenolowym e transport
e oklejona folią dekoracyjną eo meblarstwo

Laminowanie jest ekologiczną technologią uszlachetniania powierzchni, gwaraniującą
wysoką odporność wykończenia. Technologie stosowane obecnie w Polsce nie odbiegają
od tych, które znane są w krajach UE. Należy wymienić laminowanie bezpośrednie — uszla-
chetnianie powierzchni płyt drewnopochodnych filmami melaminowymi, wprowadzone w
Polsce już w latach 70-tych i wykonywane w prasach krótkotaktowych, lub o działaniu cią-
głym oraz w prasachtypu „conii-roll”. Znane jest też laminowanie pośrednie, polegające na
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oklejaniu płaskich powierzchni płyt wiórowych laminatem HPL, CPL oraz oklejanie tzw.
techniką „postforming”, tj. płyt płaskich z zaokrąglonymi krawędziami i wąskimi płaszczy-
znami.

Stosowanie laminowanych płyt wiórowych oraz oklein sztucznych zarówno na nośniku
papierowym, jakifolii termopiastycznych, określa się w meblarstwie jako „suche” technolo-
gie uszlachetniania powierzchni. Przewaga tych technologii nad techniką lakierowania
(technologia „mokra”) wyraża się między innymi oszczędnością drogiego drewna okleino-

wego, mniejszym zużyciem materiałów lakierniczych i znacznym obniżeniem zagrożenia
środowiska.

W zakresie „suchych” technologii uszlachetniania, głównie płyt wiórowych, pilśniowych,
MDFi sklejki, nie należy oczekiwać istotnych zmian. Polski przemysł meblowy i płytowy
pracują w tym zakresie na porównywalnym z krajami UE poziomie jakości. Dzięki intensyw-
nym pracom badawczym, wykonanym również w Instytucie Technologii Drewna, nad mo-
dernizacją żywic impregnacyjnych, opanowano emisję formaldehydu z oklein sztucznych
oraz oklejanych nimi płyt drewnopochodnych.

Przez szereg lat dominowały w lakierniach lakiery rozpuszczalnikowe i techniki natrysku
pneumatycznego. Trendy ekologicznego lakierowania powierzchni stały się obecnie pod-
stawowym wymogiem nowoczesnych technologii zarówno w Polsce jak i we wszystkich
krajach UE. Wynikają one między innymi z konieczności spełnienia określonych dyrektyw
europejskich.

Na przykład dyrektywa 1999/13/WE, w sprawie ograniczenia emisji VOC, bardzo jedno-
znacznie określa zagrożenia wynikające ze skutków stosowania rozpuszczalników orga-
nicznych w niektórych rodzajach instalacji nowych, jak również instalacji już istniejących. W

kategoriach działań i stosownych do nich wymagań, wymienione są również takie, jak jedno-
razowe lub wielokrotne nakładanie warstwy lakierów na powierzchnie drewniane, laminowa-
nie oraz impregnacja drewna. Wartości progowei środki kontroli emisji VOC (progi zużycia
rozpuszczalnika) określone są dla powierzchni drewnianych na poziomie 15-25 ton/rok.

Alternatywą dla lakierów emitujących duże ilości VOC są przyjazne środowisku wyroby
malarsko-lakiernicze i technologie ich nakładania (rys. 2). Są to lakiery:

— typu HS, tj. o dużej zawartości substancji stałych — błonotwórczych i w konse-
kwencji o małej emisji rozpuszczalnika, nakładane walcami i utwardzane pro-
mieniami UV,

—  wodorozcieńczalne, do nakładania przez polewanie i natrysk,
—  wodorozcieńczalne, do wielokrotnego nakładania, suszone konwencjonalnie w

tunelach suszarniczych, również ogrzewanych promieniami IR,
— lakiery proszkowe, nie tylko na metalowe części mebla, lecz również na po-

wierzchnie płyt drewnopochodnych (MDF),
— wyrobyolejowo — woskowe; niestety ich odporność na czynniki zewnętrzne jest

relatywnie niska, co ogranicza ich stosowanie.
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olejowo-
woskowe

J y J y

typu HS wodorozcieńczalne proszkowe

duża zawartość substancji|do nakła- do wielokrotnego nakła-|również na po- niska odporność
stałych dania dania, wierzchnie płyt na czynniki

mała emisja rozpuszczalni- przez uszone konwencjonalnie drewnopochod- zewnętrzne
ka polewa- w tunelach suszarni- nych (MDF) ograniczone

nakładane walcami i utwar- nie i na- czych, również ogrze- zastosowanie
dzane promieniami UV trysk wanych promieniami IR

Rys. 2. Ekologiczne wyroby malarsko-lakiernicze

W wielu krajach trwają prace nad opanowaniem technologii stosowania lakierów prosz-
kowych na powierzchnie wyrobów z drewnai płyt drewnopochodnych (rys. 3). Badania do-
tyczą głównie optymalizacji warunków stopienia proszków a następnie ich utwardzenia,
wspomaganego promieniowaniem UV lub strumieniem elektronów (ESH) w celu zminimali-
zowania wpływu temperatury na wrażliwą termicznie powierzchnię płyty drewnopochodnej.
Niestety w Polsce technologie nakładania lakierów proszkowych na powierzchnię płyt MDF

jeszcze nie zostały wdrożone.

ANł
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Termiczne Wstępna Natrysk Stopienie Sieciowanie
wygładzanie obróbka elektrostatyczny i upłynnienie spoiwa
powierzchni cieplna proszku na proszku pod promieniami UV

w polu w.cz. uziemione wpływem
podłoże promieni (IR)

[Źródło: Bauch H. Materiały konferencyjne, Móbeltage in Dresden, 2000]

Rys. 3. Schemat procesu lakierowania płyt MDF proszkiem utwardzanym promieniami
UV

4. Odpornośći kryteria oceny jakości uszlachetnionych powierzch-
niowo płyt drewnopochodnych

Przy różnorodności przedstawionych materiałów uszlachetniających, konieczną wydaje
się dobra znajomość poziomów jakości uszlachetnionych wyrobów płytowych, co ułatwi

korzystne usytuowanie ich na zapełnionym rynku europejskim i światowym. Bardzo pomoc-
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nym „narzędziem” w tym zakresie są normy przedmiotowe na poszczególne wyroby, a także
normy metodyczne.

Dzięki nim można badać właściwości powierzchni i jej odporność na różne czynniki nisz-

czące. Obejmują one takie cechy jak:
— połysk powierzchni, współczynnik odbicia światła,
— emisja formaldehydu,
— grubość powłok lakierowych, przyczepność do podłoża,
— odporność na działanie światła lampy ksenonowej,
— Uderzenie, ścieranie, zarysowanie,
— odpornośćna działanie zimnych płynów,
—- odpornośćna kontaktowe działanie ciepła (w próbie na sucho i na mokro), pary

wodnej, żaru papierosa, cykle zmiennych temperatur (-20 +50*C), zmienne wa-
runki klimatyczne, odporność na pękanie powłok w podwyższonej temperaturze
(70-80*C).

Na powierzchni materiałów podłogowych wykonuje się jeszcze badania takie jak:
— wyznaczanie wgniecenia resztkowego po obciążeniu statycznym (PN-EN

433:1999),
— wyznaczanie skutku symuiowanego ruchu nogi mebla (PN-EN 424:2002(U)),
— wyznaczanie skutku oddziaływania krzesła na rolkach (PN-EN 425:2003(U)).

W Polsce od lat nie modyfikowano norm określających badania i wymagania jakościowe
(odporności użytkowej) dla poszczególnych typów powierzchni mebli. Istnieje seria meto-
dycznych norm arkuszowych PN-88/F-06100 i na ich podstawie, mniej lub bardziej trafnie
ustalano wymagania dla poszczególnych rodzajów mebli mieszkaniowych, biurowych i

szkolnych. Nie są one jednak porównywalne z wymaganiami innych norm narodowych w
Europie. Wynika to z różnic metodycznych określania wartości niektórych cech powierzchni.
Polscy producenci mebli często odwołują się do wymagań IKEA, BS oraz DIN.

Prawie w każdym kraju, stosuje się w meblarstwie metody przyjęte z przemysłu farbi ia-

kierów, gdzie powłoki bada się po nałożeniu i utwardzeniu lakieru na standardowym gładkim
podłożu. Przenoszenie tych metod na zupełnie inne, porowate podłoże drewniane lub drew-

nopochodne, daje wyniki obarczone dużym błędem.
Do niedawna istniały zaledwie 3 normy europejskie dotyczące odporności powierzchni

meblowych na działanie: zimnych płynów (PN-EN 12720:2000), ciepła w próbie na mokro

(PN-EN 12721:2000) i w próbie na sucho (PN-EN 12722:2000). W przypadku innych cech,
takich jak na przykład odporność na: ścieranie, zarysowanie, uderzenie, światło, zmienne
warunki klimatyczne, cykle zmiennych temperatur, przyczepność, nie ustanowiono jeszcze
norm europejskich dla powierzchni mebli.

Taka sytuacja spowodowała, że w 2001 roku w ramach projektu o akronimie FUNFACE

osiem europejskich jednostek naukowo-badawczych (w tym Instytut Technologii Drewna w

Poznaniu) podjęło badania, których celem było wypracowanie nowych metod badawczych.
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W ich wyniku powstają obecnie projekty norm europejskich, które mają stanowić podstawę
do opracowania jednolitego w Europie systemu klasyfikacji powierzchni mebli.

Metoda badania odporności powierzchni mebli na działanie światła ma już status normy
europejskiej - PN-EN 15187:2006(U) „Furniture — Assessment of the effect of light exposu-
re”. Metody badania odporności powierzchni na ścieranie oraz zarysowanie uzyskały status
wymagań technicznych: CEN/TS 15185:2005 „Furniture — Assessment of the surface resi-
stance to abrasion” oraz CEN/TS 15186:2005 „Furniture — Assessment of the surface resi-
stance to scratching”.

Podsumowując przedstawione zagadnienia można sformułować następujące stwierdze-
nia.
e Materiały powierzchniowe stosowane w Polsce do uszlachetniania płyt drewnopochod-

nych, są porównywalnez tymi, które stosuje się w innych krajach UE (z wyjątkiem tech-

nologii proszkowego lakierowania płyt MDF).

e Istnieje świadomość potrzeby respektowania wymagań unijnych w zakresie dyrektyw

ekologicznych, stosowania bezpiecznych i dostępnych technologii, a także właściwej
gospodarki odpadami.

e Konsekwentnie wdraża się nowoczesne i porównywalne europejskie metody oceny
jakości powierzchni uszlachetnionych płyt oraz aktywnie współuczestniczy w tworzeniu

wspólnych metod badawczych.



Piotr Borysiuk”

Fornirowe Drewno WarstwoweLVL podbija światowe
rynki drewnopochodnych materiałów konstrukcyjnych

Fornirowe Drewno Warstwowe LVL (ang. Laminated Veneer Lumber) stanowi jedno z
podstawowych drewnopochodnych tworzyw konstrukcyjnych zaliczanych do grupy materia-
łów EWPs (Engineered Wood Products). Materiały te znane są i produkowane głównie na
obszarach Ameryki Północnej, Azji i Pacyfiku oraz Australii, gdzie ich wykorzystanie prze-
żywa prawdziwy rozkwit (rys. 1 i 2). W Europie, a szczególnie w Polsce spośród materiałów

Produkcja / Wykorzystanie
Rozwój Ekspansja Szczyt rozwoju

Belki dwuteowe
(|-beams) Tarcica

warstwowo
LVL klejona

(glulam)

Czas

Rys. 1. Rozwój tworzyw konstrukcyjnych w Ameryce
Północnej (Neufeld 2005)
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sAmeryka Półnoena Azja i Pacyfi "ko Europa |
Tarcica warstwowo 7 Belki dwuteowesr. " iejona (Glulam) 5. beams)

Rys. 2. Porównanie zużycia tworzyw drzewnych w
Ameryce Północnej, Azji i Pacyfiku oraz w Eu-
ropie w 1999r. (Schuler i inni 2000)

roku);

EWPs powszechnie znane są jedynie
płyty OSB, tarcica warstwowo-klejona
(ang. glulam), belki dwuteowe (ang. |-

beams) czy sklejki wodoodporne. Warto
tutaj dodać, że na polskim rynku, za
sprawą firmy Finnforest, dostępne jest
również LVL, przy czym obecnie jego
wykorzystanie jest stosunkowo niewiel-
kie. Analizując tendencje światowe moż-

na przypuszczać, że sytuacja ta będzie
się poprawiać i zużycie LVL w Polsce
będzie wzrastać. Zależy to oczywiście w

dużej mierze od rozwoju budownictwa
drewnianego.

Od 2005 r. obowiązuje w Polsce nor-
ma dotycząca LVL: PN-EN 14279:2005
(U) Deski warstwowo klejone z forniru
(LVL) — Definicje, klasyfikacja i wymaga-
nia. Norma ta wprowadza3 klasy LVL:

- LVL 1 - do użytku w warunkach
suchych, wilgotność materiału odpowia-
da parametrom powietrza: t = 20*C, © =

65% (wyższa wilgotność względna po-
wietrza nie dłużej niż kilka tygodni w

— LVL 2 - do użytku w warunkach wilgotnych, wilgotność materiału odpowiada para-
metrom powietrza: t = 20*C, © = 85% (wyższa wilgotność względna powietrza nie

dłużej niż kilka tygodni w roku);

*dr inż. Piotr Borysiuk, Wydział Technologii Drewna SGGW, ul. Nowoursynowska 159/34 02-776 Warszawa
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—- LVL 3 - do użytku w warunkach zewnętrznych, parametry powietrza przekraczają

wartości dopuszczalne dla LVL 2.

Biorąc zaś pod uwagę strukturę obecnie produkowanych tworzyw (układ fornirów w ze-
stawie) można wyróżnić dwie podstawowe odmiany LVL (Nicewiczi inni 2003):

— materiał o wzajemnie równoległym układzie włókien we wszystkich warstwach forni-
rów — stosowany w konstrukcjach nośnych na belki, słupy, stojaki, podpory, dźwiga-
ry itp.

— materiał w większości o wzajemnie równoległym układzie włókien w sąsiadujących
warstwach fornirów, z występowaniem również warstw o prostopadłym układzie
włókien, co zapewnia tworzywu sztywność oraz zapobiega jego paczeniu się. Ten
rodzaj LVL stosowany jest w konstrukcjach nośnych na elementy płytowei tarcze.

Na skalę przemysłową LVL produkowane jest obecnie w USA, Kanadzie, Finlandii,
Szwecji, Japonii, Indonezji, Australii i Nowej Zelandii, Chinach, a od niedawna także w Rosji
(Neufeld 2005, Hakala 2003).

W USA, największym producentem LVL jest spółka Weyerhaeuser, zrzeszająca firmy:
Trust Joist, MacMillan Bloedel i Willamette. Do innych głównych producentów LVL w tym
regionie można zaliczyć: Boise Cascade, Louisiana Pacific (tabela 1), oraz Roseburg, Tem-
bec, Georgia-Pacific, Pacific Wood Technologies, West Fraser, oraz International Paper.
Powstanie tak dużej liczby wytwórców, związane było z dynamicznym rozwojem tamtejsze-
go rynku budowlanego, zużywającego ogromne ilości tarcicy konstrukcyjnej oraz konstruk-
cyjnych tworzyw drzewnych.

Tabela 1. Udziały wybranych firm w produkcji LVL w USA
(www.lin.ru/db/emitent/DD6D9881D39C51CDC3256D3D006DB61B/discl_doc.html)

Firma Udział w rynku
1. |Trust Joist 60%
2.|Boise Cascade 12-15%
3. |Louisiana Pacific 10-12%

W 2005 r w Ameryce Północnej (USA i Kanada) wyprodukowano około 2,3 mln m LVL,

przewiduje się zaś, że w 2010 r. produkcja tego tworzywa przekroczy 3 mln m? (rys. 3).
Należytu również zaznaczyć, że obecnie w USA ponad 61% produkowanego LVL przetwa-
rzane jest na stopki belek dwuteowych(|-beams) (rys. 4). Takie rozwiązanie stwarza jesz-
cze lepsze możliwości wykorzystania cennego surowca jakim jest drewno. W USAi Kana-
dzie głównymi gatunkami do wytwarzania LVL są (zależnie od zakładu): daglezja, sosna
kalifornijska, topola osika, tulipanowiec amerykański, choina górska, świerk, brzoza. Jako
spoiwo stosowane są żywice fenolowo-formaldehydowe. LVL produkowane jest w grubo-
ściach 19-89 mm i szerokościach 100-1220 mm (Trus Joist MacMilian 2006). Jak podaje
Kanadyjskie Stowarzyszenie Drzewiarzy (Canadian Wood Council 2006) w Ameryce
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Rys. 3. Porównanie wielkości produkcji LVL w Sta-
nach Zjednoczonych i Kanadzie (Neufeld
2005)

Rys. 4. Belka dwuteowa |-beam
(mat. rekl. Trust Joist Mac-
millan)

Przewidywana
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Północnej dla potrzeb budowlanych
najczęściej kupowane i wykorzy-
stywane jest LVL o grubości 45 mm

i szerokościach 140, 184 i 610 mm.
Materiał dostępny jest w długo-
ściach: 2,5-26 m (Trus Joist Mac-
Millan 2006), przy czym ze względu
na problemy z manipulacją i trans-
portem oferowane długości ograni-
cza się najczęściej do 12 m (Ozel-
ton i Baird 2002). LVL wytwarzany
przez Trus Joist MacMillan, ofero-

wany jest w kilku klasach wytrzymałości, które

określają jego potencjalne możliwości zastosowań.
Podział materiału na klasy wytrzymałości dokony-
wany jest na podstawie wartości jego modułu sprę-
żystości. Im wyższy jest numer klasy LVL, tym
większa jest jego wytrzymałość. ldzie za tym
zwiększona dopuszczalna rozpiętość elementówimożliwość stosowania większych obciążeń, a tak-
że cena materiału.

Kolejnym regionem, w którym notowany jest dy-
namiczny rozwój produkcji i zużycia LVL jest Au-

stralia i Nowa Zelandia (rys. 5). Największymi pro-
ducentami LVL w tym rejonie są: Carter Holt

Harvey (Australia i Nowa Zelandia), Wesbeam
(Australia) oraz Juken Nissho i Nelson

2008 2009 2010

Rzeczywista Przewidywana Pine (Nowa Zelandia). W Australii pro-
dukcję LVL rozpoczęto w latach 80s: ubiegłego wieku, po tym jak doceniono
zalety materiału importowanego po-Tysiące
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| 1==" nież i w tym regionie za głównąz przy-
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= LVL sstarcice klejona
sz |-bearms (belki dwuteowe) warstwowo |

J

== Drewno iglaste
Drewno liściaste

") Skala odnosi się tylko dla drewna hsciastego, dla którego przewiduje się spadek
zużycia na korzyść LVL i belek Ibeam.

Rys. 5. Zużycie drewna litego, LVL, tarcicy
klejonej warstwowo oraz belek |-beam
(Neufeld 2005)

dobrej jakości surowca budowlanego
produkowanego głównie z drzew li-

ściastych (różne gatunki eukaliptusa).
Częściowo niedobory te zaczęto uzu-
pełniać tarcicą iglastą z sosny kalifor-
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nijskiej, uprawianej na specjalnie założonych plantacjach. Nie zawsze jednak nadawała się
ona na elementy konstrukcyjne o wysokiej wytrzymałości. Lukę tą wypełniły LVL i belki
dwuteowe(|-beams) wytwarzane przy zastosowaniu żywic fenolowo-formaldehydowych z
różnych gatunków eukaliptusa oraz z sosny kalifornijskiej. Obecnie potencjał produkcyjny
Australii jest tak duży, że w zupełności pokrywa własne zapotrzebowanie na tworzywa kon-

strukcyjne, a dodatkowo LVL może być eksportowane do innych części świata (Neufeld
2005).

W Europie, pionierem w produkcji i zastosowaniu LVL jako materiału konstrukcyjnego
była Finlandia. W kraju tym działają obecnie, należące do koncernu Finnforest, dwie fabryki

produkujące LVL o nazwie handlowej Kerto
(rys. 6): zakład w Lohja na południu i zakład w
Punkaharju na wschodzie Finlandii (Toivio
2004). Łączna roczna produkcja obu zakładów
wynosi około 230 tys. m* (8,1 mln stóp sze-
ściennych), z czego około 90% jest eksporto-
wane. Do największych odbiorców można zali-
czyć: USA, Japonię, Niemcy, Szwajcarię, Fran-
cję, Wielką Brytanię, Szwecję i Norwegię. Kerto

Rys. 6. Kerto*- LVL produkcji fińskiej oferowane jest także w Polsce za pośrednic-
(Finnforest Polska 2003) twem firmy Finnforest Polska. W swej ofercie

firma Finnforest posiada 3 rodzaje Kerto wytwa-
rzane na bazie świerka europejskiego i sosny (Toivio 2003, Finnforest Polska 2003):

Kerto S — przebieg włókien we wszystkich fornirach jest równoległy do podłużnejosi
płyty. Jest to znakomity materiał do zastosowań wymagających dużych rozpiętości
o małych strzałkach ugięcia. Produkowany jest w wymiarach: długość do 25 m, wy-
sokość/szerokość do 2500 mm i grubość 21 do 90 mm. Główne zastosowania
Kerto S to: belki, nadproża, konstrukcje kratowe, dźwigary itp.

Kerto Q — około 20% fornirów w płycie ma w stosunku do reszty prostopadły układ
włókien. Taka konstrukcja płyty zapewnia większą stabilność kształtu, jak i większą
sztywność w układzie poprzecznym. Materiał ten produkowany jest w wymiarach:
długość do 25 m, szerokość do 2500 mm i grubość 21 do 69 mm. Główne zastoso-
wania Kerto Q to płyty konstrukcyjne: pokrycia dachów, ścian, pomostów, belkii
podpory narażone na obciążenia poprzeczne itp.
Kerto T — przebieg włókien we wszystkich fornirach jest równoległy do podłużnejosi
płyty, przy czym stosowane są forniry gorszej jakości. Produkowany jest w wymia-
rach: długość do 8,5 m, szerokość do 200 mm i grubość 39 do 45 mm. Główne za-
stosowania KertoTto: słupy, stojaki, rozpory w drewnianych konstrukcjach szkie-
letowych.
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Podobnie jak i w przypadku wyżej wymienionych producentów, również Kerto produko-
wane jest głównie na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej. Dodatkowo, szczególnie do
zaklejania warstw zewnętrznych, stosowane są żywice melaminowo-formaldehydowe. Ich

jasne spoiny pozwalają „zamaskować” połączenia fornirów na długość, co korzystnie wpły-
wa na estetykę wyrobów.

Zapotrzebowanie na LVL w Europie stale wzrasta, przy czym nie jest to jednak tak szybki
wzrost jaki ma miejsce w Stanach Zjednoczonych czy Australii. Powodem tego jest specyfi-
ka europejskiego rynku budowlanego, preferującego raczej jako materiały budowlane stali
beton, niż drewnoi materiały drewnopochodne. Ogólnie rzecz biorąc największe w Europie
zużycie LVL i belek dwuteowych (|-beams) występuje w Skandynawii i Wielkiej Brytanii. W
Polsce, jak już wcześniej wspomniano nikt nie podjął jeszcze dotychczas prób uruchomienia
linii produkującej LVL. Zdarza się jednak, że na specjalne zamówienie wytwarzane są przez
zakłady sklejkarskie odpowiedniki LVL, przy czym produkowane są one w oparciu o cienki
fornir (1,2-1,5 mm). Warto w tym miejscu dodać również, że w ramach programu COPER-
NICUS-ELVE w latach 1995-1998, na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie,
realizowane były badania przydatności drewna olchowego i brzozowego, dostępnego w

Polsce, dla technologii LVL. Prace dotyczyły za-
równo opracowania parametrów procesu techno-
logicznego jak i oznaczenia właściwości wytwo-
rzonych materiałów. Kompleksowe badania po-
twierdziły możliwość wykorzystania wyżej wymie-
nionych gatunków do wytwarzania fornirowego
drewna warstwowego (Różalski i inni 1998, Swa-
czyna i inni 1998, Tomusiak i inni 1998). Jak już
wcześniej wspomniano, w Polsce wytwarzane są
również belki dwuteowe (rys. 7). Do ich produkcji
stosuje się jednak „tradycyjnie”: na stopki drewno
lite, zaś na środniki zależnie od producenta płytę
OSB (Kronopol, www.kronopol.com.pl) lub płytę
pilśniową twardą (STEICO, www.steico.com).

We wrześniu 2003 r. produkcja LVL zostałaRys. 7. Belki dwuteowe (|-beams)
produkowane w Polsce: uruchomiona również w Rosji. Fabryka JSC „LVL-

A - Kronopol, B - STEICO UGRA" zlokalizowana została w zachodniej Sybe-
rii w mieście Niagań (Chanty-Mansijskij Autono-

miczny Region, ok. 2000 km od Moskwy) (Hakala 2003, www.ugratimber.com). Obecnie
wydajność zakładu wynosi 39 tys. m* na rok, przy czym analogicznie jak firma Finnforest
produkuje on trzy rodzaje LVL: Ugra S, Ugra Q i Ugra T. Wymiary LVL, wytwarzanego w

fabryce JSC „LVL-UGRA”, przedstawione zostały w tabeli 2.
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Tabela 2. Charakterystyka wymiarowa LVL produkowanego w fabryce JSC „LVL-UGRA”
(www.ugratimber.com)

Rodzaj LVL grubość szerokość długość
Ugra S 21-75 mm 40-600 mm

Ugra T 21-69 mm 40-100 mm do 18 m

Ugra Q 30-60 mm 600-900 mm

Kolejnym kontynentem, na którym pro-
dukuje się i wykorzystuje LVL jest Azja.
Szczególnie wyróżniają się tu takie kraje
jak: Japonia, Chiny, Indonezja i Malezja. W

Japonii znaczna część LVL wykorzystywa-
na jest do zastosowań niekonstrukcyjnych
jak np. produkcja okien i drzwi. Do zasto-
sowań konstrukcyjnych częściej niż LVL

wykorzystuje się tarcicę warstwowo klejo-

ną (glulam), uważaną do tej pory na tym
obszarze za jakościowo lepszą. General-
nie rzecz biorąc udział drewna w budow-
nictwie japońskim stale wzrasta, szczegól-

nie przy konstrukcji domów bardziej odpornych na trzęsienia ziemi. W związkuz tym istnieje
duża szansa, żei na tym rynku LVL odegra większa rolę również jako materiał konstrukcyj-
ny. Największym wytwórcą LVL w Japonii jest firma Keytec, produkująca głównie na potrze-
by rynku rodzimego. Dodatkowo Japonia importuje LVL z innych krajów jak: USA, Finlandia,
Australia czy Chiny.

Rys. 8. LVL produkcji Xiamen Wood Inc.,
Chiny (www.timberinc.net)

Tabela 3. Zestawienie wybranych producentów LVLz Chin
(opr. na podst. danych dostępnych na www.made-in-china.com)

Firma Charakterystyka LVL: wymiary / surowiec

Shouguang Sunrise Industry 8|gr.:12-105 mm, szer.: 5-1220 mm, dł.: do 8 m, topola
Commerce CO.,LTD.
ChangChun Winpro Wood gr.: 10-75 mm, szer.: 460-1220 mm, dł: 1,82— 2,44 m, topola

Industries Co. Ltd.
Shouguang Wanda Wood In- gr.: 12 — 80 mm, dł.: 2 — 8 m, topola
dustry Co., Ltd.
Xiamen Ubest Imp 8 Exp Co., gr.: 20-100 mm, szer.: 100-1250 mm, dł: 1-4 m, sosna
Ltd.
Shandong Plywoods gr.: 9-150 mm, szer.: do 1700 mm, dł.: do 8 m, topola, paulownia

Xiamen Wood Inc. gr.: 35 — 70 mm, szer.: 235-250 mm, dł.: 3-5 m, sosna, topola
Inovo Wood Industry Co., Ltd. gr.: 18-170 mm, dł.: do 5,2 m, topola i inne gatunki
Xiamen Xieda Wood Inc. gr.: 38-80 mm, szer.: 250-1000 mm, dł.: 3,6—5,6 m, brzoza, topola,

sosna
Ubest Wood Industry Co., Ltd.,|gr.: 40-70 mm, szer.: 300 mm, dł.: 3 m, topola
Jining Gaoxing Timber Products|gr.: 15-30 mm, szer.: 1220 mm, dł.: 2,44 m, topola
Co., Ltd
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W obszarze Azji szczególnie Chiny, które w ciągu ostatnich kilku lat stały się jednym z
największych światowych producentów i eksporterów sklejki, mogą stać się, przy dalszym
rozwoju i wzroście tempa produkcji, jednym z największych światowych producentówi eks-
porterów LVL (rys. 8). W tabeli 3 przedstawieni są wybrani producenci LVL z Chin. Warto w
tym miejscu zauważyć, że w wielu z tych zakładów LVL wytwarzane jest na tych samych
liniach co sklejki, co stwarza ograniczenia jeśli chodzi o produkowane rozmiary (szczególnie
długość). LVL produkowane w ten sposób znajduje zastosowanie w większości w obszarach
niekonstrukcyjnych (np. w stolarce budowlanej, meblarstwie). Duża część produkowanego
w Chinach LVL trafia na eksport, między innymi do Japonii.

;
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Rys. 9. Porównanie kosztów wy-
twarzania tarcicy, LVL i tar-
cicy warstwowo klejonej
(Jarck, Sanderson 2000)

Od „wynalezienia” LVL upłynęło już ponad 60 lat.
W tym czasie miało miejsce zarówno udoskonala-
nie procesu technologicznego wytwarzania tworzy-
wa, jak i zwiększanie stopnia wykorzystania surow-
ca okrągłego. Obecnie według firmy Finnforest na 1

m* LVL potrzeba 2,4 m* drewna świerkowego lub 3
m? drewna sosnowego (odpady wykorzystywane są
między innymi w przemyśle papierniczym) (Bory-
siuk 2005). Dzięki zastosowaniu najnowszych osią-
gnięć techniki, uzyskano prawie całkowite zauto-
matyzowanie procesu technologicznego, skrócenie
czasu produkcji a także obniżenie kosztów. Ogólnie
można stwierdzić, że koszty wytwarzania LVL są
zdecydowanie niższe niż w przypadku tarcicy war-
stwowo klejonej (glulam) (rys. 9). Jednym ze świa-
towych liderów w zakresie produkcji maszyn i urzą-
dzeń do wytwarzania LVL jest firma Raute Wood.
Maszynyi urządzenia tej firmy pracują w fabrykach
LVL na całym świecie (tabela 4). Na szczególną

uwagę zasługują tutaj linie do formowania zestawów oraz prasy. W jednym i drugim przy-
padku są to urządzenia decydujące o możliwościach produkcyjnych zakładu. Technologia
firmy Raute Wood pozwala na wprowadzenie w pełni zautomatyzowanej produkcji LVL,

łącznie z automatyczną linią ciągłego formowania zestawów (Massey 2003).
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Tabela 4. Urządzeniai linie dostarczone przez firmę Raute Wood (Kairi 2005)
Zakład Rok Wyd. Typ linii — urządzenia Wymiary Nazwa handlowa

m'/rok zainstalowane prasy gatunek drewna
1. |l.P.L, Mount Gambier, 1976 5000|prasa 1-półkowa, linia 1.4x7 Sosna radiata (Pinus radiate D.Don)

Australia * (1986) ręcznego formowania pik 22 7)
zestawu

D. |Finnforest OY, Lohja, 1980|20000|prasa 1-półkowa, linia 1,95x17 m|Kerto LVL
Finlandia autom. formowania zestawu|(6x55 ft)|Świerk pospolity (Picea abies L.)

3. |Louisiana-Pacific, 1985|20000|prasa 1-półkowa, linia 1,4 x 24,8 m|Gang-Lam
Wilmington, NC USA autom. formowania zestawu|(4x80 ft) |Sosna Wejmutka (Pinus strobus L.)

4.|Finnforest OY, Lohja 1986|31000|prasa 2-półkowa, linia 1,95x14,3 m|Kerto LVL Świerk pospolity (Picea
Finlandia autom. formowania zestawu|(6x46 ft) |abiesL.)

5. |Louisiana-Pacific, 1988|34000|prasa 2-półkowa, linia 1,4x24,8 m|Gang-Lam
Wilmington, NC USA autom. formowania zestawu j_(4x80 ft)!Sosna Wejmutka (Pinus strobus L.)

b. |Boise Cascade Corp., 1989|34000|prasa 1-półkowa na zimno 1.4x20,4 m Versa-Lam
White City, OR USA *

( 4x67 ft) Daglezja zielona (Pseudotsuga
menziesii Mirb.)

7. |KeyoCO. Kisarazu, 1990|20000|prasa 2-półkowa, linia 1,4x16,4 m|Keylam
Japonia autom. formowania zestawu|(4x53 ft)|różne gatunki

B. |Tembec, Ville Marie, 1990|20000|prasa 1-półkowa, linia 14048 m TemLam
Quebec Kanada autom. formowania zestawu (4 x80 ft) Osika amerykańska (Populus

tremuloides Michx.)
95. |Louisiana-Pacific, 1992|34000|prasa 1-półkowa RF ogrze- Gang-Lam

Fernley, NY USA wana prądami o wysokiej 1,4x20,1 m|Sosna Wejmutka (Pinus strobus L.)i
częstotliwości (RF - radio (4x65 ft)|Daglezja zielona (Pseudotsuga

frequency) menziesii Mirb.)
10.|Juken Nissho LTD., 1993|36000|linia autom. formowania Sosna radiata

Gisborne, Nowa Zelan- zestawu, prasa do praso- (Pinus radiate D.Don)
dia * wania wstępnego

41.|Louisiana-Pacific, 1994|34000|prasa 2-półkowa, linia 1,4x21,2 m|Gang-Lam
Fernley, NV USA autom. formowania zestawu|(4x68 ft)|Sosna Wejmutka (Pinus strobus L.)

42.|Louisiana-Pacific, 1994|34000|prasa 2-półkowa, linia 1,4x24,8 m|Gang-Lam
Wilmington, NC USA autom. formowania zestawu|(4x80 ft)|Sosna Wejmutka (Pinus strobus L.)

4 3.|Georgia Pacific, Roxboro,|1995|30000|prasa 1-półkowa, linia 1,95x30,9 m|G-P Lam
NC USA autom. formowania zestawu|(6x100 ft)|Sosna Wejmutka (Pinus strobus L.)

4 4.|Boise Cascade Corp., 1995|30000|linia formowania zestawu o Versa-Lam
Alexandria, LA USA wysokiej wydajności Sosna Wejmutka (Pinus strobus L.)

45.|Willamette Industries Inc.,|1995|34000|prasa 1-półkowa RF ogrze- StrucLam
Millersburg, OR USA wana prądami o wysokiej 1,4x24,8 m|Daglezja zielona (Pseudotsuga

częstotliwości (RF — radio (4x80 ft)|menziesii Mirb.)
frequency)

1 6.|Surya Dumai Group, 1997|72000|prasa 2-półkowa, linia 195x18.8 m
Fixture LVL

mPerawang, Indonezja autom. formowania zestawu (6x62 +) mieszane tropikalne gat. liściaste
hodowane na plantacjach

47.|Finnforest OY, Lohja, 1998|44300|prasa 2-półkowa, linia 1,95x18,8 m|Kerto LVL Świerk pospolity (Picea
Finlandia autom. formowania zestawu|(6x62 ft) |abiesL.)

H 8.|KeytecCo. Ltd, Kisara- 1998|48300|prasa 24 —półkowa, 2 linie 1.4x6.2 m Keylam uzu, Japonia formowania zestawówi ( 4x20 ft) różne gatunki iglaste
wstępnego prasowania

19.|Willamette Industries 1998|74300|prasa 3-półkowa, linia 1.4x248 m
StrucLam

Inc., Simbsboro, LA USA łączenia i formowania (d x80. ft) Daglezja zielona (Pseudotsuga
zestawu menziesii Mirb.)

DO,|Evans Forest Products, 1998|45000|prasa 2-półkowa, linia 1,4x24,8 m|Daglezja zielona (Pseudotsuga
Golden, BC Kanada autom. formowania zestawu|(4x80 ft)|menziesii Mirb.)

D1.|Georgia Pacific, Roxbo- 1999|45000|prasa 2-półkowa, linia 1,4x24,96 m|G-P Lam
ro, NC USA autom. formowania zestawu|(4x81.9 ft)|Sosna Wejmutka (Pinus strobus L.)

p2.|Roseburg Forest Prod- 2000|18700|prasa 8-półkowa, 2 linie 1.35x27.4 m Daglezja zielona (Pseudotsuga
ucts, Roseburg, OR 0 łączenia i formowania i 21x90 ft) menziesii
USA zestawów

23.|Finnforest OY, Punka- 2001|83600|prasa 2-półkowa, linia KertoLVL
| , .

harju, Finlandia autom. formowania zestawu|2,65x24,9 m|Świerk pospolity (Picea abies L.),
(8x80 ft)|Sosna zwyczajna (Pinus Sylvestris

24.|LVL Ugra, Niagar, 2002 |37980|prasa 2-półkowa, linia 1.95x18,8 m UGRALVL
Chanty-Mansijskij Auto- autom. formowania zestawu (6x 62 ft) Sosna zwyczajna
nomiczny Region, Rosja (Pinus Sylvestris L.)

* nie obejmuje linii do prasowania
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Włodzimierz Oniśko”

Renesans konopi — odnawialnego surowca włóknistego
o szerokim spektrum zastosowań

Konopie znane były i uprawiane od zarania dziejów jako roślina, z której pozyskiwane
były mocne włókna do produkcji tkanin, lin, powrozów, papieru, a także środkówleczniczych
i narkotyzujących — marihuany i haszyszu. To ostatnie było przyczyną podpisania w 1961 r.

przez 60 państw konwencji, zobowiązującej do wyeliminowania konopi z użycia w ciągu 25
iat (1). Postanowienie to nie było jednak oparte na dostatecznie mocnych, naukowych pod-
stawach, ponieważ powinno ono było dotyczyć tylko jednego podgatunku, a mianowicie
konopi indyjskich.

Konopie, których łacińska nazwa botaniczna brzmi Cannabis sativa L. mają dwa podga-
tunki: „sativa”, czyli siewnei „indica”, czyli indyjskie (2). Zasadnicza różnica między nimi

polega na zawartości w nich związku o nazwie chemicznej Delta-9-tetrahydrokannabinol, w
skrócie THC, który w konopiach siewnych występuje w ilościach rzadko przekraczających
0,4% natomiast w konopiach indyjskich — w ilościach prawie dziesięciokrotnie większych, bo
3-4%(3).

Związek THC jest psychoaktywny. Wywołuje on takie reakcje organizmu, jak odprężenie,
poczucie euforii, poczucie nowości, zmienione poczucie czasu i przestrzeni, zaburzenia
wrażeń wzrokowych, słuchowych i zapachowych oraz pobudzenie apetytu i wrażeń seksu-
alnych (2).

Hodowla konopi indyjskich, które są surowcem do produkcji marihuany i haszyszu jest u

nas, a także w innych krajach zakazana natomiast konopie siewne są cenną rośliną prze-
mysłową, uprawianą w różnych strefach klimatycznych. W krajach Unii Europejskiej, w tym
także w Polsce wszystkie uprawy konopi podlegają z oczywistych względów ścisłej kontroli,
wynikającej z odpowiednich przepisów (EC regulation nr 2860/2000, Appendix XII, article 7

bis) (3).
W obliczu coraz bardziej dającego się we znaki deficytu surowca drzewnego konopie, ja-

ko roślina o dość wszechstronnym zastosowaniu zaczynają przeżywać swój renesans. Są
one przede wszystkim dostarczycielem włókien, których udział w masie rośliny wynosi od
25% do 30%. Resztę, po procesie oddzielenia włókien stanowią paździerze. Cennym pro-
duktem są również nasiona konopi, jednakże przy uprawach nastawionych na odzyskiwanie
części włóknistej ścina się rośliny w naszych warunkach klimatycznych jeszcze w okresie
kwitnienia.

*
prof. dr hab.Włodzimierz Oniśko, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych,
ul. Mickiewicza 10a, 83-262 Czarna Woda
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W 2005r. zostało w UE oficjalnie zarejestrowane Europejskie Stowarzyszenie Przemy-
słowego Wykorzystania Konopi (EIHA — European Industrial Hemp Association) liczące
obecnie 30 członków(4).

W 2004 roku powierzchnia zajęta pod uprawy konopi była równa w „starych” krajach UE

ok. 16 000 ha. Przed rozpadem ZSRR tylko we Wschodniej Europie wynosiła ona prawie
100 000 ha, jednakże obecnie niewiele z tego pozostało.

Produkcja włókien konopnych w Unii Europejskiej, wyniosła w 2008r. ok. 25 tys. Mg przy
produkcji światowej ocenianej na 60 do 80 tys. Mg. W przedsiębiorstwach zrzeszonych w
EIHA otrzymano w tym roku ok. 21 tys. Mg włókien, ok. 6 tys. Mg nasion i ok. 30 tys. Mg

paździerzy(5).
Około 70% do 80% włókien zużywanych jest przez przemysł papierniczy do produkcji

przede wszystkim bibułki papierosowej i w niewielkich ilościach do produkcji filtrów tech-
nicznych.

Drugim obszarem pod względem wielkości zastosowań (2 do 3 tys. Mg) jest przemysł
samochodowy. Tutaj włókna konopne obok włókienInu, juty, kenafu, sizalu i abaka wchodzą
w skład kompozytów z termoplastami i duroplastami. Kompozyty te w postaci wyprasek są
obecnie standardowym wyposażeniem wnętrz samochodów.

Trzecią wreszcie dziedziną, która zaczyna się szybko rozwijać jest produkcja materiałów
izolacyjnych dla budownictwa. W 2004r. zużyto tu ok. 2500 Mg włókien konopnych wobec
700 Mg w 2003r. (5).

Jak już wyżej wspomniano ok. 70% masy słomy konopnej stanowią paździerze. Obecnie

są one w Europie Zachodniej stosowane głównie jako ściółka dla zwierząt, przede wszysi-
kim dla koni. Mają one bardzo dobre własności sorpcyjne a po użyciu łatwo ulegają kompo-
stowaniu. Nie jest to jednak ich racjonalna utylizacja, ponieważ mogą stanowić dobry suro-
wiec do produkcji płyt paździerzowych. W tym kierunku wykorzystywane są obecnie tylko w

minimalnym stopniu (5).
Cennym produktem są też nasiona konopi. Zawierają one wielonienasycone kwasy tłusz-

czowe oraz cenne białka i jako takie znajdują zastosowanie w przemyśle spożywczym
głównie w USA, gdzie uprawa konopi jest całkowicie zakazana. Nasiona te są importowane
z sąsiedniej Kanady, gdzie zakazu uprawy nie ma i gdzie w 2006 r. obsiano prawie 20 tys.
ha z nastawieniem wyłącznie na produkcję nasion. W Europie nasiona konopi stosowane są
głównie jako karma dla ptaków, chociażi tu rynek oleju konopnegoi łuszczonych nasion
powoli zaczyna się rozwijać (5, 6).

21 i 22 listopada 2006 r. odbyła się w Hurth w Niemczech Międzynarodowa Konferencja
zorganizowana przez EIHA z udziałem 90 przedstawicieli z 23 krajów i pięciu kontynentów
(6, 7), na której dokonano wszechstronnego przeglądu aktualnego stanu i kierunków wyko-

rzystania konopi.
Przedstawiciel chińskiego przedsiębiorstwa przerabiającego konopie

(www.yunnanhemp.com) poinformował, że w jego kraju uprawa i wykorzystanie konopi roz-
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wijają się bardzo szybko. Nasiona i otrzymywany z nich olej są wartościowymi produktami
spożywczymi zarówno ze względu na zawarte w nich nienasycone kwasy tłuszczowe, jaki
na białko, które zalecane jest szczególnie dla sportowców. Włókna wykorzystywane są
przez przemysł papierniczy i samochodowy, ale też jako materiał wzmacniający przy kom-

pozytach z tworzyw sztucznych, stosowanych między innymi do produkcji ram okiennychimateriałów podłogowych. Planowane jest wykorzystanie ich na dużą skalę przy wznoszeniu
obiektów olimpijskich na Igrzyska w 2008 r. Paździerze służą też do produkcji lekkich płyt,
które pod nazwa „Agroboards” są eksportowane do Południowej Afryki.

W Kanadzie prowadzone są prace nad zastosowaniem włókien konopnych jako elementu
wzmacniającego tworzywa biodegradowalnego o nazwie PLA (poliaktyd).

Tworzywo to jest przezroczyste, o barwie lekko żółtej i ma właściwości zbliżone do stan-
dardowych tworzyw termoplastycznych. Zostało ono opracowane na bazie kukurydzy przez
„Biodegradable Products Institute” w Nowym Jorku i ulega rozkładowi w ciągu 75-80 dni w
środowisku wilgotnym o temperaturze 50-60*C, nasyconym Mmikroorganizmami

(http://www.plastech.pl/print.php?sid=416).
We Włoszech przedsiębiorstwo „Gruppo Fibranova” (3) planuje znaczne inwestycje ma-

jące na celu wdrożenie włókien konopnych do przemysłu tekstylnego. Długie włókna, o wy-
sokiej jakości mają być otrzymywane w drodze obróbki enzymatycznej. Wysortowywane
włókna krótkie będą stosowane jako element wzmacniający w wyrobach z tworzyw sztucz-
nych.

Niemcy (www.iaf.fh-reutlingen.de) wspólnie z duńczykami (www.pri.wur.nl) zapowiadają
wypuszczenie na rynek już za kilka lat dżinsów z włókien konopi otrzymywanych metodą
eksplozji parowej. O zamiarze wprowadzenia włókien konopnych zamiast bawełnianych
informowali też azjatyccy uczestnicy konferencji.

Firma „Badische Naturfaseraufbereitung” (www.bafa-gmbh.de) dostarcza włókna przede
wszystkim dla przemysłu samochodowego i dla budownictwa ekologicznego do Niemiec,
Francji i Anglii, gdzie wykorzystywane są one jako materiał izolacyjny razem z paździerzami
po zmieszaniu z wapnem.

W Niemczech, w 2005 r., po raz pierwszy na tak dużą skalę użyto 19 tys. Mg włókien

naturalnych do produkcji wyprasek dla przemysłu samochodowego. Również w nowym
samochodzie chińskim „Brilliance”, dostępnym na rynku niemieckim, 80% wyposażenia
wnętrza wykonane jest na bazie tych włókien.

Ze względu na wzrost cen drewna, przemysł papierniczy Francji po raz pierwszy wykazał
żywe zainteresowanie włóknami konopi, które z uwagi na swoją długość nadają się dosko-
nale do wzmacniania papieru z dużym udziałem makulatury. Interesująca jest też możliwość

otrzymywania papieru z całej rośliny konopi, jak też bezpośrednie otrzymywanie włókien dla
budownictwa metodą silosowania (www.aftb-potsdam.de).
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Jeżeli chodzi o paździerze, to obserwuje się istotny wzrost zainteresowania tym surow-
cem do wytwarzania lekkich płyt svudowlanych. Płyty te oferuje w Niemczech firma „Kosche”
(www.kosche.de).

Materiał ten, jednak z przewagą paździerzy Inianych był, jak wiadomo, wykorzystywany
na dużą skalę w Polsce, przy roszarniach, w zbudowanych tam sześciu fabrykach o łącznej
rocznej zdolności produkcyjnej ok. 175 tys. m* płyt (8). Niestety, w wyniku przemian spo-
łeczno-gospodarczych wszystkie one zostały doprowadzone do bankructwai upadku.

Obecnie produkcja takich płyt, ale tylko z paździerzy Inianych istnieje w Belgii i w Holan-
dii, gdzie przerabia się rocznie ok. 48 tys. Mg tego surowca (9). |

Gęstość lekkich płyt paździerzowych zawiera się w granicach od 0,30 g/em* do 0,35
g/cm", jest więc znacznie niższa od gęstości płyt wiórowych. Płyty te są łatwe w obróbce, w
wykańczaniu metodą oklejania, postformingu i w łączeniu (9). Obecnie, gdy w meblarstwie
coraz szerzej zaczynają być stosowane lekkie płyty komórkowe (10), przed płytami paździe-
rzowymi otwierają się dobre perspektywy. Oczywiście, jest to również materiał budowlany, o
dobrych własnościach izolacyjnych i nadający się na lekkie ścianki działowe, które bez ko-
nieczności wzmacniania konstrukcji starych budynków mogą być stosowane przy ich reno-
wacji.

Paździerze konopne mogą być też używane w budownictwie w charakterze luźnej izolacji
w wolnych przestrzeniach konstrukcji. W tym przypadku należy do nich dodawać środki

grzybo- i ognioodporne oraz owadobójcze (9).
Z dokonanego wyżej przeglądu wynika, że konopie są rośliną o wszechstronnym zasto-

sowaniu, zasługującą na szerokie rozpowszechnienie.
Wykorzystanie ich w Polsce zostało już zapoczątkowane przez uruchomienie w firmie

STEICO w Czarnkowie linii produkcyjnej mat izolacyjnych z włókien konopi (11). W 2007r.
firma zakontraktowała konopie z powierzchni 1500 ha, przy czym średnia wydajność słomy
z 1 hektara wynosi 7 Mg suchej masy. Uprawy nastawione są na otrzymywanie włókieni
dlatego zbioru roślin dokonuje się w okresie kwitnienia, przed zawiązaniem się nasion. Pro-
blemem pozostaje właściwe wykorzystanie paździerzy, które w części są dodawane do
włókien przy otrzymywaniu mat o większej gęstości a w części są spalane (12).

Konopie są oceniane przez wielu jako roślina przyszłości, która może nawet uchronić
ziemię przed wylesieniem (3). Pomijając pewną przesadę tego stwierdzenia jest rzeczą
niewątpliwą, że przy aktualnym i rysującym się w przyszłości coraz gorszym stanem zaopa-
trzenia przemysłu w surowiec drzewny mogą one zastąpić go w dość dużym stopniu zarów-
no w meblarstwie, jak i w budownictwie, dając jeszcze dodatkowo cenny produkt spożywczy
W postaci nasion.
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Zbigniew Szełemej

Energochłonność procesu odwiórowywania i skutki
doboru instalacji złej konstrukcji

Wprowadzenie
Procesy odwiórowywania obrabiarek czy odpylania, jak nazywają je inni, mimo że pył jest

również wiórem, tyle tylko że najbardziej rozdrobnionym, należą do najbardziej energo-
chłonnych działań w procesach mechanicznej obróbkii przerobu drewna. Nakłady ponoszo-
ne na odwiórowywanie obrabiarek, zwłaszcza przy użyciu instalacji pneumatycznych z
otwartym obiegiem powietrza, stanowią bardzo istotny składnik kosztów produkcji. Według
różnych Źródeł i badań własnych autora, energia zużywana na odwiórowywanie może sta-
nowić 50-70% ogólnych nakładów energii na wytwarzanie produktów w różnych gałęziach
przemysłu drzewnegoi tworzyw drzewnych.

Inne sposoby odwiórowywania, mechaniczne, czy pneumatyczno — mechaniczne ze
względu na niską energochłonność i rzadkość występowania nie będą w tym artykule oma-
wiane.

Według danych statystycznych energochłonność Polskiej gospodarki w 2003 r. wynosiła
ok. 646 kgoe/1000 EUR PKB natomiast Niemiec — ok. 169 kgoe/1000 EUR, czyli 3,8 razy
mniej. (Uwaga: kgoe — kilogramy oleju ekwiwalentnego)

Elektrochłonność przemysłu krajowego w tym okresie wynosiła powyżej 0,5 kWh/1 USD
PKB, gdy tymczasem w krajach „starej Unii” elektrochłonność wynosiła ok. 0,22 KWh/1 USD
PKB. Z porównań tych wynika, że mamy w tym obszarze jeszcze sporo do zrobienia.

Porównując sumaryczne nakłady energii na obsługę procesu odwiórowywania E, z na-
kładami na obsługę obrabiarek E,„ należy stwierdzić, że praktycznie nie zależą one od wiel-
kości produkcji. O ile obciążenie maszyn rośnie wraz ze wzrostem produkcji, o tyle obciąże-
nie silników napędowych wentylatorów pozostaje praktycznie na niezmienionym poziomie,
niezależnie od obciążenia maszyn, ponieważ udział wiórów w strumieniu powietrza jest w
dalszym ciągu bardzo mały, a straty ciepła Q zależą głównie od ilości odprowadzanego do
atmosfery powietrza (patrz rys. 1).

"drinż. Zbigniew Szełemej, Wydział Technologii Drewna SGGW, ul. Nowoursynowska 169, 02-787 Warsza-
wa, tel. 022 5938564, 502475566, mail: biuro(Dekshaustor.waw.pl
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Rys. 1. Przebieg zmian zużycia energii w zależności od wielkości produkcji

Ey — nakłady energii na napęd wentylatorów
Ec — straty energii cieplnej
E„ — nakłady energii na napęd obrabiarek

Z badań autora wynika, że nakłady energii na napęd wentylatorów Ew są zwykle od 1,5
do 5 razy większe od nakładów na napęd samych obrabiarek E,, czyli Ew = (1-5)En,
a straty energii cieplnej w przeliczeniu na energię elektryczną Eg są zwykle od 1 do 2 razy
większe od nakładów na napęd wentylatorów Ew, czyli Eg = (1+2)Ex.

Sumaryczne nakłady energii na obsługę instalacji z obiegiem otwartym Eg = Ew + Ec zwy-
kle są od kilku do kilkunastu razy większe od nakładów energii na napęd obrabiarek. Spo-
strzeżenia te dotyczą głównie instalacji obsługujących obrabiarki wyposażonewsilniki o
stosunkowo małej mocy -— od kilku do kilkunastu kW.

Bardziej miarodajnym sposobem oceny instalacji jest wyliczenie wskaźnika energochłon-
ności transportu Wer, będącego stosunkiem mocy czynnej wentylatora Nc wyrażonej w
watach do godzinowej, efektywnej wydajności instalacji Vę wyrażonej w m*/h czyli Węr = Nc /

3600 V, [Wh/m'].
Wskaźnik energochłonności transportu zawiera się zwykle w przedziale Wgr=1,0-3,5

[Wh/m*] zależnie od konstrukcji instalacji i jej stanu technicznego natomiast za wartość
optymalną należy uznać przedział Wer = 1,3 + 2,0 [Wh/m'].
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Czynniki wpływające na energochłonność procesu odwiórowywa-
nia

Do głównych czynników mających wpływ na energochłonność procesu odwiórowywania
przy użyciu instalacji z obiegiem otwartym zaliczyć należy:

1. Straty energii cieplnej odprowadzanej do atmosfery wraz z ogrzanym powietrzem.
Aby uzupełnić ubytek powietrza w hali, należy ponieść dodatkowe nakłady energii
na napęd wentylatorów instalacji nawiewnej, ogrzanie powietrza, oraz ewentualnie
jego nawilżenie i filtrowanie.

Uniknięcie czy częściowe zredukowanie strat energii cieplnej jest możliwe do

osiągnięcia poprzez zamknięcie obiegu powietrza, które można zrealizować na trzy
sposoby, a mianowicie:

1. H-I-H gdzie: H- hala
2, A-I-A A — atmosfera
3: Obr. —| — Obr. Obr. — obrabiarka

l - instalacja

Sposób 1 jest najczęściej stosowany ponieważ obejmuje całą przestrzeń hali
produkcyjnej i praktycznie nie stwarza żadnych utrudnień w obsłudze obrabiarek.

Warunkiem jego stosowania jest takie oczyszczenie powietrza, by zawartość pyłu w
1 mnie przekraczała 0,1 ug. Pamiętać należy również o tym, że recyrkulować
można max 90%powietrza, a przy obróbce gatunków podejrzewanychodziałanie
rakotwórcze (buk, dąb) - nie więcej niż 50%.

Sposób 2 jest w istocie sposobem bezpiecznym, ponieważ powietrze „zużyte”
nie wraca do hali. Niestety, sposób ten może być stosowany tylko w tych przypad-
kach, gdy bezobsługowe maszyny pracują w zamkniętych kabinach a napływające
do nich świeże, mroźne powietrze nie stwarza problemów eksploatacyjnych, czy
technologicznych. Ten sposób zamknięcia obiegu powietrza może stanowić pro-
blem przy eksploatacji filtrów ponieważ stosowane do transportu wiórów powietrze
jest wilgotne i zimne.

Sposób 3 zamykania obiegu powietrza, który można było by stosowaćnp. do

obsługi szlifierek wałowo — taśmowych, tak jak i sposób 2, mimo oczywistych ko-

rzyści, nie znalazł dotychczas szerszego zastosowania. Przyczyną tego stanu rze-
czy może być negatywny wpływ czynników atmosferycznych na przebieg procesu
szlifowania.

Wydaje się jednak, że ten sposób zamykania obiegu powietrza powinien być
wnikliwie przebadany, ponieważ wynikające z jego stosowania korzyści, zwłaszcza
w obszarze bezpieczeństwa eksploatacji, są nadzwyczaj interesujące.



- 80 -

Nakłady energii związane z napędem wentylatorów, urządzeń dozujących, za-
bezpieczających i oddzielających. Ta część energii zużywana jest bezpośrednio
na uformowanie strumienia powietrza, przemieszczanie mas powietrza, pokonywa-
nie oporów liniowych kanałów prostych i giętkich, oporów miejscowych ssaw, łu-
ków, trójników, zasuw, chwytaczy klocków, kolektorów oraz urządzeń oddzielają-
cych, takich jak cyklonyi filtry. Nakłady te można istotnie zmniejszyć poprzez kon-
sekwenine zmniejszanie oporów przepływu wszystkich elementów instalacji na
drodze poprawy ich konstrukcji, a także przez optymalizowanie wydatku instalacji.
Zagadnienia te są na tyle obszerne, że mogą stanowić osobny temat do omówie-
nia.

Innym, ważnym problemem dotyczącym oszczędzania energii jest dobór wen-
tylatora pod względem konstrukcji. Na rynku są dostępne wentylatory z wirnikami o
budowie otwartej, których sprawność nie przekracza zwykle poziomu n0,70 i wen-
tylatory z wirnikami o budowie zamkniętej (koszowej), których sprawność osiąga
poziom n0,86. Jak więc widać, stosując wentylator właściwej konstrukcji można teo-
retycznie oszczędzić do 30% energii. Problem polega jednak na tym, że wentylato-
ry wysokosprawne są przeznaczone do pracy na praktycznie czystym powietrzu, a
więc w instalacjach ssących, w których przed wentylatorem zamontowany jest od-
dzielacz, czyli cyklon lub filtr. Są one bowiem bardzo wrażliwe zarówno na obec-
ność odpadów kawałkowych, jak i wszelkich wtrąceń o wydłużonym kształcie, np.
ścinków folii, okleiny itp., które zatrzymują się na łopatkach wirnika przyczyniając
się tym samym do jego niewyważenia.

Z energetycznego punktu widzenia ważnym czynnikiem w napędach wentylato-
rów jest stosowanie energooszczędnych silników asynchronicznych, których
sprawność w okresie 1965-1991 wzrosła z poziomu 92% do 96%. Silniki te jednak
w praktyce są stosunkowo rzadko stosowane głównie, jak się wydaje, ze względów
cenowych. Kosztują one od 15 do 30% więcej niż silniki standardoweotej samej
mocy. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że przy pracy ciągłej (7000 h/rok) do-
płata do silnika energooszczędnego zwraca się najpóźniej w ciągu roku.

Straty energii związane ze złą organizacją czasu pracy instalacji. Zwykle czas
pracy instalacji jest o wiele dłuższy aniżeli czas pracy obrabiarek przez tę instalację
obsługiwanych. Z badań i obserwacji autora wynika, że straty z tego tytułu osiągają
często poziom 40% ogólnych nakładów energii na odwiórowywanie, a nawetwię-
cej. Aby strat tych uniknąć należy już na etapie projektowania wybrać właściwą
konstrukcję instalacji — tradycyjną, lub uniwersalną. W poszczególnych odgałęzie-
niach należy zastosować zasuwy odcinające, a do sterowania pracą instalacji —

układ zintegrowanyz obrabiarką, wykluczający puste przebiegi.
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4. Straty energii związane ze złym stanem technicznym instalacji. Nieszczelności
instalacji, zwłaszcza w obrębie wentylatora (przerwane złącze elastyczne rurociągu
z wentylatorem, czy nieszczelny chwytacz klocków) przyczyniają się zwykie do
spadku skuteczności działania instalacji i znacznego wzrostu energochłonności,
ponieważ wydatek całkowity wentylatora wraz z powiększeniem nieszczelności
wzrasta, a wydatek efektywny maleje. W przypadku instalacji ssących rozszczelnić
się może również obudowa filtra, co zwykle skutkuje radykalnym spadkiem efek-
tywności pracy instalacji. Dość często spotyka się instalacje, w których podsysane
jest do 20% powieńtrza, ale zdarzają się też przypadki, gdzie podsysane jest ponad
50% powietrza.
Wszelkie nieprawidłowości w budowie instalacji, które zwiększają opory przepływu
przyczyniają się do obniżania zarówno energochłonności jaki i skuteczności odwió-

rowywania.

5. Straty energii związane z błędami projektowymi i konstrukcyjnymi instalacji
generują niejednokrotnie straty w całym, wieloletnim okresie eksploatacji i zlikwido-
wanie ich wymaga gruntownej przebudowycałej konstrukcji. Do błędów takich zali-

czyć należynp.:
- zaprojektowanie instalacji bez uwzględnienia współczynnika jednoczesności

pracy obrabiarek,
- zaprojektowanie instalacji poprzecznie do kierunku przebiegu linii produkcyj-

nych, w wyniku czego duże obrabiarki będą obsługiwane np. nie przez jedną a

przez dwie instalacje, a włączenie w dodatkowym czasie linii produkcyjnej bę-
dzie wymagało włączenia kilku instalacji zamiast jednejitp.,

- zaprojektowanie odwiórowywania w kierunku od kotłowni, co wydłuża drogę
transportu wiórów w całym okresie eksploatacji.

Wszystkie w/w czynniki, z wyjątkiem strat energii cieplnej mają wpływ na energochłon-
ność procesu odwiórowywania również przy użyciu instalacji z obiegiem zamkniętym.
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Wpływ konstrukcji instalacji na energochłonność procesu odwió-
rowywania

Oprócz wyżej wymienionych czynników, na energochłonność procesu odwiórowywania
bardzo istotny wpływ ma również, a może przede wszystkim, konstrukcja instalacji. Aby
pogląd ten uzasadnić, przeanalizowano parametry pracy łącznie 17 instalacji odwiórowywa-
nia i 4 instalacji przesyłowych pracujących w dwóch wybranych polskich zakładach produkcji
sklejek.

Do szczegółowej analizy wybrano dwie różnej konstrukcji instalacje odpylania szlifierek
Steineman, pracujące z obiegiem otwartym, przedstawione schematycznie na rys. 2 oraz
trzy różnej konstrukcji instalacje wiórowe przedstawione na rys.3.

£łw Z 5400 X.

zr ZD ldk/m"o"Tala. tem |
i SNpodo z zn

Ę | T Jnuo Ji
-

: | ITY ZU
l ZZ; | | ——A | i

b Szu. | +
ś

|.

pop >

Rys. 2. Schematy instalacji pyłowych
Ci, Ci — cyklony; FK - filtr komorowy; Zb. — zbiornik; XL — długość łączna insta-
lacji; Hu — spręż wentylatora; Wer — wskaźnik energochłonności transportu
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Rys. 3. Schematy instalacji wiórowych
C — cyklon; FK- filtr komorowy; WG wentylator główny; WP — wentylator przesy-
łowy; Zb. — zbiornik; ZL — długość łączna instalacji; Hy — spręż wentylatora;
Wer — wskaźnik energochłonności transportu; Weo — wskaźnik energochłonności
odwiórowywania



-84-

Z przedstawionych na rys. 2 danych wynika, że krótka instalacja B mimo tego, że wypo-
sażona jest w wysokosprawny filtr o znacznych oporach, charakteryzuje się energochłonno-
ścią o 59% niższą, aniżeli prosta w budowie, ale bardzo długa instalacja A. Należy przy tym
zaznaczyć, że energochłonność instalacji B znacząco, bo aż o 46,7% podwyższa instalacja
przesyłowa bez której eksploatacja instalacji odpylającej nie jest możliwa. Długość instalacji
decyduje w znacznym stopniu o wielkości oporów przepływu, do pokonania których trzeba
stosować wentylator o wyższym sprężu, co przy założonym poziomie wydajności wymaga z
kolei stosowania silnika napędowego wyższej mocy.

Na rys. 3 przedstawiono trzy różnej konstrukcji instalacje wiórowe, z których instalacja C

jest instalacją ssąco-tłoczącą pracującą z obiegiem otwartym, instalacja D jest instalacją
ssąco-tłoczącą mogącą pracować z obiegiem zamkniętym, a instalacja E jest instalacją
ssącą, która również może pracować z obiegiem zamkniętym. Instalacje D i E w sposób
ciągły współpracują z instalacjami przesyłowymi.

Z analizy danych przedstawionych na rys. 3 wynika, że mimo bardzo prostej budowy in-
stalacja C jest instalacją najbardziej energochłonna, zwłaszcza jeżeli uwzględni się straty
ciepła.

Wskaźnik energochłonności instalacji C jest o 37% wyższy aniżeli instalacji D i o 85%
wyższy aniżeli instalacji E.

Wskaźnik energochłonności odwiórowywania instalacji C uwzględniający straty energii
cieplnej w okresie grzewczym oszacowano na poziomie Wg, = 6,44 Wh/m*. Oznaczato, że
energochłonność odwiórowywania przy użyciu instalacji typu C jest ok. 3,2 raza większa niż

instalacji typu D i ok. 4,3 raza większa aniżeli instalacji typu E. Do niewątpliwych zalet in-

stalacji typu C zaliczyć należy dużą niezawodność działania i znacznie wyższe w porówna-
niu z pozostałymi przykładami bezpieczeństwo pożarowe.

Głównymi zaletami instalacji typu D jest stosunkowo niska energochłonność zarówno
transportu jak i odwiórowywania. Do wad zasadniczych zaliczyć należy jednak bardzo duże
zagrożenie pożarowe, jakie wynika zarówno ze stosowanej technologii formatowania arku-
szy sklejki, fatalnej lokalizacji filtra, a także bardzo skomplikowanej konstrukcji rurociągów w

obrębie filtra. Mimo wyposażenia rurociągów zasilających urządzenia do wykrywania i ga-
szenia iskier, a samego filtra - w wodną instalację gaśniczą, filtr ten już wielokrotnie się palił.

Instalacja typu E jest z teoretycznego i reklamowego punktu widzenia najmniej energo-
chłonną. Sama idea tej konstrukcji jest bardzo dobra. Problem polega jednak na tym, że w

tym wykonaniu jest ona bardzo zawodna. Niska energochłonność wynika w tym przypadku z

przewymiarowania rurociągów głównych, z czym wiąże się spadek prędkości oraz z zasto-
sowania do obsługi instalacji wentylatorów niekatalogowych będących zdławioną wersją
wentylatorów katalogowych. Zastosowana „tajna” modernizacja sprawiła, że wentylatory te
mają całkowicie inną charakterystykę, niż podał dostawca filtra, a ich spręż maksymalny nie

przekracza 2600 Pa zamiast deklarowanych 3000 Pa. Należy się domyślać, że modernizacji
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dokonano bez wiedzy zamawiającego w tym celu, aby uniknąć ryzyka zniszczenia wykona-
nych ze zbyt cienkiej blachy zarówno obudowy filtra, jak i rurociągów.

Sprawność maksymalna, katalogowa oferowanych wentylatorów wynosi n=0,9, natomiast
sprawność w punkcie maksymalnego sprężu n=0,74.

Sprawność eksploatowanych wentylatorów, badana w różnych okresach pracy zawierała
się, zależnie od wariantu w przedziale n=0,54-0,44, przy czym najmniejsze wartości osią-
gała przy przepływach silnie zdławionych.

Innym, równie ważnym zagadnieniem zarówno z technicznego, jak i ekonomicznego
punktu widzenia jest sensowność stosowania układów regulacji obrotów wentylatorów. Po-
mijając fakt, że w omawianym przypadku ze względu na osiągane parametry żadna regula-
cja zmniejszająca spręż i wydatek nie ma sensu, to przy równoległej współpracy wentylato-
rów najlepiej jest, gdy oba mają takie same parametry pracy, a zdecydowanie — taki sam
spręż. Niespełnienie tego warunku skutkuje spadkiem sprawności obu wentylatorów.

Wnioski
1. Energochłonność procesu odwiórowywania w przemyśle drzewnym jest zależna od kon-

strukcji instalacji, jej stanu technicznego, oraz poprawności doboru parametrów eksplo-
atacyjnychjuż na etapie projektowania.

2. Decyzje o zakupie poszczególnych urządzeń, czy całych instalacji należy podejmować
na podstawie opinii niezależnych ekspertów, a nie tylko porad osób sprzedających.

3. Aby uniknąć rozczarowań i kłopotów, odbioru zakupionych urządzeń i wypłaty końco-
wych kwot należy dokonywać po próbnym okresie eksploatacji w oparciu o wyniki badań
parametrów techniczno-eksploatacyjnych przeprowadzonych przez firmy, lub osoby
trzecie.
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XXX Walne Zebranie Stowarzyszenia Producentów Płyt
Drewnopochodnych w Polsce

W dniach 29 i 30 marca br. w Otmuchowie odbyło się XXX walne zebranie Stowarzysze-
nia, które w tym roku obchodzi 15-lecie istnienia. Gospodarzem zebrania była firma SILE-
KOL Sp. z o.o. z Kędzierzyna Koźle. Uczestnicy zebrania, dzięki uprzejmości Prezesa SI-
LEKOLU Janusza Zowade mieli możliwość zwiedzenia zakładu w dniu 29 marca. Następ-
nego dnia odbyły się obrady, którym przewodniczył Prezydent Tadeusz Kosień, i które

swym porządkiem obejmowały sprawozdanie z działalności Zarządu i Sekretariatu w 2006r.
Sprawozdanie z prac Zarządu za 2006 rok przedstawił Sekretarz Maria Antoni Hikiert.

Przypomniał, że zgodnie z postanowieniami Protokołu z Kioto Polska zobowiązała się do

zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym do
7,5% w 2010 roku i do 14% - w 2020 roku. Opracowany przez Krajowego Administratora
Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji (KASHUE) Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień
jest dokumentem przyznającym zakładom ilość uprawnień do emisji CO>. Na początku 2006
roku członkowie wspierający, objęci systemem handlu poinformowali Zarząd, iż przydziały,
które zostały udzielone zakładom są za niskie. Na spotkaniu, które odbyło się 14 lutego
2006r. zobowiązano sekretariat Stowarzyszenia do sporządzenia zestawienia wielkości

emisji CO; z urządzeń energetycznych i technologicznych dla całej branży a następnie wy-
stosowanie do KASHUE ankiety wraz z pismem w sprawie możliwego zwiększenia przy-
działów dla członkowskich przedsiębiorstw. Z inicjatywy Zarządu została opracowana
„Strategia rozwoju przemysłu płyt drewnopochodnych w Polsce do 2013 roku”, która miała

wesprzeć zwiększenie uprawnień dla przedsiębiorstw objętych systemem handlu.
Następnie omówiono działania Zarządu i sekretariatu dotyczące nowych zasad sprzeda-

ży drewna, kwestię wykorzystania odpadów kory oraz zaliczenia odpadów z produkcji płyt
do biomasy. Sekretarz przedstawił również sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu
Stowarzyszenia za rok 2006. Zwrócił on uwagę na fakt, że w roku 2006 Stowarzyszenie
wykazało nadwyżkę wpływów nad wydatkami za 2005r. dzięki czemu udało się zakończyć
rok sprawozdawczy dodatnim wynikiem finansowym.
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Dyskusja nad pracą Zarządu i Sekretariatu w 2006r. została zdominowana omówieniem
kwestii emisji CO; oraz nowelizacją zasad sprzedaży drewna. Sekretarz poinformował, że w

2007 roku należy kontynuować działania podjęte w 2006 roku. Po obniżeniu Polsce przy-
działów do emisji CO; KASHUE poinformował, że Polska będzie odwoływać się od tej nie-

sprawiedliwej decyzji. Jednakże do Administratora należy przekazać zweryfikowaną ilość

potrzeb emisyjnych na okres II-go KPRU na lata 2008-2012.
W kwestii nowych zasad sprzedaży drewna zabrał głos Waldemar Paszkiewicz. Stwier-

dził on, że nowelizacja nie została dobrze przygotowana. Brak klarownych zasad sprzedaży
drewna negatywnie wpływa na cały przemysł płyt drewnopochodnych. Zakłady nie mogą
opracować długoterminowych planów strategicznych, nie można bowiem przewidzieć sytu-
acji na rynku drewna w kolejnych latach. W.Paszkiewicz zaproponował, aby członkowie

Komisji Leśno-Drzewnej podczas obrad wprowadzili jawnośćwilości zakupywanego drew-

na, aby dostępne były informacje kto kupił dane drewno oraz aby nie było obowiązku za-
bezpieczania płatności. Tadeusz Kosień kontynuując kwestię nowych zasad sprzedaży
drewna podkreślił, że liczne pisma wysyłane do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych
dotyczące między innymi obowiązku okazywania gwarancji bankowych zostawały bez od-

powiedzi. Poinformował on również o wystosowanej do wszystkich zakładów członkowskich
SPPDwP przez Urząd Ochronny Konkurencji i Konsumentów ankiety dotyczącej konkurencji
na polskim rynku surowca drzewnego.

Waldemar Paszkiewicz zaproponował, aby Stowarzyszenie zanegowało obowiązek prze-
kazywania gwarancji bankowych. W piśmie należałoby zwrócić uwagę na ilości oraz możli-
wości transportu oferowanego surowca. Ryszard Węgrzynowski, jeden z członków Komisji

Leśno-Drzewnej poinformował, że pomimo obecności w KLD komentarze przedstawicieli
przemysłu nie są często brane pod uwagę.

Przewodniczący zebrania zobowiązał sekretariat do przygotowania pisma do DGLP

zgodnie z uwagami przekazanymi przez członków podczas zebrania.
Podczas zebrania przyjęto pian pracy i budżet Stowarzyszenia na 2007 rok. Przyjęto też

propozycję kolejnego zebrania Stowarzyszenia, które odbędzie się jesienią 2007r. w Bia-

łymstoku. Gospodarzem będzie ZPS ”BIAFORM'" S.A. W poczet członków wspierających
przyjęto firmę KLINGSPOR Sz.z o.o.

A.F.

Zebranie szkoleniowe w Tleniu w dniach 19-20 kwietnia
2007

W dniach 19-20 kwietnia 2007 w Ośrodku Rehabilitacji i Wypoczynku PERŁA w Tleniu

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie
zorganizował kolejne szkolenie seminaryjne dla pracowników szczebla kierowniczego i

technicznego zakładów należących do Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochod-
nych w Polscei innych zakładów branży drzewnej.
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Spotkanie to zostało poświęcone wybranym aspektom produkcji płyt drewnopochodnych.
Zakres tematyczny szkolenia został przygotowany na podstawie zgłoszonych propozycji

na wcześniej organizowanych szkoleniach i spotkaniach Stowarzyszenia oraz podczas bez-
pośrednich kontaktów z pracownikami zakładów branży drzewnej.

Zajęcia szkoleniowe były prowadzone przez referentówz:
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu,
Jendrośka Jerzmański Bar i Wspólnicy, Prawo gospodarcze i ochrony środowi-
ska. Sp. z 0.o., Wrocław-Kraków-Toruń,
KLINGSPOR Sp.z o.o., Bielsko-Biała,
SILEKOL Sp. z o.o., Kędzierzyn-Kożźie,
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czar-
nej Wodzie.

W trakcie dwudniowych zajęć zostały poruszone następujące zagadnienia:
Czynniki wpływające na właściwości płyt drewnopochodnych,
Energochłonność procesu odpylania i skutki złego doboru instalacji,
Hydrotermiczna obróbka drewna łuszczarskiego — aspekty technologiczne i

energetyczne,
Energochłonność produkcji sklejki — wybrane zagadnienia,
Jakościowe aspekty suszenia łuszczki,
Wybrane zagadnienia z zakresu uszlachetniania powierzchni płyt pilśniowych
wyrobami lakierowymi,
Nowe trendy w produkcji środków wiążących w świetle wymagań Unii Europej-
skiej dotyczące emisji formaldehydu,
Rejestr uwalniania i transferu zanieczyszczeń,
System REACH,
Narzędzia do obróbki materiałów drewnopochodnych.

W szkoleniu uczestniczyły 52 osoby. Bezpośrednim celem szkolenia było zapoznanie
uczestników z nowościami w przemyśle drzewnym, pomoc w rozwiązaniu niektórych pro-
blemów technologicznych a także zapoznanie z aktualnymi przepisami wynikającymi z re-
gulacji Unii Europejskiej.

Treść referatów wywołała falę pytań oraz burzliwą dyskusję. Wiele kontrowersji wywołał
referat dotyczący systemu REACH.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie
planuje następne spotkanie w dniach 25-26 października 2007. Zostaną na nim poruszone
zagadnienia zgłoszone na wcześniejszych spotkaniach. Jedno z nich będzie dotyczyło wy-
magań IKEA odnośnie płyt drewnopochodnych.

Materiały z ostatniego szkolenia są jeszcze dostępne w Ośrodku w cenie 100 zł za eg-
zemplarz.

M.M.
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Zebranie Polskiej Platformy Technologicznej Sektora
Leśno-Drzewnego

W Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu, w dniu 27 marca 2007 roku miało miejsce
VI zebranie Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego.

Przedmiotem pierwszej części obrad były sprawy organizacyjne. Zostały ogłoszone wyni-
ki wyborów do Komitetu Sterującego oraz na liderów Grup Roboczych. Wyjaśniono też
sprawę niejasności używanych pojęć „Konsorcjum”i „Platforma”. Organizatorzy wyjaśnili że
„Konsorcjum jest inną forma organizacyjną tej samej organizacji, jaką jest Platforma, alejej
zakresi funkcje zostają nie zmienione”.

W drugiej części zebrania zostały wygłoszone referaty:
— Ewa Kuśmierczyk, Michał Okapiec: „Strukturalne programy operacyjne — źródła

funduszyna realizację projektów”.
— Ewa Kocińska: „7 Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego UE —

możliwości dla PPTSL-D”.
— Piotr Jakubowicz-Paschalis: „Projekcja kierunków badawczych w orbicie ak-

tywności Forest Technology Platform”.
— Konstantin von Teuffel: „Organizacja i funkcjonowanie Niemieckiej Platformy

Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego”.
W dyskusji wyjaśniono, że finansowanie przedsięwzięć uzależnione jest od wielkości

przedsiębiorstwa, a nie rodzaju zadania. Zasady finansowania wielkich przedsiębiorstw
przez Krajowy Punkt Kontaktowy są inne niż dla małych i średnich przedsiębiorstw przez
Regionalne Punkty Kontaktowe. W Polsce dotacje na tworzenie platform technologicznych
są niskie. Członkowie platform, działając i występując wspólnie jako jeden podmiot, mają
pewną przewagę nad organizacjami nie należącymi do platform. Współpraca pomiędzy
platformami niemiecką i polską powinna istnieć nie na szczeblu administracyjnym, a przez
bezpośrednie kontakty przemysłu i sfery badawczej. Na koniec zaapelowano o większe
zaangażowanie we współpracę pomiędzy członkami „Platformy” oraz o większą aktywność
w kontaktach z Krajowym Punktem Kontaktowym.

RoK

I Forum Gospodarcze Polskiego Przemysłu Drzewnego
i Meblarskiego — Polwood 2007

Elita polskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego przysłuchiwała się debacie
ekspertów, praktyków i decydentów, którzy rozmawiali o przyszłości branży w Po-
znaniu 24 kwietnia 2007.

| Forum Gospodarcze Polskiego Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego Polwood 2007,
zorganizowane przez Wydawnictwo Inwestor oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie to

wydarzenie, które można uznać za przełom w komunikacji pomiędzy praktykami, czyli
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przedsiębiorcami drzewnymi, ekspertami (analitykami rynku, naukowcami) oraz decydenta-
mi (politykami kształtującymi przestrzeń ekonomiczną, w której poruszają się przedsiębior-
stwa).

Fot. 1. Prowadzący dyskusję:
Małgorzata Wnorowska - redaktor naczelna Gazety Przemysłu DrzewnegoiRoman Młodkowski — szef redakcji biznesowej TVN24

Na zaaranżowanej w formie studia telewizyjnego scenie zasiedli zaproszeni goście nie
tylko z Polski, ale również z zagranicy. Debatę podzielono na trzy panele. W pierwszym
dyskutowano na temat problemów przedsiębiorstw z zaopatrzeniem w surowiec drzewny.

— Pozyskujemy corazwięcej drewna — mówił Zbigniew Gurgul z Lasów Państwowych. —

Jednak potrzeby branży drzewnej są dużo większe niż możliwości gospodarki leśnej. Re-
zerwy w lasach jeszcze są, natomiast ich pozyskanie nie nadąża za potrzebami przemysłu
drzewnego.
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Fot. 2. Wymiana poglądów między uczestnikami panelu dotyczącego zaopatrzenia prze-
mysłu w surowiec drzewny

Do tego dochodzi problem nierównego traktowania dużych i małych przedsiębiorstw
przez system sprzedaży drewna, przynajmniej tak twierdzą sami przedsiębiorcy. Niestety
taka sytuacja doprowadza do tego, że firmy nie mogą konkurowaćze sobą na równi.

— Wttej chwili nie chodzio to jak udało się firmie zrobić lepszą deskę, ale jak udało im się
w ogóle zdobyć drewno. Taka sytuacja jest niedopuszczalna — stwierdził Bogdan Czemko,
dyrektor biura Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego.

Ciekawą formą wyrażania opinii obserwatorów debaty (ponad 200 osób) był zastosowany
system do głosowania. Zasiadający wśród publiczności goście mogli na bieżąco dostarczać
dyskutantom danych np. o tym, czy chcieliby zapisać w ustawie sejmowej zasady sprzedaży
drewna, tak by mogli je zmieniać tylko posłowie, a nie często zmieniający się dyrektorzy
Lasów Państwowych.

— Stabilizacja zasad sprzedaży drewna jest ważna. Reguły gry dla zakładu nie powinny
się ciągle zmieniać. Zasady powinny mieć gwarancję niezmienności. Pewne kanony muszą
być wpisane w taki sposób aby przedsiębiorcy mogli być pewni, że one się nie zmienią —

powiedział Bogdan Czemko.
Tak samo uważali uczestnicy | Forum Gospodarczego Polwood, którzy w większości

optowali za utrwaleniem zasad sprzedaży drewna w ustawie o Lasach.



292:

Import
Dyskutanci mogli opierać się na tych wynikach, ale również na emitowanych podczasfo-

rum filmach dokumentalnych zrealizowanych w polskich zakładach drzewnych i meblar-
skich. Jeden z nich zrealizowano w firmie Matkowski z Bornego Sulinowa, której założyciel
przedstawił koszty sprowadzania tarcicy z Rosji — jako alternatywę dla firm mających pro-
blem z zakupem surowca w Polsce.

— Jeśli zakłady przecierające drewno w Polsce mają problem z zakupem surowca wPol-
sce, powinny pomyśleć o zakupie drewna z Rosji, ale nie w formie surowca okrągłego, ale
tarcicy. Koszty transportu są bowiem za wysokie, by wozić do Polski wodęi trociny — prze-
konywał Zenon Matkowski.

Robert Barnden, szef ogólnoświatowego zespołu ds. przemysłu drzewnego i opakowań
PricewaterhouseCoopers uważa jednak, że Polacy robią błąd patrząc tylko na Rosję, jako
alternatywnego dostawcę surowca drzewnego.

— Trzeba wziąć pod uwagę, że Rosja nie chce już eksportować drewna okrągłego, ale
przecierać je na miejscu i tworzyć produkty o większej wartości dodanej. Dlatego zamierza
wprowadzić wysokie cła eksportowe. Polska powinna na świat spojrzeć szerzej i brać pod

uwagę również m.in. kraje trzeciego świata, jako dostawcę drewna, tak jak robią to pozo-
stałe kraje europejskie.

Ale nie tylko import surowca jest według ekspertów sposobem na zażegnanie problemu
deficytu drewna w Polsce. Polska musi nauczyć się oszczędnie je przetwarzać, a także
umiejętnie zagospodarować drewno poużytkowe.

— Instytut Technologii Drewna ocenia iż może to być do 3 mln m* rocznie. Jest to duży
niewykorzystany potencjał — dodał prof. Włodzimierz Oniśko.

Rynki zbytu
W kolejnej części panelu rozmawiano także o rynkach zbytu na polskie produkty, zarów-

no te wykonane z drewna litego jak i z płyt drewnopochodnych. Przede wszystkim z pew-
nym niepokojem patrzymy na kierunki eksportu polskich mebli, które aż w 41 proc. trafiają
do Niemiec. Czy uzależnienie od koniunktury niemieckiej nie jest dla polskich producentów
zbyt niebezpieczne? — zastanawiali się uczestnicy forum.

Jacek Łapiński z Ministerstwa Gospodarki jednak uspokaja:
— Niemcy pozostaną przez kolejne lata stabilnym odbiorcą. Ministerstwo Gospodarki

obecnie planuje analizę rynku przemysłu drzewnego. Bada się tendencje na rynku drzew-

nym, sprzedaży drewna, materiałów drzewnych, jak i materiałów przetworzonych. Przewi-
duje się, że przemysł drzewny będzie się rozwijał szybko w najbliższych dwóch latach.
Główny wpływ będzie na to miało budownictwoi jego rozwój. Również ostatnie wydarzenia
o charakterze sportowym można zaliczyć na korzyść dla przemysłu drzewnego. Przecież
przemysł drzewny również będzie partycypował w przygotowaniach obiektów sportowych do
Mistrzostw Europy w piłce nożnej, które odbędą się w 2012 — zapewniał Jacek Łapiński.
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Finanse
W drugim panelu głównym tematem były pieniądze — zarówno te trafiające do polski

dzięki inwestycjom zagranicznym, jak również te, które można pozyskać z funduszy unij-
nychi giełdy papierów wartościowych.

Hakan Persson z Ikea, który przyjechał do Polski specjalnie na | Forum Gospodarcze
Polskiego Przemysłu Drzewnego i Gospodarczego Polwood 2007 zapewniał, że Polska
nadal jest jednym z najważniejszych dostawców dla IKEAi tak pozostanie. Podczas dysku-
sji nad tym, czy warto produkować dla IKEA bez dbałości o rozwój własnej marki, Hakan
Persson skomentował:

— Matkowski pokazał, że można robić jedno i drugie, zarabiać na stałym globalnym od-
biorcy i zaryzykować rozwijając drugi filar, produkując meble pod własną marką i samemu
martwić się o ich dystrybucję, czy wahania koniunktury.

W temacie finansów ekspertami byli m.in. Adam Żołnowski z PricewaterhouseCoopersidr Maciej Grabowski z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, którzy przedstawili pro-
blem z pozyskaniem funduszy unijnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

— Mówienie, że unijne pieniądze są na wyciągnięcie ręki nie jest prawdą — mówił Adam
Żołnowski — Przede wszystkim paradoksem jest to, że fundusze unijne dostępne sątylko dla
tych, którzy pieniądze już mają i są w stanie wyłożyćje z nadzieją na refundację z Brukseli.
A pieniądze potrzebne są tam, gdzie jest dobry biznesplan i pomysły a brakuje właśnie fun-

duszy na ich realizację.
Nie zabrakło również głosów przedsiębiorców, którzy wykorzystali inne źródła pozyskania

pieniędzy. Paweł Wyrzykowski, prezes zarządu Pfleiderer Grajewo mówił o wadachi zale-
tach bycia notowanym na giełdzie, natomiast Tomasz Kucharski, wiceprezes Stelmet, opo-
wiedział o przygotowaniachi kosztach, jakie musi ponieść jego firma, która jeszcze w tym
roku chce zadebiutować na warszawskim parkiecie.

Pomiędzy obu panelistami wywiązała się ciekawa dyskusja. Paweł Wyrzykowski nie zgo-
dził się bowiem z tezą, że koszty debiutu są wysokie, trzeba je bowiem oceniać relatywnie
do założonych zysków,a te z giełdy mogą być bardzo wysokie, a do tego zwrot poniesio-
nych nakładówjest rozłożony w czasie.

Nie zabrakło dyskusji o euro. Przedsiębiorcy obecni na scenie zapewniali, że potrafią so-
bie radzić z jego wahaniami. Jednak głosowanie, w którym wzięła udział także publiczność
wykazało, że dla polskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego byłoby korzystne, gdyby
Polska jak najszybciej dołączyła do strefy euro i przyjęła europejską walutę.

— 80 proc. odbiorców, którzy kupują od nas płytę drewnopochodną, następnie ją ekspor-
tują; wówczas dla nich korzystny jest wysoki kurs euro. Z kolei ci sami przedsiębiorcy decy-
dują się kupić maszynę, gdy złotówka jest słabsza. Widać tu wyraźnie, że ważna jest stabil-
ność waluty dla polskiego przemysłu — skomentował wyniki Paweł Wyrzykowski.
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Rynek pracy
Bardzo ciekawe wnioski pojawiły się w panelu trzecim, w którym głównym tematem był

coraz bardziej odczuwalny problem braku fachowców na rynku drzewnym, spowodowany
emigracją zarobkową. Zrealizowany w firmie Meblomak film o kształceniu zawodowym po-
przez e-learning pokazał, że nawet jeśli w pobliżu firmy drzewnej nie ma szkoły kształcącej
odpowiednich fachowców, to przedsiębiorca może ich wykształcić w swojej własnej firmie.
Musi tylko uzyskać odpowiednie uprawnienia instruktora nauki zawodu, a te mogą otrzymać
fachowcy pracujący w firmie od lat za pomocą kursu internetowego. Tym samym nie muszą
opuszczać swoich obowiązków zawodowych uczęszczając na zajęcia. Zdobywają natomiast
istotne kompetencje, które pozwalają im kształcić uczniów — kolejnych pracowników.

Nagrody
Na zakończenie debaty wręczone zostały nagrody Polwood 2007, w których kapituła

uhonorowała osobę, która wniosła istotny wkład w rozwój polskiego przemysłu drzewnegoimeblarskiego.
Wśród nominowanych był dr Andrzej Noskowiak z Instytutu Technologii Drewna, Ryszard

Balcerkiewicz, prezes fabryki mebli Balma oraz Ingvar Kamprad, założyciel Ikea. Ostatecz-
nie to on decyzją sądu konkursowego został laureatem nagrody. Statuetkę odebrał Marian
Grabiński, Polak — przyjaciel Ingvara Kamprada, który w dużej mierze przyczynił się do tego,
że Szwed zainteresował się rynkiem polskim i do dziś traktuje polskich przedsiębiorców jako
ważnych partnerów.

Małgorzata Wnorowska

Partnerami | Forum Gospodarczego Polskiego Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego był
Bank Ochrony Środowiska oraz EuroSoft Invent.

Walne zebranie Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza
FSC - Polska”

W dniu 25 kwietnia 2007 roku w Poznaniu, na terenie targów DREMA-FURNICA 2007
odbyło się coroczne Walne Zebranie członków Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza
FSC-Polska”. Obok formalnych punktów tegoroczne zebranie było poświęcone tematyce
stosowania w lasach Polski środków chemicznych, które znajdują się na liście substancji
zakazanych w lasach posiadających certyfikat. Członkowie FSC-Polska, z uwagi na złożoną

i trudną merytorycznie tematykę postanowili powołać osobny zespół zadaniowy, który mógł-
by zająć się rozwiązaniem tego trudnego i kontrowersyjnego zagadnienia. Kolejnym tema-
tem obrad był problem niedostosowania praktyki gospodarczej w lasach polskich do stan-
dardów FSC, co skutkować może zawieszeniami certyfikatów FSC. Zwrócono uwagę, że
sytuację komplikuje fakt stosowania dwóch, zróżnicowanych wersji standardów FSC przez
jednostki certyfikujące, jak również różny poziom stanowczości oceny monitorowanej go-
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spodarki leśnej. Członkowie FSC-Polska stwierdzili, iż konieczna jest współpraca wszystkich
zainteresowanych stron, w tym przedstawicieli FSC-Polska, certyfikowanych podmiotów, jak

i organizacji FSC w celu ujednolicenia stosowanych standardów. Ponadto SPPDwP zgłosiło
wniosek o zajęcie stanowiska w sprawie wykorzystywania zasobów drzewnych w Polsce na
potrzeby energetyki odnawialnej. Mimo przedłożenia jasnego brzmienia uchwały, przedsta-
wiciele Administracji Lasów Państwowych sprzeciwili się ograniczaniu kanałów sprzedaży
drewnai dyskusja została zerwana.

Podczas Zebrania obecni byli również przedstawiciele innych inicjatyw krajowych FSC w
Europie (Słowacja, Wielka Brytania, Włochy), oraz Koordynator projektu Partnerstwo dla
Biznesu w Europie, Liviu Amariei (FSC International Center). Pan Liviu przedstawił podsta-
wowe założenia projektu w tym ofertę FSC skierowaną do polskich firm.

Podczas całej imprezy targowej zarówno FSC-Polska jak i SPPDwP miały stoisko wy-
stawiennicze zorganizowane przez Polską izbę Gospodarczą Przemysłu Drzewnego w
ramach tzw. wyspy stowarzyszeń.

Robert Knysak



Z PRZEMYSŁU PŁYT DREWNOPOCHODNYCH

Pożar rozdzielni w Koniecpolskich Zakładach Płyt
Pilśniowych S.A.

W dniu 24.03.2007r. około godz. 8.00 miał miejsce pożar rozdzielni 6KkV w Koniecpolskich
Zakładach Płyt Pilśniowych S.A. w Koniecpolu. W/w rozdzielnia to wewnatrzzakładowa
dwusekcyjna rozdzielnia silnikowa, z której zasilane były wszystkie silniki główne defibrato-
rówi rafinatorów na hali rozwłókniania. Łączna moc zainstalowana rozdzielni wynosiła około
8MW. Przyczyną pożaru było pęknięcie izolatora na wyłączniku mocy jednego z defibrato-
rów, co doprowadziło do zwarcia a następnie do pożaru. Doszczętnemu spaleniu uległy trzy
pola wyłącznikowe, natomiast skutkiem pożaru było wyłączenie hali rozwłókniania na okres
dwóch tygodni. Całkowite straty w aparaturze wewnatrz rozdzielni i okablowaniu po stronie
średniegoi niskiego napięcia oszacowano na około 700tys. zł.

Marek Rak

Pożar magazynu płyt w Czarnkowie
W dniu 11 maja 2007r., około godz. 3:00 wybuchł pożar w jednej z hal magazynowych

zakładu STEICO S.A. w Czarnkowie. Całkowitemu spaleniu uległa hala oraz wyroby gotowe
w ilości ok. 3.200 Mg, co stanowi produkcję ok. 10-12 dni. Ponadto nieznacznemu uszko-
dzeniu uległa ściana sąsiedniej hali produkcyjnej i w niewielkim zakresie druga wiata maga-
zynowa w budowie. Mienie uszkodzone objęte było ochroną ubezpieczeniową PZU S.A.

Obecnie nie jest znana przyczyna pożaru. Jest ona ustalana przez organy dochodzeniowe i
biegłych rzeczoznawców.

Szacunkowe koszty odbudowy hali określono na ponad 4 mln zł., zaś straty wyrobów

gotowych — na ok. 5,5 mln zł.

Podkreślenia wymaga fakt, iż powyższe zdarzenie nie wpłynie na płynność finansową
STEICO S.A.

Tomasz Łucjan
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Problem emisji ditlenku węgla na tle Krajowego Planu
Rozdziału Uprawnień do Emisji CO,

Komisja Europejska dnia 26 marca br. zredukowała o 26,7% zaproponowany dla Polski
na lata 2008-2012 limit emisji ditlenku węgla. Powodem wprowadzenia przez Komisję Euro-
pejską limitów na emisję była m.in. chęć zmuszenia przedsiębiorstw do inwestowania w

nowe, przyjazne środowisku technologie.
W li Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień (KPRU) Polska wnioskowała o prawo do

emisji ponad 284 milionów ton rocznie tego gazu. Tymczasem Komisja Europejska zgodziła
się tylko na 208,5 mln Mg. Polska podtrzymuje zawarte w KPRUI stwierdzenia, że w ra-
mach Protokołu z Kioto zobowiązuje się do redukcji wielkości emisji sześciu gazów cieplar-
nianych (GHG - GreenHouse Gases) w latach 2008-2012 o 6% w stosunku do poziomu
bazowego, którym jest rok 1988. Wyniki krajowej inwentaryzacji emisji wykazały łączną
emisję CO>, CH; i NżO w roku 1988 na poziomie 586,9 mln Mg równoważnej emisji CO,
oraz łączną emisję PFCs (perfluorowęglowodory), HFCs (fluorowęglowodory) i SF6 (sze-
ściofluorek siarki) w roku 1995 na poziomie 0,8 mln Mg równoważnej wielkości emisji CO,.
Na tej podstawie wyznaczono limit krajowej emisji sześciu GHG. Limit krajowej emisji sze-
ściu GHG w latach 2008-2012 wynosi średniorocznie 551,7 mln Mg równoważnej emisji
cO..

Całkowita liczba uprawnień do emisji, przeznaczona do rozdziału, stanowi sumę sekto-
rowych przydziałów, krajowej rezerwy na nowe instalacje oraz puli przeznaczonej na aukcje.
Całkowita liczba uprawnień do emisji w latach 2008-2012 wynosi średniorocznie 259 692
421 Mg uprawnień. Przy rozdziale uprawnień KASHUE przyjął zasadę grupowania instalacji
w sektory, przyjętej według działalności rynkowej sektorów.

Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do Emisji CO; jest dokumentem, w którym przedsta-
wione zostały m.in. cele i wymagania dyrektywy nr 2003/87/WE odnośnie KPRUII, przegląd
polityk i strategii dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych, historyczny i prognozo-
wany wzrost Produktu Krajowego Brutto. Podstawą do określenia liczby uprawnień w II

KPRU są przyjęta prognoza wzrostu PKB oraz prognoza rozwoju gospodarki. W tablicy 1

przedstawiono wzrost PKB w latach 2006-2015, na wykresie 1 wzrost w latach 1990-2012.
Według wypowiedzi Barbary Hellferich, odpowiedzialnej za środowisko rzeczniczki KE,

redukcja proponowanego przez Polskę poziomu emisji ditlenku węgla nie zagraża polskie-
mu przemysłowi i rozwojowi polskiej gospodarki, wręcz przeciwnie zachęci to firmy do inwe-

stowania w czyste technologie przy zachowaniu swojej konkurencyjności. Pozwoli to wywią-
zać się Unii Europejskiej z celów przyjętych w ramach Protokołuz Kioto.

Zgodnie z decyzją Komisji, ograniczenia przydzielonych limitów emisji należy spodziewać
się dla wszystkich branż, które objęte są systemem handlu. Firmyi instytucje, które objęte

są systemem występowały do Krajowego Administratora z prośbą o zmianę decyzji i postu-
lowali o nie zmniejszanie przydzielonych limitów.
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Tablica 1

Rok 2006|2007|2008|2009|2010|2011|2012|2013|2014|2015
Zmiany PKB [%]|6,1 5,59|6,21|5,62|6,98|5,97|5,94|6,56|3,08|3,30

Wzrost PKB

o

LATA

Wykres 1
Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce w imieniu swoich człon-

ków kilkakrotnie wysyłało pisma oraz uczestniczyło w spotkaniach organizowanych przez
KASHUE.

W związku z pracami na projektem KPRUII, w dniu 18 maja br. na stronie internetowej
Ministerstwa Środowiska przedstawione zostały do konsultacji społecznych: Krajowy Plan

Rozdziału Uprawnień do Emisji CO, na lata 2008-2012, Propozycja KPRU na lata 2008-
2012 oraz zestawienie projektów podlegających mechanizmowi wspólnych wdrożeń.

Z wiadomości uzyskanych dn. 22.05 br. z portalu internetowego biznes.onet.pl, wynika,
że KE obniżyła limity prawie wszystkim nowoprzyjętym do UE krajom. Łotwa ma zmniejszo-
ny limit o 57 procent, Litwa o 46 procent, Słowacja o 21, a Czechy o 16 procent. Praga zło-

żyła skargę do Trybunału Europejskiego, inne kraje taką skargę już zapowiedziały.

Źródła:
Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do Emisji CO; (Projekt maj 2007)
Aktualności SPPDwPnr 5/2007 (60)

http://biznes.onet.pl/0,1539481,wiadomosci.html

A.F.
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Ocena nowych zasad sprzedaży drewna wprowadzonych
przez DGLP Zarządzeniem nr52 z dn. 23.10. 2006r.

Zarządzeniem nr 52 z dn. 23 października 2006 roku Dyrektor Generalny Lasów
Państwowych, Andrzej Matysiak wprowadził nowelizację dotychczasowych zasad sprzedaży
drewna. Nowelizacja miała zapewnić m.in. jednakowe warunki dla wszystkich nabywców
surowca drzewnego i równy dostęp do surowca dla wszystkich kupujących. Nowe zasady
dotyczyły zakupów od początku 2007 roku. Po pół roku funkcjonowania nowego systemu
zauważyć można liczne braki i nieścisłości.

Dotychczasowa współpraca pomiędzy Lasami Państwowymi (LP) a zakładami prze-
mysłu drzewnego oparta była na wzajemnym zrozumieniu i możliwości prowadzenia nego-
cjacji. Przemysł płyt drewnopochodnych był dobrym partnerem handlowym LP. Sprawdzała
się współpraca oparta na dobrej znajomości potrzeb odbiorcy. Obietnice twórców systemu,
że o wielkości sprzedaży drewna będą decydować takie kryteria, jak długoletnia współpraca
i terminowe wywiązywanie się z płatności okazały się bez pokrycia. W bieżącym roku nie
został osiągnięty założony przez LP cel, czyli sprzedaż drewna klientom na podobnym po-
ziomie i w tych samych Nadleśnictwach, jak w latach poprzednich. Żeby to poprawić nale-
żałoby bardziej uszczelnić system sprzedaży drewna.

Nowysystem wydaje się nie spełniać założonych celów. Tradycyjni odbiorcy, pomimo
wieloletniego stażu na rynku są traktowani jako anonimowi odbiorcy. Jak wynika z licznych
sygnałów otrzymywanych od członków Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochod-
nych w Polsce, nowe firmy wypatrujące dobrej koniunktury na rynku są często lepiej trakto-

wane, niż odbiorcy tradycyjni.
Brak możliwości zawierania umów długoletnich ze sprawdzonymi od wielu lat, funk-

cjonującymi na rynku podmiotami uniemożliwia tworzenie strategii rozwoju w fabrykach płyt
drewnopochodnych, a co za tym idzie podejmowania perspektywicznych decyzji o nowych
inwestycjach niezbędnych dla dalszego rozwoju.

Ograniczona została swoboda w zakupie asortymentów drewna. Nie jest możliwe al-

ternatywne wybranie surowca, co zawęża możliwość pokrycia potrzeb. Dodatkowym utrud-
nieniem jest obowiązek przekazywania do regionalnych Dyrekcji LP gwarancji bankowych.
Podnosi to dodatkowo koszty zakupu drewna, co następnie negatywnie wpływa na ekono-
mikę fabryk. Ponadto w wielu RDLP gwarancje są przypisywane do poszczególnych nadle-
śnictw i są wiązane z konkretnymi umowami.

Według odbiorców drewna, w tym przemysłu celulozowo-papierniczego, z klientami

strategicznymi Lasów Państwowych prowadzone powinny być rozmowy indywidualne, bez
zakupu drewna w portalu ieśno-drzewnym; powinny zostać zmniejszone ilości kryteriów

ocen, co zwiększyłoby przejrzystość punktacji. Powinno nastąpić ograniczenie ilości przy-
rzeczeń surowcowych, zaostrzenie kryteriów ocen oraz udzielenie gwarancji na drewno dla

największych odbiorców.
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Dużo zastrzeżeń budzi również skład Komisji Leśno-Drzewnej. Według propozycji przed-
stawicieli przemysłu, Komisja powinna liczyć nie więcej niż 20 osóbi składać się z przed-
stawicieli LP, przemysłu i strony trzeciej (np. przedst. strony rządowej, nauki). Przemysł
celulozowo-papierniczy proponuje również wyodrębnienie surowca tylko dla grup maso-
wych, m.in. dla płyt drewnopochodnych, przemysłu cel-pap. oraz proponuje sprzedaż po-
przez rokowania na poziomie DGLP lub RDLP.

Organizacje i Stowarzyszenia branżowe nosząsię z zamiarem wystosowania wspólnego
pisma do Ministerstwa Środowiska oraz do Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z
prośbą o rozważenie możliwości większego pozyskania drewna dla potrzeb przemysłu.
Przemysł płyt drewnopochodnych jest bazą surowcową dla wielu innych dziedzin gospodar-
ki, w tym przemysłu meblarskiego, opakowań czy budownictwa. W ostatnich latach Polska
osiągnęła pozycję międzynarodowego mocarstwa meblarskiego, stając się czwartymwskali
światowej eksporterem mebli. Nieuwzględnienie potrzeb surowcowych przemysłu płyt drew-

nopochodnych będzie skutkować załamaniem się nie tylko rozwoju przemysłu płytowego,
lecz także załamaniem się branż bazujących na płytach.

Klienci LP zrzeszeni w Polskiej Izbie Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, niezadowole-
ni z obecnych zasad skierowali wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W

efekcie UOKiK wystosował m.in. do zakładów płyt drewnopochodnych ankietę dotyczącą
konkurencji na polskim rynku drewna.
Na razie nie wiadomo, jakie będą dalsze skutki toczącychsię postępowań.

Agnieszka Fierek
Na podstawie uwag otrzymanych od zakładów płyt drewnopochodnych
oraz przedstawicieli przemysłu celulłozowo-papierniczego.

Rosja podwyższa cła wywozowe na drewno okrągłe
Według informacji przekazanych przez Fińskie Stowarzyszenie Przemysłu Leśnego

(FFIF) rząd Rosji zdecydował, że cła wywozowe na drewno okrągłe zostaną podniesione od
1 lipca 2007 r. Mają one wzrosnąćz dotychczasowych 4 euro/m* do co najmniej 10 euro/m*.

Wyłączone z tego ma być cienkie drewno brzozowe o średnicy poniżej 15 cm. Na drewno
osikowe, którego wywóz nie był dotychczas obłożony żadnymi opłatami będzie nałożone od
lata b.r. cło w wysokości 5 euro/m'.

Od kwietnia 2008 r. cła mają wzrosnąć do 15 euro/m*, a od początku 2009r. — do 50 eu-
ro/m?, co prawdopodobnie pociągnie za sobą krach eksportu.

Według oceny FFIF cła te pozostają w sprzeczności z celami i zasadami Światowej Or-

ganizacji Handlu, której Rosja nie jest co prawda członkiem, ale o wstąpienie do której wła-

śnie się stara.
Finlandia jest bardzo zaniepokojona tym obrotem spraw, ponieważ musi dla zaspokojenia

potrzeb swego przemysłu drzewnego importować (dane dla 2005 r.) ok. 18 mln m* drewna
okrągłego, z czego większa część pochodzi z Rosji. Również dla Niemiec Rosja jest naj-

ważniejszym dostawcą okrągłego drewna iglastego. Do końca listopada 2006 r zaimporto-
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wano z tego kierunku 614 tys. m* tego surowca (o 55% więcej aniżeli od stycznia do listo-
pada 2005 r.).

Zamierzone podwyższenie ceł było przez Rosję zapowiadane już wcześniej, przy czym
jako uzasadnienie podawano konieczność rozbudowy własnych zdolności przerobowych.

W.O.
Wg: Holz Zentralblatt 2007, nr 7, str. tytułowa.

Zrębki dla Europy z Kanady
10 stycznia 2007 r. zacumował w Niemczech,w porcie Brake (miasto położone u ujścia

Wezery, niedaleko od Bremenhaven) statek „Forest Pioneer”, o długości 220 m z ładunkiem
120 tys. m* (ok. 41 tys. Mg) zrębków klonowychi brzozowych. Statek przybył z Halifaxu w
Kanadzie.

Zrebki były wyładowywane za pomocą trzech żurawi pokładowych, z których każdy wy-
posażony był w chwytak, zabierający za jednym razem 12 m zrębków. Były one wysypywa-
ne na statku na przenośnik taśmowy, który transportował je na nadbrzeże, skąd samocho-
dami przewożone były na plac magazynowy. Tutaj zrębki formowane były w hałdy o wyso-
kości 8 do 10 m, zawierające 10 do 12 tys. Mg surowca. Wyładunekstatku trwał pięć dni.

Odbiorcami zrębków były zakłady celulozowo-papiernicze i płyt wiórowych w Niemczech,
Belgii, Holandii i Austrii, dokąd przewożonoje transportem kołowym, szynowym, lub wod-
nym.

WO.
Wg: Holz-Zentralblatt 2007, nr 3, str. 88.

Firma Bruks Klóckner Wood Technology GmbH oferuje
nową rębarkę bębnową

Nowa rębarka przeznaczona jest do otrzymywania bardzo krótkich, o jednakowych wy-
miarach zrębków (tzw. mikrozrębków), które po wysuszeniu i dodatkowym rozdrobnieniu
przeznaczone są do produkcji peletów.

W urządzeniu tym, rozdrabniane mogą być kłody o maksymalnej średnicy 600 mm i dłu-

gości 5 m. Wydajność rębarki wynosi 60 Mg mikrozrębków o długości 4 mm na godzinę.
Długość ta może być regulowana w granicach od 4 mm do 12 mm.

Nowa rębarka, której średnica bębna wynosi 2000 mm bardzo upraszcza proces produk-
cji peletów, ponieważ otrzymywane zrębki wymagają tylko jednokrotnego, dodatkowego
rozdrobnienia.

Dotychczas stosowana technologia polega najpierw na rozdrabnianiu wstępnym surowca
na zrębki o długości 20-25 mm, przepuszczaniu ich przez młyn młotkowy, gdzie osiągają
długość 4-6 mm i na rozdrabnianiu końcowym, w którym doprowadzane są do wymiarów 2-

3 mm. Proces suszenia jest tu realizowany po pierwszym, drugim, lub po trzecim stopniu
rozdrabniania.
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Firma Bruks Klóckner produkowała już przedtem rębarki do mikrozrębków, jednak ma-
szyny te przeznaczone były dla przemysłu spożywczego. Miały one wydajność w granicach
zaledwie 1 do 2 Mg/h przy średnicy bębna 580 mm.

W.O.
Wg: W. Schweinsberg: „Bruks Klóckner stellt neuen Trommelhacker vor".
Holz Zentralblatt 2007, nr6, str. 162

Czy spalanie drewna w piecach domowychjest
niebezpieczne dla zdrowia?

Forsowanie drewna jako materiału opałowego w indywidualnych piecach domowych mo-
że być niebezpieczne dla zdrowia szczególnie w gęsto zasiedlonych, nieprzewiewnych doli-
nach górskich. Podwyższone stężenie wydzielających się przy paleniu mikrocząstek pyło-
wych może prowadzić do znacznego wzrostu zachorowań i przedwczesnych zgonów.

Takie zagrożenie przedstawione zostało w Insbruku (Austria) na konferencji prasowej
stowarzyszenia „Lekarze za Zdrowym Środowiskiem”. Podano na przykład, że zastąpienie
wszystkich olejowych urządzeń grzewczych w dolinie rzeki Inn w Tyrolu przez urządzenia
opalane drewnem pociągnęłoby za sobą po roku 2015, przy zamieszkującej tam ludności w

liczbie 360 tys. 53 dodatkowe przypadki śmierci, nie licząc wielu zachorowań wymagających
hospitalizowania.

Na podstawie przeprowadzonych badań wyliczono, że w takiej sytuacji emisja CO, spa-
dłaby co prawda o 76%, ale ilość mikrocząstek pyłowych wzrosłaby o 88% a zawartość NO,
zwiększyłabysię o 34%.

Cząstki pyłu powstające przy spalaniu drewna mają własności trujące dla komórek orga-
nizmu ludzkiego i uszkadzają mechanizm przekazywania cech dziedzicznych. Przenikają
one nawet przez zamknięte okna. Mogą powodować zaburzenia pracy serca, sprzyjać za-
padalności na astmę, bronchit, sprzyjać infekcjom dróg oddechowych itp.

Pomimo braku szeroko zakrojonych badań epidemiologicznych można założyć, że nie-

bezpieczeństwa wynikające z oddziaływania pyłów zawartych w gazach spalinowych drew-

na są takie same, jak w przypadku innych, podobnych mikrocząstek pyłowych.
Jednakże inne badania wykazały, że w nowoczesnych paleniskach, gdzie spalanie drew-

na zachodzi prawie całkowicie (t.j. do CO>i HO — W.O.) szkodliwość mikropyłu jest 5 do 10

razy mniejsza niż szkodliwość sadzy zawartej w gazach spalinowychsilnika Diesla. Pył
składa się tu głównie z soli nieorganicznych, które w drogach oddechowych w większości
się rozpuszczają i nie wykazują reaktywności biologicznej. Paleniska takie istnieją np. w

nowoczesnych kotłach przeznaczonych do spalania peletów.
Najlepiej, aby drewno i w ogóle biomasa były spalane w centralnych kotłowniach, posia-

dających odpowiednie urządzenia do oczyszczania spalin, a nie w indwidualnych piecach
tradycyjnych, gdzie instalacje takie byłyby nieefektywne.
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Badania przeprowadzone w Szwajcarii, Austrii i w Niemczech wykazały, że emisja pyłów
z nowoczesnych kotłów przeznaczonych dla peletów kształtuje się na poziomie zbliżonym
do emisji powstającej przy spalaniu oleju opałowego i zawiera się w granicach 5 do 20
mg/Nm..

WO.
Wg: Holz-Zentralblatt 2007, nr 3, str. 93.

Nanotechnologia dla przemysłu mebiarskiego
Problemy związane z nanotechnologią były już przez nas poruszane i dlatego

czytelników, którzy chcieliby zapoznać się bliżej z tą problematyką odsyłamy do
materiałów, które ukazały się w Biul. Inform. Nr 3-4/2005 str.191-196 i 197-198
oraz w Biul. Inform. 3-4/2006, str. 109-115.

Red.

Jakość powierzchni mebla ma dla użytkownika bardzo ważne znaczenie. Poza funkcjo-
nalnością powinna ona decydować o dobrym wyglądzie wyrobui ułatwiać jego czyszczenie.

Nanotechnologia umożliwia osiąganie wielu różnych celów: zwiększa odporność po-
wierzchni na zarysowania, na działanie światła, nadaje jej własności bakterio- i grzybobój-
cze, umożliwia zmianę zabarwienia itp. Powłoka zawierająca nanoczastki jest dla oka ludz-

kiego zupełnie niewidoczna. Drewno pokryte nią może sprawiać wrażenie drewna natural-
nego, nie poddanego żadnej obróbce wykończeniowej.

Na rynku sąjuż dostępne różne preparaty zawierające nanocząstki.
Firma BYK z Westfalii oferuje środki w postaci płynnej, które w prosty sposób mogą być

mieszanez lakierami nie wpływając praktycznie na ich właściwości przy stosowaniu różnych
technik nanoszenia.

Lakiery austriackiej firmy Adler, zawierające nanocząstki srebra mają działanie antybak-
teryjne, inne zaś, stosowane w materiałach podłogowych zapewniają wysoką odporność na
ścieranie i równie wysoką odpornośćna działanie wody.

Firma Resopal oferuje środek ochronny „Nanoinduro”, który użytkownik nanosi za pomą-
cą specjalnej ściereczki. Po wyschnięciu i utwardzeniu zabezpiecza on powierzchnię przed
wchodzeniem w nią cieczy, tłuszczu i brudu. Nanoczastki łączą się trwale z materiałem i

zamykają jego pory. Powierzchnię mebla znacznie łatwiej się czyści i pozostaje ona dłużej w
należytym stanie.

Niszczenia bakterii, pleśni, zarodników grzybów itp. dokonują nanocząstki srebra, wystę-
pujące na powierzchni w postaci jonów. Ze względu na znikome wymiary cząstek zużycie
srebra jest bardzo małe, natomiast ich działanie jest długotrwałe w przeciwieństwie do kon-

wencjonalnych sposobów mycia i czyszczenia za pomocą wody i różnych środków myją-

cychi dezynfekujących.
Nanotechnologia pozwala na świadome dobieranie i łączenie pożądanych cech po-

wierzchni.
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Tak na przykład można zabezpieczyć meble ogrodowe przed działaniem deszczu, lub
śniegu i jednocześnie pozwolić na przechodzenie przez powłokę promieni słonecznych
powodujących szarzenie drewna — efekt pożądany przez niektórych użytkowników.

Liście niektórych roślin, u nas na przykład tulipanów, czy trzciny charakteryzują się nad-
zwyczaj małą zwilżalnością. Woda na ich powierzchni formuje się w postaci kulistych kropel,
które natychmiast spływają zabierając ze sobą cząstki pyłu i innych zanieczyszczeń. Po-
dobny efekt czyszczący można osiągnąć stosując odpowiednie nanocząstki na powierzch-
niach narażonych na działanie opadów deszczui śniegu.

Za pomocą nanotechnologii uzyskać też można pewne efekty estetyczne. Stosując mia-
nowicie określone zestawienia różnych nanocząstek otrzymuje się efekt fluorescencyjny.

Nanocząstki mają wymiary mniejsze od długości fal światła widzialnego. Diatego rozpra-
szają one światło, pozostają niewidoczne i nie zmieniają tym samym wyglądu pokrytego
nimi materiału. Zmieniają jednak w istotny sposób jego własności powierzchniowe. Na

przedmiotach wykonanych na przykład ze szkła, czy ze stali nierdzewnej nie będą widoczne
ślady odcisków palców. Mogą być one uwidocznione tylko pod działaniem odpowiednich
środków stosowanych w kryminologii.

Materiał, który zostaje rozdrobniony do postaci nanocząstek zmienia na ogół swoje wła-
ściwości. Tak np. substancje nierozpuszczalne stają się rozpuszczalne, inne zmieniają
swoje zabarwienie itp.

W nanocząstkach inny jest aniżeli w materiale wyjściowym stosunek ich masy do po-
wierzchni zewnętrznej — powierzchnia czynna jest tu o wiele większa i cząstki są bardziej
reaktywne. Z wielu względówjest to pożądane,ale może też mieć szkodliwe następstwa.

Tak na przykład nanocząstki przy wdychaniu przenikają głęboko do płuc a nawetdokrwii
tu mogą wyrządzić wiele szkód. Dotyczy to jednak tylko cząstek w wolnej postaci i osób
pracujących przyich otrzymywaniu. Osoby te muszą być specjalnie chronione. Cząstki za-
warte w preparatach znajdujących się na rynku, a także w lakierach i farbach są zupełnie
bezpieczne.

WO.
Wg: Sandra Makowski: „Was bringt die Nanotechnologie der Móbelindustrie”.
Holz-Zentralblatt, 2007, nr 2, str. 67-68.

Nowe tworzywo drzewne „Plato”
Nazwa tego tworzywa została utworzona z pierwszych liter rozwiniętej nazwy angielskiej:

Proving Lasting Advanced Timber Option. Technologia została opracowana przez znaną
firmę Royal Dutch Shell przy okazji prowadzenia przez nią badań nad hydrotermicznym
przerobem biomasy na paliwo ciekłe. Składa się ona z czterech etapów: Drewno

1)hydrotermoliza  2)suszenie 3)utwardzanie  4)kondycjonowanie.
Hydrotermoliza: Drewno jest ogrzewane parą do temperatury 150-180*C przy ciśnieniu 6-

8 bar (0,6-0,8 MPa) w czasie 4-5 godzin. Wilgotność początkowa drewna wynosi 14-20%ipodczas wyżej wymienionej obróbki zmniejsza się tylko nieznacznie. W tym czasie ma miej-
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sce degradacja hemiceluloz z utworzeniem związków aldehydowych i kwasowych oraz ak-
tywacja ligniny. Celuloza pozostaje w stanie nienaruszonym.

Suszenie: Uaktywnione drewno jest następnie suszone w konwencjonalnej suszarce do
wilgotności 8-10%. Ten etap trwa od 5 dni do trzech tygodni.

Utwardzanie: Wysuszone drewno poddawane jest obróbce termicznej na sucho w tempe-
raturze 150*C do 190*C przez 12 do 16 godzin. W tym czasie zachodzą reakcje chemiczne
między produktami rozkładu hemiceluloz i uaktywnioną ligniną. Drewno po przejściu tego
etapu procesu ma wilgotność poniżej 1%.

Kondycjonowanie: Na tym etapie doprowadza się materiał w komorach do wilgotności 4-
6%, co trwa około 3 dni.

Jak podano wyżej, podczas hydrotermolizy następuje aktywacja ligniny i degradacja he-
miceluloz (odszczepianie grup acetylowych, tworzenie się furfuralu itd.). W drugim stadium
procesu zachodzi autokondensacja ligniny dzięki tworzeniu się wiązań metylenowych mię-
dzy pierścieniami aromatycznymi, jak też dalsza degradacja hemiceluloz.

Obecnie istnieje jeden zakład produkujący tworzywo „Plato”, zlokalizowany w Arnhem, w
Holandii, o zdolności produkcyjnej 35 tys. m*/rok. Aktualna roczna produkcja wynosi 12 tys.
m?. Zakład wyposażony jest w dwa kwasoodporne autokiawy o długości 20 m, mogące
pomieścić 20 m? surowca. Służą one do przeprowadzania procesu hydrotermolizy. Suszenie
odbywa się w 8 komorach, mieszczących 160 m* drewna, a utwardzanie — w jednym urzą-
dzeniu o pojemności 80 m*. Przerabiane gatunki, to świerk, sosna, jodła, topola i brzoza.
Niektóre z nich, jak na przykład świerk, są trudne w obróbce na poszczególnych etapach.

W czasie termicznej obróbki drewna powstają odpady w postaci ciekłych i lotnych związ-
ków organicznych. Są one odprowadzane do biologicznej oczyszczalni ścieków.

Zużycie energii na wyprodukowanie 1 kg tworzywa wynosi 2,8 MJ przy kosztach produk-
cji ok. 150 euro/m*. Zakład przewidziany na roczną produkcję 75 tys. m* wymagałby zain-
westowania 10-15 min euro.

Firma „Plato Wood” pracuje obecnie nad zastosowaniem drewna poddanego opisanej
wyżej obróbce do wytwarzania wiórów na płyty wiórowe oraz fornirówi sklejki.

Tworzywo „Plato” w postaci drewna litego ma barwę ciemnobrązowąi jest stosowane na
meble ogrodowe, płoty, szalunki zewnętrzne, ramy okiennei drzwi.

Moduł sprężystości tego tworzywa jest wyższy o maks. 10% od modułu drewna wyjścio-

wego,ale jego wytrzymałość na zginanie jest mniejsza o 5% do 20%. Ma ono zwiększoną
odporność na działanie grzybów niszczących drewno. Jego wilgotność równoważna jest w
zależności od gatunku drewnai parametrów obróbki mniejsza o 30-40% od surowca wyj-
ściowego. Tworzywo *Plato” łatwo poddaje się malowaniu farbami alkidowyniii jest łatwe w
obróbce mechanicznej.

W.O.
Wg;C. A. S. Hill: „Wood Modification. Chemical, Thermal and Other Processes",
John Wiley 8 Sons, Ltd. Chichester 2006, str. 179-181.
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Drewno acetylowane „Accoya” produkcji firmy „Titan
Wood”zdobywa nowerynki zbytu

Firma „Titan Wood” (patrz Biul. Inform. OBRPPD nr 3-4/2004, str. 149) produkująca
drewno acetylowane pod nazwą „Accoya” wygrała przetarg na dostarczenie materiału kon-

strukcyjnego do budowy w Holandii dwóch mostów drogowych, przeznaczonych na duże
obciążenia. Przewidywane zużycie drewna 'Accoya" wyniesie tu 1200 m*.

Mosty, które będą przecinać autostradę A7 na wysokości 20 m w pobliżu miejscowości
Sneek mają mieć długość 40 m każdy. Pierwszy z nich zbudowany zostanie w 2008 r. a
drugi — w 2009 r. według projektów holenderskich architektów Hansa Achterboscha, Alexa

van den Belda i Haiko Meijera. Elementy konstrukcyjne wykonane zostaną z klejonego
drewna acetylowanego. Drewnoto, jak wiadomo, nie zawiera żadnych toksycznych związ-
ków, jest odporne na działanie wodyi, co za tym idzie, jest stabilne wymiarowo. Jest też ono
odporne na działanie grzybów i owadów i nie zmienia naturalnego zabarwienia pod wpły-
wem promieni słonecznych (bliższe informacje patrz Biul. Inform. OBRPD nr 3-4/2004, str.
142 i 149 oraz nr 1-2/2005, str. 19-21).

Mosty te są pierwszą konstrukcją wielkowymiarową z drewna „Accoya”, które dotychczas
było stosowane głównie na ramy okienne, drzwi, fasady budynkówi tarasy. Realizowana
budowa mostów otwiera dla tego materiału nowe obszary zastosowań w budownictwie.

W.O.
Wg: Bauen + Holz, 2 Mórz 2007, str. 10
Dodatek do Holz Zentralblatt 2007, nr 9)



INFORMACJE

Rada Naukowa OBRPPD V kadencji
Kadencja obecnie działającej Rady Naukowej OBRPPD kończy się 31 maja 2007 roku.

W związku z tym Rada na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2007 roku zatwierdziła nowy
regulamin wyborów, na podstawie którego ustalony został skład Komisji Skrutacyjnej w
osobach:

— Irena Dembek,
— Bogusław Lewiński.

Komisja Skrutacyjna opracowała harmonogram wyborów oraz zorganizowała zebrania
informacyjne dla całej załogi OBRPPD. Załoga zgłosiła w sumie 14 kandydatur na 12 miejsc

w Radzie Naukowej. Głosowanie zostało przeprowadzone zgodnie z harmonogramem w
dniach od 11 do 18 kwietnia 2007r.

Rada Naukowa V kadencii wybrana na okres od 1 czerwca 2007 roku do 31 maja 2011
roku ma następujący skład — w układzie alfabetycznym:

dr hab. Piotr Borysiuk
mgr inż. Leszek Danecki

prof. dr hab. Jan Hupka
mgr inż. Tadeusz Kosień
mgr inż. Tomasz Łucjan

mgr inż. Mirosława Mrozek
techn. Roman Narloch

prof. dr hab. Danuta Nicewicz
prof. dr hab. Włodzimierz Oniśko

inż. Dariusz Orlikowski
doc. dr Władysław Strykowski

mgr inż. Paweł Wyrzykowski

Ukonstytuowanie się nowej Rady Naukowej tj. wybór przewodniczącego, zastępcy i se-
kretarza nastąpi na pierwszym jej posiedzeniu.

RoK
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Jubileusz 80-lecia czł. rzecz. PAN, dr h.c., prof. dr hab.
Ryszarda Babickiego

Dna 10 stycznia 2007r. odbyła się w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu uroczy-
stość jubileuszowa, poświęcona wieloletniemu dyrektorowi tej Instytucji, profesorowi Ry-
szardowi Babickiemu.

Profesor Ryszard Babicki urodził się 1 stycznia 1927 r. w Baranowiczach. W wieku 17 lat
wstąpił ochotniczo w szeregi Ludowego Wojska Poiskiego. W 1946 r., po demobilizacji,
podjął naukę w liceum ogólnokształcącym a następnie studia na Wydziale Rolniczo-Leśnym
Uniwersytetu Poznańskiego. Ukończył je w roku 1952 uzyskując stopień magistra inżyniera

leśnictwa. Podczas studiów, dzięki zetknięciu się z takimi indywidualnościami naukowymi,
jak prof. prof. T. Perkitny i St. Prosiński zainteresował się żywo technologią drewna, a w
szczególności chemią i chemiczną technologią drewna.

Od roku 1953 aż do przejścia na emeryturę w 1991 r. pracował w Instytucie Technologii
Drewna w Poznaniu, gdzie od 1970r. pełnił aż do końca funkcję dyrektora.

W działalności naukowejprof. R. Babicki zajmował się hydrolizą i termolizą drewna, prze-
robem żywicy balsamicznej i ekstrakcyjnej, oleju talowego, usziachetnianiem produktów
żywicznych i badaniem właściwości chemicznych drewna.

Jego wybitne osiągnięcia naukowe w tych dziedzinach znalazły wyraz w ponad 200 pu-
blikacjach, opracowaniach i patentach.

Były one podstawą zdobycia przez Profesora wszystkich tytułów i zaszczytów nauko-
wych, łącznie z najwyższymi: w 1983 r. wybrany On został na członka korespondenta a w

1994 r — na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk. W 2000r. został też odznaczo-
ny najwyższym wyróżnieniem Wydziału Nauk Rolniczych i Weterynaryjnych PAN - Meda-
lem im. Michała Oczapowskiego. W 2004 r. Jego macierzysta Uczelnia — Akademia Rolni-

cza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu nadała Mu tytuł doktora honoris causa.
Przez ponad 20 lat prof. R. Babicki przewodniczył Komitetowi Technologii Drewna PAN,

którego od 1996 r jest Przewodniczącym Honorowym.
Nie sposób tu wymienić wszystkich dziedzin działalności naukowo-organizacyjnej i spo-

łecznej Profesora, który w dalszym ciągu, będąc w dobrej formie bierze żywy udział zarów-
no w pracach Instytutu jako konsultant, jak też w pracach innych organizacji.

Dlatego też uroczystość jubileuszowa zgromadziła bardzo wielu uczestników. Po oficjal-
nych wystąpieniach oczekiwali oni w długiej kolejce, aby osobiście złożyć Jubilatowi gratula-
cje i życzenia zdrowia oraz wielu lat dalszej, owocnejdziałalności.

Ze strony OBRPPD w Czarnej Wodzie gratulacje wraz z uroczystym adresem i wiązanką
kwiatów złożyli: dyrektor, mgr inż. M. A. Hikiert oraz niżej podpisany.

Z okazji Jubileuszu Instytut Technologii Drewna wydał poświęconą Jubilatowi obszerną
monografię, zawierającą artykuły 32 autorów, której omówienie zamieszczamy na końcu
niniejszego numeru Biuletynu.

Włodzimierz Oniśko
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Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Prof. dr hab. Zbigniew Morze (1928-2007)
Dnia 24 kwietnia 2007 r. zmarł po ciężkiej chorobie wybitny

uczony, prof. dr hab. Zbigniew Morze, emerytowany kierownik
Katedry Tworzyw Drzewnych Akademii Rolniczej im. Augusta
Cieszkowskiego w Poznaniu.

Prof. Zb. Morze urodził się 20 stycznia 1928 r. w Mielniku, woj.
Białostockie. W okresie okupacji pracował w gospodarstwie rol-

nym. Po wyzwoleniu, we wrześniu 1944 r., w wieku 14 lat wstąpił
ochotniczo w szeregi Wojska Polskiego i brał czynny udział w

działaniach wojennych. Po zakończeniu wojny służył w Wojskach Ochrony Pogranicza na
terenie Ziem Odzyskanych. Za udział w walkach odznaczony został szeregiem medali woj-
skowych polskich i radzieckich. Po zdemobilizowaniu osiedlił się w 1947 r. w Świebodzinie
Wielkopolskim podejmując pracę w organizacjach związanych z rolnictwem.

W roku 1948 podjął studia na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Poznańskiego a następnie
w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Ukończył je w roku 1953 specjalizując się pod
kierunkiem prof. St. Prosińskiego w zakresie chemicznej technologii drewna. W latach 1958-
1962 odbył studia aspiranckie w Akademii Techniczno-Leśnej w Leningradzie uzyskując tam
na Wydziale Chemiczno-Technologicznym stopień kandydata nauk technicznych. Habilito-
wał się w roku 1976 na Wydziale Technologii Drewna AR w Poznaniu. Tytuł profesora nad-
zwyczajnego uzyskał w roku 1979, zaś profesora zwyczajnego - w roku 1988.

Pracę naukowąi dydaktyczną rozpoczął prof. Zb. Morze w Katedrze Chemicznej Tech-
nologii Drewna WSR w Poznaniu w 1953 r. zajmując kolejno stanowiska asystenta, adiunkta
i w 1969r. — docenta. Od 1970 r. do 1981 r. pełnił funkcję dyrektora wydziałowego Instytutu
Tworzyw Drzewnych a następnie, aż do emerytury, tzn. do 1998 r. — kierownika Katedry
Tworzyw Drzewnych.



==
Pod kierunkiem prof. dr hab. Zbigniewa Morze wykonanych zostało ponad 200 prac ma-

gisterskich i 4 prace doktorskie. Był On również recenzentem wielu rozpraw doktorskich,
habilitacyjnych oraz autorem wnioskówo nadanie tytułu profesora.

Dorobek naukowy prof. Zb. Morze obejmuje ogółem 254 publikacje w czasopismach
krajowych i zagranicznych, 20 patentów oraz 66 prac wykonanych na zlecenie m. innymi
Komitetu Badań Naukowych, zakładów przemysłu drzewnego oraz ich zaplecza badawcze-
go.

Zainteresowania badawcze prof. Zb. Morze koncentrowały się na takich problemach, jak:
teoretyczne podstawy procesów technologicznych tworzyw drzewnych, związki między pa-
rametrami technologicznymi i aspektami surowcowymi a jakością tworzyw drzewnych, czy
uszlachetnianie powierzchni tworzyw płytowych. Szczególne znaczenie teoretyczne i prak-
tyczne miały badania dotyczące ograniczenia zawartości formaldehydu w tworzywach
drzewnych drogą modyfikacji żywic syntetycznych. Znaczna część badań realizowana była
we współpracyz zagranicą, jak na przykład z Zakładem Technologii Drewna w Gambloux w
Belgii, z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie, czy z Uniwersytetem Technicznym w
Zwoleniu. Wyniki badań prof. Zb. Morze przedstawiał na licznych sympozjach i konferen-
cjach międzynarodowych.

Za swą działalność naukowąi dydaktyczną prof. dr hab. Zbigniew Morze był wielokrotnie

wyróżniany nagrodami Rektora i trzykrotnie nagrodami Ministra. Ponadto był On odznaczo-
ny Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznaką ZNP, Od-
znaką Zasłużonego dla Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Odznaką Honorową za Zasługi
dla Rozwoju Województwa Poznańskiego i Odznaką Honorową za Zasługi dla Miasta Po-
znania.

Pomimo przejścia na emeryturę prof. Zb. Morze brał nadal czynny udział w pracach ba-
dawczych i dydaktycznych Katedry Tworzyw Drzewnych. Aż do roku 2006 prowadził wykła-
dy i seminaria z przedmiotu „Tworzywa drzewne”. Wypromował też kolejnych 22 magi-
strantów.

Pozostawił po sobie trwały dorobek i serdeczną pamięć wśród tych, którzy z Nim praco-
wali.

Profesor dr hab. Zbigniew Morze spoczął 30 kwietnia na cmentarzu Junikowo w Pozna-
niu. Żegnała Go rodzina, przyjaciele i współpracownicy.

Cześć Jego pamięci!
Janina Łęcka



NOWE KSIĄŻKI

Callum A.S.Hill: „Wood Modification. Chemical, Thermal
and Other Processes”.
John Wiley £ Sons, Ltd, Chichester, England, 2006.
ISBN — 10 0-470-02172-1
ISBN — 13 978-0-470-02172-9

Autor książki, dr C. A. S. Hill jest wykładowcą nauki o drewnie na Uniwersytecie Walij-
skim w Bangor. W swoich badaniach zajmuje się głównie chemiczną modyfikacją drewna.
W latach 2001-2006 opublikował w najbardziej prestiżowych czasopismach 26 prac nauko-
wych.

Wydana przez niego obszerna monografia oparta została na bardzo bogatej literaturze
Źródłowej sięgającej 2004 r.i liczącej sobie 738 pozycji.

Dla wydawnictw wychodzących w krajach Europy Zachodniej i w Ameryce charaktery-
styczny jest brak na ogół publikacji z krajów Europy Wschodniej. Również i w tej monografii
jest tylko kilka pozycji pracowników Instytutu Chemii Drewna w Rydze, jedna pozycja z Bia-

łoruskiego Instytutu Technologicznego i tylko jedna pozycja polska autorstwa prof. K. Lu-

tomskiego. A przecież prof. M. Ławniczak z WTD w Poznaniu był inicjatorem i organizato-
rem 10 międzynarodowych konferencji n/t modyfikacji drewnai w tej dziedzinie ukazało się
kilkaset publikacji, w tym część w języku angielskim. Tak więc pominięcie tego dorobku jest
niewątpliwie istotnym mankamentem monografii.

'

Drugą cechą charakterystyczną wykazu literatury jest bardzo duży udział autorów japoń-
skich, sięgający prawie 1/3 ogólnej liczby publikacji. Zapewne niedługo przyjdzie nam cze-
kać i na „inwazję” autorów chińskich.

Drewno i tworzywa drzewne mają, jak wiadomo, oprócz niepodważalnych zalet również

istotne wady, z których najważniejszymi są: higroskopijność i związana z tym niestabilność
wymiarowa, podatność na rozkład biologiczny, na działanie promieni UV, palność i inne.

Dlatego też od dawna stosowano różne metody modyfikacji własności substancji drzewnej,
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z których najbardziej rozpowszechnione dotyczyły impregnacji tkanki drzewnej środkami
grzybobójczymi, w tym silnie toksycznymi w stosunku do wszystkich organizmów żywych.
Obecnie, ze względu na coraz ostrzejsze wymagania ze strony ochrony środowiskastaje
się konieczna taka modyfikacja własności drewna, która po zakończeniu cyklu życia wyrobu
umożliwi jego powrót do obiegu materii w przyrodzie w takim samym stopniu, jak wyrobu z
drewna naturalnego.

Prowadzone przez ponad 50 iat badania w zakresie modyfikacji drewna rzadko kiedy wy-
chodziły poza skalę laboratoryjną. Dopiero w ostatnim okresie zaczęły one dawać takie
praktycznerezultaty, które pozwalały na ich realizację w skali przemysłowej. Rozwiązania te
mieliśmy okazję kilkakrotnie prezentować na łamach naszego Biuletynu.

Recenzowana monografia koncentruje się w zasadniczej swojej części głównie na omó-
wieniu podstaw teoretycznych poszczególnych metod modyfikacji i na podawaniu uzyskiwa-
nych wyników badań. Tylko przedostatni, ósmy rozdział, zatytułowany „Komercjalizacja
modyfikacji drewna” dotyczy produktów już wytwarzanych.

Poniżej wymienione zostaną w zasadzie tylko tytuły poszczególnych rozdziałów, na ogół
z ich krótkim rozwinięciem:

1. Stosowanie drewna w XXIi wieku
2. Modyfikowanie własności drewna

W rozdziale podano krótki przegląd własności drewna oraz sposobów modyfikacji te-
go materiału na drodze chemicznej, termicznej, modyfikacji powierzchni i modyfikacji

przez impregnację.
3. Chemiczna modyfikacja drewna(l): modyfikacja działaniem bezwodnika kwasu

octowego (acetylacja)
Omówiono tu istotę procesu acetylacji i własności acetylowanego drewna ze szcze-
gólnym uwzględnieniem jego odporności na rozkład biologiczny.

4. Chemiczna modyfikacja drewna(ll): reakcje z innymi chemikaliami
Omówione zostały reakcje z bezwodnikami o budowie łańcuchowej i pierścieniowej,

z ketenem, z kwasami karboksylowymi, z chlorkami kwasowymi, izocyjanianami,
epoksydami, chlorowcoalkanami, aldehydami, w tym z formaldehydem i z innymi.
Drewno może reagowaćz wieloma związkami, jednak dzisiaj jeszcze praktyczne
stosowanie wielu z nich nie wchodziz wielu względów w rachubę.

5. Termiczna modyfikacja drewna
Rozdział ten traktuje o wpływie obróbki termicznej na poszczególne składniki che-
miczne drewna, na jego zmiany fizyczne, własności mechaniczne, stabilność wymia-

rową, higroskopijność, sklejalność i odpornośćna rozkład biologiczny.
6. Modyfikacja powierzchni

W rozdziale omówione zostały metody modyfikacji powierzchni w celu uodpornienia
jej na działanie promieni ultrafioletowych, zredukowania zwilżalności, zwiększenia
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kompatybilności z materiałami wykończeniowymi i umożliwienia powstawania wiązań
bezklejowych.

7. Modyfikacja przez impregnację
Omówione w tym rozdziale metody zasadzają się na nasycaniu ścian komórkowych
określonym związkiem chemicznym, lub kombinacją związkówi na przeprowadzeniu
reakcji chemicznych powodujących, iż zostają one trwale umiejscowione w strukturze
ściany. Stosowane są tu dwa mechanizmy: 1) nasycanie monomerem, lub oligome-
rem z następującą po tym polimeryzacją i 2) dyfuzja będącego w roztworze materiału
i przeprowadzenie go następnie w stan nierozpuszczalny.

8. Komercjalizacja modyfikacji drewna
W rozdziale omówionych zostało 15 różnych metod modyfikacji drewna, które zreali-
zowane zostały w mniejszym, lub większym stopniu na skalę przemysłową. Na

szczególną uwagę zasługują te, które już zdobyły sobie szersze uznaniei które, jak
się wydaje, mają przed sobą dobre perspektywy rozwoju. Należą do nich: termiczna
modyfikacja, acetylacja i furfurylizacja. Dwie ostatnie były już omawiane na naszych
łamach. Opis innej metody, o nazwie „Plato” jest zamieszczony w innym miejscuni-
niejszego numeru Biuletynu.

9. Modyfikacja drewna: wpływ na środowisko i perspektywy rozwojowe
Każdy proces technologiczny wpływa w określony sposób negatywnie na środowi-
sko. Zagadnienie to w odniesieniu do procesu modyfikacji zostało w rozdziale przed-
stawione w ogólnym ujęciu. Co do perspektyw rozwojowych, to przewiduje się, że
najbliższe lata przyniosą gwałtowny rozwój już opracowanychi nowych metod mody-
fikacji drewna.

Włodzimierz Oniśko

Technologia drewna. Wczoraj, dziś, jutro. Studia i szkice
na jubileusz profesora Ryszarda Babickiego
Wydawnictwo Instytutu Technologii Drewna, Poznań 2007, str. 376.
ISBN 83-915727-9-X

Z okazji jubileuszu 80-lecia profesora Ryszarda Babickiego, wieloletniego dyrektora In-

stytutu Technologii Drewna w Poznaniu została wydana obszerna monografia, zawierająca
artykuły 32, blisko współpracujących z Profesorem pracowników naukowych zatrudnionych
w polskich placówkach badawczych.

Na początku monografii zamieszczona została fotografia Profesora Babickiego a nadto
fotokopia uchwały z dnia 16.12.1994 r. o powołaniu Go na członka rzeczywistego Polskiej
Akademii Nauki fotokopia dyplomu doktora honoris causa (po łacinie) Akademii Rolniczej w
Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2004r.
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W dalszej części monografia zawiera obszerny życiorys naukowy profesora Babickiego

autorstwa dyrektora ITD, doc. Dr Władysława Strykowskiego, uzupełniony wykazem waż-
niejszych publikacji Jubilata.

Monografia jest bardzo zróżnicowana pod względem tematycznym. Zawiera ona 30 arty-
kułów, których biiższe omówienie przekraczałoby ramy niniejszego tekstu. Dlatego też poni-
żej wymienione zostaną tylko tytuły opracowań, które dotyczą zagadnień związanych bez-
pośrednio, lub pośrednio z problematyką przemysłu płyt drewnopochodnych:
1.

2:

10.

11.
12.

13.

14.

Włodzimierz Oniśko: „Materiały drewnopochodne — nowe wyzwania”
Kazimierz Przybysz: „Produkcja i zużycie wytworów papierniczych w Polsce i na świe-
cie”

Andrzej Noskowiak: „Modyfikacja drewna”
Stanisław Proszyk: „Postęp w dziedzinie wyrobów lakierowych i technologii ich stoso-
wania w drzewnictwie”
Janina Łęcka, Zbigniew Morze: „Modyfikacja żywic fenolowych stosowanych w produk-
cji tworzyw drzewnych”
Barbara Surma-Ślusarska: „Biotechnologia w przemyśle papierniczym”
Wiktorian Tarnawski: „Masy włókniste dla papiernictwa — nowe wyzwania”
Zofia Krzoska-Adamczak: „Okleiny sztuczne na podłożu papierowym — materiały wciąż
poszukiwane do powierzchniowego uszlachetniania powierzchni mebli i wyposażenia
wnętrz”
Mariusz Jóźwiak, Witold Jabłoński: „Z badań nad wybranymi technologiami wytwarzania
sklejek”
Wojciech Cichy: „Biopaliwa stałe na bazie odpadów drzewnych — możliwości otrzymy-
wania, wykorzystanie, ograniczenia stosowania”
Arnold Wilczyński: „Badanie właściwości sprężystych płyt drewnopochodnych”
Iwona Frąckowiak: „Z badań nad wykorzystaniem alternatywnych surowców lignocelu-
lozowych do produkcji płyt wiórowych”
Aleksandra Dziewanowska-Pudliszak: „Emisja lotnych związków organicznych z powłok
lakierów naniesionych na drewno lite”
Jarosław Banecki: „Z badań nad modyfikacją impregnacyjnych żywic mocznikowo-

formaldehydowych do wytwarzania sztucznych oklein na podłożu papierowym”

Monografia jest dostępna dla zainteresowanych w bibliotece Ośrodka Badawczo-
Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie.

W.O.
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