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Maria Antoni Hikiert*  

Rozwój biomasy a upadek przemysłu drzewnego  

Wstęp  
W polskim ustawodawstwie występuje kilka definicji biomasy. Są one tworzone dla okre-

ślonych potrzeb i definiują biomasę w sposób mniej lub bardziej precyzyjny. Osoby związa-

ne z przemysłem drzewnym interesuje zwykle tylko wycinek z definicji dotyczący drewna, 

szczególnie tych sortymentów, które mogą być materiałowo wykorzystywane przez prze-

mysł. Jeszcze niedawno mogło by się wydawać, że wszyscy drzewiarze i leśnicy będą zain-

teresowani maksymalnym materiałowym wykorzystaniem drewna tym bardziej, że wiąże się 

to z dużo lepszym dla gospodarki ekonomicznym skutkiem, niż jego spalanie. Od pewnego 

czasu jednak tak już nie jest, ponieważ decyzje podejmowane są w oparciu o ekonomię 

związaną z gospodarką rynkową. Na spalaniu drewna można dziś nieźle zarobić, dlatego 

nie ma tu miejsca na sentymenty a nawet na zdrowy rozsądek. Jeżeli ustawodawstwo stwa-

rza takie warunki, przemysłowe drewno będzie spalane w coraz większym stopniu. Należy 

jednak postawić pytanie i spróbować na nie odpowiedzieć. Czy jest jakaś granica spalania 

surowca drzewnego i strat, jakie to zjawisko generuje w gospodarce? Na to i podobne pyta-

nia starałem się odpowiedzieć prezentując interes Stowarzyszenia Producentów Płyt Drew-

nopochodnych w Polsce na II Konferencji BIOMASA, która odbyła się w Warszawie w 

dniach 10-11 maja br w hotelu Golden Floor.  

Czy ograniczenie emisji CO2 spowoduje stagnację lub regres prze-
mysłu drzewnego w Polsce?  

O tym, że drewno jest surowcem ekologicznym i bioodtwarzalnym nie potrzeba chyba ni-

kogo przekonywać. Jak jest ono związane z przyrodą, z ekosystemem ziemi i z obrotem 

dwutlenku węgla w przyrodzie pokazuje rys. 1. Został on opracowany i rozpowszechniony 

przez CEI-Bois kilka lat temu. Miał służyć i myślę, że nadal służy promocji drewna jako eko-

logicznego surowca.  

Drewno zawsze było przez ludzi wykorzystywane materiałowo i energetycznie. Może na-

wet przede wszystkim było od dawna tanim źródłem energii cieplnej. Od niedawna zaczęto 

je wykorzystywać na niespotykaną dotąd skalę jako paliwo w elektrociepłowniach. Proces 

ten zainspirowała Konferencja w Rio de Janeiro jaka miała miejsce w 1992 r. Ustaliła ona 

zasadę zrównoważonego rozwoju jako podstawową zasadę polityki ekologicznej dla całego 

świata. W myśl tej zasady nasza cywilizacja powinna maksymalnie ograniczyć uwalnianie 

dwutlenku węgla i innych gazów, tzw. cieplarnianych. Zgromadzone miliony lat temu zapasy 

                                                        
*  mgr inż. Maria Antoni Hikiert, maria.hikiert@obrppd.com.pl  

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o., ul. Mickiewicza 10a,  
83-262 Czarna Woda, tel. 0-58 5878216, www.obrppd.com.pl  
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paliw kopalnych, przede wszystkim węgla, powinny pozostać w ziemi. Unia Europejska w 

celu realizacji tych oraz innych zasad i skoordynowania polityki poszczególnych państw 

członkowskich przyjmuje od 1973 roku programy działania. Zmierzają one do realizacji po-

stanowień Konferencji w Rio de Janeiro, chociaż trzeba podkreślić, że nie wszystkie kraje 

podpisały protokół. Pierwszy program oparty o przesłanki z 1992 roku realizowano już w 

latach 1993-2000. Był to V Program UE. VI Program UE obejmował lata 2001-2010. Sytua-

cje jakie wynikały z forsowania VI Programu UE daleko odbiegały jednak od normalności i 

zrównoważonego rozwoju, który był przecież podstawowym celem. Dla przykładu:  

– w Szwecji palono tarcicą dla uniknięcia kar za nie wywiązanie się ze wskaźnika 

„zielonej energii”. (Informacja z raportu rocznego EPF 2005),  

– w tym samym okresie cena 1 Mg pelets przewyższała cenę 1 Mg płyt wiórowych.  

Nie próbuję w tym miejscu podważać słuszności założeń Konferencji w Rio de Janeiro. 

Zgadzam się z nimi i uważam, że należy je realizować. Rzecz jednak w tym, że urzędnicy 

unijni narzucili krajom członkowskim bardzo poważne rygory nie bacząc na to, że protokółu 

nie podpisały takie kraje jak USA, Chiny, Rosja, czyli te, które wytwarzają zdecydowanie 

najwięcej CO2 i innych gazów cieplarnianych. Poza tym, takie kraje jak Polska, których go-

spodarka do tej pory oparta jest na węglu, powinny dostać więcej czasu na jej przystosowa-

nie do nowych warunków. W obecnej sytuacji, aby zrealizować ambitny program skazani 

jesteśmy przede wszystkim na biomasę, a najłatwiej dostępna jest ta pochodząca z drewna.  

Jak ambitny program UE ma się do globalnej rzeczywistości? W tablicy 1 zestawione są 

ilości pozyskiwanej w skali świata grubizny ogółem oraz odpowiednio grubizny wykorzysty-

wanej przemysłowo. W skali roku (dostępne, kompletne dane statystyczne GUS za rok 

2006) pozyskano w świecie 3.536 mln m3 drewna, z czego przemysłowo wykorzystane było 

1.665 m3. Różnica w ilości 1.871 mln m3 została prawie w całości spalona, głównie przez 

społeczności lokalne w celach bytowych. Spalenie w Europie dodatkowo 100 mln m3 bioma-

sy pozyskanej z drewna – grubizny, podniesie wskaźnik globalnie spalanego drewna z 

52,9% do poziomu 55,7%, czyli o 2,8 punktów procentowych. Jest to niewiele, jeśli chodzi o 

poprawę wskaźnika emisji CO2. Spalenie dodatkowo masy 100 mln m3 drewna w Europie, 

oznacza dla branż przemysłu, które ten surowiec wykorzystują, spadek podaży aż o 19,3%. 

Jest to ilość, która z pewnością bardzo negatywnie wpłynie na kondycję branż celulozowo 

papierniczej, płyt drewnopochodnych, architektury ogrodowej i opakowań – palet. Odpo-

wiedź na zadane pytanie dotyczące destrukcyjnego działania ograniczenia emisji CO2 na 

przemysł drzewny w Polsce jest więc bez wątpienia twierdząca. Ograniczenie emisji CO2 

spowoduje z pewnością stagnację lub nawet regres przemysłu drzewnego w Polsce.  

Spalanie drewna w świetle polskiego prawa  

Przedstawiciele przemysłu drzewnego z dużą uwagą śledzą ostatnio przebieg prac zwią-

zanych z nowelizacją zapisów Rozporządzenia „w sprawie szczegółowego zakresu obo-

wiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opła-
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ty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach 

energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytwo-

rzonej w odnawialnym źródle energii”. PIGPD, SPP a także SPPDwP czynnie uczestniczą w 

procesie nowelizacji starając się wpłynąć na ten proces tak, aby uniemożliwić spalanie 

drewna w Polsce na dużą skalę. Ostatnia przygotowana do zatwierdzenia wersja teore-

tycznie uniemożliwia spalanie okrągłego drewna leśnego. Czy jednak ten zapis zatrzyma 

proces coraz większego wykorzystywania drewna w energetyce? Trzeba sobie zdawać 

sprawę z faktu, że spalanie biomasy – w tym także przemysłowo wykorzystywanego drewna 

– należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Pierwszym z nich jest spalanie drewna jako źró-

dła energii odnawialnej (OZE). Tego właśnie dotyczy przedmiotowe rozporządzenie. Dru-

gim, który z polityką OZE mocno się wiąże i niejako z niej wynika jest sprawa emisji CO2 i 

progresywne ograniczenie limitu emisji dla Polski narzucone przez UE. Już dziś polska go-

spodarka odczuwa duży deficyt uprawnień do emisji CO2. Czy dla energetyki i innych prze-

mysłów nie będzie bardziej opłacalne spalanie drewna niż kupowanie tych uprawnień? W 

obecnym systemie sprzedaży drewna w Polsce, czynnikiem decydującym o wygranym prze-

targu jest cena. Trzeba się więc liczyć z tym, że wzmagać się będzie konkurencja na rynku 

drewna, szczególnie w asortymentach mniej cennych, które były przez wiele minionych lat 

surowcem dla przemysłu płyt drewnopochodnych, celulozy i papieru, producentów "drewna 

dla ogrodu" oraz palet. Branże płyt drewnopochodnych a także celulozy i papieru zaliczane 

są do sektora tzw. przemysłów wytwórczych, produkujących materiały dla innych branż. Bez 

dobrych i tanich płyt trudno mówić o rozwoju meblarstwa. Płyty są też szeroko wykorzysty-

wane w budownictwie, przy produkcji opakowań, środków transportu i w wielu innych dzie-

dzinach. Trzeba więc brać pod uwagę fakt, że regres w przemyśle drzewnym bez wątpienia 

wpłynie na osłabienie dynamiki całej gospodarki. Uważam, że wprawdzie na europejskim, 

szerokim rynku z pewnością nie zabraknie płyt drewnopochodnych czy też celulozy i papie-

ru, ale nasza gospodarka odczuje to dotkliwie.  

Monitor Polski Nr 43 z dnia 7 czerwca 2011 roku zawiera w poz. 468 Obwieszczenie Mi-

nistra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie raportu określającego cele w zakresie 

udziału energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii znajdujących się na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, w krajowym zużyciu energii elektrycznej na lata 2010-2019. Ra-

port ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 12 kwietnia 2011 r. Procentowy udział 

energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii w całkowitym krajowym 

zużyciu energii elektrycznej brutto, według celów określonych w dokumencie pt.: Krajowy 

plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych przedstawia Tablica 2. Do roku 

2019 przewidziano bardzo ambitny, intensywny wzrost udziału energii wytwarzanej w odna-

wialnych źródłach w stosunku do całkowitego jej zużycia. Nie byłoby w tym niczego niepo-

kojącego dla przemysłu drzewnego, gdyby ten wzrost rozłożono harmonijnie uwzględniając 

energię słoneczną, geotermalną, wodną a także atomową. Tak jednak nie jest. Główny i 

prawie całkowity ciężar tego dynamicznego wzrostu przypada na biomasę stałą. Przedsta-
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wia go Tablica 3 – zamieszczona w Raporcie. Tablicę tę - Oszacowanie łącznego wkładu 

(zainstalowana moc, produkcja energii elektrycznej brutto) przewidywanego dla każdej z 

technologii energii odnawialnej w Polsce w realizację wiążących celów na rok 2020 oraz 

orientacyjnego kursu okresowego w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w elek-

troenergetyce w latach 2010-2019, przytoczono niżej. Wynika z niej, że moc zainstalowana 

elektrowni opalanych biomasą stałą wzrośnie z 300 MW w roku 2010 do 1 500 MW w roku 

2019, a więc pięciokrotnie. Wprawdzie planuje się, że ilość wytwarzanej energii ze spalania 

biomasy stałej wzrośnie w tym samym okresie z 5 700 GWh do 9 950 GWh, czyli tylko o 75 

%, ale za tą cyfrą i tak kryją się miliony m3 przeznaczonego do spalenia surowca drzewne-

go.  

 

 
Rys. 1. Miejsce przemysłu drzewnego w ekologicznym łańcuchu przetwarzania drewna  
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Tablica 1. Ilość obecnie spalanego w skali globalnej drewna (2006)  

Region 

Aktualne 
pozyskanie 

grubizny ogó-
łem  

mln m3 /rok 

Aktualne 
pozyskanie 

grubizny 
przemysłowej  
mln m3 /rok 

Różnica  
konsumowana 
przez społecz-
ności lokalne 

(opał)  
mln m3 /rok 

4:2 
x 100 % 

1 2 3 4 5 

Europa i Rosja 669 517 152 22,72 

Ameryka Północna 679 631 48 7,06 

Ameryka Południowa 451 171 280 62,08 

Afryka 655 66 589 89,92 

Azja 1020 231 789 77,35 

Oceania 62 50 12 19,35 

Świat 3536 1665 1871 52,91 

 

Tablica 2. Udział procentowy energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach 
energii w całkowitym krajowym zużyciu energii elektrycznej brutto, według ce-
lów określonych w dokumencie pt.: Krajowy plan działania w zakresie energii 
ze źródeł odnawialnych  

Rok Udział energii elektrycznej z OZE  
[%] 

2010 7,53 

2011 8,85 

2012 10,19 

2013 11,13 

2014 12,19 

2015 13,00 

2016 13,85 

2017 14,68 

2018 15,64 

2019 16,78 

 

Jakim gałęziom przemysłu drzewnego w Polsce grozi stagnacja lub 
upadek z uwagi na spalanie biomasy leśnej?  

Branże Przemysłu Drzewnego, które zużywają drewno leśne w Europie i w Polsce to:  

– przemysł tartaczny, w tym tartaki własne branży meblarskiej,  

– przemysł płyt drewnopochodnych, w tym sklejkowy,  

– przemysł celulozowo papierniczy,  

– przemysł architektury ogrodowej,  
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– przemysł wydobywczy (kopalniaki),  

– producenci palet,  

– odbiorcy lokalni, (zwykle drewno opałowe użytkowane przez społeczności lokal-

ne),  

– producenci brykietów i peletów (zrębki),  

– energetyka (umownie zwana wielką energetyką – elektrociepłownie).  

Dla wielu z nich pełnowartościowym surowcem są też drzewne odpady przemysłowe. 

Fabryki płyt drewnopochodnych a szczególnie płyt wiórowych, od wielu lat używają do pro-

dukcji wszelkiego rodzaju odpady drzewne za wyjątkiem kory i pyłu ze szlifierek. Przemysł 

celulozowo-papierniczym zużywa zrębki tartaczne, trociny i wióry. Kotłownie przemysłowe, 

na ogół własne kotłownie zakładów przemysłu drzewnego, już dawno zrezygnowały z węgla 

przechodząc na paliwo ekologiczne jakim są zrębki, trociny, kora a także pył ze szlifierek. 

Odpady są też podstawowym surowcem dla producentów brykietów i peletów, a więc ekolo-

gicznego paliwa. Z dobrym skutkiem wykorzystują je także kotłownie lokalne – osiedlowe, 

gminne, itp. Na rynku drewna leśnego i drzewnych odpadów obowiązuje zasada "naczyń 

połączonych" i trudno mówić, że ubytek sortymentów spalanych jako biomasa czy też bio-

masa leśna spowoduje stagnację lub upadek konkretnej branży przemysłu drzewnego. 

Przede wszystkim zgodnie z prawem popytu i podaży, rosnący popyt spowoduje windowa-

nie cen, co jest już bardzo odczuwalne. Rosną ceny drewna leśnego wszystkich sortymen-

tów a także ceny odpadów. Ten wzrost przekłada się na wzrost cen wyrobów, a więc tarci-

cy, płyt i innych produktów. Niektóre ceny, jak np. ceny celulozy i papieru dyktowane są 

przez rynek globalny i lokalnie nie mogą zbytnio wzrastać. Producenci lokalni, o ile nie są w 

stanie sprostać poziomowi cen globalnych, ponoszą straty, co prowadzi do zamykania fa-

bryk. Stagnacja lub upadek zagraża więc całemu przemysłowi drzewnemu w Polsce.  

Czy polską gospodarkę stać na straty wynikające ze spalania drew-
na?  

Polska posiada liczące się w Europie obszary leśne. Wytwarza też znaczące w Europie 

produkty przemysłu drzewnego. Ilość pozyskiwanego rocznie surowca drzewnego ogółem, 

to około 35 mln m3. Branża płyt drewnopochodnych jest drugim co do wielkości europejskim 

producentem. Przemysł meblarski jest IV eksporterem w Świecie (2009 r.). Wartość produk-

cji przemysłu drzewnego to ponad 65 miliardów PLN (2009 r.). Jest to bardzo znacząca 

pozycja przychodów gospodarki narodowej – 7,6%. Znacząca jest też pozycja przemysłu 

drzewnego w handlu zagranicznym Polski. W 2009 r. eksport stanowił 9,7% eksportu Polski, 

a import 4,2%. Z zestawienia tych cyfr wynika, że przemysł drzewny generuje poważne, 

dodatnie saldo w handlu zagranicznym. Trzeba też podkreślić, że przemysł drzewny, jak 

rzadko który, daje zatrudnienie mieszkańcom mało uprzemysłowionych regionów.  

Godny podkreślenia jest wpływ przemysłu drzewnego na środowisko i zasadę zrówno-

ważonego rozwoju. Surowcem dla przemysłu są odtwarzalne zasoby drewna. Mała jest 
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energochłonność produktów w przeliczeniu na Mg wyrobu. Wyroby są łatwe w materiało-

wym i energetycznym recyklingu a także biodegradowalne. I wreszcie każdy 1 Mg wyrobu z 

drewna wiąże na długi okres eksploatacji około 2 Mg CO2. Można jeszcze przytaczać mniej 

lub bardziej przekonywujące wyliczenia kwoty jaką generuje każdy przetworzony przemy-

słowo m3 drewna w porównaniu do wartości uzyskanej za energię z jego spalenia. Można 

wreszcie wyliczyć straty, jakie pociągnie za sobą zaplanowane już przez rząd spalanie 

drewna w energetyce. Problem tkwi jednak w tym, że jeśli nie drewno, to co uchroni nas 

przed unijnymi karami za niewywiązanie się z przyjętych zobowiązań? Wydaje się, że na 

szukanie alternatywy jest już trochę za późno.  

 

Tablica 3. Oszacowanie łącznego wkładu (zainstalowana moc, produkcja energii elektrycz-
nej brutto) przewidywanego dla każdej z technologii energii odnawialnej w Polsce 
w realizację wiążących celów na rok 2020 oraz orientacyjnego kursu okresowego 
w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w elektroenergetyce w latach 
2010-2019  

Wyszczególnienie 
2010 2011 2012 2013 2014 

MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh 

Energia wodna 952 2279 962 2311 972 2343 982 2375 992 2407 

< 1 MW 102 357 106 371 110 385 114 399 118 413 

1-10 MW 178 534 184 552 190 570 196 588 202 606 

> 10 MW 672 1388 672 1388 672 1388 672 1388 672 1388 

w tym elektrownie 
pompowe 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

En. geotermalna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

En. słoneczna 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

fotowoltaiczna 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

skoncentrowana 
energia słoneczna 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

En. fal i pływów 
oceanicznych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

En. wiatrowa: 1100 2310 1550 3255 2010 4308 2520 5327 3030 6491 

lądowa 1100 2310 1550 3255 2000 4300 2450 5268 2900 6380 

morska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

małe instalacje 0 0 0 0 10 8 70 60 130 111 

Biomasa: 380 6028 450 7110 720 8192 940 8774 1180 9438 

stała 300 5700 350 6700 600 7700 800 8200 1000 8700 

biogaz 80 328 100 410 120 492 140 574 180 738 

biopłyny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OGÓŁEM 2433 10618 2963 12678 3704 14845 4444 16478 5204 18338 

w tym w ramach 
kogeneracji 

130 1874 155 2215 240 2556 310 2747 390 2979 
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Tablica 3 – cd. 

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 
MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh MW GWh 

Energia wodna 1002 2439 1012 2471 1022 2503 1032 2535 1042 2567 

<1 MW 122 427 126 441 130 455 134 469 138 483 

1-10 MW 208 624 214 642 220 660 226 678 232 696 

>10 MW 672 1388 672 1388 672 1388 672 1388 672 1388 

w tym elektrownie 
pompowe 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

En. geotermalna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

En. słoneczna 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

fotowoltaiczna 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

skoncentrowana 
energia słoneczna 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

En. fal i pływów 
oceanicznych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

En. wiatrowa: 3540 7541 4060 8784 4580 9860 5100 11210 5620 12315 

lądowa 3350 7370 3800 8550 4250 9563 4700 10810 5150 11845 

morska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

małe instalacje 190 171 260 234 330 297 400 400 470 470 

Biomasa: 1530 9893 1630 10348 1780 11008 1930 11668 2230 12943 

stała 1300 8950 1350 9200 1400 9450 1450 9700 1500 9950 

biogaz 230 943 280 1148 380 1558 480 1968 730 2993 

biopłyny 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OGÓŁEM 6074 19875 6704 21605 7385 23374 8065 25416 8895 27828 

w tym w ramach 
kogeneracji 

505 3157 545 3334 610 3614 675 3894 815 4482 
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Beata Doczekalska *  

Przemysłowe metody modyfikacji drewna  

Wprowadzenie  
W tradycyjnych metodach zapobiegania procesom naturalnej degradacji drewna (rozkład 

czy ogień) stosowano toksyczne i korodujące związki, które pomimo swojej efektywności 

były przede wszystkim szkodliwe dla środowiska. Z tego też powodu rozpoczęto badania 

nad opracowaniem alternatywnych metod poprawy właściwości drewna, które byłyby nie-

szkodliwe dla środowiska. Jednym z rozwiązań może być modyfikacja drewna.  

W 2003 roku w Ghent w Belgii na europejskiej konferencji dotyczącej modyfikacji drewna 

(First European Conference on Wood Modification), dokonano podziału metod modyfikacji 

drewna na trzy podstawowe rodzaje tj. termiczną, chemiczną i enzymatyczną. Jest to po-

dział ze względu na rodzaj czynnika działającego na drewno. Inną klasyfikację metod mody-

fikacji drewna zaproponowali Norimoto i Gril (1993), która odnosi się do zmian zachodzą-

cych w ścianach komórkowych drewna. Podzielili oni metody modyfikacji na aktywne i pa-

sywne. Do metod aktywnych, czyli powodujących zmiany w chemicznej budowie materiałów 

lignocelulozowych, należą następujące rodzaje modyfikacji: chemiczna, termiczna i enzyma-

tyczna. Do metod pasywnych, które prowadzą do zmian właściwości drewna, ale bez prze-

mian chemicznych, zaliczane są modyfikacje impregnacyjne.  

Do tej pory zostało opracowanych wiele metod modyfikacji drewna z wykorzystaniem 

różnych czynników modyfikujących, jednak jak do tej pory w przemyśle znalazły zastosowa-

nie tylko trzy metody tj. termiczna modyfikacja drewna oraz z chemicznych metod modyfika-

cji: acetylowanie i furfurylacja.  

Termiczna modyfikacja drewna  
Termiczna modyfikacja definiowana jest jako oddziaływanie na drewno ciepła w celu do-

prowadzenia do pożądanej poprawy jego właściwości materiałowych. Podczas ogrzewania 

drewno początkowo zmniejsza swoją masę w wyniku utraty wody wolnej i higroskopijnej, jak 

i wydzielania się lotnych składników ubocznych. Dalszy wzrost temperatury powoduje zmia-

ny w budowie polimerowych komponentów ścian komórkowych, głównie składników węglo-

wodanowych. Wielkość ubytków masy zależy przede wszystkim od temperatury, czasu 

prowadzenia procesu, wymiarów próbek, gatunku drewna, zastosowanej atmosfery oraz 

katalizatorów.  

W 1915 roku Tiemann jako pierwszy przedstawił pracę dotyczącą wpływu wysokiej tem-

peratury na właściwości drewna. Stwierdził, że drewno ogrzewane w temperaturze 150°C 

                                                        
*  dr hab. inż. Beata Doczekalska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna,  

Instytut Chemicznej Technologii Drewna, ul. Wojska Polskiego 38/42, 60-637 Poznań,  
e-mail: beatadoc@up.poznan.pl 
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przez 4 godziny odznacza się mniejszą o 10-25% sorpcją pary wodnej przy relatywnie nie-

wielkim pogorszeniu parametrów wytrzymałościowych. Kollmann w 1936 opracował proces 

“Lignostone” polegający na ogrzewaniu i prasowaniu drewna. Seborg i wsp. (1945) uzyskali 

podobny produkt, który nazwali “Staypack”. Stamm i in. (1946) opisali proces termicznej 

obróbki drewna, która powodowała zwiększenie stabilności wymiarowej bez jego prasowa-

nia. Proces ten nazwano “Staybwood”. Niestety żaden z tych produktów nie był produkowa-

ny na skalę przemysłową. Prawdopodobnie było to spowodowane koniecznością stosowa-

nia drewna o wysokiej jakości. Prace badawcze nad termiczną modyfikacją drewna były 

kontynuowane i w latach późniejszych ukazały się liczne publikacje na ten temat (Esteves i 

Pereira 2009).  

Metody termicznej modyfikacji drewna to obecnie najpopularniejszy na świecie sposób 

modyfikacji drewna. Instalacje do termicznej modyfikacji drewna zostały uruchomione w 

wielu krajach. Najbardziej znanych jest pięć technologii przemysłowych: jedna z Finlandii 

(ThermoWood), jedna z Holandii (Plato Wood), dwie z Francji (Bois Perdure i Rectification) 

oraz jedna opracowana w Niemczech (OHT – Oil Heat Treatment).  

Proces ThermoWood, który opracowano przez VTT Technical Research Centre of Fin-

land, jest najpopularniejszą technologią termicznej modyfikacji drewna w Europie. W 2008 

roku produkcja drewna modyfikowanego termicznie w Europie wynosiła około 80000 m3 

(rys. 1) z czego 90% stanowiło drewno ThermoWood.  

 

  
Rys. 1 Produkcja drewna modyfikowanego termicznie w Europie  

dane: www.westwoodcorporation.com  
 

Pierwszy zakład produkcyjny powstał w Mänttä w Finlandii. W 2001 roku w Europie dzia-

łało już 11 zakładów produkcyjnych. Obecnie drewno ThermoWood produkowane jest w 

wielu krajach: Belgii, Szwajcarii, Niemczech, Danii, Hiszpanii, Francji, W. Brytanii, Grecji, 

Irlandii, Włoszech, Holandii, Portugalii, Japonii i USA.  
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Termiczna modyfikacja drewna zwana ThermoWood prowadzona jest w atmosferze pary 

wodnej i składa się z trzech etapów:  

Ogrzewania drewna (szybkiego) do temperatury 100°C, a następnie jego suszenia w atmos-

ferze przegrzanej pary wodnej poprzez wolne podgrzewanie do 130°C, w celu wysusze-

nia drewna do wilgotności bliskiej zeru (około 20 godzin).  

Termicznej obróbki drewna w temperaturze 185-230°C w czasie 2-3 godzin.  

Chłodzenia do temperatury 80-90ºC z zastosowaniem systemu wodnych spryskiwaczy i 

klimatyzowania w celu uzyskania wilgotności na poziomie 4-7%.  

Wyróżnia się dwie klasy wyrobów (rys. 2): Thermo-S uzyskiwany w temperaturach: 

185±3°C – drewno liściaste; 190±3°C – drewno iglaste oraz Thermo-D uzyskiwany w tem-

peraturach: 200±3°C – drewno liściaste; 212±3°C – drewno iglaste.  

 
Rys. 2. Klasy wyrobów ThermoWood  

 

Natomiast Proces Plato, opracowany w Holandii, składa się z czterech etapów:  

1. Hydrotermolizy: drewno jest ogrzewane w obecności pary wodnej w temperatu-

rze od 150-180°C, pod ciśnieniem 0,6-0,8 MPa, w czasie 4-5 godzin. Początko-

wa wilgotność drewna wynosi 14-20% i praktycznie nie zmienia się w trakcie te-

go etapu. Panujące warunki powodują degradacją hemiceluloz i aktywację ligni-

ny.  

2. Suszenia: aktywowane drewno jest suszone metodą konwencjonalną do wilgot-

ności 8-10% przez okres 5 dni do 3 tygodni.  

3. Utwardzania (sieciowania): drewno jest wygrzewane w temperaturach 150-

190°C, przez 12-16 godzin. W tym etapie przebiegają reakcje sieciowania po-
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między produktami rozpadu hemiceluloz a aktywowaną ligniną. Wilgotność 

drewna obniża się do około 1%.  

4. Klimatyzowania: drewno jest klimatyzowane przez około 3 dni w celu podniesie-

nia jego wilgotności do poziomu 4-6%.  

W procesie tym powstają organiczne produkty uboczne, które podaje się utylizacji. Tą 

metodą modyfikowane są głównie takie gatunki drewna jak: sosna, świerk, jodła, topola i 

brzoza. Drewno produkowane tą metodą jest przez koncern Plato International w Arnhem w 

Holandii. W 2007 roku wyprodukowano 7000 m3.  

We Francji uruchomiono dwie różne technologie modyfikacji termicznej drewna. Proces 

Retification® polega na ogrzewaniu wstępnie podsuszonego drewna (o wilgotności około 

12%) w atmosferze azotu (zawierającego mniej niż 2% tlenu) w temperaturach od 180°C do 

250°C. Natomiast metoda Le Bois Predure polega na obróbce wstępnie wysuszonego 

drewna w temperaturach 200-230°C w atmosferze pary wodnej.  

OHT (Oil Heat Treatmant) to metoda termicznej modyfikacji drewna stosowana w Niem-

czech (rys. 3).  

 

Rys. 3. Proces OHT (MENZ HOLZ Niemcy – Rapp i Sailer)  
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Drewno świerka lub sosny umieszcza się w zamkniętej komorze, a następnie wprowadza 

się gorący olej roślinny (rzepakowy, słonecznikowy lub lniany) o temperaturze 180-220°C. 

Czas wygrzewania wynosi 18 godzin. W tym czasie do 1 m3 drewna wnika od 20 do 60 kg 

oleju, który jest dodatkowym czynnikiem modyfikującym. Takie rozwiązanie powoduje szyb-

kie i równomierne doprowadzenie ciepła do komory modyfikacyjnej, w której panują równo-

mierne warunki termiczne. 

Modyfikacja termiczna drewna powoduje następujące zmiany w fizycznych i biologicz-

nych właściwościach drewna: poprawę stabilności wymiarowej, zmniejszenie higroskopijno-

ści, pogorszenie udarności i innych parametrów wytrzymałościowych, zwiększenie odporno-

ści na działanie czynników biotycznych i abiotycznych, ciemnienie materiału lignocelulozo-

wego. Drewno modyfikowane termicznie ma tendencję do pękania, rozszczepiania i wypa-

dania sęków.  

Porównanie pięciu podstawowych przemysłowych metod termicznej modyfikacji drewna 

zamieszczono w tabeli 1.  

 

Tabela 1: Porównanie metod termicznej modyfikacji drewna  

Proces Medium Drewno Temperatura 
procesu (°C) 

Etapy Koszt  
Euro/m3 

Thermowood  para wodna świeże 185-230 3 100-150 

Plato para wodna  
lub powietrze 

powietrzno-suche 150-180 4 100 

Retification azot 
powietrzno-suche 

(12%) 180-240 1 150-160 

La Bois Perdure para wodna powietrzno-suche 200-230 1 100 

OHT gorący olej 
powietrzno-suche 

(6%) 180-220 1 60-90 

 

Koszt produkcji 1 m3 drewna modyfikowanego termicznie wynosi około 100 EUR. Jedną z 

najdroższych technologii jest proces Retification – koszt modyfikacji 1 m3 drewna wynosi 

150-160 EUR.  

Drewno modyfikowane termicznie jest wykorzystywane do wyrobu akcesoriów ogrodo-

wych, zewnętrznych i wewnętrznych pokryć ściennych i podłogowych, okien, parapetów, 

drzwi, ścian akustycznych, urządzeń sportowych na placach zabaw (rys.4).  
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Rys. 4. Zastosowanie drewna modyfikowanego termicznie  
(materiały: www. westwoodcorporation.com)  

 

Acetylowanie drewna  

Najlepiej opisaną i zbadaną metodą chemicznej modyfikacji drewna jest acetylowanie. 

Polega ono na podstawieniu grup hydroksylowych zawartych w celulozie, hemicelulozach i 

ligninie przez grupy acetylowe. Proces acetylowania drewna po raz pierwszy został prze-

prowadzony w Niemczech w 1928 r. Na drewno działano bezwodnikiem octowym w obec-

ności kwasu siarkowego (VI) jako katalizatora (Fuchs 1928). Produktem ubocznym tej reak-

cji jest kwas octowy. Schemat reakcji przedstawiono poniżej na rys 5.  

 

OHDrewno + CH3CODrewno

O
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3

H
3
C C O C
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OHCH3 C

O
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Rys. 5. Reakcja drewna z bezwodnikiem octowym  

 

Od lat 40-tych XX wieku laboratoria badawcze zajmowały się opracowaniem metod ace-

tylacji wielu gatunków drewna i innych materiałów lignocelulozowych. W procesach acetyla-

cji stosowano różne katalizatory: chlorek cynku, pirydynę, siarczan mocznikowo-amonowy i 

octan sodu. W 1986 roku Rowell, Tillman i Simonson opracowali technologię acetylacji 

drewna bez udziału katalizatorów. W 2003 roku został w Holandii zbudowany przez Acety-

leer Kennis BV (AKBV) zakład pilotażowy acetylacji drewna, a w 2006 firma Titan Wood w 

Arnhem (Holandia) uruchomiła produkcję na skalę przemysłową drewna acetylowanego pod 

nazwą “Accoya”.  
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Rys. 6. Proces acetylowania drewna (materiały: www.accoya.info) 

 

Proces ten prowadzony jest w temperaturze 120-130°C bez udziału katalizatorów (rys. 6).  

Obecnie na świecie preferowane są takie metody acetylowania drewna, w których wyko-

rzystywane są jak najmniejsze ilości bezwodnika octowego w fazie ciekłej bez udziału kata-

lizatorów. Modyfikowane są włókna, wióry, zrębki oraz drewno lite. W Szwecji w ostatnim 

czasie uruchomiono dwie nowe linie technologiczne. Jedna produkuje włókna acetylowane, 

a druga drewno acetylowane lite z zastosowaniem energii mikrofalowej.  

 
Rys. 7. Pilotażowa linia do produkcji włókien acetylowanych (Rowell i Simonson 2005) 

 

Proces acetylacji włókien lignocelulozowych (rys. 7) przebiega w reaktorze o pojemności 

2300 l, 85 cm średnicy i 4 m długości (załadunek 0,9 m3), do którego zostaje wprowadzony 

czynnik acetylujący w postaci mieszaniny oparów: bezwodnika octowego i kwasu octowego. 
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Czas przebywania drewna w reaktorze wynosi 6-30 min, a temperatura 110-140°C. Drewno 

opuszczające reaktor zawiera nadmiar czynnika acetylującego i kierowane jest do drugiego 

reaktora, zaprojektowanego w postaci długiej rury i pracującego jako kolumna odpędowa 

bezwodnika octowego. Temperatura w tej strefie wynosi 185-195°C. Główną funkcją tego 

reaktora jest usunięcie nieprzereagowanego czynnika acetylującego pozostającego w 

drewnie, pochodzącego z pierwszego etapu procesu. Czas przebywania drewna w tej ko-

lumnie jest stosunkowo krótki i wynosi 1 min. Po opuszczeniu kolumny drewno i pary są 

rozdzielane w cyklonie. Część pary wraca z powrotem do obiegu i jest transportowana do 

systemu odzyskiwania substancji chemicznych. Acetylowane drewno z drugiego reaktora 

może nadal zawierać pewne ilości nieprzereagowanego bezwodnika i kwasu octowego 

dlatego jest kierowane do drugiej kolumny odpędowej kwasu octowego. Acetylowane drew-

no opuszczające drugą kolumnę jest pozbawione nieprzyjemnego zapachu i całkowicie 

suche. Docelowa produkcja ma wynosić 500 kg/h (12 t/dzień, ok. 4000 t/rok).  

Interesujące badania przeprowadzono także nad wykorzystaniem energii mikrofalowej w 

procesie acetylacji drewna litego. Głębokość wnikania fal mikrofalowych przy częstotliwości 

2450 MHz wynosi około 10 cm. Technologie tę można stosować do modyfikacji dużych 

elementów drzewnych (Rowell 2006).  

Drewno acetylowane znalazło już zastosowanie do użytku zewnętrznego i wewnętrzne-

go, w budownictwie do produkcji okien, drzwi i podłóg. Zostało także wykorzystane do bu-

dowy mostu w Holandii na autostradzie A7 (rys. 8).  

 

 
Rys. 8. Budowa mostu z drewna acetylowanego (Tjeerdsma i Bongers 2009)  
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Furfurylacja drewna  
Furfurylacja drewna zaliczana jest do procesów chemicznych. Zaletą tej metody jest sto-

sowanie alkoholu furfurylowego jako modyfikatora, który otrzymywany jest na drodze katali-

tycznego uwodornienia furfuralu pozyskiwanego z surowców odnawialnych zawierających 

dużą ilość pentozanów: trzciny cukrowej, kolb kukurydzy oraz drewna (rys.9).  

 

 
Rys. 9. Otrzymywanie alkoholu furfurylowego z furfuralu  

 

Pierwsze prace nad modyfikacją drewna alkoholem furfurylowym prowadzone były już w 

latach 50-tych XX wieku pod kierunkiem Alfreda Stamm’a. W tym samym czasie Irving 

Goldstein opracował proces furfurylacji drewna z wykorzystaniem chlorku cynku jako katali-

zatora. Opierając się na technologii Goldstein’a w 1960 uruchomiono produkcję drewna 

furfurylowanego na niedużą skalę przez Koopers Wood Inc. (USA). Niestety linię zamknięto, 

gdyż okazało się, że chlorek cynku stasowany jako katalizator powoduje degradację drew-

na. Dopiero w latach 90-tych XX wieku Marc Schneider i Mats Westin opracowali technolo-

gię furfurylacji drewna z wykorzystaniem katalizatorów opartych na cyklicznych bezwodni-

kach kwasowych. W 2003 roku została w Porsgrunn (Norwegia) przez firmę Kebony uru-

chomiona pilotażowa linia do produkcji drewna furfurylowanego, a w 2008 roku otwarto 

nową linię technologiczną o wydajności 15000-25000 m3.  

Na proces furfurylacji drewna wpływ mają następujące parametry: rodzaj katalizatora, pH 

środowiska reakcji, temperatura i obecność wody. Proces furfurylacji drewna przebiega w 

dwóch etapach (rys. 10). W pierwszym etapie następuje jego impregnacja mieszaniną mo-

dyfikacyjną która zawiera oprócz wodnego roztworu alkoholu furfurylowego także katalizato-

ry, surfaktanty, stabilizatory oraz bufory. Jako katalizatory procesu furfurylacji stosowane są 

bezwodniki kwasów karboksylowych: maleinowy lub ftalowy oraz kwasy: jabłkowy, maleino-

wy i ftalowy. Właściwa reakcja polimeryzacji alkoholu furfurylowego w drewnie przebiega w 

temperaturze 70-140°C w czasie 4-8 godzin. Po zakończeniu procesu drewno jest suszone 

(rys.11) (Lande i in. 2004).  

Mechanizm furfurylacji drewna jest bardzo złożony. Podczas modyfikacji przebiegają:  

– reakcje homopolimeryzacji alkoholu furfurylowego,  

– kopolimeryzacji alkoholu furfurylowego ze środkami pomocniczymi (surfaktanty, 

bufory, katalizatory) lub substancjami ekstrakcyjnymi zawartymi w drewnie,  
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– reakcje szczepienia alkoholu lub jego polimeryzacji w ścianach komórkowych 

drewna.  

W ten sposób zmodyfikowane drewno posiada bardzo dobre właściwości mechaniczne, 

dużą twardość, bardzo dobrą stabilność wymiarową oraz jest odporne na działanie czynni-

ków biotycznych. Następuje także zmiana barwy drewna – barwą przypomina drewno egzo-

tyczne.  

 

 
Rys. 10. Schemat instalacji do furfurylacji drewna (Westin i in. 2003)  

 

Drewno furfurylowane jest stosowane do produkcji zewnętrznych elewacji budynków, 

podłóg, okien, drzwi zewnętrznych, tarasów, pokładów łodzi, mebli ogrodowych oraz stolarki 

dekoracyjnej (rys. 11). Produkcja szacowana jest na 3000 m3/rok.  
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Rys. 11. Zastosowanie drewna furfurylowanego (materiały: www.kebony.com)  

 

Podsumowanie  
Opisane przemysłowe metody modyfikacji drewna pozwalają na uzyskanie materiałów o 

właściwościach innych niż drewna naturalnego. Porównanie właściwości produktów uzyska-

nych za pomocą omówionych powyżej procesów przedstawiono na rys.12.  
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Rys. 12. Porównanie właściwości drewna modyfikowanego  

 

Drewno można modyfikować wieloma związkami, jednak zastosowanie praktyczne wielu 

z nich z wielu względów nie jest możliwe. W wielu ośrodkach badawczych na świecie pro-

wadzone są badania nad opracowaniem nowych metod modyfikacji drewna. Aktualność 

tego kierunki badań potwierdzają organizowane cyklicznie konferencje nt. modyfikacji drew-

na (European Conference of Wood Modification – ECWM).  
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Rys. 1. Produkcja płyt drewnopochodnych (wiórowych i ogó-

łem: łącznie płyt z wiórów, włókien i fornirów) na 
świecie w latach 1961-2009 (4, 10)  

Piotr Borysiuk, Marek Grześkiewicz, Joanna Czechowska
∗
 

MFP, QSB, LSB – tradycyjne płyty w nowej odsłonie  

Płyt wiórowe od lat charakteryzują się na rynkach światowych znacznym udziałem w 

ogólnej produkcji tworzyw drewnopochodnych (rys. 1). Warto tu również dodać, że Polska z 

łączną produkcją w 

2009 roku ok. 4,7 mln 

m3 jest liczącym się 

producentem tych płyt 

nie tylko w skali euro-

pejskiej ale i światowej 

(rys. 2). Do niedawna 

płyty wiórowe wytwa-

rzane w naszym kraju 

przeznaczone były 

głównie dla przemysłu 

meblarskiego (typ P2 – 

płyty do wyposażenia 

wnętrz, łącznie z me-

blami, do użytkowania w warunkach suchych). W budownictwie stosowane były natomiast 

płyty wiórowe o wiórach orientowanych OSB/3 (płyty nośne do użytkowania w warunkach 

wilgotnych) i OSB/4 

(płyty o podwyższonej 

zdolności przenosze-

nia obciążeń do użyt-

kowania w warunkach 

wilgotnych). W Euro-

pie Zachodniej poza 

typowymi płytami 

wiórowymi meblowy-

mi, produkowane były 

również płyty wiórowe 

tzw. wodoodporne 

(typ P5 – płyty prze-

noszące obciążenia 

do użytkowania w warunkach wilgotnych), a ich udział w rynku wynosił ok. 50% (3). W 

                                                        
∗dr inż. Piotr Borysiuk, dr inż. Marek Grześkiewicz, mgr inż. Joanna Czechowska 
 Wydział Technologii Drewna SGGW, ul. Nowoursynowska 159/34 02-787 Warszawa 
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Rys. 2. Kraje o największej produkcji płyt wiórowych na świe-

cie w 2009 roku (4)  
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Rys. 2. Płyta LSB (12) 

ostatnim czasie płyty te są coraz szerzej dostępne 

również na naszym rynku. Wynika to między innymi z 

faktu, że znalazły się one w nowej ofercie krajowych 

producentów płyt. Wyroby te występują, zależnie od 

producenta, pod różnymi nazwami handlowymi. Moż-

na zaliczyć do nich między innymi takie płyty jak:  

– MFP – Multifunctional panel (13),  

– QSB – Construction Board® (11),  

– LSB – Construction Panel (12),  

– Durélis/Populair® i Durélis/Populair® Floor (14),  

– SpanO-SB5® i SpanO-SB7® (14).  

Płyty wiórowe typu P5, podobnie jak płyty OSB/3, 

wytwarzane są na bazie klejów dających spoiny o 

zwiększonej odporności na działanie wody. Stosowa-

ne są tu głównie żywice MUF (melaminowo-

mocznikowo-formaldehydowe) zaś płyty mają budowę jedno lub trójwarstwową. Pod wzglę-

dem parametrów wytrzymałościowych oferowane na polskim rynku płyty MFP zgodnie z 

danymi producenta (13) przewyższają wymagania normy PN-EN 300 dla płyt OSB/3 (tabela 

1), w odniesieniu do wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe wzrost ten jest dwukrotny. 

Zapewnia to dużą stabilność mocowania wkrętów, gwoździ, śrub, kołków i innych okuć i 

łączników. W przypadku innych płyt P5 (QSB, LSB), zależnie od grubości, ich parametry 

wytrzymałościowe są porównywalne bądź zawierają się pomiędzy wartościami parametrów 

dla osi wzdłużnej i poprzecznej płyt OSB/3 (zgodnie z PN-EN 300). Warto tu również zazna-

czyć, że producenci w/w płyt wiórowych P5 deklarują na ogół wyższe parametry wytrzyma-

łościowe płyt niż są wymagane przez normę PN-EN 312. Dużą zaletą płyt wiórowych P5 w 

stosunku do wymagań stawianych przez normę EN 300 płytom OSB/3, jest ich zwiększona 

odporność na działanie wilgoci (tabela 1). Oferowane płyty wiórowe P5, według danych 

producentów, charakteryzują się spęcznieniem po 24 h moczenia w wodzie na poziomie 

10÷11% podczas gdy wymagania normy PN-EN 300 dla płyt OSB/3 wynoszą 15% (dla płyt 

o grubości 10÷18 mm).  
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Tabela 1. Przykładowe parametry wytrzymałościowe i fizyczne płyt MFP (13), QSB (11), LSB 
(12), oraz płyty wiórowej P5 zgodnie z EN 312 i płyty OSB/3 zgodnie z EN 300  

1 
wartość dla osi wzdłużnej  

2
 wartość dla osi poprzecznej 

 

Do głównych kierunków zastosowań płyt wiórowych typu P5, zalecanych przez ich pro-

ducentów można zaliczyć (rys. 3) (1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14):  

– pokrycia podłóg, ścian, stropów w budownictwie szkieletowym,  

– poszycia dachowe,  

– elementy meblowe i wykończenia wnętrz, szczególnie narażone na działanie wilgoci 

(np. meble łazienkowe),  

– aranżacje i konstrukcje sklepowe i targowe,  

– produkcja opakowań.  
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Metoda pomiaru EN 310 EN 310 EN 317 EN 319 EN 1087 EN 13986 EN 13986 

Jedn. mm N/mm2 N/mm2 % N/mm2 N/mm2   W/mK 

MFP 

(13) 

10 3500 20 11 0,7 0,15 D-s2, d0 0,14 

12 3500 20 11 0,7 0,15 D-s2, d0 0,14 

15 3500 20 11 0,7 0,15 D-s2, d0 0,14 

18 3500 20 10 0,6 0,15 D-s2, d0 0,14 

22 3500 18 9 0,6 0,15 D-s2, d0 0,14 

25 3500 18 9 0,6 0,15 D-s2, d0 0,14 

QSB 

(11) 

6 2550 19 12 0,5 0,15   

8 2550 19 12 0,5 0,15   

9 2550 18 11 0,45 0,15 D-s1, d0  

LSB 

(12) 

10 ≥ 2550 ≥ 18 ≤ 11 ≥ 0,45 ≥ 0,15 D-s2, d0 0,13 

12 ≥ 2550 ≥ 18 ≤ 11 ≥ 0,45 ≥ 0,15 D-s2, d0 0,13 

15 ≥ 2550 ≥ 16 ≤ 10 ≥ 0,45 ≥ 0,14 D-s2, d0 0,13 

18 ≥ 2550 ≥ 16 ≤ 10 ≥ 0,45 ≥ 0,14 D-s2, d0 0,13 

22 ≥ 2550 ≥ 14 ≤ 10 ≥ 0,45 ≥ 0,12 D-s2, d0 0,13 

P5 

(9) 

>6÷13 2550 18 11 0,45 0,15   

>13÷20 2400 16 10 0,45 0,14   

>20÷25 2150 14 10 0,40 0,12   

>25÷32 1900 12 10 0,35 0,11   

OSB3 

(8) 

>6÷10 3500 1 1400 2 22 1 11 2 15 0,34 0,15   

>10do<18 3500 1 1400 2 20 1 10 2 15 0,32 0,13   

18÷25 3500 1 1400 2 18 1 9 2 15 0,30 0,12   

>25÷32 3500 1 1400 2 16 1 8 2 15 0,29 0,06   
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Rys 3. Przykłady wykorzystania płyt MFP (13) 
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Mariusz Mamiński* 

O ligninie jako surowcu przyszłości słów kilka  

Lignina – składnik materiałów lignocelulozowych, najbardziej rozpowszechniony w przy-

rodzie polimer zawierający jednostki fenylopropanowe: (1) 4-hydroksyfenylowe, (2) gwajacy-

lowe i (3) syringowe, jakkolwiek dokładna struktura chemiczna nie została poznana.  
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Rys. 1 Jednostki strukturalne występujące w ligninie 

 

W tkance roślin obecność ligniny jest konieczna dla zapewnienia sztywności i wytrzyma-

łości tkanek niezbędnych do prawidłowego rozwoju. Zawartość ligniny waha się w zakresie 

od 19% do 35%. W produkcji mas celulozowych ligniny są generowane jako produkt ubocz-

ny w ilościach szacowanych na 30 mln ton rocznie [1]. Dodatkowe ilości są wytwarzane 

podczas produkcji etanolu celulozowego – ok. 0,5 kg ligniny na 1 litr etanolu. Szacuje się, że 

jedynie 1-2% lignin jest przetwarzane w produkty pochodne [2]. Pozostała ilość jest spalana 

w celulozowniach jako paliwo. Nasuwa się w tym miejscu pytanie czy jest to jedyny możliwy 

sposób wykorzystania lignin i czy są inne możliwości? Czy istnieją możliwości wytwarzania 

z ligniny produktów o wysokiej wartości dodanej?  

Eksperci – m.in. Wolfgang Glasser (Virgninia Tech, USA) – w dziedzinie przetwarzania li-

gnin są zgodni, że „granicą limitującą obszar wykorzystania lignin jest wyobraźnia”, co wię-

cej szacunkowa cena na poziomie 20 centów za kilogram czyni ligniny niezwykle interesują-

cym surowcem dla technologii.  

Jako potencjalny surowiec lignina była obiektem zainteresowania chemików od wielu de-

kad. Już na przełomie XIX i XX wieku prowadzono prace nad konwersją lignin w pochodne. 

                                                        
* dr inż. Mariusz Mamiński, WTD SGGW w Warszawie, e-mail: mariusz_maminski@sggw.pl 
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W latach 80-tych XX wieku firma Hydrocarbon Research Inc. opracowała proces Lignol 

umożliwiający konwersję ligniny do benzenu i fenolu. Zainteresowanie tym surowcem trwa 

do dnia dzisiejszego. Wynika ono głównie z niezwykle cennych cech lignin takich jak: (1) 

obecność w strukturze jednostek aromatycznych, (2) dużej liczby reaktywnych grup funkcyj-

nych umożliwiających m.in. sieciowanie, (3) stosunkowo niewielki rozmiar cząsteczki oraz 

(4) w zależności od pochodzenia ligniny (proces wytwarzania i rodzaj materiału lignocelulo-

zowego) większa lub mniejsza hydrofilowość/hydrofobowość [3], zostało bowiem udowod-

nione, że ligniny pochodzące z różnych procesów przemysłowych nie są tożsame pod 

względem struktury chemicznej ani właściwości – np. temperatura zeszklenia może się 

wahać od 91°C do 160°C. Tak dużą zmienność cech surowca należy postrzegać jako zale-

tę, ponieważ szeroki wachlarz właściwości stwarza szerokie pole zastosowań poszczegól-

nych typów lignin.  

Dotychczas ligniny znalazły komercyjne zastosowanie jako dodatki peletujące w karmach 

dla zwierząt, dodatki do betonu, substancje pomocnicze w hutnictwie i przy wydobyciu ropy 

naftowej. Są to produkty o niskiej wartości dodanej, dlatego poszukuje się zastosowań spe-

cjalistycznych. Obecnie wykorzystuje się ligniny w produkcji waniliny, barwników i farb, płyt 

gipsowych oraz ceramiki.  

W literaturze można znaleźć wiele doniesień o wykorzystaniu lignin jako substytutów fe-

nolu w żywicach fenolowo-formaldehydowych – ten rodzaj żywic nazywany jest LPF (Ligno-

sulphonate-Phenol-Formaldehyde) oraz – ze względu na obecność więcej niż 2 grup hy-

droksylowych w cząsteczce – w żywicach epoksydowych i poliuretanowych.  

Innym kierunkiem wykorzystania lignin są tworzywa sztuczne. Ze względu na swoje ce-

chy fizyczne i chemiczne ligniny stanowią potencjalne źródło surowców alternatywnych w 

stosunku do surowców naftowych.  

Zostały opisane poliestry otrzymywane z waniliny i pentaerytrytolu oraz polibenzalazyny z 

waniliny i dibromoalkenu. Ich cechami charakterystycznymi były bardzo wysokie temperatu-

ry zeszklenia, płynięcia i rozkładu termicznego (>285ºC). Struktury poliestru i polibenzalazy-

ny przedstawiono poniżej:  
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Rys. 2. Struktura ligninopochodnego poliestru (góra) i polibenzalazyny (dół) 
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Jednym z kluczowych odkryć był fakt rozpuszczalności lignin w glikolach (dietylenowym, 

trietylenowym i polietylenowym), który doprowadził do opracowania technologii wytwarzania 

sztywnych pianek poliuretanowych na podstawie lignin. Schemat ideowy procesu poniżej:  

 

MDI

lignina + glikol

surfaktant
woda

katalizator

mieszanie

mieszanie

pianka poliuretanowa
 

 

Rys. 3. Schemat otrzymywania ligninopochodnych pianek PUR wg [1] 

 

Technologia ta pozwala wykorzystać zarówno ligniny z procesu Krafta, lignosulfoniany, 

jak również ligniny pohydrolityczne, a nawet mieszaniny lignin i melasy.  

Innym kierunkiem wykorzystania lignin są tworzywa termoplastyczne. W literaturze moż-

na znaleźć prace dotyczące mieszanin lignin z poliolefinami czy ze skrobią. Ligniny mogą 

być także wykorzystywane jako składniki zmniejszające sztywność biodegradowalnych 

blend z polihydroksyalkanianami. Wykazano również, że dodatek lignin do polikaprolaktonu 

powoduje zwiększenie odporności materiału na promieniowanie UV oraz wzrost wytrzyma-

łości na zerwanie.  

Oliviera and Glasser w latach 90-tych opublikowali cykl prac dotyczących termoplastycz-

nych kopolimerów lignin z kaprolaktonem i styrenem [4-6]. Hatekayama i współpracownicy 

[7] zsyntezowali elastomery ligninowo-kaprolaktonowe o temperaturze rozkładu >350°C 

wykorzystując ligniny Krafta i lignosulfoniany (rys. 4).  
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Rys. 4 Przykładowa struktura elastomerów ligninowo-kaprolaktonowych 

 

Duża liczba grup hydroksylowych w cząsteczce ligniny czyni je surowcami podatnymi na 

estryfikację – np. kwasami karboksylowymi i bezwodnikami.  

W ostatnich latach obserwuje się intensyfikację badań nad rozwojem materiałów termo-

plastycznych, które zaowocowały opracowaniem poliestrów na podstawie lignin o właściwo-

ściach porównywalnych z właściwościami typowych poliolefin – takich jak polipropylen, po-

lietylen czy terpolimer ABS [8]. Otrzymane w ten sposób poliestry są tworzywami termopla-

stycznymi wytworzonymi na podstawie surowców odnawialnych.  

 

Przedstawione przykłady zastosowań lignin są dowodem na to, że w ligninach uzyskiwa-

nych w ogromnych ilościach w procesach delignifikacji materiałów lignocelulozowych drze-

mie duży potencjał dla technologii chemicznej i niezależnie od rodzaju ligniny możliwe jest 

znalezienie właściwej metody jej konwersji w produkty o wartości dodanej. Z tego powodu 

ligniny, naturalne biopolimery stanowiące rozległą i odnawialną bazę surowcową, coraz 

częściej postrzegane są jako surowce przyszłości spełniające założenia zielonej chemii i 

zrównoważonego rozwoju.  

Jednak obecnie istniejące rozwiązania technologiczne w celulozowniach i sposoby zago-

spodarowania lignin in situ sprawiają, że surowiec ten nie jest dostępny w ilościach pozwa-

lających na wielkoprzemysłowe wykorzystanie w technologii tworzyw sztucznych.  

Źródła  
[1] Hatakeyama H., Hatakeyama T., 2010. Lignin Structure, Properties, and Applications. 

Adv. Polym. Sci. 232: 1  

[2] Lora J.H., Glasser W.G., 2002. Recent industrial applications of lignin: A sustainable 

alternative to nonrenewable materials. J. Polym. Environ. 10: 39  



- 34 - 

[3] Mousavioun P., Doherty W.O.S., 2009. Chemical and thermal properties of fractionated 

bagasse soda lignin. Ind. Crops Prod. 31:52  

[4] Oliviera W.D., Glasser W., 1994. Multiphase materials with lignin. XI. Starlike copolymers 

with ceprolactone. Macromolecules 27:5  

[5] Oliviera W.D., Glasser W., 1994. Multiphase materials with lignin. XVI. Star-like copoly-

mers with styrene. J. Wood Chem. Technol. 14:119  

[6] Oliviera W.D., Glasser W., 1994. Multiphase materials with lignin. XII. Blends of 

poly(vinyl chloride) with lignin-caprolactone copolymers. J. Appl. Polym. Sci. 51:563  

[7] Hatakeyama T, Izuta Y, Hirose S, Hatakeyama H (2002) Phase transitions of lignin-

based polycaprolactones and their polyurethane derivatives. Polymer 43:177  

[8] Sivasankarapillai G., McDonald A. G., 2011. Synthesis and properties of lignin-highly 

branched poly (ester-amine) polymeric systems. Biomass Bioenerg.35: 919  

 

 



- 35 - 

Leszek Danecki*  

Rynek drewna poużytkowego opakowaniowego  

1. Wstęp  
W następstwie rozwoju i modernizacji przemysłu drzewnego, a szczególnie branży płyt 

drewnopochodnych, pod koniec lat 90-tych pojawiły się pierwsze oznaki zwiększonego za-

potrzebowania na surowiec drzewny. Zwiększenie mocy produkcyjnych w tej branży dopro-

wadziło bardzo szybko do zwiększenia zapotrzebowania i rywalizacji o tani i dobry surowiec 

drzewny. Pierwsze oznaki deficytu surowca drzewnego pojawiły się w roku 2001, kiedy 

nastąpił początek rozwoju energetyki odnawialnej, wymuszając zmiany prawne i koniecz-

ność wzrostu udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do poziomu 7,5% w 2010 

i 14% w 2020 roku [1]. Na krajowym rynku o surowiec drzewny zaczął również rywalizować 

przemysł energetyczny, producenci brykietów i granulatu drzewnego tzw. „pellet”. W roku 

2003 w wyniku interwencji producentów płyt drewnopochodnych [2] Lasy Państwowe zwięk-

szyły pozyskanie drewna o ok. 790 tys.m3. Jednakże, każdy ponad planowy wzrost wyrębu 

lasu musi zostać skompensowany zmniejszeniem pozyskania drewna w innych latach. 

Można założyć, że niedobór surowca pierwotnego dla przemysłu celulozowego, płytowego, 

meblowego i innych przemysłów pokrewnych będzie w najbliższych latach narastał. Równo-

cześnie można zaobserwować, że w Polsce występują nadmiary drewna, w szczególności 

drewna odpadowego, które jest marnotrawione przy braku zainteresowania ze strony prze-

mysłu drzewnego. Aby przeciwstawić się zbliżającemu kryzysowi surowca drzewnego nale-

ży przeanalizować możliwość odzysku niektórych rodzajów odpadów drewna i zaintereso-

wać nimi przemysł drzewny. Odpady te mogą stanowić pełnowartościowy surowiec do ma-

teriałowego wykorzystania, pod warunkiem stworzenia odpowiednich warunków jego pozy-

skiwania i przetwarzania. Analiza literaturowa wskazuje, że potencjalne zasoby odpadów 

drewna poużytkowego mogą wynosić ok. 1mln m3 w skali roku [3]. Pomimo tak dużych po-

tencjalnych zasobów tego drewna, w Polsce nie występuje wtórny obrót drewnem poużyt-

kowym.  

Źródłami powstawania odpadów drewna jest zarówno sektor przemysłowy i sektor komu-

nalny. Ze względu jednak na duży stopień gospodarczego wykorzystania jednorodnych 

odpadów drewna poprodukcyjnego powstających w sektorze przemysłowym, szczególną 

uwagę zwrócono na sektor komunalny. W sektorze tym rozpoznanie dotyczące źródeł wy-

twarzania i ilości powstających odpadów drewna poużytkowego jest zdecydowanie mniej-

sze.  
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2. Sektor przemysłowy  
W sektorze przemysłowym powstaje dominujący strumień odpadów drzewna, tzw. odpa-

dów poprodukcyjnych. Odpady te powstają podczas przerobu i obróbki drewna surowego 

oraz przy wytwarzaniu gotowych wyrobów z drewna.  

Do podstawowych rodzajów odpadów drewna poprodukcyjnego należą:  

– kora – wierzchnia część drzewa, oddzielona od niego podczas manipulacji i ob-

róbki drewna surowego w tartakach i celulozowniach,  

– trociny – powstają podczas przecierania drewna w tartakach,  

– ścinki – pozostałości z przecierania drewna w tartakach,  

– wióry – powstają podczas obróbki drewna suchego w fabrykach mebli i stolar-

niach,  

– pyły – powstają podczas obróbki wykończającej drewna suchego,  

– drewno kawałkowe – pozostałości z obróbki drewna suchego z wytwarzania wy-

robów.  

Wszystkie wymienione rodzaje odpadów klasyfikowane są w „katalogu odpadów” w gru-

pie 3 „Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli”. Ilość tych odpadów po-

produkcyjnych jest trudna do oszacowania, ponieważ w Polsce nie jest prowadzona ścisła 

ewidencja wytwarzanych odpadów w rozproszonych zakładach przemysłu drzewnego.  

3. Sektor komunalny  

W sektorze komunalnym poza zbiórką typowych odpadów komunalnych wymieszanych, 

do podstawowych działań należy selektywne zbieranie i przetwarzanie wielu rodzajów od-

padów, w tym: opakowaniowych (z tworzyw sztucznych, papieru, tektury, szkła i metali), 

budowlanych, wielkogabarytowych, zielonych i innych wybranych grup odpadów (baterie, 

sprzęt elektryczny, azbest i inne). Źródłami wytwarzania tych odpadów są:  

– gospodarstwa domowe,  

– obiekty infrastruktury, jak: usługi, rzemiosło, handel, obiekty publiczne i turystycz-

ne.  

Odpady pochodzące z wymienionych źródeł należą do odpadów komunalnych zgodnie z 

definicją zawartą w ustawie o odpadach – „Odpady powstające w gospodarstwach domo-

wych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych 

wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 

powstających w gospodarstwach domowych”. Działania prowadzone przez gminy w zakre-

sie selektywnej zbiórki odpadów są ujmowane w planach gospodarki odpadami i stanowią 

obecnie istotne źródło surowców wtórnych dla zakładów przemysłowych i dla celów gospo-

darczych.  

W sektorze komunalnym powstaje duży strumień odpadów drewna poużytkowego, które 

kwalifikowane są jako:  

– odpady opakowaniowe (grupa 15),  
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– odpady remontowo-budowlane (grupa 17),  

– odpady z mechanicznej obróbki odpadów (grupa 19),  

– odpady zielone – z pielęgnacji terenów zielonych (grupa 20),  

– odpady wielkogabarytowe (grupa 20).  

Z uwagi na fakt, że w Polsce nie jest prowadzona ewidencja wytwarzanych odpadów ko-

munalnych (poza sprawozdawczością firm zajmujących się wywozem odpadów) w tym rów-

nież odpadów drewna poużytkowego, sporządzono wstępny bilans odpadów drewna pou-

żytkowego w oparciu o dane wskaźnikowe. Odpowiednie wskaźniki przyjęto z „Krajowego 

Planu Gospodarki Odpadami 2010”.  

Analizę ilości powstających odpadów drewna poużytkowego wykonano dla poszczegól-

nych wyspecyfikowanych wyżej grup odpadów.  

W każdym województwie jest po kilkunastu producentów drewnianych opakowań. Naj-

więcej jest ich w Wielkopolsce – 162, Mazowieckiem – 146 oraz na Dolnym Śląsku – 120. 

Najmniej w Opolskiem, Podlaskiem i Warmińsko-Mazurskiem. [4]  

4. Jakość drewna poużytkowego- opakowaniowego  

Drewno poużytkowe pochodzące z recyklingu drzewnych opakowań i palet jest sortymen-

tem jakościowo bardzo dobrym, bez żadnych lub też z niewielkimi obciążeniami substancji 

obcych lub zanieczyszczeń. Zawiera pewne ilości wszelkiego rodzaju łączników, gwoździ 

itp. Nie należy spodziewać się w nich środków ochrony drewna, pomimo, że opakowania 

musza spełniać odpowiednie wymagania fitosanitarne. Uzyskuję się to w drodze obróbki 

termicznej drewna według ustalonych norm technologicznych. Drewno, z którego wykony-

wane są opakowania drewniane, powinno być poddawane obróbce termicznej, podczas 

której osiągana jest temperatura rdzenia minimum 56°C przez okres minimum 30 minut. 

Spełnienie tego wymogu potwierdza się umieszczeniem na opakowaniu zatwierdzonego 

przez IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) znaku oraz numeru zakładu wyko-

nującego zabieg suszenia.  

Powyższe wymagania nie dotyczą opakowań złożonych w całości z elementów, które zo-

stały przetworzone przy udziale kleju, wysokiej temperatury lub ciśnienia, takich jak płyty 

wiórowe, sklejki, łuszczki itp., jak również takich elementów jak wióry, trociny, wełna drzew-

na, drewno pocięte na cienkie kawałki (poniżej 6mm).  

W celu zapewnienia realizacji powyższego standardu prowadzony jest w naszym kraju 

specjalny rejestr zakładów, które produkują palety i spełniają ustalone wymagania. Reje-

strację producentów, za akceptacją Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 

prowadzi oraz nadzoruje Instytut Technologii Drewna w Poznaniu.  

Jak widać opakowania drzewne produkowane są według odpowiednich standardów i 

norm jakościowych. Okres zużytkowania i przekazania do recyklingu nie wiążę się bezpo-

średnią ze zmianą składu jakościowego drewna z którego zostały wykonane palety i opako-

wania lecz ze zmianą cech użytkowych [4].  



- 38 - 

5. Odzysk palet drewnianych [5]  
Palety drewniane podobnie jak inne opakowania z drewna powinny być odzyskiwane i 

poddawane recyklingowi. Poziom odzysku w latach 2008-2014 szacuje się ze powinien 

kształtować w granicach od 50-60%, natomiast poziom recyklingu szacuje się na ok. 15%. 

Proces odzysku polega na ich demontażu i naprawie, zgodnie z załącznikiem nr 5 ustawy 

o odpadach (R14 – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub czę-

ści). Schemat technologiczny odzysku przedstawia poniższy rysunek.  

 
 Zużyte palety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Naprawione Palety 

 

Rys. 1. Schemat odzysku palet drewnianych  

 

W pierwszym etapie palety poddawane są klasyfikacji polegającej na sprawdzeniu stop-

nia zużycia oraz zamocowaniu 20 elementów (rys.2), z których składa się paleta, a także 

zbadaniu jej wymiarów. Przy prawidłowych wymiarach i odpowiedniej wytrzymałości klasyfi-

kowana jest ona do powtórnego wykorzystania, bez konieczności naprawy. W innych przy-

padkach stopień uszkodzenia decyduje o tym, czy trafia ona do naprawy, czy do demonta-

żu. Całkowitej rozbiórce podlegają te, w których ilość uszkodzonych elementów przekracza 

osiem sztuk. Naprawa polega przede wszystkim na wymianie uszkodzonych elementów 

oraz likwidacji obluzowań poprzez wbicie dodatkowych gwoździ. Wykonywana jest ręcznie 

przy użyciu prostych narzędzi. Zdemontowane elementy są segregowane na drewniane i 

metalowe. Części drewniane o pożądanej wielkości oraz dobrym stanie technicznym gro-
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madzone są w odpowiednich pojemnikach i wykorzystywane do naprawy innych palet. Na-

tomiast nieprzydatne ścinki i kawałki drewna oraz metalowe odpady zbierane są selektywnie 

w oznaczonych pojemnikach na odpady według klasyfikacji.  

 

KOD Grupa, podgrupa i rodzaj odpadów 

19 odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu 

odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz uzdatniania wody pit-

nej i wody do celów przemysłowych, 

19 12 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcz-

nej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych 

grupach  

19 12 02 metale żelazne 

19 12 07 Drewno i inne niż wymienione w 19 12 06 

 

Odpady o kodzie 19 12 07 (odpady drewna) mogą trafić do osób fizycznych (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 

organizacyjnym nie będącymi przedsiębiorstwami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku) 

do wykorzystania jako opał, ponieważ nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami 

ochronnymi. Ponadto nadają się także do wykonywania drobnych napraw i konserwacji jako 

materiał budowlany. Odpad ten może być również przekazany specjalistycznym firmom w 

celu odzysku w procesach R1 (wykorzystanie jako paliwa lub inny środek wytwarzania 

energii), R14 (inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub częścio-

wo), R15 (przetworzenie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklin-

gu). Złom metali kod 19 12 07 kierowany jest do punktu surowców wtórnych lub do punktu 

skupu złomu.  

Reasumując drewno pozyskane z recyklingu palet i opakowań jak bardzo dobrym jako-

ściowo surowcem nie tylko do produkcji energii cieplnej, ale również cennym surowcem do 

przemysłowego przetworzenia na inne produkty ze szczególnym wskazaniem do produkcji 

płyt drewnopochodnych. Wysoka czystość sortymentowa oraz brak w jego składzie środków 

ochrony drewna stwarza wielkie możliwości przemysłowego jego wykorzystania, prawie na 

równi z surowcem świeżym (leśnym).  

6. Średnioroczna podaż drewna poużytkowego w Polsce pochodzą-
cego z recyklingu opakowań drewnianych  

Produkcja palet i opakowań oraz rynek drewna pochodzącego z ich recyklingu jest obec-

nie jedynym rynkiem drewna poużytkowego, który jest w miarę dobrze zbilansowany. Na 

podstawie wielkości produkcji palet i opakowań drewnianych możemy z przybliżeniem osza-
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cować roczną podaż drewna pochodzącego z recyklingu tych wyrobów. Do szacowania 

wielkości produkcji opakowań wraz z oszacowaniem rocznej podaży drewna poużytkowego 

pochodzącego z recyklingu tych wyrobów posłużono się danymi uzyskanymi ze Stowarzy-

szenia Producentów Palet i Opakowań Drewnianych w Polsce. Krajowi producenci palet 

„EURO” są zrzeszeni w niniejszym Stowarzyszeniu a pozyskane dane są w miarę dokładne.  

Ze względu na panujący kryzys nie należy spodziewać się znaczącego wzrostu produkcji 

palet w najbliższych 2-3 latach. Do określenia wielkości bazy drewna poużytkowego pocho-

dzącego z recyklingu palet i opakowań oparto się o wielkość produkcji tych wyrobów wytwo-

rzonych w przeciągu minionych trzech lat.  

Na podstawie uzyskanych danych ze Stowarzyszenia Producentów Palet i Opakowań 

drewnianych w Polsce w skali roku produkuje się 60 mln sztuk palet różnego typu (średnia z 

ostatnich 5 lat). W ilości tej uwzględniona jest tylko produkcja palet tych producentów, którzy 

posiadają licencje i działają pod nadzorem Polskiego Komitetu „EPAL”.  

W ogólnej ilości wytwarzanych palet przez krajowych licencjonowanych producentów 

znajduje się średnio 20% palet typu „EURO”, a pozostałe to palety innego typu.  

Jednocześnie w ciągu roku na wyprodukowanie 60 mln sztuk palet zużywa się ok. 5mln 

m3 drewna w postaci głównie drewna okrągłego i niewielkiej ilości tarcicy pozyskanej na 

rynku krajowym oraz z importu. Przyjmując, że produkcja palet „EURO” stanowi 20% produ-

kowanych wszystkim palet, to w ogólnym skrócie ilość drewna zużywana do produkcji tych 

palet będzie wynosiła ok. 1 mln m3, pozostała reszta w ilości ok. 4 mln m3 przypadać będzie 

na wytworzenie palet innego typu.  

Przedstawione wyliczenia ilości drewna odnoszą się do surowca drzewnego, okrągłego z 

którego zostają wytworzone palety.  

Uwzględniając wydajność surowcową procesu wytwarzania palet z drewna okrągłego w 

którym zanika ok. 40%, a niekiedy nawet więcej, to ilość drewna zmagazynowana w rocznej 

produkcji palet wynosi ok. 3 mln m3.  

Do wielkości tej należy dodać ilość drewna pochodzącego z produkcji palet nie podlega-

jącej ewidencji czyli wytworzonych przez producentów nie będących zrzeszonych i nie po-

siadających licencji do ich produkcji. Wielkość tą szacuje się według specjalistów z branży 

palet i opakowań na ok. 10% rocznej produkcji palet, co daje nam ok. 0,3 mln dodatkowego 

drewna w postaci palet jednorazowego użytku. Uwzględnić należy również eksport palet 

gotowych, który szacowany jest również na ok. 10% rocznej produkcji. Ponieważ ilość 

drewna ulokowana w bezpośrednim eksporcie palet jest na podobnym poziomie jak ilość 

drewna pochodzącego z produkcji palet nie podlegającej ewidencji, przyjęto że wielkości te 

wzajemnie się kompensują. 

Recykling zużytych palet, polegający na wymianie uszkodzonych elementów i ponowne 

wprowadzenie do obiegu jest bardzo niski w stosunku do innych krajów UE i wynosi ok. 

20% w stosunku do wytworzonych.  
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Żywotność palet EURO szacuje się na 4-10 cykli co daje nam średnio ok. 3 lat żywotno-

ści.  

Reasumując przy rocznej produkcji w ilości 60 mln sztuk palet w ciągu roku może po-

wstać ok.3-do 3,3 mln m3 drewna poużytkowego do materiałowego zagospodarowania oraz 

drugie tyle odpadów powstających w trakcie ich wytwarzania (drewno odpadowe), które 

może być wykorzystane do produkcji nowych wyrobów lub też do energetycznego zużytko-

wania.  

Innym sposobem obliczenia masy drewna pochodzącego z recyklingu samych palet jest 

wyliczenie ilości drewna z elementów palet. W przeciągu ostatnich trzech lat produkowano 

średnio w skali roku 12 mln szt. palet typu „EURO”. Produkcja wszystkich rodzajów palet 

wynosiła średnio 60 mln sztuk, zatem ilość palet innych niż „EURO” wynosiła 48 mln sztuk w 

skali roku.  

Ponieważ produkcja palet typu „EURO” jest znormalizowana, a wszystkie elementy 

drewniane wchodzące w ich skład są zdefiniowane i oznakowane (rys.2), zatem łatwo wyli-

czyć, że ilość drewna potrzebna do wytworzenia jednej sztuki wynosi 0,0452 m3 drewna. Do 

obliczeń przyjęto paletę EURO o wymiarach 800x1200 mm.  
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Rys. 2. Budowa palety EURO  

 

Ilość drewna skumulowana w rocznej produkcji palet „EURO” w skali roku wynosi:  

0,0452 m3 x 12mln szt.=542,4 tys.m3 
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Szacunkowa ilość drewna znajdująca się w rocznej produkcji palet EURO wynosi zatem 

ok. 600 tys. m3. Wynik ten jest nieco zaniżony, ponieważ do wyliczeń uwzględniono tylko 

jeden typ palety EURO (podstawowy).  

Jednocześnie według danych uzyskanych ze Stowarzyszenia ilość drewna potrzebna do 

wytworzenia rocznej produkcji palet w ilości 60 mln sztuk palet wynosi ok. 5 mln m3.  

Podobnie jak w wyliczeniu poprzednim należy uwzględnić wydajność procesu produkcji w 

którym zanika ok. 40% surowca drzewnego. Zatem ilość drewna ulokowana w rocznej pro-

dukcji pozostałych rodzajów palet wynosiła:  

5 mln m3 x 0,6 = 3 mln m3 

Do wielkości tej należy doliczyć wielkość produkcji palet produkowanych poza ewidencją 

prowadzoną przez Stowarzyszenie, jest ona szacowana na ok. 10%. Jednocześnie należy 

jak poprzednio uwzględnić eksport palet, który również szacowany jest ok. 10%. Przyjęto tą 

samą zasadę co poprzednio, że wielkości te wzajemnie się kompensują.  

Przy produkcji na poziomie 60 mln sztuk palet, wielkość drewna poużytkowego pocho-

dzącego z recyklingu tych wyrobów będzie wynosiła w skali roku ok. 3,0-3,3 mln m3.  

 

W przypadku określenia podaży drewna poużytkowego pochodzącego z opakowań 

drewnianych bilans jest już w miarę prosty i przejrzysty. Ogólna ilość drewna zużywana do 

produkcji palet i opakowań wynosi 5700 tys. m3 drewna. Produkcja palet pochłania ok. 5 mln 

m3, zatem produkcja opakowań angażuje średnio ok. 700 tys.m3 drewna w skali roku i są to 

głównie wyroby jednorazowego użytku. Uwzględniając wydajność materiałową w produkcji 

opakowań na poziomie takim samym jak palety drewniane (poziom wydajności 60%), to 

ilość drewna zgromadzona w rocznej produkcji opakowań wynosi około 420 tys. m3. Wlicza-

jąc do tej wielkości również produkcję opakowań drzewnych wytwarzanych poza ewidencją 

Stowarzyszenia (na tym samym poziomie co palety), to roczna ilość surowca pochodząca z 

recyklingu opakowań (w postaci głównie drewna oraz pewnej ilości tworzyw drzewnych) 

może wynieść ok. 0,5 mln m3.  

Reasumując roczną podaż drewna pochodzącego z recyklingu palet i opakowań można 

szacować na ilość ok. 3,5-3,8 mln m3.  
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KONFERENCJE I ZEBRANIA  

XXXVIII Walne Zebranie SPPD w Polsce  

Dnia 8 kwietnia br. we Wronkach odbyło się XXXVIII Walne Zebranie Stowarzyszenia 

Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce. Gospodarzem zebrania była firma STEICO 

S.A. Czarnków. Dzięki uprzejmości Zarządu Spółki członkowie Stowarzyszenia mieli możli-

wość zwiedzenia fabryki w dniu 7 kwietnia.  

W zebraniu uczestniczyło 88% członków zwyczajnych (osoby fizyczne) i 86% członków 

wspierających (osoby prawne, firmy, instytucje). W obradach uczestniczyli też przedstawi-

ciele zakładów płyt pilśniowych, wiórowych, sklejek oraz instytucji współpracujących z 

przemysłem.  

Obradom przewodniczył Prezydent Stowarzyszenia, Tadeusz Kosień.  

Jednym z pierwszych punktów porządku obrad było uczczenie minutą ciszy zmarłego dy-

rektora technicznego BZS SKLEJKA MULTI S.A., Ryszarda Woźniaka, założyciela Stowa-

rzyszenia i wieloletniego jej członka.  

W trakcie dalszego ciągu zebrania Sekretarz, Maria Antoni Hikiert przedstawił informację 

o działalności Zarządu i Sekretariatu oraz sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2010. 

Poruszył przede wszystkim następujące kwestie: zaopatrzenia w surowiec drzewny, spala-

nia drewna na cele energetyczne, obowiązującą definicję biomasy, problem stężeń formal-

dehydu na stanowiskach pracy i wreszcie sprawę członkostwa Stowarzyszenia w federa-

cjach zagranicznych FEIC oraz FEROPA. Następnie poinformował o wydarzeniach i spo-

tkaniach, w których członkowie Zarządu brali udział, w tym m.in. o spotkaniu organizacyj-

nym członków europejskiego projektu SILENTWOOD, w którym SPPDwP uczestniczy. W 

dalszej kolejności M.A. Hikiert przytoczył pokrótce treść pisemnych wystąpień do Premiera 

Donalda Tuska i Wicepremiera Waldemara Pawlaka w sprawie sytuacji na rynku surowca 

drzewnego.  

Prezydent Stowarzyszenia przedstawił następnie dodatkowe informacje o spotkaniach i 

listach, które wystosował do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i Ministra Gospodarki 

w sprawie surowca drzewnego.  
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Kwestię klasyfikacji, emisji i wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) dla for-

maldehydu na stanowiskach pracy poruszył Janusz Zowade. Zaznaczył on, że w tym tema-

cie ważne jest współdziałanie i zjednoczenie wysiłków. Komisja ds. NDS i Natężeń Czynni-

ków Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, która jest w Polsce organem ustanawia-

jącym wielkości stężeń, przekonana była, że narażenie na formaldehyd dotyczy w Polsce 

ok. 80 pracowników, co mogło być powodem zaostrzenia wymagań. Jednakże badania 

działania formaldehydu na człowieka i ewentualne powiązanie tego z białaczką i nadmier-

nym łzawieniem, prowadzone w ramach grupy producentów formaliny, FormaCare, ukazują, 

że działanie to nie zostało dotychczas udowodnione. Obecność przedstawicieli Stowarzy-

szenia podczas obrad Komisji ds. NDS i NDN i przedstawienie stanowiska przemysłu spo-

wodowało, że przesunięto w czasie wprowadzenie ostrzejszych norm stężeń. Działania 

dotyczące formaldehydu prowadzone są również w krajach Unii Europejskiej: na przykład 

we Francji również planuje się zaostrzenie norm dla stężeń. Cały ten proces został wstrzy-

many, aby zespoły badawcze EPF i FormaCare mogły przedstawić wyniki badań nad for-

maldehydem. Referujący powyższe zagadnienia poprosił zebranych o wspólne działania, 

ponieważ redukcja formaldehydu na stanowiskach pracy poniesie za sobą dodatkowe kosz-

ty niepotrzebnego zabezpieczania stanowisk pracy.  

W dalszym ciągu zebrania dokonano wyborów do władz Stowarzyszenia na kadencję 

2011-2013. W wyniku głosowania na poszczególne stanowiska zostali wybrani:  

na Prezydenta Stowarzyszenia – Tadeusz Kosień,  

na Wiceprezydenta Stowarzyszenia – Andrzej Zientarski,  

na Przewodniczącego Komisji Technicznej i jednocześnie Wiceprezydenta – Kry-

stian Golik,  

na Sekretarza Stowarzyszenia – Maria Antoni Hikiert.  

Skład Komisji Rewizyjnej na lata 2011-2013 pozostał taki, jak poprzednio:  

Przewodniczący – Mieczysław Zezyk,  

Członek – Piotr Borysiuk,  

Członek – Leszek Danecki.  

W dalszym ciągu obrad udzielono Zarządowi absolutorium za działalność w roku 2010 

oraz przyjęto budżet i plan pracy na rok 2011. Następnie przyjęto w poczet członków zwy-

czajnych następujące osoby: Waldemara Motykę, Mariusza Kosienia, Dariusza Zamiara i 

Andrzeja Gajewskiego.  

Na zakończenie zebrania miały miejsce dwie prezentacje: Przedstawiciel SRE Polska, 

Adam Sitko przedstawił profil firmy w obszarze odzysku ciepła i oczyszczania gazów spali-

nowych. Następnie Dariusz Mołodecki przedstawił firmę BAUMANN, która specjalizuje się w 

środkach transportu wewnętrznego – wózkach widłowych.  

Na tym zebranie zakończono.  

A.F.  
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XIV spotkanie Polskiej Platformy Technologicznej Sektora 
Leśno-Drzewnego (PPTSL-D)  

W dniu 23 maja 2011r. w Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu odbyło się czterna-

ste już spotkanie Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego. Przewod-

niczył mu Koordynator PPTSL-D, Dyrektor ITD, prof. Władysław Strykowski.  

Koordynator rozpoczynając spotkanie powitał gości i omówił sprawy organizacyjne.  

Następnie sekretarz PPTSL-D, Andrzej Fojutowski przedstawił sprawozdanie z działania 

Branżowego Punktu Kontaktowego (BPK).  

W spotkaniu brał udział Dyrektor Generalny FTP, Johan Elvnert. Wygłosił referat pt. 

„Możliwości i wyzwania dla sektora leśno-drzewnego w europejskim labiryncie badań”.  

Przewodniczący High Level Group FTP, Michał Jarczyński podsumował aktualne prace 

High Level Group of Forest – Based Sector Technology Platform (FTP).  

W trakcie spotkania zostały poruszone zagadnienia leśno-drzewne w konkursie 7. PR UE 

– lipiec 2011. Omówiła je Jolanta Wolska z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów 

Ramowych UE.  

Prodziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dr hab. Maciej 

Skorupski poruszył sprawy badań dotyczących biomasy leśnej na terenie Pomorza Zachod-

niego.  

Ostatnim punktem omówionym w trakcie spotkania Platformy było zagadnienie dotyczące 

poszukiwania partnerów do projektów międzynarodowych składanych w ramach ubiegania 

się o dotacje UE.  

Po przedstawieniu przez prelegentów wszystkich zagadnień przewidzianych w agendzie 

przyszedł czas na podsumowanie i wolne wnioski uczestników, po czym Koordynator 

PPTSL-D zamknął posiedzenie, dziękując przybyłym za uczestnictwo.  

G.Cz.  

II Edycja konferencji Biomasa w Warszawie 10 maja  

W dniach 10-11 maja br. w Warszawie w Hotelu Golden Floor odbyła się II edycja Konfe-

rencji Biomasa. Konferencja zorganizowana została przez Master Instittute, a poświęcono ją 

tematyce biomasy, która staje się głównym odnawialnym źródłem energii w Polsce. Według 

ekspertów stanowi ona trzecie, co do wielkości naturalne źródło energii w świecie. Wielu 

specjalistów w tej dziedzinie uważa jednak, że rynek biomasy w Polsce jest wciąż rynkiem 

niedocenianym. Stąd potrzeba szerzenia wiedzy w tym zakresie, uświadamiania, że od 

prawidłowego gospodarowania biomasą, jaką mamy do dyspozycji, w dużym stopniu zależy 

harmonijny i zrównoważony rozwój w wielu dziedzinach przemysłu. W pierwszym dniu kon-

ferencji zaprezentowane zostały następujące zagadnienia:  

1. Regulacje prawa energetycznego w zakresie wsparcia źródeł odnawialnych – za-

sady wejścia na rynek i korzystania z systemu wsparcia dla źródeł wykorzystują-
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cych biomasę. – Dr Zdzisław Muras, Dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw 

Energetycznych Urzędu Regulacji Energetyki.  

2. Narzucenie ograniczenia CO2, ilość energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. 

– Wojciech Cyprych, aplikant adwokacki, Ślązak, Zapiór & Wspólnicy.  

3. Biomasa Agro na potrzeby Energetyki Zawodowej. – Juliusz Dragan, Prezes, DSV 

Poznań J. D.  

4. Bilansowanie biomasy pochodzenia rolniczego na cele energetyczne. – Piotr Pa-

syniuk, adiunkt, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy.  

5. Rozwój biomasy a upadek przemysłu drzewnego. – Maria Antoni Hikiert, Sekre-

tarz, Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce.  

6. Finansowanie inwestycji w biomasie. – Iwetta Markiewicz, Główny Specjalista ds. 

Inżynierii Środowiska, Bank Ochrony Środowiska.  

Dzień zamykał Panel Dyskusyjny, w którym próbowano odpowiedzieć na pytanie, czy 

przemysł biomasy stanie się nową dziedziną gospodarczą? W roli ekspertów wystąpili w nim 

praktycznie wszyscy prelegenci. Udział w dyskusji brali również uczestnicy konferencji wy-

kazując przy tym duże zainteresowanie tematyką.  

Drugiego dnia przedstawiono następujące tematy:  

1. Współspalanie biomasy w Zespole Elektrowni Ostrołęka. – Jerzy Watrakiewicz, 

ENERGA Elektrownie Ostrołęka.  

2. Logistyka pozyskania, przetwarzanie i dostawa biomasy na potrzeby Energetyki 

Zawodowej. Analiza opłacalności, zagrożenia i uwarunkowania efektywnej rze-

telnej współpracy – rolnik/producent pelletu – brykietu/ energetyka/kocioł. Ju-

liusz Dragan, Prezes, DSV Poznań J. D.  

3. Produkcja energii odnawialnej z biomasy/biogazu – doświadczenia z ponad 6 lat 

współpracy z energetyką cieplną i zawodową. Rafał Szymanowicz, Inżynier 

Pomiarowy, Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki "ENERGOPOMIAR".  

4. Wykorzystanie biomasy odpadowej a rozwój technologii pod kątem zmian praw-

nych. Arkadiusz Majoch, Dział ds. BIOPALIW, Pion Technologii Nafty TP/W, 

INSTYTUT NAFTY I GAZU.  

5. Doświadczenia Vattenfall w spalaniu biomasy w Polsce i w Szwecji. Andrzej 

Rubczyński, Dyrektor Departamentu Strategii, Vattenfall Heat Polan.  

Drugi dzień konferencji kończył także panel dyskusyjny, którego tematem była przyszłość 

biomasy w Polsce.  

MAH 

Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach 16-18 
maja Drewno w gospodarce UE i Polski  

W trzydniowym cyklu ponad stu debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących Europejskie-

go Kongresu Gospodarczego, który odbył się w dniach 16-18 maja w Katowicach uczestni-
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czyło blisko 4.500 gości. Szefem Rady Programowej Kongresu był Przewodniczący Parla-

mentu Europejskiego Jerzy Buzek. Tematyka Kongresu obejmowała kwestie bardzo istotne 

z gospodarczego i społecznego punktu widzenia całej Europy. Mówiono między innymi o 

konkurencyjności europejskiej gospodarki, o problemach naszego regionu Europy Środko-

wo-Wschodniej, o nowych członkach UE i związanym z nimi nowym ładzie Unii. Poruszono 

ważne kwestie związane z Pakietem klimatyczno-energetycznym Unii i jego wpływem na 

gospodarkę. Związana z nim jest także Unijna, wspólna polityka energetyczna. Jak co roku 

Kongresowi towarzyszyły różne imprezy, bankiety i spotkania.  

W ramach kongresu w dniu 17 maja w hotelu Angelo odbyła się sesja Drewno w gospo-

darce UE i Polski. Tematyka sesji, której organizatorem był Instytut Technologii Drewna w 

Poznaniu obejmowała szereg istotnych dla drzewiarzy prezentacji. Otworzył ją dyrektor 

Instytutu doc. dr hab. Władysław Strykowski. Trudno było z programem zmieścić się w 

dwóch godzinach przewidzianych na to wydarzenie w agendzie kongresu. Wspólna prezen-

tacja branży płyt wraz z innymi (tartaczną, meblarstwem, budownictwem z drewna i materia-

łów drewnopochodnych oraz podłóg drewnianych) pod tytułem "Przemysł Płyt drewnopo-

chodnych i tartaczny podstawą nowoczesnego budownictwa i meblarstwa w Polsce i pań-

stwach UE" musiała zmieścić się w bardzo wąskim przedziale czasowym około 20 minut. 

Była ona przygotowana przez zespół w składzie Bogdan Czemko, Maria Antoni Hikiert, 

Marek Adamowicz, Wojciech Nitka i Dariusz Kozera. Tomasz Wójcik zaprezentował temat 

"Pozyskiwanie drewna z lasów państwowych w warunkach zrównoważonego rozwoju i rea-

lizacji funkcji pozaprodukcyjnych. Szanse i ograniczenia". W sesji poruszono też tematy:  

– Współpraca przemysłów opartych o drewno z Lasami Państwowymi,  

– Jak przetrwać i się rozwijać – wyzwania dla branży celulozowo-papierniczej,  

– Foresight technologiczny sektora drzewnego w Polsce (Instytut Technologii 

Drewna w Poznaniu),  

– Zasoby biomasy w Polsce.  

Sesja Drewno w gospodarce UE i Polski zawierała z pewnością pakiet informacji o tym, 

jak ważnym dla naszej polskiej gospodarki jest przemysł drzewny wraz z gospodarką leśną. 

Wielka szkoda, że zgromadziła ona niewielkie grono leśników i drzewiarzy mieszczące się w 

małej, przewidzianej na około 50 osób sali konferencyjnej. Po raz kolejny przekonywaliśmy 

sami siebie o własnych racjach, gdyż w sesji nie uczestniczyli przedstawiciele żadnego z 

odpowiedzialnych za przemysł i środowisko ministerstw. Została stracona kolejna szansa na 

uświadomienie decydentom roli jaką odgrywa drewno w polskiej gospodarce.  

MAH 
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Z PRZEMYSŁU PŁYT DREWNOPOCHODNYCH  

Bezbarwne materiały wykończeniowe z dodatkiem 
środków chroniących przed działaniem światła  

Drewno różnych gatunków, charakteryzujące się szeroką gamą struktury i kolorów sto-

sowane jest także jako zewnętrzny element dekoracyjny, wystawiany na działanie zmien-

nych warunków atmosferycznych. Drewno podlega tu oddziaływaniu krótkofalowego, wyso-

koenergetycznego promieniowania UV, oddziaływaniu kondensującej się wilgoci i dyfuzji 

pary wodnej oraz powodowanym przez te czynniki zjawiskom pęcznienia i paczenia. Zada-

niem materiałów wykończeniowych jest ochrona drewna przed światłem ultrafioletowym i 

wilgocią. W ostatnich latach pojawiły się nowe rozwiązania środków chroniących przed dzia-

łaniem światła, które przyniosły istotny postęp w tym zakresie.  

Ochrona powierzchni drewna może być tylko wtedy skuteczna, gdy ultrafioletowa część 

światła słonecznego zostanie w pełni zatrzymana przez warstwę pokryciową. Dodatkowo 

pożądana jest jeszcze ochrona przed działaniem światła widzialnego o długości fali do 540 

nm, ponieważ może ono również indukować fotoutleniające procesy na powierzchni drewna.  

W tym celu stosowane są przezroczyste absorbery UV i przezroczyste pigmenty, które 

mogą być używane łącznie z wychwytywaczami rodników (tzw. „Hindered Amine Light-

Stabilizer”, w skrócie HALS). Te ostatnie służą do tego, aby rodniki, powstałe wskutek dzia-

łania światła mogły zostać unieszkodliwione. W ten sposób, z jednej strony chronią one 

polimerowy środek wiążący a z drugiej zapobiegają fotoindukowanej zmianie barwy drewna, 

powodowanej przez światło o długości fali do ok. 540 nm.  

Pożądane jest łączenie środków chroniących przed światłem i wychwytywaczy rodników 

HALS, ponieważ przezroczyste powłoki mają ograniczony profil transmisji. Światło widzialne 

(>380 nm) powinno być w możliwie małym stopniu absorbowane, aby w najlepszy, możliwy 

sposób zapewnić wygląd powierzchni drewna.  
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W ramach projektu badawczego „Brightwood” w Austrii zbadano 50 zestawów modelo-

wych i 37 wyrobów na oddziaływanie i trwałość przezroczystych środków chroniących przed 

światłem oraz przed działaniem zmiennych warunków atmosferycznych i wilgoci.  

Rezultaty tych badań wykazały, że przy pomocy będących do dyspozycji środków chro-

niących przed światłem można utworzyć wiele bardzo obiecujących systemów dla drewna 

wystawionego na działania zewnętrzne. Wcześniejsze wady bezbarwnych środków, prowa-

dzące do szybkiego żółknięcia drewna, kruszenia się warstwy wykańczającej, tworzenia się 

spękań, braku wiązania się z podłożem, czy złuszczania mogą zostać zlikwidowane dzięki 

wprowadzeniu odpowiednich dodatków. Rzeczą rozstrzygającą jest, oprócz wyboru środka 

wiążącego, wprowadzenie właściwej kombinacji dodatków chroniących przed światłem. W 

badaniach wypracowane tu zostały istotne podstawy naukowe. HALS przy gruntowaniu daje 

istotne podwyższenie stabilności barwy wykańczanych powierzchni drewna.  

Różne przezroczyste pokrycia o grubości do ok. 130 µm były wystawione na działania 

zewnętrznych warunków atmosferycznych w ciągu dwóch lat. W charakterze środków chro-

niących przed działaniem światła zastosowano organiczne pochłaniacze promieni UV, nie-

organiczne pigmenty i HALS. Składnikami hydrofobizującymi były środki wiążące, woski 

oraz „nanoprodukty”, jak silany, lub siloksany. Pewne zestawy w tej serii badań wykazały 

dobrą odporność na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.  

Przy stosowaniu zbadanych systemów należy uwzględnić np. jakość drewna i ochronę 

przed wilgocią. Należy stosować tylko wyroby zbadane na działanie zmiennych warunków 

atmosferycznych (EN 927-3).  

Dla zapewnienia ochrony drewna przed działaniem wody i światła wymagana jest odpo-

wiednia grubość warstwy chroniącej (co najmniej 30 µm.) oraz odpowiednia zawartość do-

datków chroniących przed działaniem światła.  

W.O. 
Wg: Dr Gerhard Grűll, Boris Forsthuber, Florian Tscherne: „Farblose Beschichtungen lassen 
sich verbessern”. Holz-Zentralblatt 2011, nr 1, str. 13, 14 

Mineralizowane wióry drzewne  

Istnieje wielka potrzeba posiadania wysokowartościowych, biologicznych materiałów bu-

dowlanych. Na przeszkodzie temu stoją jednak w większości przypadków wysokie ceny. 

Nowe, obiecujące rozwiązania w tej dziedzinie przynosi opatentowana metoda firmy Cem-

wood GmbH z Magdeburga, polegająca na równomiernym pokrywaniu wiórów drzewnych 

mineralnymi środkami i cementem. Otrzymany w ten sposób materiał izolacyjny może być 

stosowany bez ograniczeń czasu użytkowania i bez ryzyka wystąpienia procesów gnilnych 

oraz ataku grzybów. Zautomatyzowana metoda produkcji zapewnia równomierną, wysoką 

jakość. Gotowy materiał izolacyjny może być od razu pakowany do worków, albo przewożo-

ny środkami transportu w stanie luźnym.  
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Mineralizowane wióry umożliwiają prowadzenie budowy z zastosowaniem materiałów 

ekologicznych przy kosztach porównywalnych z kosztami, istniejącymi przy materiałach 

konwencjonalnych i nie podlegających recyklingowi.  

Mineralizowane wióry mogą być stosowane w postaci związanego, lub luźnego nasypu, 

pokrytego warstwą cementu, asfaltu, albo jako warstwa podpodłogowa. Polepszają one 

efekt tłumienia kroków. Oprócz tego znajdują one zastosowanie jako elementy ścian i stro-

pów dając dobrą izolację cieplną i akustyczną.  

Istotną cechą warstwy nasypowej jest kształt mineralizowanych wiórów. Ich wymiary wy-

noszą 2 do 10 mm i umożliwiają powstawanie dobrych połączeń między nimi. Pozwala to na 

właściwe nanoszenie warstwy, która nie ma tendencji do naruszania swej, raz ustalonej 

struktury. Nie jest wymagane jej zagęszczanie.  

Dzięki mineralizacji wióry drzewne osiągają klasę palności B2, a jako umocniony nasyp – 

klasę B1. Przewodność cieplna wynosi 0,08 W/mK. Odgłos kroków redukowany jest przez 

nie co najmniej o 18 dB.  

Mineralizowane wióry mogą być poza tym wytwarzane w wielu kolorach, spełniając w ten 

sposób różne życzenia klientów. Przy produkcji stosowane są wyłącznie surowce naturalne. 

Ekologiczna izolacja przyczynia się też aktywnie do ochrony klimatu.  

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2011, nr 1, str.32  

Siempelkamp sprzedał w 2010 roku 25 linii produkcyjnych  

Producent pras i kompletnych linii produkcyjnych dla przemysłu tworzyw drzewnych 

sprzedał w ubiegłym roku 25 takich urządzeń. W ten sposób wpływy grupy Siempelkampa 

przekroczyły 700 mln euro.  

Największym odbiorcą (16 zamówień) był region azjatycki. Tylko Chiny zamówiły 9 pras. 

Wietnamska firma VRG Dong Wha Joint Stock Company z siedzibą w Minh Hung podpisała 

w czerwcu 2010r. umowę na dostawę największej w południowowschodniej Azji linii MDF.  

Pięć zamówień ze wschodnioeuropejskich krajów uzupełnia bilans roku 2010. Zostały 

zamówione też: linia płyt wiórowych, linia MDF i specjalna linia płyt izolacyjnych dla Białoru-

si, jak też linie płyt OSB dla Rosji i Rumunii. Trzy następne umowy na urządzenia firmy 

Siempelkamp podpisane zostały przez klientów z Południowej Ameryki. Dr inż. Hans W. 

Fechner, przedstawiciel Siempelkampa stwierdził, że zamówienia te zapewniają obciążenie 

firmy do 2012 roku.  

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2011, nr 2, str.46  

Firma Dieffenbacher rozszerza swoją działalność  

Rok 2010 był dla firmy Dieffenbacher bardzo dobry, ponieważ w tym czasie podpisano 23 

umowy na dostawę linii produkcyjnych z prasami ciągłymi (patrz tabela). Oprócz tego 



- 52 - 

sprzedano ponad 20 pras wielopółkowych i jedną jednopółkową. Wszystkie te zamówienia 

opiewały na sumę ponad 400 mln euro.  

W 2010 roku dokonano też włączenia do firmy SWPM z Chin i B. Maier`a z Bielefeld. Je-

żeli chodzi o SWPM, to zaledwie po 18 miesiącach zaczęła ona wykazywać zyski. Wpływy 

ze zleceń w tym roku wyniosły tam 80 mln euro, dwa razy więcej niż w poprzednich latach. 

Od momentu połączenia sprzedano już 12 czterostopowych instalacji. Oprócz tego produku-

je się znacznie więcej komponentów dla ośmiostopowych linii w Chinach. Jeżeli chodzi o 

firmę Maier, to oczekuje się, że w 2011 roku wykaże ona również zyski.  

Istotnym celem jest wprowadzanie na rynek nowych wyrobów, których udział w obrocie w 

2011 roku wyniesie 30%. Podpisano też umowy na dostawę urządzeń do takich krajów, jak 

Turcja, Południowa Ameryka, Korea i Tajlandia.  

Dobrym rynkiem są Chiny. Istnieje tam zapotrzebowanie na ciągłe, czterostopowe linie, 

które zastąpią stare prasy wielopółkowe, ale też na linie ośmiostopowe, dla płyt wiórowych i 

OSB.  

Jeżeli chodzi o firmy konkurujące na rynku chińskim, jak Pal/Imal, Shanghai Jiecheny Ba-

ihe Woodworking Machinery, Yalian i Sufoma, to sukces odniosła tam firma Yalian, która 

sprzedała 5, lub 6 linii, ale z ograniczonym wyposażeniem.  

W pozostałych krajach azjatyckich oczekuje się, w porównaniu do 2010 roku, ograniczo-

nego rozwoju ze względu na nasycenie rynku. Indie są i będą interesującym rynkiem dla 

jednego, lub dwóch nowych projektów. Zapotrzebowanie na nowe instalacje w Europie, 

szczególnie w Europie Środkowej i Zachodniej będzie słabe, ale są szanse na Ukrainie i 

Białorusi.  

W Południowej Ameryce istnieją potencjalne możliwości i, co jest ważne, jest tam suro-

wiec.  

Północnoamerykański rynek jest i pozostanie jeszcze przez jakiś czas słaby. Nastroje w 

przemyśle tworzyw drzewnych nie są dobre. Sprzedaż idzie słabo, ceny są niskie. Wykorzy-

stanie urządzeń jest bardzo małe. Linie OSB wykorzystywane są często tylko w 40-50%. 

Przemysł sklejkowy jest również w złej sytuacji. Ogólnie biorąc, zamaszynowanie przemysłu 

tworzyw drzewnych w Północnej Ameryce jest przestarzałe, szczególnie w płytach wióro-

wych i MDF.  

W Rosji ostatni rok był bardzo ciężki. Kryzys odcisnął tu w znacznym stopniu swoje pięt-

no. Trudnym tematem jest sprawa finansowania, które za pośrednictwem rosyjskich banków 

jest bardzo drogie. Z tego powodu niektóre projekty nie mogły zostać zrealizowane.  

Natomiast rynek turecki przedstawia się optymistycznie. Taki producent, jak Kastamonu 

sięga na przykład na Bliski Wschód i do Rosji.  

Interesującym rynkiem dla Dieffenbachera jest Japonia, która jednak nie dysponuje prak-

tycznie żadnym surowcem.  

Od 2008 roku, od przejęcia licencji na system zaklejania „Evo Jet” firma sprzedała już 9 

urządzeń. Oprócz tego sprzedano też 11 urządzeń „Pro Jet”. Technologie te umożliwiają 
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zmniejszenie zużycia kleju przy produkcji płyt MDF i, co za tym idzie, powodują zmniejsze-

nie kosztów produkcji. Urządzenia te bardzo szybko się amortyzują.  

Firma Dieffenbacher zainteresowana jest też bardzo dziedziną druku cyfrowego zarówno 

w odniesieniu do płyt podłogowych, jak i meblowych. Została tu podjęta decyzja zbudowania 

urządzenia, które mogłoby obsługiwać obie te dziedziny. Obecnie, już od jakiegoś czasu, w 

Eppingen pracuje urządzenie pilotowe, które zostanie przekonstruowane na produkcję płyt o 

dużej szerokości dla przemysłu meblarskiego. Urządzenie to zostanie zainstalowane w 

pewnym zakładzie w Europie. Głowice drukujące zostaną, oczywiście, zakupione.  

Firma Dieffenbacher opracowała też własną prasę do produkcji peletów, która zostanie 

zainstalowana w jednym z zakładów w Niemczech. Prasa ta charakteryzuje się wyraźnie 

niższymi kosztami produkcji, mniejszym zużyciem energii elektrycznej, środków smarują-

cych i wyraźnie dłuższym czasem pracy.  

Dieffenbacher ma też licencję na urządzenie pod nazwą „Eco-Pulser”, służące do bezsty-

kowego rozdrabniania biomasy. Rozdrabnianie odbywa się za pomocą fal ciśnieniowo-

udarowych, wywoływanych przez szybkie przepływy gazu w obszarze naddźwiękowym, tzn. 

w strefie przejściowej od prędkości poddźwiękowej do naddźwiękowej. Te fale uderzeniowo-

ciśnieniowe rozdrabniają materiał, który nie styka się z częściami urządzenia. Daje to bar-

dzo małe zużycie energii praktycznie bez zużywania się części. Patenty na to urządzenie 

istnieją już od 4 do 5 lat. „Eco-Pulser” jest również produkowany przez firmę Dieffenbacher.  

Nowe środki wiążące, stosowane w płytach, które dają niską emisję formaldehydu, po-

wodują mniejsze szybkości pras. Ta wada daje się usunąć dzięki instalacji urządzeń wstęp-

nego ogrzewania kobierca, które wykorzystują ogrzewanie parą, lub ogrzewanie mikrofalo-

we.  

Ze względu na wzrost kosztów kleju i drewna, szczególnie w Europie, pojawia się pro-

blem lekkich płyt drewnopochodnych. W tej dziedzinie firma Dieffenbacher oferuje zmodyfi-

kowaną prasę „CPS”.  

Dieffenbacher buduje też nowe laboratorium, przeznaczone do prac rozwojowych w 

dziedzinie płyt drewnopochodnych, trzy razy większe niż dotychczas istniejące. Oprócz tego 

firma ma jeszcze trzy laboratoria: Schenkmann a. Piel w Leverkusen (suszenie i sortowa-

nie), B. Maier w Bielefeld (rozdrabnianie) i „Classi Cleaner” oraz „Classi Former” w Finlandii.  

Z nowości należy jeszcze wspomnieć o „Proguide Commander”, pozwalającym na wizua-

lizację procesu na stanowisku kierowania produkcją. Pokazane ono było po raz pierwszy na 

targach „Ligna 2009”. Uruchomienie przewidziane jest na trzeci kwartał bieżącego roku.  
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Zamówienia na prasy ciągłe 2010  

Przedsiębiorstwo Kraj Prasa Produkt Wydajność 

Dazhou Shengda Chiny 4’x38,5m MDF 120000m3 

Unid Płd. Korea 8’x24,5m THDF 290000m3 

Hainan Shengda Chiny 8’x33,5m THDF 250000m3 

Chengdu Tianlan „ 4’x38,5m MDF 120000m3 

„ „ „ 4’x38,5m „ 120000m3 

Kastamonu Entegre Turcja 8’x55,5m „ 375000m3 

OAO Mostovdrev Białoruś 7’x32,0m „ 200000m3 

Vanachai Group Tajlandia 4’x38,5m Pł. wiór. 150000m3 

Huizhou Xiangyi Chiny 8’x20,5m „ 220000m3 

S.Kijhai Group Tajlandia 8’x23,5m MDF 210000m3 

Henan Zhoukou Chiny 9’x28,0m THDF 220000m3 

Hebei Wenan „ 4’x38,5m MDF 150000m3 

Shandong Heyou „ 4’x38,5m MDF 150000m3 

Kronospan Rosja 8’x53,0m OSB 260000m3 

Fujian Furen Chiny 8’x30,5m MDF 250000m3 

„ „ 8’x19,5m MDF 220000m3 

Guangxi Xiangsheng „ 8’x20,5m Pł.wiór. 220000m3 

Sumitomo Forestry Wietnam 8’x24,5m „ 260000m3 

Linex Panneaux Francja 8’x55,0m „ 760000m3 

Hunan Yiyang Chiny 8’x28,0m THDF 220000m3 

Tablemac Kolumbia 8’x16,5m MDF 130000m3 

Guangxi Hezhou Chiny 8’x23,5m MDF 220000m3 

Shandong Heyou „ 4’x38,5m MDF 120000m3 

 
W.O. 

Wg: Holz-Zentralblatt 2011, nr 2, str.51,52  

(Skrót wywiadu udzielonego dziennikarzowi Holz-Zentralblatt`u przez przedstawicieli firmy 
Dieffenbacher: Volkera Kitzelmann`a i Gűntera Natus`a) 

Sprawdzanie jakości powierzchni płyt nabiera coraz 
większego znaczenia  

Rok 2002 należy przyjąć jako rok narodzin dzisiejszej techniki kontroli jakości powierzch-

ni płyt. Wówczas to, w miejscowości Lampertswalde uruchomiono pierwszy system, stosu-

jący tzw. „metodę porównawczą” („Matching-Verfahren”). System ten, w porównaniu do 

innych był znacznie łatwiejszy w obsłudze. Zastosowano tu standardowe części w celu ob-

niżenia kosztów urządzenia.  
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Na początku procesu produkcyjnego trzeba było porównać tylko dwie kolejne płyty. Jeżeli 

odchylenia były mniejsze niż ustalone poprzednio, płyty te były traktowane jako wzorcowe. 

Wszystkie następne płyty, wytwarzane przy pełnej szybkości produkcyjnej, były z nimi po-

równywane. W ten sposób każdy, aż do tego momentu nieznany dekor mógł być bardzo 

prosto i bardzo szybko wprowadzony do systemu.  

Przez obsługującego powinny być wtedy określone tylko dwa parametry: 1. próg, od któ-

rego różnica koloru kwalifikuje się już jako wada i 2. wielkość wady w mm2.  

Za pomocą modułu bazowego można było wówczas, jak też i dzisiaj, rozpoznać błędy 

druku na papierze dekoracyjnym, plamy klejowe na płycie nośnej, przesunięcia papieru, jak 

też wady procesu prasowania, np. przebicia, czy obecność ciał obcych. Jeżeli taka wada 

została rozpoznana, wtedy na dolnej powierzchni płyty była ona zaznaczana i w końcowym 

procesie wykańczania – eliminowana.  

W nastęnym roku, u francuskiego producenta płyt podłogowych laminowanych EPI w 

Marlenheim zostało przez firmę Grecon zainstalowane kolejne urządzenie. Zostało ono 

zamontowane za prasą krótkotaktową. Firma ta, tak jak i Kronospan szybko przekonała się 

do tej aparatury i zamówiła następne egzemplarze.  

Po rozpoznaniu i zamarkowaniu wady na dużej płycie wysortowuje się później tylko to 

miejsce z wadą. Grecon dostarczył wytwórcom podłóg laminowanych już 15 takich urzą-

dzeń, oznaczonych symbolem „SPL”.  

Za pomocą urządzenia „Superscan” wady powstałe podczas procesu produkcyjnego zo-

stają rozpoznane natychmiast. Następną zaletą są oszczędności na kosztach osobowych i 

100%-owa kontrola jakości.  

W międzyczasie technika została udoskonalona przez połączenie aparatu bazowego z 

tzw. modułem UV. Za pomocą światła ultrafioletowego mogły zostać dodatkowo rozpoznane 

wady warstwy zewnętrznej (overlay).  

Dobre wyniki przemysłowe technologii „Superscan” spowodowały wzrost zainteresowania 

producentów płyt meblarskich. W 2005 roku zostało zainstalowane pierwsze urządzenie w 

zakładzie w Salzburgu. Technologia pomiarów nie różni się pryncypialnie od stosowanej w 

przypadku podłogowych płyt laminowanych. Przy płytach meblarskich konieczny jest ogląd 

obustronny. Znaczy to, że muszą tu zostać zainstalowane podwójne urządzenia. Problemy 

powstają przy montowaniu modułów oświetlenia i pomiarowych od dolnej strony, ponieważ 

systemy napędowe umożliwiają tylko ograniczone spojrzenie na płytę. Jednakże przeszko-

da ta została pokonana. Odpowiednie dane są magazynowane i obsługa może je obserwo-

wać na monitorze.  

Przy płytach meblowych wykorzystywane są obie strony i nie są tu zaznaczane miejsca z 

wadami, jak przy laminowanych płytach podłogowych. Określanie jakości może być doko-

nywane dla całej, dużej płyty. Sortowanie według wcześniej ustalonych i wprowadzonych do 

systemu kryteriów zachodzi automatycznie. W zależności od rodzaju, wielkości i ilości wad 
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znajdujących się na jednej płycie, może ona być podzielona według różnych stopni jakości, 

albo też bezpośrednio odrzucona.  

Dzięki automatycznej ocenie wyników jednej i drugiej strony płyty można już przed dal-

szym etapem zdecydować, która strona jako „lepsza” będzie odwrócona jako widoczna i 

umieszczona odpowiednio w sztaplu.  

Wszystkie zebrane dane są magazynowane i dzięki specjalnemu programowi mogą być 

udostępniane i oceniane z punktu widzenia różnych kryteriów.  

Dodatkowo, urządzenie podstawowe i moduł UV mogą zostać wyposażone w nowsze 

rozwiązania, jak np. „Superscan”, jak to miało miejsce w zakładzie „Novopan” w Danii, gdzie 

zamontowano tzw. „Reflex-Modul”. To system kamer, działający pod określonym kątem do 

powierzchni płyty, wykrywający jedynie topologiczne błędy, czyli wszystkie odchylenia trój-

wymiarowe, jak np. wypukłości i obce wtrącenia. Mogą być też tutaj rozpoznane inne błędy 

w wypadku tzw. por synchronicznych. Za pomocą blach prasy o specjalnie ukształtowanej 

strukturze powierzchni można tu wytłaczać zagłębienia, które powinny naśladować zagłę-

bienia na powierzchni drewna i w ten sposób stwarzać złudzenie powierzchni rzeczywistej.  

Przed urządzeniem „Superscan” płyty muszą być poddane dokładnemu czyszczeniu. 

Jest to konieczne, ponieważ papiery dekoracyjne przed prasą krótkotaktową muszą zostać 

naładowane statycznie. Na końcu następuje kontrolowane odsysanie.  

W firmie Grecon istnieje przekonanie, że w technologii skrywa się jeszcze wiele poten-

cjalnych możliwości. Dlatego też oprogramowanie „Superscan” zostało całkowicie przero-

bione i stworzona została nowa platforma. Oprogramowanie pozwala teraz na bardzo proste 

podłączenie dodatkowych modułów. Ułatwiona też została istotnie obsługa urządzenia.  

Opracowano też dwa nowe urządzenia. Jedno z nich pokazane już na targach „Ligna 

2009” pod nazwą „Superscan Row” służy do kontroli jakości płyt surowych, która ma coraz 

większe znaczenie ze względu na tendencję do bezpośredniego wykańczania powierzchni.  

W przeciwieństwie do sprawdzania powierzchni płyty wykończonej, Grecon pracuje nad 

płytą surową pod kątem jej budowy strukturalnej.  

W systemie są ustalane dla różnych rodzajów wad wartości graniczne (progowe). Po ich 

przekroczeniu podawany jest odpowiedni sygnał. Jako typowe wady rozpoznawane są mię-

dzy innymi plamy klejowe, duże wióry, rysy i przeszlifowania. Urządzenie może być zamon-

towane zarówno za prasą, jak i za szlifierką. W tym ostatnim przypadku daje ono cenną 

informację o przebiegu szlifowania i o stanie taśm ściernych. Urządzenie pilotowe zostanie 

zainstalowane jeszcze na początku tego roku.  

Opracowany został system „Superscan” przeznaczony do badania masy włóknistej. 

Przeprowadza on pomiar rozdziału wielkości włókien i pomiar ich morfologii. Dane umożli-

wiają wywieranie bezpośredniego wpływu na proces rozwłókniania w podgrzewaczu i mię-

dzy tarczami. Optymalizacja ma tu istotny wpływ nie tylko na jakość płyt, lecz także umożli-

wia uzyskanie oszczędności energii na rozwłóknianie. Według obliczeń firmy Grecon około 

80% energii cieplnej, jak i elektrycznej zużywane jest w procesie otrzymywania włókien. 
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Pilotowe urządzenie będzie zainstalowane w lutym 2011r w jednym z zakładów w Niem-

czech.  

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2011, nr 2, str.55  

 

B. Buchelt, W. Scheiding, A. Pfriem, K. Eichelberger, A. Wagenfűhr 

Termicznie modyfikowane forniry dla celów 
dekoracyjnych  

Głównym celem termicznej modyfikacji drewna jest również zwiększenie jego trwałości. 

Osiąga się to przez zmniejszenie higroskopijności oraz w wyniku odbudowy i przebudowy 

hemiceluloz. Dzięki temu zwiększa się stabilność wymiarowa tak, że zmodyfikowane ter-

micznie drewno może być stosowane w warunkach zmian klimatu. Przez działanie na drew-

no energią cieplną przy temperaturach 170-230°C następują w nim zmiany właściwości 

chemicznych, fizycznych, mechanicznych i strukturalnych. Zewnętrznym tego przejawem 

jest pociemnienie barwy drewna.  

Zmiana barwy na całym przekroju, spowodowana bez dodatku chemicznych środków 

barwiących jest interesująca również ze względów dekoracyjnych przy zastosowaniach 

wewnętrznych. Stosując różne parametry obróbki termicznej uzyskiwać można różne efekty 

kolorystyczne.  

Stabilność wymiarowa przy wahaniach klimatu jest bardzo ważna, szczególnie dla in-

strumentów muzycznych. Udowodniono, że termiczna modyfikacja drewna rezonansowego 

wpływa pozytywnie na jego właściwości akustyczne.  

W rezultacie przeprowadzonych badań została w Niemczech opracowana technologia 

otrzymywania termicznie zmodyfikowanych fornirów do celów dekoracyjnych. W odróżnieniu 

od istniejących metod otrzymuje się tu cienkie, dekoracyjne forniry o grubości <0,6 mm.  

W celu otrzymania termicznie zmodyfikowanych fornirów stosować można dwie metody: 

a) skrawanie termicznie zmodyfikowanych bloków i b) termiczną modyfikację gotowych 

fornirów.  

Modyfikację prowadzić można w różnych warunkach, w zakresie temperatur od 170°C do 

210°C przy normalnym ciśnieniu. Bloki modyfikuje się w atmosferze nasyconej pary wodnej. 

Dla fornirów opracowana została w Instytucie Technologii Drewna w Dreźnie technologia 

pod nazwą „Sandwich”, polegająca na obróbce w atmosferze beztlenowej, bez dodawania 

pary wodnej. Próby prowadzono na wielu gatunkach, jak klon, buk, brzoza, topola, jesion. 

Stwierdzono, że produkcja termicznie modyfikowanych fornirów możliwa jest zarówno wg 

wariantu a, jak i b.  

W celu otrzymania fornirów z jednego, termicznie zmodyfikowanego bloku (wariant a) 

drewno musi zostać uplastycznione. Uplastycznienie zmiękcza drewno i umożliwia skrawa-

nie w zakresie grubości 0,5-0,6 mm. Uplastycznianie przeprowadza się z reguły w warun-
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kach wielodniowego przetrzymywania surowca w wodzie. Termicznie zmodyfikowane drew-

no, pomimo swojej zmniejszonej higroskopijności i nasiąkliwości może zostać uplastycznio-

ne w stopniu wystarczającym do otrzymania fornirów. Potwierdziły to zarówno doświadcze-

nia laboratoryjne, jak i przemysłowe, przy czym czas składowania w wodzie musi być odpo-

wiednio długi. Podczas przetrzymywania w wodzie barwa drewna staje się jaśniejsza wsku-

tek przechodzenia do roztworu zawartych w nim związków barwnych. Z tego względu lep-

szą alternatywą jest wybór wariantu b. Dzięki umieszczaniu pakietu fornirów między meta-

lowymi płytami grzewczymi unikają one odkształceń i spękań.  

Zmodyfikowane forniry zostały zbadane pod względem ich właściwości mechanicznych, 

akustycznych oraz możliwości klejenia. W większości przypadków uzyskano zadowalające 

rezultaty. Silna modyfikacja w celu uzyskania możliwie ciemnej barwy powoduje dużą re-

dukcję wytrzymałości, co jednak w tym i w wielu innych przypadkach można zminimalizować 

przez zastosowanie odpowiednich nośników.  

Ogólnie biorąc, w wyniku obszernych badań laboratoryjnych i przemysłowych uzyskano 

wyniki pozwalające na wdrożenie opracowanych technologii.  

Zainteresowani mogą uzyskać potrzebne, bardziej szczegółowe informacje na Uniwersy-

tecie Technicznym w Dreźnie w Katedrze „Holz- und Faserwerkstofftechnik”.  

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2009, nr 6, str. 156.  

 

G.Goroyias, T. Hartikainen, A. Krolak, L. Kazuša  

Przyszłość wykańczanych tworzyw drzewnych  

Wykończone powierzchniowo tworzywa drzewne odpowiadają zapotrzebowaniu na trwa-

łe, niedrogie półprodukty, służące do wykańczania wnętrz. W minionym dziesięcioleciu ry-

nek ten był wystawiony na duże wyzwania. Wskutek ostatniego, ciężkiego kryzysu gospo-

darczego doszło do restrukturyzacji całej tej branży.  

Producenci uczynili wówczas wszystko dla polepszenia ekonomiki i konkurencyjności 

swoich wyrobów i dopasowania produkcji do zmienionego popytu.  

Globalny rynek tworzyw drzewnych  
Meble, podłogi i materiały budowlane – rynek tych wyrobów decyduje o zapotrzebowaniu 

na tworzywa drzewne. Rynek ten zależy przy tym w dużym stopniu od zmieniającej się cy-

klicznie koniunktury. Oczekiwane ożywienie gospodarki światowej jest dlatego podstawą 

dalszego wzrostu rynku tworzyw drzewnych i materiałów wykończeniowych.  

Płyty wiórowe i MDF są najważniejszymi wykańczanymi tworzywami. Po okresie pozy-

tywnego wzrostu na poziomie 4% rocznie, między 2000 i 2007 rokiem, światowe zapotrze-

bowanie na płyty wiórowe już na początku kryzysu w roku 2008 zmniejszyło się prawie o 

3%; w roku 2009 rynek tych płyt skurczył się o dalsze 9%.  
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Do 2015 roku oczekuje się średniego corocznego wzrostu o 5% (rys.1) dzięki przede 

wszystkim krajom Azji, Bliskiego Wschodu, Europy Wschodniej i Południowej Ameryki. Za-

potrzebowanie ze strony Ameryki Północnej będzie prawdopodobnie wykazywać cechy 

stagnacji, lub nawet lekkiego spadku. Rynek zachodnioeuropejski pozostanie stabilny, przy 

czym należy się tu liczyć z dalszą konsolidacją przemysłu meblarskiego.  

 

 
Rys. 1. Globalne kształtowanie się popytu na tworzywa drzewne  
           (Źródło: Pöyry Management Consulting)  

 

Do 2007 roku rynek płyt MDF/HDF przeżywał fazę ekspansji przy średniorocznym wzro-

ście rzędu 15% i produkcji w skali światowej 57 mln m3. Do tego pozytywnego rozwoju przy-

czyniły się, w odróżnieniu od branży płyt wiórowych, laminowane płyty podłogowe, jak też 

inne, nowe wyroby w meblarstwie i w budownictwie. Rynek przeżył lekkie załamanie na 

poziomie ok. 0,5% w latach 2007 do 2008, jednakże już od roku 2009 zapotrzebowanie 

znowu zaczęło rosnąć. Ten pozytywny trend na poziomie 10% wzrostu rocznego powinien 

się utrzymać do 2015 roku, czyli do końca prognozowanego okresu. Najważniejszymi regio-

nami wzrostu będą Azja, Południowa Ameryka, Bliski Wschód i Europa Wschodnia, podczas 

gdy tradycyjne rynki Europy Zachodniej i Północnej Ameryki będą wykazywać tylko niewiel-

kie przyrosty, głównie w dziedzinie podłóg laminowanych.  

Sklejka, która wykańczana jest średnio tylko w 10%, doznała w wyniku kryzysu najwięk-

szego załamania. Globalna produkcja zmniejszyła się z 74 mln m3 w roku 2007 o około 8% 

w roku 2008 i o dalsze 6% w roku następnym. Przed kryzysem roczne przyrosty kształtowa-

ły się średnio na poziomie 5%. W przyszłości, w okresie prognozowanym, należy się liczyć z 

przyrostami rocznymi rzędu nieco ponad 2%. Siłami napędowymi są tu Azja i Bliski Wschód, 

podczas gdy dla Europy Wschodniej prognozowany jest tylko umiarkowany wzrost, a dla 

Europy Zachodniej i Ameryki – nawet stagnacja.  
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Globalny rynek materiałów wykończeniowych dla tworzyw drzew-
nych  

Do 2015 roku należy się liczyć z ok. 3%-owym rocznym, ogólnoświatowym wzrostem za-

potrzebowania na materiały wykończeniowe. Odpowiada to rocznemu wzrostowi produkcji z 

obecnych 12 mld m2 do 14,7 mld m2 w roku 2015 (rys.2). Wzrosty na tradycyjnych rynkach 

Zachodniej Europy będą się zmniejszać. Jednakże, mimo tego, należy tu przewidywać 

wzrost rzędu 480 mln m2 do roku 2015. W Ameryce Północnej, w przeciwieństwie do tego, 

będzie stagnacja.  

 

 
Rys. 2. Globalne kształtowanie się popytu na materiały wykończeniowe  
             (Źródło: Pöyry Management Consulting)  

 

Bezpośrednie wykańczanie pokryciami melaminowymi jest najważniejszą technologią dla 

płyt drewnopochodnych. W przeszłości roczny wzrost zapotrzebowania wynosił 4%, nato-

miast do roku 2015 przewiduje się lekki wzrost do 5%. Wykończenia melaminowe stosowa-

ne są w większości zamiast fornirów; zastępują one jednak także folie termoplastyczne, 

ciekłe pokrycia i inne. Między rokiem 2009 i 2015 oczekiwane są największe przyrosty w 

Azji, „napędzane” przez stale rosnący popyt w Chinach.  

Roczne wzrosty w obszarze rynku folii finisz były w poprzednich latach niewielkie, średnio 

na poziomie ok. 2%. W okresie prognozowanym, do roku 2015, należy się liczyć z lekkim 

wzrostem, średnio na poziomie 3% rocznie. Substytucja fornirów będzie tu najważniejszym 

czynnikiem wzrostu. Najwyższe wzrosty oczekiwane są w Europie Wschodniej, za którą 

uplasuje się Europa Zachodnia i Azja.  

Rynek laminatów i materiałów wykończeniowych wzrastał o ok. 2% rocznie i według 

przewidywań ten wzrost powinien się dalej utrzymywać. Centra światowego wzrostu będą 
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zlokalizowane w przyszłości w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Europie Wschodniej i w Połu-

dniowej Ameryce. Europa Zachodnia i Północna Ameryka pozostaną w fazie stagnacji a 

nawet spadku.  

Rynek folii termoplastycznych był w poprzednich latach stosunkowo stabilny. Średnie 

roczne wzrosty kształtowały się poniżej 1%. W przyszłości przewiduje się utrzymanie tego 

trendu. Istnieje światowa konkurencja między foliami termoplastycznymi, filmami melamino-

wymi, foliami finisz i ciekłymi środkami wykończeniowymi. Szacuje się, że rynek azjatycki 

wkrótce, lub niebawem osiągnie największy wzrost.  

Udział w rynku ciekłych materiałów wykończeniowych wzrastał w poprzednich latach o 

ok. 5% rocznie. Obecnie, po kryzysie, należy się liczyć z utrzymaniem tej tendencji, szcze-

gólnie w Azji i w Południowej Ameryce.  

Obecna struktura przemysłu tworzyw drzewnych  

Producenci płyt drewnopochodnych w coraz większym stopniu stawiają na optymalizację 

łańcucha wartości poprzez integrację różnych etapów produkcyjnych w jednym miejscu, na 

przykład impregnacji papieru, produkcji podłóg laminowanych, lub materiałów wykończe-

niowych (HPL/CPL). Produkcja zadrukowanego papieru dekoracyjnego, folii termoplastycz-

nych i ciekłych materiałów wykończeniowych dokonywana była jednak w przeszłości i jest 

obecnie realizowana w lepszych warunkach, w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach. 

Wpływ na tę sytuację branży płytowej jest tu jednak, tak jak i poprzednio, niewielki.  

Europejska branża płyt drewnopochodnych i materiałów wykończeniowych jest stosun-

kowo mocno podzielona podczas gdy drukarnie papierów dekoracyjnych i producenci folii 

termoplastycznych są w pewnym stopniu skonsolidowani. Przede wszystkim, w bardziej 

rozwiniętych dziedzinach gospodarki przemysł powinien się silniej koncentrować na racjona-

lizacji nieefektywnych wydajności i konsolidacji bazy podażowej, aby w obliczu typowych dla 

danej branży cyklów móc lepiej stawić im czoło.  

W porównaniu do europejskich zakładów, producenci Ameryki Północnej i Południowej 

wydają się być lepiej przygotowani do stojących przed nimi wyzwań, dzięki wyższemu stop-

niowi konsolidacji. Przemysł azjatycki jest, przeciwnie, mocno rozproszony, co wyraźnie w 

obecnych warunkach mocno osłabia jego konkurencyjność.  

Rentowność łańcucha tworzenia wartości  
Łańcuch tworzenia wartości jest źródłem wartości finansowych i spełnia wymagania doty-

czące zysku wszystkich, uczestniczących w tym łańcuchu przedsiębiorstw. Na rozstrzygają-

cym miejscu łańcucha znajdują się producenci płyt drewnopochodnych i właśnie oni mają 

dzisiaj duże trudności w osiągnięciu i utrzymaniu wystarczających marż. Ponieważ główni 

odbiorcy płyt uzyskują więcej przy ich przerobie aniżeli dostawcy, może to mieć w średnim i 

długim okresie negatywne oddziaływanie na cały łańcuch.  
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Oczywiście, między poszczególnymi przedsiębiorcami istnieć mogą wyraźne różnice. W 

szczególności marże różnych zakładów silnie odbiegają od siebie i zależą od poziomu pio-

nowej i poziomej integracji, każdorazowego udziału w rynku, położenia geograficznego, jak 

też od segmentu rynku i jego znaczenia. Warunki miejscowe, stan zamaszynowania i sto-

pień integracji wywierają znaczny wpływ na stan dochodów. Podczas gdy Europa Zachod-

nia od dawna ma najwyższe koszty produkcji (przede wszystkim koszt energii, surowca 

drzewnego i płace), wiele krajów rozwijających się zyskuje mając niskie płace. W Północnej 

Ameryce producenci mają niskie koszty energii i surowców oraz stosunkowo korzystny do-

stęp do nich. Analiza rynku europejskiego pokazuje, że producenci dekorów mieli w bada-

nym okresie najwyższe marże. Z tego widać, że uporządkowany system wartości jest w 

stanie wytworzyć wyższe dochody niż tradycyjni producenci płyt.  

„Megatrendy” zmieniają rynek płyt  

Według Pöyry istnieją trzy megatrendy, które w zasadniczy sposób zmienią rynek płyt 

drewnopochodnych:  

Rozwój demograficzny i urbanizacja: spowolnienie przyrostu ludności w krajach uprze-

mysłowionych stwarza już dzisiaj troskę o przerost zdolności produkcyjnych i czyni ko-

nieczną konsolidację branży. W przeciwieństwie do tego, dane dotyczące koniunktury w 

krajach rozwijających się dają powód do optymizmu, ponieważ tutaj można liczyć na stały 

wzrost zapotrzebowania na wykończone tworzywa drzewne.  

Nowy porządek w stosunkach gospodarczych: Przesunięcie zapotrzebowania na tworzy-

wa drzewne w skali światowej spowoduje powstanie nowego uporządkowania strumieni 

produktów i łańcuchów dostaw. Należy się tu liczyć ze wzrostem odległości transportowych 

w celu zaspokojenia nowo powstających miejsc zapotrzebowania na tworzywa.  

Ochrona przyrody i jej odnawialność: Bioenergia ze strategicznego punktu widzenia staje 

się coraz bardziej ważna. Ceny drewna będą wzrastały w rezultacie coraz większego zapo-

trzebowania ze strony przedsiębiorstw branży energetycznej. Będzie to zwiększać presję na 

producentów płyt, którzy mają niższe możliwości płatnicze. Przemysł, aby pozostać konku-

rencyjnym będzie zmuszony do przerzucenia ewentualnych wzrostów cen na użytkowników.  

Gospodarka odpadami: Dalsza optymalizacja gospodarki odpadami jest strategicznym 

celem przodujących, uprzemysłowionych krajów. Niektóre materiały wykończeniowe utrud-

niają prowadzenie recyklingu. Nadające się do ponownego wykorzystania produkty z su-

rowców odnawialnych będą się stawać coraz bardziej atrakcyjne a zdolność do wprowadza-

nia innowacji będzie określała zdolność do konkurowania branż i przedsiębiorstw.  

Spadający popyt w krajach przemysłowych: Istnieje tu konieczność dalszego rozwijania 

wysoko zintegrowanych ośrodków produkcji, tzw. „Mega Sites” jako nowych modeli przed-

siębiorczości. Zużycie surowca drzewnego sterowane przy tym będzie za pośrednictwem 

optymalizacji bilansu energii i cyklów życiowych wyrobów.  
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Wnioski  
Rynek materiałów wykończeniowych dla tworzyw drzewnych zmienia się. Producenci w 

krajach rozwiniętych muszą pracować nad konsolidacją i racjonalizacją swoich zdolności 

produkcyjnych oraz nad zwiększeniem efektywności działania. Racjonalizacja nie może być 

tu ograniczona tylko do dopasowania zdolności produkcyjnych. O wiele bardziej powinny 

być przemyślane sposoby i modele prowadzenia interesów. Możliwości rozszerzonej inte-

gracji horyzontalnej w zakresie nowych dziedzin łańcucha wartości (np. bioenergia i zarzą-

dzanie odpadami) powinny zostać sprawdzone i jeszcze bardziej zbadane w poszukiwaniu 

innowacji.  

Wyszczególnione wyżej kraje stwarzają interesujące opcje dla inwestycji na rosnących 

rynkach. Zabezpieczenie zaopatrzenia w surowce, jak też optymalny łańcuch dostaw należą 

tu do rozstrzygających czynników sukcesu. W dalszym ciągu będzie postępować prze-

mieszczanie się potoków surowca (surowce, półprodukty i gotowe wyroby). Będą się one 

stawać bardziej kompleksowe i globalne obejmując większe odległości i stwarzając nowe 

możliwości dla łańcucha dostaw i logistyki.  

Ogólnoświatowy rynek tworzyw drzewnych i materiałów wykończeniowych o wartości 

około 50 mld euro ma mniejszy potencjał aniżeli globalny rynek meblarski, wyceniany na 

250 mld euro. Materiały wykończeniowe stanowią tu jednak istotną część całości. Przemysł 

powinien się przy tym skoncentrować na zwiększeniu tworzenia wartości na głównych ryn-

kach, czyli w Europie i w Chinach, gdzie branża meblarska generuje dwie trzecie swoich 

światowych obrotów.  

Sukces wykończonych powierzchniowo wyrobów wynika z preferencji i przyzwyczajeń 

użytkowników. Światowe systemy handlowe posiadają wyjątkową pozycję, dzięki daleko 

posuniętej pionowej integracji, sięgającej od dostawców surowców aż do punktów handlo-

wych i przez to wywierających duży wpływ na marketing i rozwój rynku.  

Globalny rynek tworzyw drzewnych i materiałów wykończeniowych jest słabo skonsoli-

dowany. Rozwój branży meblowej w dziedzinie „low-end” będzie zależał od niskich kosztów 

produkcji i konkurencji. Rynek obejmujący „high end” będzie odpowiadał życzeniom użyt-

kowników.  

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2011, nr 6, str.169  

 

Dr Jőrg Hasener 

Formaldehyd – analiza gazowa wg EN 717-2  

Firma Stephen Young a. Associates Ltd z New Plymouth, Nowa Zelandia i Fagus Grecon 

z Alfeld, Niemcy, zawarły umowę kooperacyjną, dotyczącą sprzedaży i serwisu aparaury 

„GA 5000”.  
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Metoda analizy gazowej opracowana została w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. 

W roku 1970 została zalecona do stosowania wspólnie z metodą perforatora przez Europej-

skie Stowarzyszenie Płyt Wiórowych, poprzednika EPF. Podczas gdy metoda perforatora 

została, ze względu na koszty, szybko zastosowana w przemyśle jako standardowa, metoda 

analizy gazowej była dosyć rzadko stosowana.  

Instytut Wilhelma Klauditza w Brunświku (WKI) zajął się tą metodą w końcu lat 70-tych i 

zautomatyzował jej obsługę. Ze względu jednak na wysoką cenę aparatury, stosowana ona 

była tylko w nielicznych laboratoriach. Dzięki staraniom WKI została ona w 1984r. oficjalnie 

unormowana jako DIN52368. Norma ta została następnie w 1995r. przekształcona na nor-

mę europejską EN 717-2 (Marutzky 2011).  

W 2008 roku została ona opublikowana jako ISO-12460-3. Nieznaczne różnice między 

normą europejską i międzynarodową pozostały także po przeróbce EN 717-2 na WG5 w 

CEN/TC 112.  

Nowe dyskusje na temat wartości granicznych  
Z ustanowieniem norm „Carb II” jako norm produkcyjnych na emisję formaldehydu, jak 

też z opublikowaniem specyfikacji IKEA IOS Mat 00033, wartości graniczne emisji w porów-

naniu do wartości E1 dla płyt drewnopochodnych uległy dalszemu zmniejszeniu. Wielu eu-

ropejskich producentów przestawiło już dużą część swoich wyrobów na ½ normy E1. Wy-

prowadzone odpowiednio wartości perforatora wg EN 120 są aktualnie na nowo dyskutowa-

ne. Ponieważ EN 120 dopuszcza już odchylenia między poszczególnymi wartościami po-

dwójnej ekstrakcji na poziomie 20%, metoda ta porusza się przy tych małych mierzonych 

ilościach formaldehydu coraz bardziej w pobliżu własnych granic.  

DIBT-Richtlinie 100 jest również obecnie przerabiana i będzie przypuszczalnie zawierać 

także konkretne wartości graniczne według metody analizy gazowej EN 717-2 dla niewy-

kończonych płyt wiórowych, MDF, OSB i sklejki. Zasadniczo analiza gazowa jest wtórną 

metodą badania i wymaga specyficznej korelacji z odpowiednią normatywną metodą komo-

rową. Dane, dotyczące wartości granicznych dla określonej metody badania, które mogą 

być sprawdzone przez producentów płyt byłyby dla nich bardzo przydatne. Analiza gazowa 

jako metoda badania została także oficjalnie uznana przez CARB.  

Następujące przyczyny pozwalają przypuszczać, że analiza gazowa 40 lat po jej wynale-

zieniu może obecnie znaleźć zastosowanie jako metoda kontroli procesu i jakości w prze-

myśle płytowym i meblarskim:  

1. Międzynarodowa opina skupia się coraz bardziej na granicznych wartościach 

emisji.  

2. Pewne korelacje między referencyjną metodą emisji i metodą analizy gazowej, w 

szczególności przy bardzo małych mierzonych wartościach formaldehydu, jako 

pomiarem zawartości tego związku według EN120 i według referencyjnej meto-
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dy emisji, zmniejszają niepewność co do utrzymania prawem przewidzianych 

wymagań.  

3. Brak chemicznych związków szkodliwych (toluen).  

4. Brak poprawki na wilgotność w porównaniu do EN120 i szybsze uzyskanie przez 

to ostatecznych rezultatów kontroli procesu.  

5. Brak klimatyzacji próbek.  

Jak działa analiza gazowa?  
Metoda analizy gazowej wg EN 717-2 jest metodą szybką, przy której pomiary emisji 

formaldehydu z tworzyw drzewnych dokonywane są przy 60°C w czasie 4 godzin. Przefil-

trowany i wysuszony prąd powietrza przepływa przez komorę pomiarową z prędkością 60 

l/h. Powietrze to, wraz z wydzielonym przez próbkę formaldehydem wypływa z komory w 

czasie 1 godziny i przepuszczane jest przez osiem płuczek wodnych, w których formaldehyd 

zostaje zatrzymany. W wodzie tej formaldehyd zostaje spektrofotometrycznie oznaczony 

przy długości fali 412 nm za pomocą metody acetyloacetonowej. Wynik podaje się w 

mg/m2h i odnosi się do nieuszczelnionej całkowitej powierzchni zewnętrznej próbek (400mm 

x 50mm). Wąskie powierzchnie próbek są przed badaniem uszczelniane (wg EN 717-2).  

Badanie jakości w zakładzie produkcyjnym  
Do śledzenia jakości w zakładzie dopuszczone są metody pochodne, jak analiza gazowa 

wg EN 717-2. W tym wypadku należy znaleźć korelację w stosunku do komory referencyjnej 

wg normy ASTM, lub EN. Według Marutzky`ego (2010) istnieją bardzo dobre korelacje mię-

dzy metodami referencyjnymi wg norm EN i ASTM oraz metodą analizy gazowej (patrz rys.1 

i rys.2). (Korelacje te mogłyby być jeszcze lepsze).  

 

 
Rys. 1. Płyta wiórowa. Korelacja między komorą (EN 717-1) i analizą gazową  

(Marutzky 2010)  
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Rys. 2. MDF. Korelacja między komorą (ASTM E1333 i D6007) i analizą gazową  

(EN 717-2) (Marutzky 2010)  
 

System „GA 5000” jest dostępny w postaci aparatu w zwartej obudowie zawierającej dwie 

komory, w których jednocześnie mogą być badane dwie próbki. Aparat daje się uruchomić w 

bardzo krótkim czasie za pomocą ekranu dotykowego. Średnie, godzinowe wartości tempe-

ratury, ciśnienia i przepływu mogą zostać wywołane i pokazane na ekranie. W celu spraw-

dzenia komory można to uczynić automatycznie w dowolnym momencie.  

 

 

Rys. 3. Podwójna komora do analizy gazo-
wej „GA 5000” z naczyniami do po-
chłaniania formaldehydu w wodzie 
destylowanej 

Rys. 4. Otwarta komora z próbką płyty 
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Rys. 5. Spektrofotometr 

„Labcheck” – sprawdzenie wyników pomiarów  
W celu sprawdzenia całego łańcucha pomiarów (analiza gazowa i analiza chemiczna 

łącznie z pomiarami spektrofotometrycznymi) istnieje możliwość wzięcia udziału w „Lab-

check”. Jest to test dla wszystkich, biorących w nim udział laboratoriów. W teście tym trzy 

razy w roku przesyła się próbki, które są badane za pomocą analizy gazowej. Wyniki są 

wprowadzane online do systemu i anonimowo porównywane tak z wartościami referencyj-

nymi, jak i z wynikami wszystkich, biorących w tym udział laboratoriów. Ten ogólnoświatowy 

serwis daje klientowi pewność, że jego system, jak też analiza chemiczna funkcjonują bez 

zarzutu i wyniki pomiarów nie zawierają błędów. Oprócz tego można własne odchyłki pomia-

rów porównać z danymi innych laboratoriów.  

Technika pomiarów dla przemysłu płyt drewnopochodnych  
Firma Grecon oferuje wraz z analizą gazową doskonały wyrób do kontroli emisji formal-

dehydu wg EN 717-2. W tej chwili rynek notuje już ponad 30 pozytywnych opinii na temat 

tego aparatu.  

Źródła  
1. Marutzky Rainer (2010): Abschlussveranstaltung zum Vorhaben „Aktualisierung der 

bauaufsichtlichen Bestimmungen zur Formaldehydabgabe von Baustoffen” am 

07.12.2010 im DIBt in Berlin  

2. Maritzky, Rainer (2011): Schriftliche Mitteilung  

Tłum. W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2011, nr 6, str.170 
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T. Joscak, M. Denesi, M. Joscak  

Tworzywa drzewne z różnicami gęstości rzędu 80%. 
Otrzymywanie dwóch różnych gęstości w płycie 
pilśniowej podczas jednego procesu prasowania  

Przedsiębiorstwo „Dascanova” (siedziba w Wiedniu i w Linzu) opracowało technologię 

redukcji gęstości w tworzywach drzewnych. Technologia ta bazuje na specjalnym rozkładzie 

gęstości wewnątrz płyty. Dzięki niej można połączyć zalety np. płyty wiórowej z zaletami 

lekkiej płyty budowlanej.  

Rozkład gęstości wewnątrz materiału przedstawiany jest w praktyce w postaci pionowego 

profilu gęstości. Pokazuje on średnią gęstość w poszczególnych „mikrowarstwach” na prze-

strzeni od jednej do drugiej powierzchni zewnętrznej. Co się tyczy przedstawianej tu nowej 

technologii „Dascanova”, przy której gęstość zmienia się nie tylko w dwóch, lecz we wszyst-

kich kierunkach, to pokazane zostanie wytwarzanie płyty pilśniowej o dwóch różnych gęsto-

ściach, otrzymywanych podczas jednego procesu prasowania. Chodzi tu o uproszczony 

model, umożliwiający zbadanie oddziaływania wybranych parametrów procesu.  

Wprowadzenie  
Za pomocą przekształcenia teoretycznego modelu trójwymiarowego rozkładu gęstości 

(rys.1, strona lewa) jest rzeczą możliwą zredukowanie zużycia wyjściowego materiału do 

30% bez zmniejszenia mechanicznych właściwości płyty. W niniejszej pracy rozpatruje się 

otrzymywanie w skali laboratoryjnej w jednym procesie prasowania płyt o dwóch, maksy-

malnie różniących się gęstościach. W tym celu strukturę płyty podzielono na dwie warstwy 

(rys.1, strona prawa).  

 

 
Rys. 1. Teoretyczny model trójwymiarowego rozdziału gęstości płyty drewnopochodnej 

(strona lewa) i płyty badanej z dwoma warstwami o różnej gęstości (strona pra-
wa); czarne zabarwienie –wyższa gęstość, szare – niższa gęstość  

 

W poprzednich badaniach procesu prasowania tworzyw drzewnych rozpatrywano wpływ 

wielu parametrów na gęstość tworzywa. Najważniejszymi parametrami są: wilgotność drew-

na, lub kobierca, struktura kobierca, geometria wiórów lub włókien, program i temperatura 
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prasowania oraz stopień zaklejenia (Buchholzer 1990, Boehme 1992, von Haas i Frűhwald 

2000, Gruchot 2009). Pomimo prób otrzymywania homogenicznej płyty pilśniowej z jedna-

kowymi właściwościami na całym przekroju, w praktyce zwyciężył profil z większą gęstością 

w strefach przypowierzchniowych. Taki profil ma pozytywne oddziaływanie na zwiększenie 

wytrzymałości i sztywności płyty. Wadą jest tu zmniejszenie wytrzymałości na rozciąganie 

poprzeczne (Wong et al. 2000, Cai et al. 2006).  

Wraz ze wzrostem wilgotności kobierca zmniejsza się opór komprymacji cząstek drzew-

nych, w rezultacie czego obserwuje się w tych obszarach większą gęstość tworzywa (Tho-

emen i Ruf 2008). Bazując na tym można było w trakcie badań otrzymać różnicę gęstości 

rzędu 40% (Wong et al. 2000), lub 50% (von Haas i Frűhwald 2000) w stosunku do niższej 

wilgotności. Wpływ programu prasowania na gęstość można by podsumować jak następuje: 

wolniejsze zamykanie prasy sprzyja powstawaniu wyższych gęstości w warstwach przypo-

wierzchniowych (Wang i Winistorfer 2000 i 2002). Zwiększony lokalnie stopień zaklejenia 

wpływa również na podwyższenie końcowej gęstości w tych obszarach (von Haas i 

Frűhwald 2000). Przy temperaturach ponad 150°C cząstki drzewne ulegają już uplastycz-

nieniu (Winandy i Krzysik 2007), co sprzyja zredukowaniu oporu komprymacji.  

Materiał i metody  
Jako surowca do wytwarzania płyt pilśniowych użyto włóknistej masy topolowej (Populus 

nigra) o wilgotności ok. 8%. Jako środka wiążącego użyto standardowego kleju moczniko-

wo-formaldehydowego „UF Prefere 10F 102” oraz utwardzacza, a także koncentratu mela-

minowego (klej proszkowy) „Prefere 4866” (30%).  

Dla poszczególnych płyt dzielono przygotowaną masę włóknistą na dwie części, zakleja-

no je i umieszczano w formie jedną na drugiej. Między kobierce wkładano dwie siatki umoż-

liwiające rozdzielenie płyt po prasowaniu. Wszystkie badane płyty (150x150 mm) miały gru-

bość 26 mm (listwy dystansowe) i były wytwarzane w automatycznej prasie laboratoryjnej w 

czasie prasowania 10 min i przy temperaturze 150°C. Pozostałe parametry są wyszczegól-

nione w tab. 1. Odnośne parametry (dla dolnej płyty) były równe: wilgotność drewna 8%, 

żywica mocznikowa i utwardzacz – 19,8g.  

 

Tabela 1. Parametry stosowane przy wytwarzaniu badanych górnych połówek płyt pilśnio-
wych  

Symbol Wilgotność drewna Rodzaj kleju Utwardzacz 

FP1 30 UF NH4NO4 

FP2 0 UF NH4NO4 

FP3 0 klej proszkowy  

FP4 8 -*-  

FP5x) 0 -*-  
x) Dolna połowa płyty zawierała dodatkowo 30g wody destylowanej  
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Gęstość płyt oznaczono po kondycjonowaniu próbek przy 65% wilgotności względnej i 

przy 20°C. Dla badania profili gęstości za pomocą promieni X wyprodukowano ponownie 

wszystkie płyty. Zamiast siatki umieszczano w tym wypadku tylko drut miedziany dla ozna-

czenia granicy między płytami.  

Wyniki i dyskusja  

Wszystkie otrzymane różnice gęstości wraz z wielkościami rzeczywistymi zawarte są w 

tabeli 2. Różnicę obliczono w stosunku do płyty dolnej.  

 

Tabela 2. Średnia gęstość badanych płyt pilśnowych  

Symbol 
Gęstość dolnej płytyx)  

[kg/m3] 
Gęstość górnej płytyx)  

[kg/m3] 
Różnica gęstości  

[%] 
FP1 402 (18) 518 (12) 29 

FP2 444 (17) 391 (22) 11 

FP3 565 (16) 356 (30) 59 

FP4 467 (13) 376 (12) 20 

FP5 633 (32) 352 (17) 80 
x) w nawiasach – odchylenie standardowe  

 

Największą różnicę gęstości rzędu 80% między dwiema wspólnie prasowanymi płytami 

uzyskano za pomocą połączenia obydwu systemów zaklejania i podwyższonej wilgotności 

włókien płyty dolnej (FP5). Przy początkowej wilgotności włókien równej 8% w płycie dolnej 

różnica gęstości wyniosła 60% (FP3). Według Thoemen`a i Ruf`a (2008) najistotniejszym 

czynnikiem decydującym jest zmieniony opór włókien wobec wywieranego ciśnienia. Wyniki 

są też zgodne z wynikami Wanga et al. (2000), który przy małej różnicy wilgotności otrzymał 

różnicę gęstości rzędu 40%. Przy zastosowaniu żywicy mocznikowej w dolnej i górnej płycie 

zanotowano różnicę gęstości na poziomie 10% (FP2) i 30% (FP1). Jest ona stosunkowo 

niewielka w porównaniu do otrzymanej przez Haas`a i Frűhwald`a (2000), którzy zresztą 

zastosowali niewielki udział kleju, a.m. 11%. Wpływ mógł tu też mieć inny gatunek drewna.  

Dokładnie zmianę profilu gęstości przedstawia rys.2. Otrzymane tu wyniki za pomocą 

promieni Roentgena potwierdzają w istocie wyniki uzyskane przy pomiarach bezpośrednich.  
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Rys. 2. Pionowy profil gęstości badanych płyt pilśniowych  

Strzałka pokazuje miejsce drutu miedzianego, wyznaczającego granicę między dolną 
(na lewo od strzałki) i górną częścią płyty  

 

Ogólnie biorąc istotnie obniżoną gęstość obserwuje się w obszarach, w których zastoso-

wano klej proszkowy (FP3 do FP5 – rys.2). Wyraźna różnica, zawarta między około 50 

kg/m3 i 150 kg/m3 wystąpiła w pobliżu granicy między płytami. Obliczono stosunek gęstości 

między wartościami maksymalnymi i minimalnymi dla każdej z dwóch prasowanych razem 

płyt. W obszarach wyższych średnich gęstości wyniósł on 1,71 (odchylenie standardowe 

0,06). W obszarach niższych gęstości stosunek ten wyniósł 1,23 (0,1). Dodatkowo można 

zaznaczyć nieregularny profil gęstości przy zastosowaniu klejów proszkowych. Przyczyną 

tego jest najprawdopodobniej nierównomierny rozkład proszku w kobiercu.  

Wyższa wilgotność kobierca włóknistego prowadzi do powstania większego maksimum 

profilu gęstości. Jest to zgodne z wynikami pracy Wonga et al. (1998). Dalszym czynnikiem 

wpływającym na ten wynik był krótki czas prasowania, równy ok. 5 s, co zauważył też Boe-

hme (1992).  
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Podsumowanie  
Badania niniejsze przeprowadzono w ramach technologii „Dascanova”. Wykazały one, że 

przy produkcji płyt pilśniowych można uzyskać różnicę gęstości sięgającą 80% przy zasto-

sowaniu kombinacji odpowiednich klejów i wilgotności kobierca. Przedstawione powyżej 

wyniki badań laboratoryjnych nie mogą być jednak, ze względu na różne dodatkowe czynni-

ki, przeniesione do praktyki przemysłowej. Wyniki te identyfikują jednak i kwantyfikują wiele 

istotnych parametrów, które mogą być przydatne w dalszych badaniach.  
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T. Joscak, M. Denesi, M. Joscak  

Tworzywa drzewne z różnicami gęstości rzędu 120%  

Symulacja i analiza komputerowa płyt Dascanova pilśniowych i wiórowych  

Przedsiębiorstwo Dascanova opracowało technologię redukcji gęstości dla tworzyw 

drzewnych. Jej zasada polega na specjalnym ukierunkowaniu i rozdziale gęstości wewnątrz 

płyty. Metoda pozwala na połączenie zalet takich płyt, jak normalne wiórowe, czy MDF z 

zaletami lekkich płyt budowlanych.  

W lutym tego roku zakończono pierwsze badania komputerowe płyt Dascanova. Za po-

mocą metody elementów skończonych i tomografii komputerowej zweryfikowano i skwanty-

fikowano potencjał tych płyt. Otrzymane wyniki uzupełniają badania różnic gęstości opubli-

kowane wcześniej (patrz artykuł tych samych autorów zamieszczony obok).  

Prezentowana, 30%-owa oszczędność surowca drzewnego (łącznie z klejem) przy sto-

sowaniu technologii Dascanova opiera się na szacunkach, otrzymanych na podstawie 

pierwszych symulacji, wykonanych na Technicznym Uniwersytecie w Zwoleniu.  

Podstawowa hipoteza oszczędności została odwrócona i podstawowe pytanie zostało 

sformułowane w następujący sposób: O ile procent wzrosną mechaniczne właściwości two-
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rzywa Dascanova w porównaniu do płyty o budowie homogenicznej, gdy użyje się tej samej 

ilości surowca wyjściowego? Z tego można wyprowadzić kolejne pytanie: Jak duża będzie 

oszczędność materiału przy pozostających na poprzednim poziomie właściwościach me-

chanicznych tworzywa? Konkretna odpowiedź na te pytania zależy w dużym stopniu od 

różnicy gęstości w dwóch strefach gęstości. Na rysunku pokazanym w poprzednim artykule 

(zamieszczony obok) przedstawiony jest jeden z pierwszych projektów trójwymiarowego 

modelu.  

Prezentowane tu wyniki są tylko częścią kompleksowych symulacji z zastosowaniem wie-

lu parametrów i wielu wariantów struktury płyt. Symulacje te wykonane zostały we współ-

pracy z Instytutem Odnawialnych Surowców Naturalnych (Institute of Renewable Natural 

Resources) Uniwersytetu Stanu Louisiana w USA.  

Porównanie właściwości mechanicznych czterech wybranych struktur płyt włącznie z pły-

tą o budowie homogenicznej pokazane zostało na rys.1. Wykres przedstawia wzrost modułu 

sprężystości płyty Dascanova o ponad 100% w zależności od gęstości „fali” przy jednakowej 

gęstości całej płyty. Oznacza to, że w technologii tej, z tej samej ilości surowca można wy-

produkować płytę o dwukrotnie wyższych właściwościach mechanicznych. W najnowszych 

badaniach uzyskano różnicę gęstości sięgającą 120%. Wadą takich płyt Dascanova są 

trudności występujące przy obróbce krawędzi.  

 

 
 
Rys. 1. Porównanie trzech różnych struktur płyty i płyty homogenicznej przy tej samej gę-

stości średniej. Pokazuje ono potencjał trójwymiarowego rozdziału gęstości płyt 
Dascanova wobec płyty homogenicznej  
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Celem badań rozwojowych płyt Dascanova jest zoptymalizowanie technologii dla zasto-

sowania jej na skalę przemysłową przy umiarkowanych różnicach gęstości rzędu 30 do 

50%, co pozwoli na obróbkę płyt za pomocą stosowanych obecnie urządzeń.  

Przy analizie klasycznych płyt drewnopochodnych wystarcza oznaczenie profilu gęstości 

tylko na jednym, pionowym przekroju. Pokazuje on usytuowanie poszczególnych, zagęsz-

czonych warstw na odcinku od jednej powierzchni płyty do drugiej. W przypadku płyt Das-

canova, w celu zoptymalizowania rozkładu gęstości w trzech kierunkach, stosuje się kom-

pleksową ocenę płyt. W tym celu próbki bada się na tomografie komputerowym. Pozwala to 

na dokładne przebadanie wpływu poszczególnych parametrów na profil gęstości w każdym 

kierunku. Pozwala to też nie tylko na rozpoznanie dużych różnic gęstości w poszczególnych 

strefach, lecz także na uchwycenie stref przejściowych między nimi. Na rys.2 pokazana jest 

płyta pilśniowa Dascanova z widocznymi (o jaśniejszym zabarwieniu) strefami podwyższo-

nej gęstości.  

 

 
Rys. 2. Trójwymiarowy obraz płyty pilśniowej Dascanova.  

Miejsca o jaśniejszej barwie oznaczają obszary o wyższej gęstości  

 

Tomografia komputerowa okazała się efektywnym sposobem badania. Przy jej pomocy 

można szybko zidentyfikować i zoptymalizować parametry technologiczne i czynniki wpły-

wające na rezultaty. Poza tym umożliwia ona przeniesienie teoretycznego modelu trójwy-

miarowego na realną płytę Dascanova.  

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2011, nr 14, str. 354 

 

Tomas Joscak, Martin Denesi, Matus Joscak  

Wstępne, miejscowe utwardzanie kobierca włóknistego  

Prowadzone obecnie badania koncentrują się na znalezieniu takiego rozkładu gęstości 

płyty, która to gęstość powinna być większa w warstwach przypowierzchniowych, a w war-

stwie środkowej powinna mieć formę falistą. Taki układ gwarantuje optymalny rozkład dzia-

łających na płytę sił zewnętrznych. Wewnątrz płyty istnieje wówczas trójwymiarowa kon-
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strukcja nośna, która zapewnia wysoką wytrzymałość i sztywność. W pozostałych obsza-

rach gęstość płyty jest mniejsza, co pozwala na zmniejszenie zużycia surowca i ciężaru 

powierzchniowego wyrobu „Dascanova”.  

Zasadą technologii „Dascanova” jest inne zachowanie się zmodyfikowanych elementów 

włóknistych, lub pewnych obszarów tych elementów. Najważniejszą sprawą jest przy tym 

ich opór stawiany przy komprymowaniu. Różne metody, chronione już przez liczne patenty 

koncentrują się na modyfikowaniu oporu komprymacji poszczególnych cząstek, lub pew-

nych obszarów tych cząstek, względnie na celowym uporządkowaniu, czy usytuowaniu 

różnych elementów morfologicznych. W przypadku płyt „Dascanova” znaleziono oryginalne 

rozwiązanie (patrz rysunki w zamieszczonych obok artykułach), które niesie ze sobą lepsze 

właściwości mechaniczne i zmniejszenie zużycia surowca i kleju o 30%.  

Nośna struktura wewnętrzna płyty „Dascanova” może być uzyskana w różny sposób. 

Jednakże, dla wykorzystania w skali przemysłowej najbardziej interesująca jest możliwość 

produkcji płyt w jednym procesie prasowania. W tym przypadku rozszerzenie, wydłużenie, 

czy przebudowa ciągu produkcyjnego nie są konieczne.  

Na rysunku 1 pokazane jest takie właśnie rozwiązanie, które bazuje na miejscowym, 

wstępnym utwardzeniu celowo wybranych stref kobierca włóknistego. Na początku kobie-

rzec jest dzielony na dwie warstwy przypowierzchniowe i warstwę środkową. Warstwa środ-

kowa jest następnie, za pomocą specjalnych, ruchomych elementów modyfikujących miej-

scowo poddawana obróbce. Instrumentami modyfikacji są przy tym: energia w postaci źró-

dła ciepła i dodatkowe zastosowanie utwardzacza, lub innych przyspieszaczy reakcji, 

względnie zastosowanie pary. Zadaniem elementów modyfikujących jest miejscowe, wstęp-

ne utwardzenie kleju w „trójkątnych” strefach, które w prasie wykażą wyraźnie wyższy opór 

komprymacji wstęgi. Pozostałe, nie zmodyfikowane obszary zostaną przy tym samym ci-

śnieniu mocniej skomprymowane i przez to, w gotowej płycie Dascanova będą strefami o 

wyższej gęstości.  

 

 
Rys. 1. Koncepcja rozwiązania w warunkach przemysłowych  

(1 – wstęga włóknista, 2 – element rozdzielający wstęgę na trzy części, 3 – ruchomy 
element grzewczy dla miejscowego, wstępnego utwardzenia kleju, 4 – strefa ogrzewa-
na, 5 – przenośnik elementów grzejnych, 6 – nieaktywne elementy grzejne, 7 – utwar-
dzona część wstęgi)  

 



- 76 - 

Idea oszczędności surowca przy produkcji płyt drewnopochodnych zrodziła się w USA, w 

lecie 2008 roku. Po upływie około jednego roku rozpoczęły się intensywne badania w Wied-

niu. Po pierwszych, pozytywnych rezultatach uzyskano finansowanie tematu, a autorzy 

założyli przedsiębiorstwo pod nazwą "Dascanova Technology".  

Nazwa „Dascanova” składa się z dwóch wyrazów: Dasca jest starosłowiańską nazwą, 

używaną w monarchii austro-węgierskiej, oznaczającą przede wszystkim wyrób z drewna o 

wyjątkowych właściwościach konstrukcyjnych. „Nova” jest wyrazem łacińskim, oznaczają-

cym innowację, postęp i nowoczesny sposób myślenia.  

W 2010 roku firma uzyskała dalsze źródła inwestowania, a w 2011 roku kolejne, pozwala-

jące na wytworzenie przemysłowego urządzenia prototypowego. Po raz pierwszy technolo-

gia została też zaprezentowana na tegorocznych targach „Ligna”. W prowadzonych bada-

niach uczestniczy cały szereg instytucji, jak: ETH w Zürichu, Wood K Plus w Linzu, Tech-

niczny Uniwersytet w Zvoleniu i Louisiana State University w USA.  

W.O. 
Wg Holz-Zentralblatt 2011, nr 20, str.501  

Wrzesień 2010 – rozpoczęcie produkcji nowego rodzaju 
płyty drewnopochodnej – „Dendrolight”  

Od 2004 roku wynalazca Johann Berger pracował w Euratsfeld, w Austrii nad nową, lek-

ką płytą budowlaną, której produkcję na skalę przemysłową uruchomiono we wrześniu 2010 

na Łotwie, w miejscowości Ventspils.  

Pomysł płyty narodził się podczas produkcji nart. W celu zmniejszenia ich masy J. Berger 

opracował specjalną konstrukcję typu „sandwich”. Według niej, warstwa środkowa narty 

składała się ze żłobkowanych warstw drewna litego, ustawionych pionowo i sklejonych z 

warstwami zewnętrznymi. Prototypy tych konstrukcji wykazywały doskonałe właściwości 

wytrzymałościowe.  

Dalsze badania nad zastosowaniem pomysłu w produkcji płyt budowlanych prowadzone 

były wspólnie z kilkoma austriackim placówkami naukowymi.  

Pierwotna idea musiała być zmieniona w celu umożliwienia produkcji płyt w procesie cią-

głym i otrzymania produktu o żądanych właściwościach. Podstawowym elementem warstwy 

środkowej są rowkowane naprzemianlegle, cienkie elementy drewna litego, które składają 

się na pofalowany profil. W produkcji płyt te elementy są jednostronnie pokrywane klejem, 

układane na taśmie na krzyż w czterech warstwach i prasowane w prasie przelotowej w 

postaci ciągłej warstwy środkowej. Na końcu prasy warstwa ta jest przecinana piłą na ele-

menty o żądanej długości. Do sześciu sztuk takich elementów skleja się następnie w blok. 

Po czym, za pomocą piły taśmowej wycina się, w zależności od żądanej grubości płyty, 

pasy o określonej szerokości. Wiele, płasko ułożonych obok siebie pasów tworzy następnie 

warstwę środkową końcowego produktu. Na warstwę tę naprasowuje się następnie płyty 
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różnego rodzaju, jak MDF, cienkie płyty wiórowe, sklejkę i inne. Sam pomysł płyty i po-

szczególne rozwiązania zostały opatentowane.  

Dla technologii w skali przemysłowej konieczne było skonstruowanie i wyprodukowanie 

odpowiedniego zamaszynowania, w czym uczestniczyło kilka firm. Zautomatyzowana linia 

na Łotwie składa się z czterech modułów, a mianowicie z modułu produkującego elementy 

warstwy środkowej, z prasy wytwarzającej tę warstwę, z pił taśmowych i z prasy, w której 

przyklejane są płyty zewnętrzne. Linia ta może dzisiaj wytwarzać płyty o grubości od 20 mm 

do 150 mm stosując różne wymienione wyżej okładziny.  

Strukturę płyty ilustrują rys.1 i rys.2.  

 

 

 

Rys. 1. Plyta „Dendrolight” 
z drewna świerko-
wego o gęstości 
280 do 300 kg/m3 

Rys. 2. Istotne etapy produkcji płyt „Dendrolight”.  
Strona lewa: podział warstwy środkowej. Strona prawa: 
naprasowywanie płyt licowych. Maksymalna wielkość płyt: 
2,08x4,08m 

 
W.O. 

Wg: Holz-Zentralblatt 2011, nr 6, str.174 

 

Produkcja płyt pilśniowych porowatych według suchej 
technologii firmy Siempelkamp  

Zapotrzebowanie energii na ogrzewanie pomieszczeń i wody sięga w Niemczech 35% 

całkowitego zużycia energii pierwotnej. Nie jest to mało biorąc pod uwagę fakt, że koszty 

energii pierwotnej stale rosną i że ze względu na kurczące się zasoby surowców energe-

tycznych, tendencja ta nie ulega zmianie. W tej sytuacji jest rzeczą konieczną dążenie do 

zmniejszenia zużycia energii przez stosowanie lepszej izolacji cieplnej budynków. Zmniej-

szenie to powinno sięgnąć 30% dla budynków nowych, jak i modernizowanych starych. 

Wiąże się to ze zwiększonym zapotrzebowaniem na materiały izolacyjne, produkowane też 

z włókien drzewnych. Te ostatnie są jednak w Niemczech jeszcze produktem niszowym, 

aczkolwiek po wprowadzeniu deklaracji środowiskowej (EPD – environmental product decla-

ration) istnieje obecnie szansa na większe uwzględnianie ekologicznego punktu widzenia. 
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Włókna drzewne po zakończeniu swego cyklu życiowego mogą, w przeciwieństwie do włó-

kien pochodzenia mineralnego, zostać wykorzystane energetycznie. Na podstawie deklara-

cji EPD można przypuszczać, że w przyszłości wprowadzone zostaną ograniczenia stoso-

wania w budownictwie produktów, do wytworzenia których zużywana jest energia pierwotna.  

Stopień wykorzystania branży płyt pilśniowych porowatych jest stosunkowo dobry – pla-

nowane są nowe inwestycje. Takie przedsiębiorstwa, jak „Gutex” w Niemczech, czy „Mozyr 

DOK” na Białorusi opierają się na rozwiązaniach firmy Siempelkamp. Na jesieni 2010 roku 

białoruskie przedsiębiorstwo zamówiło w Krefeld kompletną linię do produkcji płyt pilśnio-

wych porowatych.  

Przed kilku laty Siempelkamp, w celu usunięcia wad metody mokrej, opracował suchą 

metodę produkcji płyt pilśniowych porowatych. Metoda ta umożliwiła zmniejszenie zapotrze-

bowania energii o ponad 30% i produkcję jednowarstwowych, homogenicznych płyt o gru-

bości do 240 mm.  

Istotną cechą metody jest zastosowanie zasady „Conti-Therm”, według której mieszanina 

pary i powietrza o dokładnie określonym punkcie rosy przedmuchiwana jest przez konwen-

cjonalnie uformowany kobierzec włókien. Para, zawarta w mieszaninie kondensuje i ogrze-

wa włókna w bardzo krótkim czasie do temperatury punktu rosy, przy czym osiągana jest 

żądana w procesie wilgotność równoważna.  

Specjalnie opracowany, bardzo reaktywny środek wiążący, utwardza się po ogrzaniu w 

bardzo krótkim czasie. Czas ten nie jest zależny od grubości płyty. Jest to istotna zaleta 

przy produkcji płyt izolacyjnych, które stosowane są w coraz większych grubościach.  

Firma „Gutex” zdecydowała się na linię nowego typu już w 2004 roku. W lutym 2006 roku 

linia została uruchomiona i od tego czasu pracuje z pełną wydajnością.  

W ten sposób firma Siempelkamp urzeczywistniła przemysłową, ciągłą produkcję gru-

bych, izolacyjnych płyt pilśniowych metodą suchą, co okazało się kamieniem milowym jeśli 

chodzi o jakość płyt oraz ich koszty produkcji.  

Oprócz sztywnych, izolacyjnych płyt pilśniowych, zaklejanych klejem PU, zaczęto ofero-

wać w coraz większych ilościach płyty elastyczne, dające się dopasowywać do nierównych 

powierzchni i nie wypadające w czasie montażu. Płyty te produkowane są bez kleju, zawie-

rają jednak pewną ilość dwuskładnikowych włókien, tzw. włókien „Biko”. Włókna te składają 

się z rdzenia o wysokiej temperaturze topnienia i warstwy zewnętrznej, o niskiej temperatu-

rze topnienia. Z mieszaniny włókien drzewnych i włókien „Biko” formowany jest kobierzec, w 

którym, po podgrzaniu, zewnętrzna warstwa włókien „Biko” ulega stopieniu i po ochłodzeniu 

tworzy warstwę klejową. W gotowej płycie tworzy się swego rodzaju rusztowanie ze sklejo-

nych ze sobą włókien syntetycznych, które zapewnia gotowemu wyrobowi odpowiednią 

elastyczność. Punkt topnienia zewnętrznej warstwy włókien „Biko” wynosi 130°C. Ogrzewa-

nie kobierca odbywa się za pomocą gorącego powietrza o temperaturze około 160°C. Po-

nieważ powietrze jest stosunkowo złym nośnikiem ciepła, potrzebne jego ilości są duże, jak 
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też i straty ciepła powodowane przez wypromieniowanie. Włókna drzewne muszą być też 

suche zanim temperatura przekroczy 100°C.  

Aby rozwiązać ten problem, firma Siempelkamp wspólnie ze szwajcarską firmą „EMS – 

Chemie AG” opracowała nowy rodzaj włókien „Biko”, które topią się już w warunkach proce-

su „Conti-Therm”, poniżej 100°C. W ten sposób kobierzec może zostać ogrzany znacznie 

szybciej, z mniejszym zużyciem energii aniżeli za pomocą gorącego powietrza, bez jedno-

czesnego suszenia włókien. Następna zaleta: końcowe chłodzenie odbywa się przez zasy-

sanie powietrza otaczającego, co przebiega znacznie szybciej, ponieważ skondensowana 

przy ogrzewaniu woda przynajmniej częściowo odparowuje i w ten sposób przyczynia się do 

ochłodzenia kobierca.  

Firma Siempelkamp opracowała też sposób homogenicznego mieszania włókien „Biko” z 

włóknami drzewnymi, przy niewielkim udziale tych pierwszych.  

Szczególną zaletą linii Siempelkampa jest jej elastyczność. Linia „Mozyr DOK” na Biało-

rusi może produkować zarówno płyty sztywne, zaklejane klajem PU, jak i płyty elastyczne, 

zawierające włókna „Biko”. Dostawa dotyczy kompletnego wyposażenia całej linii. Szero-

kość płyt brutto wynosi maksymalnie 2620 mm. Uruchomienie ciągu o rocznej wydajności 

380 000 m3 płyt średniej gęstości przewidziane jest na początek roku 2012.  

W.O. 
Wg: Holzbau-Magazin 2011, marzec, str. 62-65  

Emisja formaldehydu z wiórów i włókien  

Na Uniwersytecie w Göttingen zbadano w ostatnich latach wpływ różnych czynników na 

emisję formaldehydu z wiórów i włókien. Między innymi stwierdzono, że składowanie prze-

mysłowych odpadów drzewnych zmniejsza emisję formaldehydu z pozyskanych z tego su-

rowca wiórów, jak też i z otrzymanych w termomechanicznym procesie włókien.  

Zmniejszenie emisji formaldehydu z tworzyw drzewnych jest od dziesiątków lat przedmio-

tem wielu prac badawczych, których wyniki były wielokrotnie publikowane i patentowane i 

które przyczyniły się do znacznej redukcji wydzielania się tego związku z gotowych wyro-

bów. Od 1994 roku dla tworzyw drzewnych dopuszczona jest klasa emisji E1, która obecnie 

też jest na nowo opracowywana. Norma japońska Fxxxx i CARB II w USA (Kalifornia) wyzna-

czają jeszcze niższe wartości.  

W ostatnich latach prace badawcze koncentrują się na tym, aby emisja formaldehydu z 

płyt wiórowych i pilśniowych odpowiadała emisji tego związku z drewna, lub z wiórów, czy 

włókien. W związku z tym coraz większego praktycznego znaczenia nabiera zagadnienie 

czynników wpływających na tę emisję. W tym zakresie wykonano już wiele prac, w tym 

ostatnio takich, które dotyczyły wpływu suszenia drewna i wiórów. Behn i Roffael (2007) 

oznaczyli na przykład emisję formaldehydu ze świeżego drewna świerkowego (wilgotność 

122%), bezpośrednio po jego ścięciu, w komorze o pojemności 1m3 i stwierdzili, że była ona 

równa 0,007 ppm do 0,008 ppm. Meyer i Boehme (1994) oraz Boehme (2000) stwierdzili, że 
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emisja formaldehydu z wysuszonego na powietrzu, przy 30°C, drewna w zależności od 

gatunku i wilgotności drewna wynosiła od 2 do 12 ppb. Ze wzrostem wilgotności drewna 

emisja, generalnie biorąc, zmniejszała się. Następnie Boehme et al. (2004) wykazali, że 

emisja formaldehydu z litego drewna sosnowego zależy nieznacznie od położenia pierście-

nia przyrostu rocznego na płaszczyźnie emisji. Marutzky i Roffael (1977) stwierdzili zwięk-

szenie emisji formaldehydu z drewna buka po jego suszeniu przy 40°C. Hasch i Grunwald 

(2006) określili wartości Perforatora suchych wiórów środkowych i zewnętrznych w płycie 

wiórowej i skorelowali je z emisją, określoną w komorze badawczej, oznaczoną przez Mey-

er`a i Boehme (1944). Stwierdzili oni, że znalezione wartości Perforatora korespondują z 

emisjami 0,04 ppm do 0,06 ppm.  

O wiele większy wpływ na wydzielanie formaldehydu aniżeli suszenie, ma obróbka ter-

mohydrolityczna drewna, jak np. przy produkcji płyt MDF. Drewno poddaje się tu najpierw 

działaniu temperatur 170°C do 180°C przez około 5 minut w podgrzewaczu a następnie w 

komorze rozwłókniania. Podczas takiej termohydrolizy częściowej odbudowie ulegają hemi-

celulozy, wskutek czego zwiększa się udział w drewnie substancji rozpuszczalnych w wo-

dzie (por. np. B. Schneider et al. 2004). Schäfer i Roffael (2000a) stwierdzili, że w wyniku 

termohydrolizy przy temperaturach do 150°C znacznie zwiększa się emisja formaldehydu z 

drewna świerka i sosny. Przy tym samym czasie obróbki, wraz ze wzrostem temperatury 

wydzielanie się formaldehydu, jak było do przewidzenia, zwiększało się. Następnie stwier-

dzono bezspornie, że usunięcie substancji ekstrakcyjnych z drewna sosny (rozpuszczalnych 

w etanol-cykloheksanie) wyraźnie zmniejsza wydzielanie formaldehydu podczas obróbki 

termicznej. Może to z pewnością świadczyć o tym, że substancje ekstrakcyjne nie są bez 

znaczenia dla emisji formaldehydu.  

Podczas gdy ekstrakcja nie ma żadnego praktycznego znaczenia dla zmniejszenia za-

wartości substancji ekstrakcyjnych w drewnie, to składowanie surowca w postaci okrągłej i 

zrębków prowadzi do zmniejszenia zawartości tych związków. Podczas składowania drewna 

zachodzą w nim zmiany chemiczne, włącznie z odbudową substancji ekstrakcyjnych. Na 

temat zmian tych substancji istnieje w literaturze wiele prac (Annergren et al. 1965, Assars-

son 1969, Schäfer 1996). Według danych literaturowych zawartość substancji ekstrakcyj-

nych w drewnie sosny i świerka w wyniku składowania zmniejsza się. Znaczenie ma tutaj 

biologiczna i chemiczna odbudowa substancji ekstrakcyjnych, w szczególności wolnych, 

nienasyconych kwasów tłuszczowych: odbudowie wolnych kwasów tłuszczowych towarzy-

szy hydroliza estrów kwasów tłuszczowych, głównie glicerydów, do wolnych kwasów.  

Według Back`a i Allen`a (2000) utleniająca odbudowa substancji ekstrakcyjnych w drew-

nie prowadzi do powstania aldehydów, jak np. heksanalu, które charakteryzują się niską 

wartością NIK (NIK – niedrigste interessierende Konzentration – najniższe budzące zainte-

resowanie stężenie). Od października 2004r. emisja z produktów budowlanych oznaczana 

jest z punktu widzenia toksykologicznego na podstawie wartości NIK.  
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Wskazówkę co do utlenialności substancji ekstrakcyjnych daje praca Roffael`a i Kraft`a 

(2007), według której określone składniki żywicy, jak kwas abietynowy z nienasyconymi 

wiązaniami podwójnymi, wykazują same, w porównaniu do drewna, wysoką wartość Perfo-

ratora i następnie różnica między oznaczonymi wartościami Perforatora dla kwasu abiety-

nowego metodą jodometryczną (165 mg/100g) i fotometryczną (4,8 mg/100g) jest zadziwia-

jąco wysoka. Może to służyć jako kryterium tego, że składniki drewna wyekstrahowane tolu-

enem podczas oznaczania wartości Perforatora są utleniane przez jod i to powoduje tę wiel-

ką różnicę między wartościami Perforatora oznaczonymi jodometrycznie i fotometrycznie.  

Jak z powyższego wynika, poszczególne ustalenia na temat wpływu substancji ekstrak-

cyjnych na emisję formaldehydu z drewna zostały już określone. Dlatego wydaje się rzeczą 

interesującą przedstawienie ich w całości wraz z uzupełnieniem nowymi rezultatami badań 

na temat wpływu na nie składowania drewna.  

Materiał badawczy  
Jako materiał wyjściowy posłużyły zrębki sosnowe i świerkowe z pozyskania zimowego. 

Zrębki były składowane w różnym czasie w stosach o pojemności ok. 40 m3. Ze stosów, w 

zależności od czasu składowania pobierane były próbki, które za pomocą skrawarki pier-

ścieniowej przerabiano na wióry.  

Wióry suszono przy 80°C i frakcjonowano na sitach 0,2/0,5/1,0 i 2,0 mm. W poszczegól-

nych frakcjach wiórów oznaczano substancje ekstrakcyjne wg Fengel`a i Przyklenk (1983). 

Formaldehyd w wiórach i włóknach oznaczano metodą butelkową wg EN-717-3. Nie stoso-

wano metody Perforatora ze względu na małe zawartości formadehydu (Roffael et al. 2010).  

Rezultaty i dyskusja  
(Uwaga tłumacza: W tej części omówione zostaną wyniki badań, jednakże z pominięciem 

zamieszczonych w oryginalnym tekście wykresów słupkowych)  

Zawartość substancji ekstrakcyjnych, oznaczonych za pomocą mieszaniny etanolu i cy-

kloheksanu w różnych frakcjach wiórów otrzymanych ze świeżego drewna świerka i sosny 

kształtowała się we wszystkich przypadkach na wyższym poziomie dla sosny aniżeli dla 

świerka. Dla frakcji ≥2 mm była równa odpowiednio 2,03% i 1,10%, a dla frakcji <0,2 mm – 

5,47% i 2,43%. Im drobniejsza frakcja, tym większa zawartość substancji ekstrakcyjnych. 

Zawartość tych substancji we włóknach sosny i świerka była równa odpowiednio 3,1% i 

2,32%. Otrzymane wyniki były zgodne z uzyskanymi przez Schäfer`a (1996) oraz Lelis`a 

(1995), który jednakże badał drewno twardzieli i bielu daglezji.  

Dla różnych frakcji wiórów sosnowych, które wyraźnie różniły się zawartością substancji 

ekstrakcyjnych, oznaczona została zawartość formaldehydu wg EN 717-3. Otrzymane wyni-

ki pozwalają na sformułowanie dwóch, podstawowych stwierdzeń: Z jednej strony zawartość 

formaldehydu wzrasta wraz ze zmniejszającą się wielkością frakcji wiórów otrzymanych ze 



- 82 - 

świeżego drewna, z drugiej strony składowanie wiórów zmniejsza wyraźnie emisję formal-

dehydu z tym, że różnice między frakcjami nie znikają zupełnie.  

Zmniejszanie się emisji formaldehydu w wyniku składowania znajduje potwierdzenie we 

wspomnianych już stwierdzeniach Schäfera i Roffaela (2000b), przy czym ekstrakcja wiórów 

drzewnych mieszaniną etanolu-cykloheksanu przed obróbką termohydrolityczną wyraźnie 

zmniejsza emisję formaldehydu. Zostały tu stwierdzone różnice między emisją formaldehy-

du z drewna sosny i świerka przed i po ekstrakcji.  

W dalszym ciągu pracy zbadano wpływ składowania zrębków na wydzielanie się formal-

dehydu z otrzymanych z nich wiórów oraz z włókien wyprodukowanych w procesie termo-

mechanicznym (TMP). Okazało się, że w wyniku składowania zrębków tak w przypadku 

wiórów, jak i włókien wydzielanie się formaldehydu, ogólnie biorąc, zmniejsza się. W wyniku 

rozwłókniania termohydrolitycznego otrzymane włókna wykazują wyraźnie wyższe wydzie-

lanie formaldehydu aniżeli wióry otrzymane w wyniku mechanicznego oddziaływania na 

zrębki. Zwiększenie emisji formaldehydu z drewna w wyniku termohydrolitycznego rozwłók-

niania jest zgodne z wcześniejszymi ustaleniami Schäfer`a i Roffael`a (2000 a,b).  

Ogólnie należy stwierdzić, że składowanie zrębków powoduje zmniejszenie w nich za-

wartości substancji ekstrakcyjnych oraz wpływa na emisję formaldehydu z wiórów i z masy 

włóknistej. Zawartość substancji ekstrakcyjnych zwiększa się w wyniku termohydrolityczne-

go rozwłókniania. Mimo to wpływ składowania na otrzymaną z drewna masę włóknistą po-

zostaje widoczny.  

Zawartość substancji ekstrakcyjnych w wiórach sosnowych jest po składowaniu zrębków 

przez 29 tygodni w dalszym ciągu wyraźnie wyższa aniżeli w wiórach świerkowych. Rów-

nież wydzielanie formaldehydu z wiórów sosnowych pozostaje przez cały czas składowania 

na wyższym poziomie aniżeli z wiórów świerkowych. Różnica między sosną i świerkiem jeśli 

chodzi o wydzielanie formaldehydu pozostaje po termomechanicznym rozwłóknianiu jesz-

cze wyraźniejsza. Można to odnieść do wyższej zawartości substancji ekstrakcyjnych w 

masie włóknistej sosnowej w porównaniu do masy świerkowej w ciągu całego okresu skła-

dowania surowca.  

Ten wynik pozostaje w związku ze znanymi ustaleniami, że między zawartością w drew-

nie ekstraktu etanolowo-cykloheksanowego i emisją formaldehydu z wiórów i włókien istnie-

ją ścisłe zależności.  

W dalszym ciągu należy przyjąć, że nie tylko substancje ekstrakcyjne drewna odpowiada-

ją za ekstremalnie wyraźny wzrost emisji formaldehydu w wyniku termomechanicznego 

rozwłókniania, lecz również przyczynia się do tego degradacja węglowodanów, wzmacnia-

jąca tworzenie się formaldehydu, na co już wcześniej wskazywano (por. Schneider et al. 

2004 oraz Hennecke i Roffael 2005).  

Podsumowanie  
Wydzielanie formaldehydu z wiórów drzewnych zwiększa się wyraźnie zarówno u świer-

ka, jak i u sosny wraz ze zmniejszaniem się wielkości wiórów. Składowanie drewna prowa-
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dzące do zmniejszenia zawartości substancji ekstrakcyjnych zmniejsza również emisję for-
maldehydu z otrzymanych z tego surowca wiórów, jak też z pozyskanych w procesie ter-
momechanicznego rozwłókniania włókien. Wydzielanie się formaldehydu z włókien drzew-
nych jest wskutek termohydrolitycznej odbudowy zawsze większe aniżeli z wiórów.  

Podsumowując należy stwierdzić, że wyniki wyraźnie wskazują, że wydzielanie formalde-

hydu z drewna, wiórów i włókien nie jest wielkością stałą, lecz zmienną, zależną obok ga-

tunku drewna, od wielu różnych procesów mających miejsce podczas produkcji tworzyw 

drzewnych.  
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Gigantyczny tartak dla Syberii – pierwszy etap rozbudowy 
wielkiego kompleksu przerobu drewna na Angarze 

Rozpoczęły się roboty ziemne na terenie o powierzchni 4 km2 nad syberyjską rzeką An-

garą. Jako pierwsza inwestycja ma tu powstać dla rosyjskiego przedsiębiorstwa państwo-

wego „Kraslesinvest” nowoczesny tartak dla drewna iglastego z przerobem 800 tys. do 1 

mln m3 drewna sosny, świerka i modrzewia. Inwestycja jest zlokalizowana w miejscowości 

Boguchany, położonej o ok. 500 km w kierunku północno-wschodnim od Krasnojarska.  

Istotne części infrastruktury, jak drogi, tor kolejowy, most przez Angarę i podłączenie 

energii elektrycznej zostały już zrealizowane. Podpisane też zostały umowy z głównymi 

dostawcami zamaszynowania. Wśród nich są takie firmy, jak Holtec, EWD, czy fińska firma 

Jartek. Wartość dostaw tylko tej ostatniej sięga 22 mln euro. Zakończenie budowy tartaku 

planowane jest na wiosnę 2012 roku. Oprócz tartaku planowana jest jeszcze budowa celu-

lozowni o wydajności rocznej 1 mln ton oraz zakładu budowy domów. Cały, powstający 

kompleks ma przerabiać docelowo ok. 8 mln m3 surowca drzewnego rocznie.  

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2011, nr 5, str.125  

 
W odpowiedzi na zamieszczony wyżej tekst, Holz- Zentralblatt zamieściła w numerze 7, 

na stronie 186 list czytelnika, Alexandra Trippel`a, w którym podaje on ciekawe szczegóły 

dotyczące doświadczeń w dziedzinie inwestowania w Rosji. Tekst listu zamieszczamy poni-

żej z pewnymi skrótami.  

Red. 
 
Alexander Trippel jest kierownikiem niemieckiej firmy z miejscowości Herford, która od 

1998 roku sprzedaje do Rosji nowe i częściowo wyeksploatowane maszyny do obróbki 

drewna. W zamieszczonym w gazecie liście pisze co następuje:  

W ostatnich dziesięciu latach w rejonie rzeki Angary zrealizowanych już było kilka podob-

nych projektów, jednakże bez sukcesów. Już w 2000 roku, w miejscowości Kodinsk na An-

garze, niedaleko od miejscowości Boguchany, zaczęła się realizacja projektu „TTS” na 60 

mln euro. W pierwszym etapie planowano tam przecierać rocznie ok. 200 tys.m3 drewna. Z 

punktu widzenia inwestorów, przy znajomości cen takich urządzeń tartacznych, było to 

przedsięwzięcie pozbawione sensu, któremu dodatkowo towarzyszyło tysiące problemów. 

W 2002 roku dyrektor i inicjator projektu, w niejasnych okolicznościach popełnił samobój-

stwo. Wkrótce „TTS” zbankrutowało, a sprowadzone maszyny zostały sprzedane poniżej 

swej wartości.  

Około roku 2005 powstały dwa dalsze, duże projekty w rejonie Irkucka.  

Zakład „SEL-Tajriku” w Igirmie miał przecierać ok. 1 mln m3 drewna, łącznie z suszeniem 

tarcicy i dalszym jej przetwarzaniem. Poszło na to ok. 100 mln euro. Zakład wyposażyły 

niemieckie i austriackie firmy. Po jego zbudowaniu okazało się, że nie ma dla niego odpo-
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wiedniej ilości surowca. Już od ok. 40 lat w rejonie Angary wycinano wartościowy surowiec. 

Miejsca pozyskania przesunęły się na północ. Często drewno transportowane jest cięża-

rówkami z odległości 300 km, co przy tamtejszym stanie dróg i przy syberyjskiej pogodzie 

jest odległością ogromną. Drzewo w tamtych warunkach musi rosnąć ponad 100 lat, aby 

nadawało się do ścięcia. Tej wielkości zakład, jak „SEL-Tajriku” nigdy nie powinien tam 

powstać.  

Podobny los spotkał projekt „TSLK” w Ust Kut, w który zainwestowano do 2010 roku ok. 

100 mln euro. Na początku 2011 roku zakład miał być gotowy w 90%. Należy jednak zapy-

tać, dlaczego budowa, trwająca od 2005r., nie została jeszcze uruchomiona? Miało tam być 

przecierane też ok. 1 mln m3 drewna.  

W tamtych okolicach większość lasów położona jest w trudno dostępnych miejscach. W 

miejscach dostępnych zawarto już umowy z innymi przedsiębiorstwami. W 2010r. przedsię-

biorstwa „SEL-Tajriku” i „TSLK” połączono pod jednym kierownictwem. Od tego czasu nie 

mówi się już o obrotach, miejscach pracy i podatkach.  

Większość surowca znajdującego się w pobliżu Angary przecierana jest już w Lesosibir-

sku, położonym na rzece Jenisej (300 km na północ od Krasojarska) w ogromnych tarta-

kach, pochodzących jeszcze z czasów ZSRR, wyposażonych w rosyjskie traki z lat 60-tych i 

70-tych.  

Nowy projekt „Kraslesinvest” na Angarze powinien, jak donosi prasa, kosztować ponad 2 

mld euro. Obok tartaku ma tam też powstać celulozownia i wiele innych zakładów z łącznym 

zatrudnieniem ponad 5000 osób. Należy mieć nadzieję, że wszystko to zostanie zrealizo-

wane.  

Przy pomocy środków rzędu 200 mln euro można by w rejonie Irkucka zbudować 30 do 

40 średniej wielkości tartaków zlokalizowanych bliżej bogatej bazy surowcowej. Niestety, 

projekty takie nie mają, jak się wydaje, żadnej szansy na realizację.  

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2011, nr 7, str.186 

Chlorobenzen jest szkodliwy również przy niskich 
stężeniach  

Takie związki chemiczne, jak chlorobenzen i dichlorobenzen mogą już przy stosunkowo 

niskich stężeniach atakować komórki płuc. Obydwa związki są obecne zarówno w meblach, 

jak i w farbach.  

Również przy stężeniach niższych od toksycznych stwierdzono wyraźne zmiany w ko-

mórkach. Dane takie zostały opublikowane w czasopiśmie „Journal of Proteome Research”. 

W badaniach tych poddawano komórki działaniu powietrza zawierającego chlorobenzen i 

dichlorobenzen w ciągu 24 godzin. W komórkach tych stwierdzono następnie wyraźne 

zmiany. Związki te spowodowały w nich wystąpienie oksydacyjnego stresu. Można to było 

stwierdzić na podstawie tego, że komórki produkowały w coraz większej ilości białka, które 
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są zdolne do zwalczania szkodliwego nadmiaru reaktywnych związków tlenu. Oprócz tego 

zaobserwowano, że uszkodzone komórki umierały wskutek tzw. zaprogramowanej śmierci 

komórkowej. Za pomocą zaprogramowanej śmierci komórek dbano o to, aby dla dalszego 

istnienia organizmu przeszkadzające komórki były usuwane.  

Na ślad tych związków naukowcy trafili w rezultacie studiów epidemiologicznych, w któ-

rych badano wpływ związków szkodliwych, znajdujących się w pomieszczeniach zamknię-

tych, na zachorowania dzieci na alergie i zapalenia dróg oddechowych.  

Otrzymane rezultaty muszą być jeszcze sprawdzone w większej skali. Należy na przykład 

zbadać, jak zmiany w komórkach oddziaływują na system immunologiczny całego organi-

zmu. Podstawowym jest też, nabierające coraz większego znaczenia, zagadnienie obciąże-

nia pomieszczeń, w których przebywa się coraz dłużej. Te i inne zagadnienia patrz: 

http://www.nfz.de/index.php?de=21382 

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2011, nr 16, str.398  

PMDI nie jest niebezpieczny  

Organizacja „Natureplus” zleciła zbadanie wpływu na środowisko i zdrowie człowieka 

tworzyw drzewnych zaklejanych PMDI. Badanie wykonał w końcu roku 2010 Instytut Śro-

dowiska w Bremie pod kierunkiem dyplomowanego biologa Michaela Köhlera. W rezultacie 

przeprowadzonych badań stwierdzono co następuje:  

Gdy rozpatruje się ryzyko związane z PMDI, to przy produkcji płyt drewnopochodnych ry-

zyko i stopień pogorszenia się zdrowia są znacznie większe w przypadku pyłu drzewnego 

aniżeli w przypadku uwolnionych składników kleju. Według badań brak jest wskazań co do 

tego, że praca z PMDI niesie dodatkowe ryzyko w stosunku do już istniejących przy produk-

cji tworzyw drzewnych, jak te powodowane przez pył drzewny, lub inne środki wiążące.  

Nie ma też żadnego uzasadnienia dla poglądu, że z wyrobów zawierających tworzywa 

drzewne, zaklejanych PMDI wydobywają się w czasie dłuższego użytkowania izocyjaniany. 

Również przy obróbce, lub podczas pożaru nie istnieją żadne niebezpieczeństwa powodo-

wane przez PMDI.  

Ogólnie biorąc, badania dowodzą, że nie istnieje żadne, dodatkowe niebezpieczeństwo 

dla zdrowia i środowiska ze strony klejów PMDI. Nie oznacza to jednak, że do przerobu i 

stosowania zaklejanych PMDI tworzyw drzewnych można podchodzić całkowicie bezkry-

tycznie. Zaklejone PMDI tworzywa mogą, jak wszystkie tworzywa drzewne, emitować wiele 

substancji i dlatego powinny być pod tym względem przebadane.  

Pogląd, że zaklejane PMDI wyroby w trakcie produkcji, przerobu i użytkowania powinny 

być bardziej krytycznie traktowane aniżeli pozostałe wyroby, nie znajduje uzasadnienia.  

W.O. 
Wg: Holz-Zentralblatt 2011, nr 20, str.492  



- 87 - 

Udział SPPDwP w programie Silentwood  

Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce uczestniczy w finanso-

wanym przez Unię Europejską projekcie określanym skrótową nazwą Silentwood. Powta-

rzamy informację zawartą w pooprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego (patrz BI 3-

4/2010), że:  

W projekcie jest zaangażowanych dziesięć podmiotów z: Hiszpanii, Polski, Włoch, Wiel-

kiej Brytanii, Turcji, Słowenii oraz Szwecji.  

Wiodącym i zajmującym się jego administracją jest hiszpański Tecnologias Avanzadas 

Inspiralia ITAV – koordynator.  

Zadaniem zespołu jest opracowanie technologii produkcji wielowarstwowych drzwi i in-

nych, podobnych elementów budowlanych. Sposób wytwarzania według nowej technologii 

powinien być dostosowany do możliwości małych i średnich firm, zaś bazą materiałową 

drewno i płyty drewnopochodne o udoskonalonych właściwościach akustycznych i izolacyj-

nych. Płyty takie z pewnością znajdą zastosowanie w przemyśle budowlanym, szczególnie 

przy budowie takich obiektów jak hotele, centra edukacyjne i sanitarne.  

Według naszego rozeznania do produkcji wymienionych drzwi i elementów będą miały 

zastosowanie również wyroby naszej branży. Płyty będą musiały jednak sprostać nowym 

wymaganiom dotyczącym ich dźwiękochłonności, izolacyjności termicznej i odporności na 

działanie ognia. Z dotychczasowych badań sondażowych wynika, że na polskim rynku ele-

menty „Silentwood” powinny spełniać wymagania, które zostały zestawione w załączonej 

tablicy.  

Po opracowaniu technologii „Silentwood”, będzie ona rozpowszechniana w krajach 

członkowskich UE, więc także i na polskim rynku. Zadaniem tym ma się zajmować obok 

innych członków konsorcjum Silentwood, także Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewno-

pochodnych w Polsce. Technologia będzie dla małych i średnich firm dostępna bezpłatnie 

po podpisaniu przez nie odpowiedniej umowy z koordynatorem. Na dzień 19 lipca br. prze-

widziane jest kolejne spotkanie uczestników projektu w Brukseli. Stowarzyszenie reprezen-

tować na nim będzie sekretarz Maria Antoni Hikiert. O postępie prac dotyczących nowej 

technologii będziemy informować czytelników BI możliwie na bieżąco.  

M.A.H. 
 



 

Tablica: Potencjalne sposoby wykorzystania (zastosowania) technologii Silentwood  
 Parametry aktualnie wytwarzanych  

w Polsce produktów 
 

Wykorzystanie 
/zastosowanie 

Akustyka 
(dBA) 

Ciepło 
(wsp. K) 
W/m2K 

Odpor-
ność 

ogniowa 
min 

Przybliżone  
wymiary 

Wymogi wg obowiązujących  
w Polsce norm i przepisów 

Wymagania rynku/klientów Przybliżone  
wymiary 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

Akustyka 
(dBA) 

Ciepło 
(wsp. K) 
W/m2K 

Odpor-
ność 

ogniowa  
min 

Akustyka 
(dBA) 

Ciepło 
(wsp. K) 
W/m2K 

Odpor-
ność 

ogniowa 
min 

A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

Centra medyczne. 

Szpitale i domy spo-

kojnej starości (drzwi w 

gabinetach i pokojach 

dla gości)  

32 2,4 60 1400 2200 40 32 2,5 60 32 1,2 30 1600 2200 40 

Drzwi w pokojach 

hotelowych  
36 2,4 60 1400 2200 42 37 2,5 60 32 1,4 30 1400 2200 42 

Mieszkania (szczegól-

nie drzwi wejściowe)  
32 2,2 30 1000 2200 42 32 2,4 30 33 1,6 30 1200 2200 42 

Zastosowania specjal-

ne (drzwi dźwiękosz-

czelne w teatrach, 

audytoriach, bibliote-

kach, budynkach ad-

ministracji publicz-

nej,...)  

41 2,2 60 1400 2200 46 42 2,3 60 42 1,0 30 1400 2200 46 

Panele ścienne dla biur 

(boksy)  
27 2,5 30 2200 2800 25 27 2,5 30 28 2,4 60 2200 2800 28 

 



Z ŻAŁOBNEJ KARTY 

mgr inż. Ryszard Słotwiński (1927-2011)  

W dniu 28 maja 2011r. zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 

ś.p. Ryszard Krzysztof Słotwiński.  

Ryszard Krzysztof Słotwiński urodził się 11 lipca 1944 roku. 

Studia na Wydziale Technologii Drewna Wyższej Szkoły Rol-

niczej w Poznaniu ukończył w 1967 r. po czym podjął pracę 

zawodową w Orzechowskich Zakładach Przemysłu Sklejek w 

Orzechowie. W 1976 r. przeniósł się do Grajewa, gdzie podjął 

pracę w Zakładach Płyt Wiórowych najpierw jako szef zaopa-

trzenia a następnie jako dyrektor handlowy. W roku 1999 

rozpoczął pracę w zakładzie Kronopol Mielec. Po dwóch la-

tach, w 2001 roku został mianowany szefem firmy Kronolitas 

UAB Kazlu Ruda na Litwie. Po przejęciu przez grupę Krono 

Zakładów Płyt Wiórowych Bolderaja na Łotwie, zarządzał jednocześnie firmą Kronolitas i 

firmą Bolderaja. Ukoronowaniem Jego pracy zawodowej było wybudowanie i uruchomienie 

zakładu płyt OSB w firmie Bolderaja w Rydze.  

W 2009 roku Ryszard Krzysztof Słotwiński przeszedł na emeryturę.  

Pochowany został na cmentarzu w Grajewie. Cześć Jego pamięci.  
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