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Łatwiejsza obróbka płyt wiórowych
z surowców lignocelulozowych
Niedobór surowca drzewnego jest coraz bardziej odczuwalny niemal we
wszystkich gałęziach przemysłu drzewnego. Mimo to, pozytywne wyniki badań
zmierzających do poszerzenia bazy surowca dla przemysłu płyt wiórowych
o alternatywne surowce lignocelulozowe nie spotkały się z oczekiwanym zainteresowaniem producentów.
Trudna sytuacja na krajowym i eu- niektórych oszacowań, jedynie 2 – 3%
ropejskim rynku drzewnym nie spo- ze 140 mln Mg rocznej produkcji słowodowała dotychczas wyraźnego ogra- my w krajach Wspólnoty Europejskiej
niczenia rozwoju produkcji płyt drew- znajduje przemysłowe zastosowanie.
nopochodnych. Wzrost
produkcji płyt wiórowych
w Europie wyniósł w roku
2006, podobnie jak w latach ubiegłych – około
4,0%.
Producenci płyt wiórowych muszą jednak stosować surowiec coraz gorszej
jakości, coraz droższy i co- Zanieczyszczenie ostrza po obróbce płyty wiórowej ze
raz bardziej zróżnicowany, słomy rzepakowej (u góry) są 4 razy mniejsze niż po
co wpływa niekorzystnie obróbce płyty z wiórów drzewnych (u dołu)
nie tylko na efektywność
produkcji, ale utrudnia również proces Dodatkowo, nieodległa perspektywa
technologiczny. Informacje o możli- zwiększenia produkcji biopaliw płynwości poszerzenia bazy surowcowej nych, i to w głównej mierze z rzepadla przemysłu płytowego np. o drewno ku, musi spowodować wzrost ilości
z plantacji drzew szybko rosnących, koniecznej do zutylizowania słomy
czy wręcz jego częściową substytucję rzepakowej. Próby produkcji płyt wióalternatywnymi surowcami lignocelu- rowych ze słomy pszennej czy żytniej
lozowymi, mimo pozytywnych wyni- wykazały, że z uwagi na istniejącą na
ków badań, nie wzbudzają większego powierzchni łodyg tych zbóż warstwę
zainteresowania przemysłu płyt wió- wosków konieczna jest rezygnacja
rowych proponowanymi rozwiązania- z najczęściej dziś stosowanych klejów
mi. Wykorzystanie drewna z planta- aminowych na rzecz kosztowniejszych
cji drzew szybko rosnących – topoli, spoiw PMDI. O ile w przypadku słomodrzewia, brzozy, robinii akacjowej my rzepakowej problem wosków nie
oraz wierzby, w produkcji materiałów występuje, to utrudnieniem może być
drewnopochodnych jest jak dotąd sto- obecność gąbczastego rdzenia łodyg.
sunkowo rzadkie.
Opracowane w Instytucie TechnoloDrewno to jest najczęściej użytko- gii Drewna wytyczne technologiczne,
wane jako odnawialne, czyste ekolo- porównywalne do przemysłowych,
gicznie biopaliwo, gdyż spalane nie pozwalają uzyskać pełnowartościowe
powoduje wzrostu zawartości dwutlen- płyty wiórowe nawet ze znacznym
ku węgla w atmosferze. Z uwagi na udziałem słomy rzepakowej.
znaczące koszty instalacji do spalania
Badania nad zastosowaniem alteroraz brak wysokowydajnych elektro- natywnych surowców lignocelulozociepłowni zasilanych drewnem z plan- wych w przemyśle płyt drewnopochodtacji, pojawia się szansa zastosowania nych skoncentrowane były dotychczas
tego surowca w produkcji płyt drewno- głownie wokół zagadnień dotyczących
pochodnych. Według badań Instytutu, parametrów i efektywności procesu
płyty wiórowe wytworzone z wierz- technologicznego oraz standardowych
by „energetycznej” charakteryzują się właściwości wytworzonych materiaco najmniej tymi samymi lub lepszymi łów. Zupełnie natomiast nie poruszowłaściwościami wytrzymałościowymi, no kwestii obróbki skrawaniem tychże
co płyty wiórowe produkowane z kon- materiałów. Ostatnie badania przewencjonalnych materiałów.
prowadzone w Zakładzie Materiałów
Wykorzystanie alternatywnych su- Drewnopochodnych i Klejów Instyturowców lignocelulozowych, np. słomy, tu Technologii Drewna w Poznaniu
jest innym sposobem zastąpienia ty- rzucają światło na tę niezbadaną jak
powego surowca drzewnego w przemy- dotąd stronę.
śle płyt drewnopochodnych. Według
Wyniki badań wykazały, że stępienie

Liderzy dobrych praktyk
wśród drzewiarzy i meblarzy
ostrzy z węglików spiekanych podczas
obróbki frezowaniem płyt wiórowych
ze słomy rzepakowej jest nieznacznie
mniejsze od określonego przy identycznej obróbce płyt z wiórów drzewnych.
Stwierdzono jednak, że rodzaj stępienia ostrzy przy obróbce płyt ze słomy
jest inny w porównaniu z ostrzami,
którymi obrabiano płyty z wiórów
drzewnych. Ostrza po obróbce płyt
ze słomy rzepakowej charakteryzowały
się bardziej równomiernym stępieniem
na całej długości krawędzi skrawającej. Natomiast ostrza po obróbce płyt
z wiórów drzewnych były zużyte nierównomiernie, z widocznymi wzdłuż
krawędzi skrawającej wykruszeniami węglika spiekanego. Stosunkowo
odporne na ścieranie, lecz niestety
kruche ostrza z węglików spiekanych,
które są najczęściej stosowane w tego
rodzaju obróbce, są bardzo często eliminowane z dalszej eksploatacji właśnie z powodu tego rodzaju zużycia.
Przyczyną zaobserwowanych różnic
może być inna zawartość części mineralnych w płytach - znacznie wyższa
w płytach z wiórów drzewnych.
Wyniki wykazały ponadto, iż ostrza
po obróbce płyt ze słomy rzepakowej są
niemal czterokrotnie mniej zanieczyszczone w porównaniu z ostrzami, którymi obrabiano płyty z wiórów drzewnych. Przyczyn takiego stanu rzeczy
można doszukiwać się w większej ilości substancji ekstrakcyjnych, w tym
żywicy, jaką charakteryzują się wióry
drzewne z drzew iglastych – dominującego surowca na płyty wiórowe. Często
lekceważony problem zanieczyszczenia ostrzy podczas obróbki skutkuje
zmniejszoną zdolnością ostrza do odprowadzania ciepła ze strefy obróbki,
nadmiernym wzrostem temperatury
narzędzia, mogącym w przypadku pił
tarczowych doprowadzić do niebezpiecznej utraty ich sztywności.
We współpracy z instytutem CER
ENSAM w Cluny we Francji, przeprowadzono badania mające na celu
porównanie sił skrawania i dynamicznego współczynnika tarcia komercyjnych płyt wiórowych z wiórów drzewnych i specjalnie do tego celu wytworzonych czterech rodzajów płyt wiórowych z istotnym udziałem trocin,
słomy rzepakowej, robinii akacjowej
i wierzby. Badania wykazały średnio
niemal o 25% niższe siły skrawania
płyt z alternatywnych surowców liDokończenie na stronie 16

Ekologiczne biocydy do ochrony drewna
Drewno jest surowcem odnawialnym, przyjaznym dla środowiska, ale nie jest
niestety odporne na działanie czynników klimatycznych, grzybów, bakterii,
owadów i działanie ognia.
Dążenie do poprawy trwałości poprzez obróbkę chemiczną lub fizykochemiczną drewna, uwypuklenie jego
zalet oraz minimalizację jego wad,
nadanie drewnu pożądanych właściwości metodą modyfikacji jego struktury chemicznej – to jeden z ważnych
obszarów badań ośrodków naukowych
w świecie.
Przeciwdziałanie procesom degradacji drewna wywołanej czynnikami
biotycznymi i abiotycznymi możliwe
jest po zidentyfikowaniu czynników
sprawczych oraz poznaniu chemizmu
deprecjacji drewna. Wydłużenie czasu
użytkowania drewna jak również udoskonalenie jego właściwości fizyko-chemicznych może polepszyć atrakcyjność
i konkurencyjność tego surowca wobec
innych materiałów takich jak stal,

aluminium czy tworzywa sztuczne.
Opracowanie nowoczesnych środków
konserwujących i uszlachetniających
drewno wymaga badań podstawowych
z zakresu możliwości wiązania komponentów preparatów z podstawowymi chemicznymi składnikami drewna.
Przy doborze preparatów uszlachetniających, zabezpieczających drewno
przed korozją biotyczną i abiotyczną
należy mieć na uwadze aspekty ekologiczne, ważne w momencie usuwania
odpadów.
Czwartorzędowe sole amoniowe to
związki organiczne należące do kationowych substancji powierzchniowo
czynnych, o silnych właściwościach
biotycznych, biodegradowalne w środowisku. Substancje te od ponad trzydziestu lat stosowane są jako fungicydy

60-654 Poznań, ul. Winiarska 1

do ochrony drewna budowlanego przed
korozją biologiczną, alternatywnie do
preparatów zawierających związki miedzi, boru, chromu, arsenu, fluoru czy
organiczne połączenia cyny. Dzięki
spełnieniu przez czwartorzędowe sole
amoniowe licznych wymagań stawianych ekologicznym biocydom, zakres
aplikacji tych związków w różnych
dziedzinach gospodarki dynamicznie
wzrasta. Bis-czwartorzędowe sole amoniowe i bis-imidazoliowe należą do tej
samej grupy związków organicznych,
różniących się strukturalnie obecnością dwóch czwartorzędowych atomów
azotów połączonych grupami metylenowymi.
Modyfikacje strukturalne pozwalają
uzyskać czwartorzędowe sole amoniowe o większej skuteczności działania
biobójczego w porównaniu z istniejącymi na rynku biocydów solami monoDokończenie na stronie 16

Najważniejszy etap projektu szkoleniowego pt.: „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego”, czyli szkolenia dla przedsiębiorstw
drzewnych i meblarskich oraz firm bezpośrednio z nimi współpracujących,
dobiegł końca.
Niemal 1,5 roku trwała organizacja
szkoleń dla mikro, małych i średnich
firm sektora drzewnego oraz ich kontrahentów. Konsorcjum w składzie: F5
Konsulting Sp. z o.o., Instytut Technologii Drewna oraz Fundacja Rozwo-

wykonywał wózkiem określone czynności, zdobywając nowe umiejętności
i podnosząc swoje kwalifikacje.
Prezentacja całkowitych efektów
projektu „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzew-

ju Demokracji Lokalnej, przy udziale
cenionych na rynku wykładowców,
znających specyfikę branży drzewnej
oraz sektora MMŚP, posiadających

nego”, realizowanego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w zakresie Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.3., nastąpi 11
grudnia 2007 roku
w Hotelu Mercure
w Poznaniu podczas
konferencji podsumowującej projekt.
Wezmą w niej udział
przedsiębiorcy działający w przemyśle
drzewnym i meblarskim, przedstawiciele
jednostek samorządu
terytorialnego, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, organizacji wspierania przedsiębiorczości oraz media
regionalne i krajowe. Celem tej konferencji będzie przedstawienie rezultatów realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji
przykładów dobrych praktyk, dotyczących systemów zarządzania w MMŚP
oraz współpracy z dużymi przedsiębiorstwami. Zostanie na niej m. in.
zaprezentowany „Przewodnik Dobrych
Praktyk. Systemy zarządzania w sektorze MMŚP przemysłu drzewnego”,
stanowiący - zdaniem autorów - szczególnego rodzaju materiał informacyjny
i dydaktyczny, przedstawiający wiedzę
i praktyczne aspekty z zakresu zarządzania w mikro, małych i średnich
przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego i meblarskiego. Jest on ważnym
efektem projektu, gdyż poprzez wyło-

Doskonalenie jazdy wózkiem jezdniowym

wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, wykładów, warsztatów
oraz doradztwie z zakresu zarządzania
przedsiębiorstwem, kooperacji na zasadach outsourcingu oraz technik obróbki drewna, reprezentujących środowisko naukowe i akademickie w całym
kraju, przeszkoliło blisko 5 000 pracowników prawie tysiąca firm drzewnych i meblarskich w Polsce.
Szkolenia były organizowane na
terenie całego kraju, również w siedzibach firm, które szkoląc swoich
pracowników, zwłaszcza w zakresie zagadnień związanych z drewnem i technikami jego obróbki (szkolenia zawodowe), nierzadko udostępniały swoje
zaplecze logistyczne, aby zajęcia praktyczne odbywały się w miejscu pracy,
z wykorzystaniem maszyn i urządzeń
używanych na co dzień. Pozwoliło to
na optymalne dopasowanie zakresu przekazywanej
uczestnikom wiedzy i natychmiastową weryfikację
w praktyce.
Jednym z takich szkoleń
był, cieszący się dużym zainteresowaniem pracodawców, kurs obsługi wózków
jezdniowych, niezbędnych
w funkcjonowaniu większości przedsiębiorstw sektora drzewnego. W ramach
szkolenia objętego dofinansowaniem, uczestnicy
dowiadywali się jakie są
typy wózków jezdniowych,
poznawali przepisy dotyczące prowadzenia takich Przenoszenie ładunku za pomocą wózka jezdniowego
wózków, zapoznawali się
z ich budową, analizowali czynności nienie z grona jego uczestników Lidekierowcy przy obsłudze wózka przed rów Dobrych Praktyk, prezentuje porozpoczęciem oraz w czasie jego pracy. żądane w polskich warunkach i godne
Program szkolenia obejmował również rekomendacji metody zarządzania.
zagadnienia z ładunkoznawstwa, z zaSzczegółowe informacje o konferenkresu bhp, a także wiadomości o do- cji podsumowującej można uzyskać na
zorze technicznym. Po przyswojeniu stronie www.drewno-efs.pl lub dzwoprzez uczestników tych wszystkich niąc do Biura Projektu: 061 856 6960.
informacji oraz zapoznaniu się z czynmgr Anna Gałecka
nościami związanymi z wymianą butli
Autorka jest kierownikiem
gazowej, odbywały się ćwiczenia na
Zakładu Informacji i Promocji
placu manewrowym. Każdy z uczestInstytutu Technologii Drewna
ników, pod czujnym okiem trenera,
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Certyfikacja mebli na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa umożliwia
nadanie uprawnień do znakowania certyfikowanych wyrobów znakiem towarowym gwarancyjnym „B”. Znak ten
oznacza, że wyrób został poddany badaniu i ocenie w zakresie parametrów
projektowych oraz że system jakości
produkcji wyrobu i nadzór prowadzony
przez jednostkę certyfikującą zapewnia
utrzymanie tych parametrów. Wspólny
znak towarowy gwarancyjny „B” może
być nanoszony wyłącznie na wyroby
określone w certyfikacie/licencji wydanej przez współuprawnioną jednostkę, a wydanie licencji na prawo do
używania znaku i certyfikatu następuje
po przeprowadzeniu przez współuprawnioną jednostkę procesu certyfikacji
wyrobów, na podstawie wniosku zgłoszonego przez przedsiębiorcę. Jest to
zatem certyfikacja dobrowolna, która
pełni rolę promocyjną, wyróżniającą
wyrób na rynku.
W przypadku ubiegania się o certyfikat zgodności z normą, producent
wskazuje dokument odniesienia. Pod
pojęciem „producenta” zgodnie z Dyrektywą 2001/95 należy rozumieć nie tylko
wytwórcę wyrobów, ale również: przedstawiciela wytwórcy, jeżeli wytwórca nie
prowadzi działalności gospodarczej na
terytorium Wspólnoty, importera produktu, jeżeli nie posiada przedstawiciela
prowadzącego działalności na terytorium
Wspólnoty, a także innych profesjonalistów w procesie wprowadzania na rynek
i dystrybutora.
Zgodnie z art. 10 ustawy z 12.12.2003
roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. nr 229 poz. 2275 z późn.
zm.) producenci zobowiązani są wpro-

do użytku konsumentów, a więc także
meble.
W art. 4 ww. ustawa uznaje za produkty bezpieczne tylko takie, które nie
stwarzają żadnego zagrożenia dla konsumentów w zwykłych lub dających się

Badanie wytrzymałości podłokietników
krzesła

przewidzieć warunkach ich używania.
W celu ustalenia czy produkt spełnia
to kryterium ustawa w art. 6 odsyła do
obowiązujących norm podając, że produkt bezpieczny to taki, który spełnia:
- szczegółowe przepisy Wspólnoty
Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa
określonego produktu, albo
- szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktu określone
przepisami polskimi, albo
- wymagania norm krajowych państw
Unii Europejskiej jeżeli są one transpozycją norm europejskich uznanych
przez Komisję Europejską, tj. do których
opublikowano w Dzienniku
Urzędowym KE stosowne odniesienia.
Jeżeli nie ma szczegółowych (obowiązkowych)
przepisów UE, polskich, ani
norm krajowych państw UE,
albo produkt nie spełnia wymogów wynikających z tych
przepisów lub norm, to wówczas ustawa w art. 6 ust. 3
nakazuje oceniać bezpieczeństwo produktu poprzez
stwierdzenie czy produkt
spełnia wymogi wynikające
z: dobrowolnych norm krajowych państw UE innych
Prototyp krzesła na stelażu prętowym z siedziskiem niż normy uznane przez KE,
i oparciem z tworzywa syntetycznego podczas badań Polskich Norm, zaleceń KE,
wytrzymałości
zasad dobrej praktyki w zakresie bezpieczeństwa prowadzać na rynek wyłącznie produkty duktu obowiązujących w danym sektobezpieczne. Za produkt - zgodnie z de- rze, aktualnego stanu wiedzy i techniki
finicją zawartą w ww. ustawie - uważa lub uzasadnionych oczekiwań klientów
się każdą rzecz ruchomą przeznaczoną w zakresie bezpieczeństwa.
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Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy producent jest zobowiązany podejmować działania umożliwiające uzyskiwanie wiedzy o zagrożeniach, które produkt może
stwarzać. Ustawa nie wskazuje, jakie
działania producenta są obligatoryjne,
podając jedynie, że mogą one polegać
m.in. na przeprowadzaniu badań próbek
produktów wprowadzanych do obrotu.
Nie ulega wątpliwości, że producent
każdego produktu wprowadzanego na
rynek, a więc także mebli, ma obowiązek
wykazania zarówno wobec konsumenta,
jak i wobec organów nadzoru (Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
oraz organów kontrolnych (Państwowa
Inspekcja Handlowa), że dany produkt
jest bezpieczny, czyli, że spełnia wymogi
wynikające chociażby z jednej z podstaw
oceny bezpieczeństwa (albo z przepisów
lub norm obowiązkowych, albo z norm
dobrowolnych, albo przynajmniej z istniejących zaleceń KE, dobrych praktyk,
stanu wiedzy i oczekiwań klientów).
W Polsce nie ma możliwości legalnego wprowadzenia do obrotu rynkowego
produktu, co do którego producent nie
przeprowadził badania bezpieczeństwa
i nie musi wykazać faktu dokonania tego
badania oraz nie musi wskazać podstawy przyjętej przez niego oceny produktu
za bezpieczny.
Spełnianie norm i przepisów nie może
jednak wynikać jedynie z oświadczenia
producenta, lecz winno być uwierzytelnione odrębnym dokumentem. Ustawa
nie określa rodzajów dokumentów, jakimi producent może wskazać bezpieczeństwo produktu, ani tym bardziej
nie określa podmiotów, od których takie
dokumenty muszą pochodzić. Ustawa
wskazuje jedynie, że takim dokumentem może być dowód z badania próbek
produktu wprowadzanego do obrotu.
Ustawa nie wskazuje, jaki podmiot jest
uprawniony dla dokonania takiego badania. Należy uznać, że winno ono być
przeprowadzone przez podmiot posiadający niezbędną w tym zakresie wiedzę i aparaturę, przy czym może to być
nawet sam producent, jeżeli posiada
jednostkę analityczną spełniającą te wymogi.
Weryfikacja jakości mebli, poprzez
badania kontrolne, badania prototypu
i nadawanie prawa do używania znaku
towarowego gwarancyjnego „B”, przeprowadzane w Instytucie Technologii Drewna jest zatem ważnym sprawdzianem
wyrobu meblarskiego w kontekście praw
konsumenta, zapewniającym kontrolowanie bezpieczeństwa konstrukcji mebli
dostępnych na rynku oraz umacniającym zaufanie krajowych i zagranicznych
odbiorców polskich mebli.
mgr Mariola Kowalska
mgr inż. Ewa Cieślińska
mgr inż. Michał Rogoziński
mgr inż. Józef Szczepaniak
Autorzy są pracownikami
Instytutu Technologii Drewna

Spotkanie przedstawicieli laboratoriów Ikea w ITD
W Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie przedstawicieli laboratoriów aprobowanych przez Ikea w zakresie badań
odporności powierzchni mebli.
W celu utrzymania stałej jakości wyrobów oferowanych na rynku, w Ikea
opracowano własne wymagania opisane
w Specyfikacjach IOS – MAT XXXX.
Za sprawdzanie jakości wyrobów odpowiedzialne są laboratoria aprobowane
przez Ikea, które raz w roku są audytowane przez Ikea TestLAB z Älmhult
w ramach badań międzylaboratoryjnych (RRT). Do badań odporności powierzchni mebli aprobowane są cztery
laboratoria: Centralne Laboratorium
Ikea w Älmhult (TestLAB) – Szwecja,
CATAS spa w Udine – Włochy, Instytut Badawczy INTERTEK w Szanghaju – Chiny oraz Instytut Technologii
Drewna (ITD) w Poznaniu.
W tegorocznym spotkaniu w Po-

znaniu uczestniczyli przedstawiciele wymienionych laboratoriów oraz
przedstawiciele Ikea Hanim – Polska
i Ikea Tamed – Włochy, zajmujący się
koordynacją działań miedzy dostawcami Ikea a laboratoriami badawczymi. Spotkaniu przewodniczył dr Ralpf
Nussbaum z Ikea – Szwecja - specjalista ds. formułowania wymagań
jakościowych dla powierzchni mebli.
Spotkanie miało charakter szkoleniowo-konsultacyjny.
Konsultacje obejmowały między innymi tematykę modyfikacji metod badawczych w aspekcie nowelizacji norm
europejskich, dotyczących powierzchni mebli. Szkolenie natomiast dotyczyło praktycznej oceny powierzchni

„Nowości Instytutu Technologii Drewna“ zostały opracowane w ITD, przy
współpracy mgr Anny Gałeckiej, dla „Gazeta Drzewna - Polski Holz-Zentralblatt“ w Poznaniu
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Łatwiejsza obróbka płyt wiórowych
z surowców lignocelulozowych

Weryfikacja jakości mebli
poprzez badania kontrolne i certyfikację
W wielu krajach miarodajną i obiektywną metodą oceny jakości nabywanych
towarów są jedynie badania bezpieczeństwa użytkowania. Podstawą dobrowolnej certyfikacji są natomiast wymagania bezpieczeństwa określone w normach
krajowych, europejskich, kryteriach technicznych oraz przepisach dotyczących
bezpieczeństwa.

listopad 2007

i jej analizy. Przeprowadzono ponowne
oględziny powierzchni próbek objętych
badaniami RRT w maju br. oraz około
10 innych, przygotowanych przez zespół ITD specjalnie dla celów szkoleniowych.
W wyniku dwudniowego spotkania
ustalono między innymi reguły interpretacji numeryczno-opisowej skali
ocen jakości powierzchni mebli, zasadności wykonywania niektórych badań
w zależności od rodzaju materiału i jego
zastosowania w meblu. Wyrażono potrzebę kontynuowania badań międzylaboratoryjnych w formie bezpośredniej
weryfikacji swoich umiejętności w zakresie określania jakości powierzchni
mebli.
dr Zofia Krzoska-Adamczak
mgr Magdalena NowaczykOrganista
Autorki są pracownikami Sekcji Badań Powierzchni akredytowanego Laboratorium
Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych, Opakowań, Mebli, Konstrukcji
i Obrabiarek Instytutu Technologii Drewna

gnocelulozowych w porównaniu z płytą komercyjną, przy porównywalnej
ich gęstości. Najniższą wartość dynamicznego współczynnika tarcia ostrza

Kruche ostrza z węglików spiekanych są
zużycie katastroficzne

z wcześniejszymi badaniami, płyty
wiórowe wytworzone z użyciem alternatywnych surowców lignocelulozowych charakteryzują się porównywalnymi lub lepszymi właściwościami wytrzymałościowymi, w porównaniu do
płyt komercyjnych,
a do tego są bardziej
podatne na obróbkę
skrawaniem. Ważne jest również, że
płyty z surowcami alternatywnymi mogą
być produkowane bez
wprowadzania radykalnych zmian w aktualnych warunkach
technicznych oraz,
mało odporne na że prawdopodobne
będzie uzyskanie wydajności produkcji
na obecnym poziomie. Niech zatem
przytoczone wyniki badań będą przyczynkiem do zintensyfikowania prac

o płytę odnotowano dla płyty ze słomy
rzepakowej. Przyczyn tego stanu rzeczy można upatrywać w wyższej niż
w pozostałych użytych
w badaniach surowcach,
zawartości substancji
ekstrakcyjnych, głównie
związków tłuszczowych.
Wartości dynamicznego
współczynnika tarcia pozostałych badanych par
płyt wiórowych i ostrzy
kształtowały się również
znacznie poniżej wartości tego współczynnika
dla płyty komercyjnej.
Nawet z pozoru niewielka różnica współczynnika tarcia, w zestawieniu Niższy współczynnik tarcia ostrza o płytę to nie tylko
z dziesiątkami kilome- mniejsze zużycie ostrza
trów obrobionych krawędzi płyt wiórowych, może istotnie nad wprowadzeniem alternatywnych
wpłynąć nie tylko na zużycie narzędzi, surowców lignocelulozowych do prakale również na zużycie energii elek- tyki przemysłu płyt drewnopochodtrycznej czy eksploatację obrabiarki.
nych.
Okazuje się, że produkcja płyt wiódr inż. Grzegorz Kowaluk
rowych z użyciem alternatywnych
dr inż. Iwona Frąckowiak
surowców lignocelulozowych, poza
Autorzy są pracownikami Zakładu
względami ekonomicznymi, znajduje
Materiałów Drewnopochodnych i Klejów
również uzasadnienie w korzyściach
Instytutu Technologii Drewna
wynikających z ich obróbki. Zgodnie

Ekologiczne biocydy do ochrony drewna
Dokończenie ze strony 15
-amoniowymi, łatwiejszej biodegradowalności w środowisku zwłaszcza przez
zbiorowiska saprofitycznych grzybów
glebowych. Wprowadzenie w strukturę przeciwjonów soli bis-amoniowych
i bis-imidazoliowych związków miedzi umożliwia uzyskanie nowych biocydów, chroniących drewna zarówno
przed atakiem czynników biotycznych
takich jak grzyby, bakterie, wirusy,
jak również czynników abiotycznych
takich jak woda i promieniowanie ultrafioletowe. Jony miedziowe w strukturze soli bis-amoniowych czy bis-imidazoliowych skutecznie chronią powierzchnię nasyconego drewna przed
działaniem czynników abiotycznychżółknięciem i szarzeniem wywołanym
wskutek działania promieniowania
UV, wody, wiatru, temperatury itp.
Wiązanie soli bis-amoniowych
z drewnem, na drodze reakcji wymiany jonowej z chemicznymi składnikami lignocelulozowymi utrudnia
wymywanie tych biocydów z nasyconego drewna, eksponowanego w warunkach zewnętrznych, a co za tym
idzie ogranicza zanieczyszczenie środowiska podczas użytkowania nasyconego drewna. Bardzo silne właściwości powierzchniowe i pianotwórcze
wielokrotnych (bis-czwartorzędo wych) soli amoniowych są efektem
obecności kilku czwartorzędowych
atomów azotu w strukturze związku.
Skuteczność działania grzybobójczego
przeciwko podstawczakom (Basidiomycotina) bis-czwartorzędowych soli amoniowych i bis-imidazoliowych
badana po cyklach wymywania wodą
wg norm europejskich PN-EN 113 +
PN-EN 84, kształtuje się na poziomie
od 1,16 kg/m3 do 2,63 kg/m3 (Coniophora puteana- drewno sosny Pinus
sylvestris L.). Niskie współczynniki
wymywania (od 1,44 do 2,6) potwierdzają dobrą fiksację w drewnie. Jony
miedzi w warunkach 12-tygodnio-

wego kontaktu nasyconego drewna
z glebą wymywają się jedynie w około
6,0%. Obecność miedzi w strukturze
bis- czwartorzędowych soli amoniowych zwiększa działanie ochronne
tych biocydów wobec naświetlania
drewna promieniami UV. Bis-czwartorzędowe sole imidazoliowe stosowane
w postaci 2,0% roztworów wodnych,
skutecznie chronią świeżo przetarte drewno sosnowe przed działaniem
grzybów niedoskonałych (Deuteromycotina), wywołujących siniznę drewna
iglastego.
Właściwości penetracyjne wielokrotnych soli amoniowych ze zmodyfikowanym anionem miedziowym w drewnie są lepsze niż soli mono-amoniowych (głębokość wnikania w drewno
sosny o wilgotności 12±1% wynosi
od 2,5 do 3,5 mm), co w przypadku
powstania pęknięć drewna umożliwia
lepszą jego ochronę przed atakiem mikroorganizmów.
Zainteresowanie bis-czwartorzędowymi solami amoniowymi, z uwagi
na ich większą skuteczność działania
biobójczego od soli mono-amoniowych
wzrasta, o czym świadczy wiele ukazujących się na świecie prac badawczych
z zakresu aplikacji tych związków jako
antyseptyków w technice sanitarnej.
Rezultatem wspólnych badań zespołu naukowego prof. dr. hab. Juliusza
Pernaka z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej i Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu jest opracowanie kilkunastu bis-czwartorzędowych soli amoniowych,
które z uwagi na swe bardzo dobre
właściwości biobójcze, fizyko-chemiczne i biodegradowalność w środowisku
mogą znaleźć zastosowanie w skutecznej ochronie drewna przed korozją
biologiczną i abiotyczną.
dr inż. Jadwiga Zabielska-Matejuk
Autorka jest pracownikiem Zakładu
Ochrony Środowiska i Konserwacji Drewna
Instytutu Technologii Drewna

