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Iwona FRĄCKOWIAK, Dorota FUCZEK, Grzegorz KOWALUK1

IMPACT OF DIFFERENT LIGNOCELLUOSIC MATERIALS
USED IN CORE OF PARTICLEBOARD ON MODULUS
OF ELASTICITY AND BENDING STRENGTH
The aim of the research was to investigate the possibilities of partial substitution
of conventional wood with alternative raw materials without raising the costs.
One of the advantage of this kind of materials is that chips with different geometry
can be made from agricultural lignocellulosic materials in contrast to wood waste
commonly used for wood based panels production. Results of investigation shows
that with use the typical chipper, it is possible to produce the chips with proper
geometry from the agricultural alternative lignocellulosic raw materials, and with
partial substitution of conventional chips in core layer of three-layer panel by
chips from alternative lignocellulose raw materials, there is possibility to produce
the particleboards with bending strength and modulus of elasticity higher than for
panels produced in the same conditions from typical industrial chips. Panels produced with use of alternative lignocellulosic agricultural raw materials fulfil the
requirements of the proper standard for furniture panels in range of bending
strength and modulus of elasticity in bending.
Keywords: particleboard, agricultural lignocelluosic materials, bending strength,
modulus of elasticity

Introduction
Nowadays we have been facing the problem of the decrease of wood resources
for wood based panels production. According to the forecast of FAO the forest
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area of our planet which in 1960 was 1.17 ha per capita will decrease to 0.47 ha
per capita in 2010 [Bechta 2003]. This problem does not concern all countries in
the same way but it is becoming a global issue at the moment of decrease of
forest area which causes irreversible environment damage.
Recently more attention has been devoted to the usage of agricultural and
other annual plants for wood based panels production. Evaluation of global
biomaterials resources showed that there is over 4 billion tons of biomaterials,
including 1.75 billion of wood and 1.15 billion tons of different kinds of straw
[Rowell 2004].
To prove the importance of the subject many investigations on the biomaterials uses has been carried out. For example in the USA, in the eighties only
during one project called Growing Industrial Materials over two thousands
species of plants were tested from a different angle of industrial usage [Bertram
1992]. The results showed that a few dozen of the tested species were recommended for cultivation. In Europe the research on cultivation and plants use for
the industry purpose has been still in progress. From 1994 to 1998 two –
hundred projects had been fulfilled by many institutions, universities and
commercial companies. Also in Poland the research has been carried out in the
field of the usage of fast growing plants for industry. In 2004, in Wood Technology Institute in Poland, in Wood-Based Materials and Glues Department the
research was carried out on the usage of a rape straw and a fast growing willow
tree for the wood-based panels production. Production possibilities of singlelayer 12 mm thick particleboards made of rape straw particles and different
types of resin (UF, MUPF, PF, PMDI) were investigated also by Dziurka et al.
[2005], as well as Dukarska et al. [2006].
The aim of the research was to investigate the possibilities of partial substitution of conventional wood with alternative raw materials without raising the
costs. One of the advantage of this kind of materials is that chips with different
geometry can be made from agricultural lignocellulosic materials in contrast to
wood waste commonly used for wood based panels production. The composition
of chips made from agricultural lignocellulosic materials with wood raw materials in different proportion create possibilities of getting panels with different
structure, density and durability. This subject is a global issue and it is compatible with the EU directive on the development of agricultural land for cultivation
plants not intended for food purposes.

Materials and methods
For the purpose of this investigation three-layers particleboards with the core
made from different agricultural and other annual plants were produced. Four
different plants were selected:
− robinia (Robinia pseudacacia L.),
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− miscanthus (Miscanthus sinesis giganteus),
− willow (Salix viminalis),
− rapeseed (Brassica napus).
The choice was dictated by the possibilities and conditions of the cultivations as well as special features of those plants. From listed plants unlike frequently used wood materials, chips with different geometry can be obtained.
Especially longer chips used in core has matter. The assumption was made that
the usage of this kind of chips should increase bending strength or impact on
economy of lignocelluosic materials which is a basic element of the direct cost.
Thereby, this solution should decrease wood deficit, which recently has been a
main problem of the wood-based panels sector.
Characterization of lignocellulosic raw materials
Robinia (Robinia pseudacacia L.) – it is a plant brought to Europe in XVII
century. In Romania and Hungary robinia is cultivated on plantation with a very
good productivity [Zabielski 1998, Zajączkowski 2007, Zajączkowski et al.
2003]. In Poland it is also known plant which nowadays is consider as a very
precious species mainly because of its low requirements in case of soil, resistance to spring ground frost, good adaptation to drought and salty soil [Kościk
2003]. Only marshy ground is not desired. Right now there is no plantation of
Robinia in Poland. The material for this research was obtain within the framework of cleaning cut from the forest in Poznań area.
Miscanthus (Miscanthus sinesis giganteus) – belongs to large perennial grass
native to China, Japan, Russia, Taiwan and the USA. It can grow up to 5 m with
even up to 5 cm in diameter. In Europe Miscanthus has been grown for about
50 years, initially as a decorative plant, presently as a source of biomass for
the production of energy [Kościk 2003]. Miscanthus can be cultivated on lowerclass soil with pH of the soil close to 6.5. Besides average annual rainfall
should be close to 600 mm and average annual temperature around 8°C. The
samples of miscanthus giganteus were taken from experimental plantation of
Polish Academy of Sciences in Poznań.
Willow (Salix viminalis) – belongs to willow plants with about 350 species.
An important feature of salix viminalis is a very fast growth of its organic mass
even 10 times bigger than in case of pine or spruce [Kościk 2003]. Productivity
of a cultivation depends on a number of factors like the type of clone, class of
soil, the cycle of harvest and also the level of groundwater [Szczukowski and
Tworkowski 2001]. Many researches has been carried out on the use of this
species. The dominant direction of the uses is the production of energy. But also
wood-based panels were experimentally produced with comparable and even
better properties than described in available at that time standards. For presented
research Salix viminalis was obtained from the plantation of two-years varieties
of ULV, JORR and BJORN in Marzęcin in Poland.
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Rapeseed (Brassica napus) – it is a member of the cabbage family (Brassicas
or Crucifers). Rapeseed is suitable to be grown in regions that have colder
climatic conditions, such as, Northern Europe, China, India, Canada, higher and
colder areas of South America. In Poland rapeseed is cultivated on over 700
thousand hectares. The popularity of this plant among planters is dictated mostly
by economy, and good impact its roots’ system on soil fertility. It is primarily
cultivated for animal feed and source of vegetable oil. There is also an idea of
the usage of rape straw as an alternative raw material in wood based panels
production which follows from planned dynamic growth of rapeseed’s cultivation. The research on a rape straw use in the wood-based panels production was
conducted as early as the sixties [Kontek 1961]. Characteristics of rape straw, its
chemical compositions, study on wood based panels production technology and
economy foundations of possible wood-based panels production was described
by Frąckowiak and Kilanowski [1965]. In the presented research two types of
rape straw were used: yellow and grey. The difference between yellow and grey
rape straw was connected with storing.
Obtained material was subjected to sorting analysis. The results were shown
in the fig. 1. During the research the fractions of the chips smaller than 10 mm
and bigger than 1 mm were used for the core. The content of the fractions of
robinia, willow and miscanthus were comparable to determined industrial chips.
In case of robinia the content of the fraction smaller than 1 mm was about 11%
and for grey rape straw close to 32%. That was caused, in some way, by
efficiency of Allgaier sorter but first and foremost by the sort of particles with its
susceptibility to break up.
The particles obtained from different lignocelluosic materials varied in
shape. On the basis of visual evaluation it is possible to conclude that particles
made from robinia, willow and yellow rape straw can be described as flat chips,
from miscanthus as chips in the shape of a needle and from grey rape straw as
chips in the shape of splinter. The data of shape factor (table 1) showed that all
tested lignocelluosic materials were more sleek and flat. Moreover it is worth to
emphasis a variety of the specific surface of the particular sort of materials. The
calculated data of the specific surface, for the particles of miscanthus, grey rape
straw and yellow rape straw, were respectively twice, three and almost four
times bigger than in case of robinia, willow, and pine.
For the production of particleboards the stalks of robinia, miscanthus, willow
and also rape straw was reduced in size with a Pallmann’s chipper. The chips
were used for three-layer boards of 16 mm thickness, with raw densities 680
kg/m3 and UF resin. Besides technological parameters like drying conditions,
moisture content of lignocellulosic particles after drying, resination, type and
amount of hardener and paraffin emulsion, method of forming, temperature and
pressing schedule and also conditions of panels seasoning were constant and
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close to industrial parameters. The properties of the resultant boards were compared with reference particleboards with the core made from pine chips.
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Fig. 1. Curves of summation of the lignocellulosic parts fraction share (A – robinia
chips, W – willow chips, Ry – yellow rape chips, Rg – grey rape chips,
M – miscanthus chips )
Rys. 1. Krzywe sumacji składu frakcyjnego cząstek lignocelulozowych stosowanych do
wytwarzania płyt (A – wióry z robinii, W – wióry z wierzby, Ry – wióry ze słomy żółtej
Rg – wióry ze słomy szarej, M – wióry z miskanta)

The changeable factors of particular variants, like sort of lignocellulosic materials, was presented in table 2.
Testing methods referred to European Standards EN 323 in case of density,
EN 322 in case of moisture, and EN 310 in case of bending and modulus of
elasticity in bending. The average density of all investigated panels was about
677 kg/m3, and the variation coefficient of the density of the panels was less than
4%. Before mechanical tests the samples were stored in climatic chamber (20°C,
65% R.H.). The range moisture content of the investigated panels was from 7.9
to 8.2%.
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Table 1. Geometry of the chips used for the core of particleboards
Tabela 1. Geometria wiórów użytych do wytworzenia warstwy środkowej płyt wiórowych

Parametr

Value

Parametr

Wartość

Length
[mm]

Chips raw material
Surowiec na wióry

Industrial
chips*
Wióry
Robinia
przemysłowe* Robinia

Grey rape Yellow rape
straw
straw
Willow Miscanthus

Słoma
rzepakowa
szara

Słoma
rzepakowa
żółta

Wierzba

Miskant

x

6.6

15.7

9.9

11.0

15.3

23.5

Długość
[mm]

u

0.41

1.34

0.54

0.67

0.83

1.82

n

491

343

547

385

498

190

Thickness
[mm]

x

1.39

2.50

1.711

1.89

2.03

2.48

Grubość
[mm]

u

0.90

0.21

0.11

0.14

0.12

0.28

n

491

343

547

385

498

190

Width
[mm]

x

0.59

0.46

0.38

0.33

0.49

0.43

u

0.012

0.038

0.036

0.029

0.042

0.045

n

491

343

547

385

498

190

x

11

34

26

33

31

54

x

2

5

4

6

4

6

x

490

447

423

270

Fw

10.5

10.7

12.3

20.5

Szerokość
[mm]

Slenderness
ratio
Stopień
smukłości

Flatness ratio
Stopień
płaskości

Density
[kg/m3]
Gęstość
[kg/m3]

Specific surface
[m2/kg]
Powierzchnia
właściwa
[m2/kg]

190

31.1

38.0

x – arithmetic mean; średnia arytmetyczna.
u – confidence level, where α = 0.05; poziom ufności przy α = 0.05.
n – number of samples; liczba próbek.
* industrial chips obtained in 95% from pine wood; wióry przemysłowe uzyskane w 95%
z drewna sosny.
** specific surface: Fw = 2/ρ0[1/l+1/b+1/a] [m2/kg], where: ρ0 – density of ovendry board, l, b,
a – average length, thickness, width; powierzchnia właściwa, gdzie: ρ0 – gęstość próbki, l, b,
a – przeciętna długość, grubość, szerokość.
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Table 2. Changeable factors in particular variants
Tabela 2. Czynniki zmieniane w poszczególnych wariantach
Variant
Wariant

0.0
0.1
A
M
Ry
Rg
W

Sort and quantity (%) of lignocellulosic particles in core layer
Rodzaj i ilość (%) cząstek lignocelulozowych w warstwie środkowej

Industrial pine chips
Przemysłowe wióry sosnowe

Pine sawdust
Trociny sosnowe stolarskie

Industrial pine chips (75), (25)
Przemysłowe wióry sosnowe (75), wióry z robinii (25)

Industrial pine chips (75), particles of miscanthus (25)
Przemysłowe wióry sosnowe (75), cząstki miskanta (25)

Industrial pine chips (75), particles of yellow rape straw (25)
Przemysłowe wióry sosnowe (75), cząstki słomy rzepakowej żółtej (25)

Industrial pine chips (75), particles of grey rape straw (25)
Przemysłowe wióry sosnowe (75), cząstki słomy rzepakowej szarej (25)

Industrial pine chips (75), willow chips (25)
Przemysłowe wióry sosnowe (75), wióry z wierzby (25)

Results and discussion
Three-layer particleboards with the core made from described above plants were
tested in terms of bending strength and MOE. The results of bending strength
tests are presented in fig. 2. The bars 0.0 and 0.1 show the results of the bending
strength of the panels produced from industrial pine chips, and pine sawdust,
respectively. Rest of the bars (A, M, Ry, Rg, W) present the bending strength for
the panels produced with the use of alternative raw materials, described above.
As it is shown, the lowest bending strength was for panels produced from
industrial chips and sawdust (0.0 and 0.1). Bending strength of the rest of panels
was more equal and higher than the panels without alternative lignocellulose raw
materials. It should be mentioned, that all the panels produced with the use of
alternative lignocellulose parts fulfil the requirements of the PN-EN 312
standard in case of bending strength for furniture panels (13 N/mm2).
Additionally, the bending strength of the W-panel (willow) fulfils the
requirements of above mentioned standard for P4-type panel.
The results of the measurement of the modulus of elasticity in bending for
investigated particleboards are shown on fig. 3. These results are strongly
correlated to above mentioned results of the bending strength. The lowest values
of the modulus of elasticity was for 0.0 and 0.1 panels, and the highest value of
the MOE was for W (willow chips) panel. Rest of the panels has significantly
equal modulus of elasticity. It is important to say that all the panels produced
from chips from alternative lignocellulose raw materials fulfil the requirements
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of the PN-EN 312 standard for P4-type panels in case of modulus of elasticity
(2300 N/mm2).
18

Bending strength [N/mm2]

Wytrzymałość na zginanie [N/mm2]
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W

Fig. 2. Bending strength of investigated particleboards
Rys. 2. Wytrzymałość na zginanie badanych płyt wiórowych
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Modulus of elasticity [N/mm2]
Moduł sprężystości [N/mm2]

2500
2000
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M

Fig. 3. Modulus of elasticity in bending of investigated particleboards
Rys. 3. Moduł sprężystości przy zginaniu badanych płyt wiórowych
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Conclusions
Above mentioned results show that it is possible to produce the three-layer
particleboards with the use of the chips obtained from alternative lignocellulosic
raw materials on the conventional chipper for core layer. The production
parameters of these panels (pressing time factor, pressure, temperature,
resination, resin type etc.) were close to industrial conditions. Panels produced
with the use of the chips from alternative lignocellulose raw materials for core
layer have the bending strength and modulus of elasticity higher than panels
produced from pine sawdust or industrial chips, and fulfil the requirements
(bending strength and the modulus of elasticity in bending) of the suitable
standards for the panels designed to furniture production.
Finally, it should be mentioned, that with the proper utilization of the chips
from investigated alternative raw materials, even as a partial substitution of
conventional raw material, it is possible to produce the panels designed to
finishing, with improved strength, regarding to presently produced particleboards.
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WPŁYW RODZAJU CZĄSTEK LIGNOCELULOZOWYCH
W WARSTWIE WEWNĘTRZNEJ PŁYT WIÓROWYCH
NA ICH WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE
I MODUŁ SPRĘŻYSTOŚCI

Streszczenie
Celem pracy było zbadanie możliwości częściowej substytucji drewna w warstwach
środkowych płyt wiórowych przez alternatywne materiały (surowce lignocelulozowe
pochodzenia rolniczego) bez wzrostu kosztów. Jedną z zalet tych materiałów jest możliwość
wytworzenia z nich wiórów o założonej geometrii, w odróżnieniu od odpadów drzewnych,
powszechnie wykorzystywanych w produkcji płyt wiórowych. Wyniki badań wykazały, iż
przy użyciu typowego młyna, można otrzymać wióry o właściwej geometrii z alternatywnych
surowców lignocelulozowych pochodzenia rolniczego. Częściowa substytucja konwencjonalnych wiórów w warstwie środkowej płyty trójwarstwowej przez wióry z materiałów
alternatywnych pozwala na wytwarzanie płyt wiórowych o wytrzymałości na zginanie oraz
module sprężystości wyższym niż dla płyt wytwarzanych w tych samych warunkach
z wiórów przemysłowych. Otrzymane w ten sposób płyty spełniają wymagania normy dla
płyt meblowych w zakresie wytrzymałości na zginanie statyczne oraz modułu sprężystości
przy zginaniu.
Słowa kluczowe: płyta wiórowa, materiały lignocelulozowe pochodzenia rolniczego, wytrzymałość na zginanie, moduł sprężystości
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INTERRELATION BETWEEN STEAM SORPTION
BY WOOD AND TEMPERATURE

The applicability of two water sorption models (GDW and GAB) to description of
selected multi-temperature data of water sorption on wood is presented. From the
obtained best fit parameters the plots of isosteric sorption enthalpy are generated.
According to our knowledge this is the first report showing the enthalpy of water
sorption on wood. The obtained results lead to a general mechanism of water
sorption on studied materials. Finally, we show that Hailwood and Horrobin
equation, which is widely applied in wood science, is a special case of the GDW
model.
Keywords: water sorption, GAB model, GDW model, Hailwood and Horrobin
equation, enthalpy of sorption.

Introduction and aim of the study
Water sorption by wood is the subject of interest to many researchers [Ball et al.
2001; Chauhan et al. 2001; Fan et al. 1999; Jannot et al. 2006; Militz et al. 2003;
Nakano 2006; Pakowski et al. 2007; Papadopoulos, Hill 2003; Papadopoulos
2005; Papadopoulos, Avramidis 2005; Popper et al. 2005]. This is so because of
the influence of moisture content on different properties of wood. As it was
mentioned by Fan and co-workers [1999], understanding the relationship
between relative humidity, temperature and equilibrium moisture of wood is
important to most phases of wood processing and to its end use in order to
optimize processing and minimize the problems associated with shrinking and
swelling of wood, respectively.
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The aim of this study is to attempt a theoretical description of multitemperature (i.e. determined for different temperatures) water sorption data
measured on different types of wood. This attempt will be limited to two models
with strong theoretical basis. First of them is called Generalised D’Arcy and
Watt (GDW). It has been proposed recently for description of water sorption on
carbonaceous adsorbents [Furmaniak et al. 2005, 2008]; however, it was
also found applicable to description of water sorption data measured (also for
different temperatures) on different foodstuffs [Furmaniak et al. 2007a, 2007b,
2007c]). The second considered model is called GAB. It was successfully
applied to description of data on water sorption on wood (for example [Jannot et
al. 2006]); however, it is better known in the field of food engineering science
[Furmaniak et al. 2007b, 2007c]. Moreover, as it was shown previously the GAB
model is a simplified version of the GDW.
The values of the best fit parameters obtained from the fitting of experimental data of water sorption on wood can be applied to calculation of the isosteric
enthalpy of sorption, which gives the insight into the energetics of sorption and,
what is more important, into the mechanism of this process.

Applied theoretical models
As mentioned above two models will be applied to description of water sorption
data on wood. The GDW can be written in the following form [Furmaniak et al.
2007a, 2007b, 2007c]:
M=

mKhr 1 − k (1 − w ) hr ,
⋅
1 + Khr
1 − khr

(1)

where: M [%] – is moisture content in wood, hr – is relative humidity, m [%] – is
the maximum sorption value on the primary sorption centres. K and k are kinetic
constants related to sorption on primary and secondary centres, and w is the
parameter determining what part of water molecules sorbed on primary sorption
sites convert into the secondary sorption sites.
The GAB is usually presented as [Furmaniak et al. 2007b, 2007c]:
M=

mCKhr
,
1
−
Kh
(
r )(1 − Khr + CKhr )

(2)

where: m [%] is monolayer capacity, C is the kinetic constant related to the
sorption in the first layer, K is the kinetic constant related to multilayer sorption.
To perform a simultaneous description of multi-temperature sorption data it
is necessary to apply the relations which take into account temperature dependence of the parameters of the both models. Therefore, for both models applied
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in this study we assumed (as previously) that m and w are temperature independent ( m, w ≠ f (T ) ) [Furmaniak et al. 2007a, 2007b, 2007c]. Contrary, the
remaining kinetic/equilibrium constants (K and k (GDW model); C and K (GAB
model)) depend on temperature according to the general relation [Furmaniak et
al. 2007a, b, c]:
q
X = X 0 exp  X
 RT

,



(3)

where: X is the considered constant, X0 is the almost temperature independent
entropic term, qX [kJ mol-1] is the enthalpy related to this parameter, T [K] is
temperature, and R is the gas constant. For the constants occurring in eqs. (1)
and (2) the following notation is applied in eq. (3) for the GDW model:
 Q ,
K = K 0 exp

 RT 

(4)

 q 
k = k 0 exp

 RT 

(5)

and for the GAB:
q
C = C0 exp  C
 RT

,



(6)

q
K = K 0 exp  K
 RT

.



(7)

Isosteric enthalpy of sorption
For models with strong thermodynamic basis the application of Clausius –
Clapeyron equation [Furmaniak et al. 2005, 2008] makes it possible to derive an
equation describing the isosteric sorption enthalpy:
 ∂ ln hr  ,
q st − L = RT 2 

 ∂T M

(8)

where: L [kJ mol-1] is the enthalpy of water condensation.
These formulas were derived earlier for both models applied in this study
and have the following forms:
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for the GDW model [Furmaniak et al. 2005, 2007a, 2007b, 2007c, 2008]:

Khr
wkhr 
wk
 ⋅ Q +
⋅ 1 +
⋅
⋅q
1 + Khr (1 − khr )2
(
1 + Khr )  1 − khr 
st
q −L=

wkhr 
Khr
K
wk
+
⋅
⋅ 1 +
(1 + Khr )2  1 − khr  1 + Khr (1 − khr )2
K

2

(9)

and for the GAB model [Furmaniak et al. 2007b, c]:
q

st

(1 − Khr )
−L=

2

qC + qK + ( C − 1) K 2 hr2 qK

1 + ( C − 1) K 2 hr2

.

(10)

Experimental data
In this study we applied five sets of sorption data available in the literature and
determined for different types of wood. First set of data is standard data for
wood (recommended by the US Department of Agriculture) at temperatures:
21.1, 43.3, 65.6 and 87.8 °C [Nakano 2006]. Next there are four sets of data
taken from [Fan et al. 1999] and measured for: sitka spruce, western hemlock,
western red cedar and lodge pole pine (all data measured for: 30, 45 and 60 °C).

Description of experimental data
Theoretical models were fitted to experimental data by applying the minimization procedure using the differential evolution (DE) algorithm proposed by Storn
and Price [1996, 1997]. This procedure was successfully applied to description
of multi-temperature water sorption data in the field of food engineering science
[Furmaniak et al. 2007a, b, c]. The details thereof can be found elsewhere
[Furmaniak et al. 2007c].
In particular the measure of the fit of theoretical models to experimental data
can be measured by the value of the determination coefficient:
DCT = 1 − ηT ,

(11)

where:

ηT =

∑(M
i

∑(
i

o
i

− M it )

M io − M

2

)

o 2

(12)
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and M io is observed moisture content for i–th experimental point, M it is
o

theoretical value of moisture content calculated based on theory, and M is the
average observed moisture content.
The global parameter describing the goodness of the fit of theory to the set
of experimental data determined for different temperatures is defined by:

DC = 1 −

∑η

2
T

T

(13)

N

where: ηT denotes the normalised sum of squares of deviation of theoretical
curve from experimental points determined at the chosen temperature (defined
by eq. (12)), and N is number of considered temperatures.

Results and discussion
Tables 1 and 2 collect the values of the best-fit parameters, and figs. 1–3 show
the graphical representation. The fit of both models to experimental data is
satisfactory (DC is equal to 0.99 or more). The GDW model leads to slightly
better fit (the average DC values are equal to 0.9941 for the GDW model and
0.9925 for the GAB model). However, this model has one best-fit parameter
more than the GAB model. Moreover, as we showed previously, the GDW can
be simplified to the GAB model [Furmaniak et al. 2007b].
The plots of the values of the isosteric enthalpy of sorption generated from
both models for studied samples show similar qualitative behaviour (fig. 4).
For low M the value of this enthalpy is large and decreases at intermediate
values. Finally, it reaches practically constant level (close to the value of the
enthalpy of water condensation) for large M values. This confirms the widely
accepted mechanism of sorption of water by wood, where strong bonding (even
chemisorption) of water molecules occurs in the first stage. In the next stage
physical sorption occurs, and finally water molecules condense in the spaces
formed by the components of wood (see for example [Popper et al. 2004, 2005]).
The discrepancies (observed at low M values) between the plots of enthalpy
generated from the both models can be explained in two ways. In the case of
standard data for wood the major reason is worse quality of the fit of the GAB to
experimental data for low M values, for other samples the most important thing
is the lack of experimental data in this range which results in the fact that the
plots of enthalpy are in fact extrapolated.
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The additional advantage of the GDW model is its generality, i.e. as it was
shown [Furmaniak et al. 2005, 2008] it can be easily reduced to the D’Arcy and
Watt model [1970], and the Hailwood and Horrobin equation [1946] can be
easily derived from the latter (see Appendix). The latter model is widely applied
to description of water sorption by wood (see for example [Ball et al. 2001;
Papadopoulos, Avramidis 2005]).
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Fig. 1. The results of the fitting of the standard data for wood using the GDW (i)
(eqs. (1), (4) and (5)) and the GAB (ii) (eqs. (2), (6) and (7)). Points – experimental
data for 21.1 (○), 43.3 (●), 65.6 (×) and 87.8 (+) °C, lines – theory
Rys. 1. Wyniki opisu standardowych danych dla drewna modelami GDW (i) (równania (1),
(4) i (5)) oraz GAB (ii) (równania (2), (6) i (7)). Punkty – dane doświadczalne dla 21.1 (○),
43.3 (●), 65.6 (×) i 87.8 (+) °C, linie – przebiegi teoretyczne
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Fig. 2. The results of the fitting of the standard data for sitka spruce (fig. A) and for
western hemlock (fig. B) using the GDW (i) (eqs. (1), (4) and (5)) and the GAB (ii)
(eqs. (2), (6) and (7)). Points – experimental data for 30 (○), 45 (●) and 60 (×) °C,
lines – theory
Rys. 2. Wyniki opisu danych doświadczalnych dla świerka sitkajskiego (rys. A) oraz dla
choiny górskiej (rys. B) modelami GDW (i) (równania (1), (4) i (5)) oraz GAB (ii) (równania (2), (6) i (7)). Punkty – dane doświadczalne dla 30 (○), 45 (●) i 60 (×) °C, linie – przebiegi teoretyczne
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Fig. 3. The same as in fig. 2 but the data concerns western red cedar (A) and lodgepole pine (B). Symbols as in fig. 2
Rys. 3. To samo, co na rys. 2, lecz dla żywotnika olbrzymiego (A) i sosny wydmowej (B).
Symbole jak na rys. 2
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Fig. 4. The plots of the isosteric enthalpy of sorption for the studied sets of data
generated from eqs. (9) and (10) and from the parameters shown in tabs. 1 and 2
(all plots are generated for t = 45 °C, solid line – the GDW model, dashed line – the
GAB model)
Rys. 4. Przebiegi izosterycznej entalpii sorpcji dla rozważanych zestawów danych wygenerowane na podstawie równań (9) i (10) oraz wartości parametrów w tabelach 1 i 2 (wszystkie krzywe wygenerowane dla t = 45 °C, linia ciągła – model GDW, linia przerywana –
model GAB)
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Conclusions
Describing a series of data on water sorption on wood we have shown the
applicability of the GDW model. According to our knowledge, this is the first
report showing the enthalpy of water sorption on wood. From the results a threestage mechanism of sorption of water by wood can be proposed where strong
bonding (even chemisorption) of water molecules occurs in the first stage. In
the next stage physical sorption occurs, and finally water molecules condense in
the spaces formed by the components of wood. We have also shown that the
GDW model is the most general equation describing water sorption on wood,
and that this model can be easily reduced to the D’Arcy and Watt isotherm. The
Hailwood and Horrobin equation can then be easily derived from the latter
model.

Appendix – The simplification of the GDW model to the D’Arcy
and Watt and Hailwood and Horrobin equations
Eq. (1) can be transformed to the following form [Furmaniak et al. 2005]:
M=

mKhr
mKhr
ch ,
+ w⋅
⋅
1 + Khr
1 + Khr 1 − ch

(A1)

where the first term describes sorption on the primary centres, and the second
term on the secondary. Since the primary centres are relatively quick saturated,
the concentration of the secondary centres (term w ⋅ mKhr / (1 + Khr)) reaches
a constant value at low relative humidity levels. In this case this term can be
replaced by constant value (MS) and eq. (A1) can be simplified to:
M=

mKhr M S ch
+
1 + Khr 1 − ch

(A2)

which is the simplest form of the D’Arcy and Watt [1970] isotherm. Assumption
that the concentrations of primary and secondary centres are the same:
m = MS = M0

(A3)

and definition of K# as the following combination of constants K and k:
K# =

K
k

(A4)
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lead to the form of eq. (A2):
 K # khr
khr 
M = M0 
+

#
 1 + K khr 1 − khr 

(A5)

which is the Hailwood and Horrobin [1946] isotherm.
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TEMPERATUROWA ZALEŻNOŚĆ SORPCJI PARY WODNEJ
PRZEZ DREWNO

Streszczenie
W pracy zaprezentowano zastosowanie dwóch modeli teoretycznych do jednoczesnego opisu
danych sorpcji wody przez drewno mierzonych w kilku temperaturach. Stosowano uogólniony model D’Arcy i Watt GDW, będący modelem autorskim, oraz GAB o dobrze ugruntowanej pozycji w naukach sorpcyjnych. Ich stosowalność została pokazana na przykładzie kilku
zestawów danych zaczerpniętych z literatury (mierzonych w wielu temperaturach) dla
różnych gatunków drewna. Wśród nich znajdują się również standaryzowane dane dla
drewna, rekomendowane przez Departament Rolnictwa USA.
Opis danych z zastosowaniem obydwu modeli dał satysfakcjonujące rezultaty (uzyskano
wartości współczynnika determinacji przekraczające 0.99). Lepsze wyniki daje, posiadający
o jeden parametr najlepszego dopasowanie więcej, model GDW. Nie dziwi to wobec pokazanej we wcześniejszych pracach możliwości uproszczenia modelu GDW do modelu GAB.
Na podstawie uzyskanych wartości parametrów najlepszego dopasowania, wykreślono
przebiegi izosterycznej entalpii sorpcji wody dla poszczególnych rodzajów drewna. Wszystkie krzywe wykazują podobne zachowanie – rozpoczynają się od wysokich wartości entalpii
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dla niskich zawartości wilgoci, następnie maleją dla pośrednich wartości. W końcu dla
wysokich zawartości wilgoci osiągają praktycznie stałą wartość bliską entalpii kondensacji
wody. Taki charakter zależności potwierdza powszechnie akceptowany mechanizm sorpcji
wody przez drewno – początkowo silne wiązanie cząsteczek wody (nawet chemisorpcję),
następnie sorpcję fizyczną i, na koniec, kondensację kapilarną w przestrzeniach między
komponentami drewna.
Dodatkowo pokazano, iż model GDW można uprościć do równania Hailwooda
i Horrobina, które jest jednym z najczęściej stosowanych modeli opisu sorpcji wody przez
drewno.
Słowa kluczowe: sorpcja wody, model GAB, model GDW, równanie Hailwooda i Horrobina, entalpia sorpcji
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BADANIA ODPORNOŚCI UŻYTKOWEJ POWŁOK
Z FARB PROSZKOWYCH WYTWORZONYCH
NA ELEMENTACH MEBLOWYCH Z PŁYT MDF 1
W artykule zaprezentowano wyniki badań, których celem było rozpoznanie użytkowej odporności powłok z farb proszkowych wytworzonych na płytach MDF
w warunkach przemysłowych linii lakierniczych. W badaniach wykorzystano farby
proszkowe nowej generacji: termoutwardzalną i utwardzaną promieniowaniem
UV. Dokonano porównania mechanicznej, termicznej i chemicznej odporności
użytkowej powłok lakierowych w zależności od sposobu utwardzenia farby proszkowej oraz warunków klimatyzacji wykończonych płyt.
Słowa kluczowe: farba proszkowa, powłoka lakierowa, płyta MDF, odporność
użytkowa, klimatyzacja powłoki

Wstęp
Producenci mebli w państwach Unii Europejskiej zwracają coraz większą uwagę
na te kategorie wyrobów lakierowych przeznaczonych do uszlachetniania
powierzchni drewna i materiałów drewnopochodnych, które dotychczas przegrywały konkurencję z powszechnie stosowanymi w przemyśle meblarskim
wyrobami rozpuszczalnikowymi. To zwiększone zainteresowanie wyrobami
lakierowymi, których stosowanie w przemysłowych technologiach lakierowania
pozwala ograniczyć emisję lotnych substancji organicznych (VOC) zarówno
w procesach wytwarzania pokryć lakierowych na elementach płytowych, jak
i podczas użytkowania mebli, wynika z wymagań, jakie stawia producentom
branży meblarskiej oraz wytwórcom farb i lakierów dyrektywa 1999/13/EC.
Dyrektywa ta stanowi główne narzędzie legislacyjne, którego stosowanie ma
służyć ograniczeniu przemysłowych emisji VOC w ramach wspólnoty europejskiej. Innym dokumentem wspólnoty europejskiej, uzupełniającym w stosunku
do wyżej wymienionego, jest dyrektywa 2004/42/EC, w której określono
wykazy limitów dotyczących maksymalnych zawartości VOC w niektórych
Jarosław BANECKI, Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska
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rodzajach dekoracyjnych wyrobów lakierowych w postaci gotowej do użycia.
Wymagania dotyczące zawartości VOC w wyrobach lakierowych, mające przyczynić się do ograniczenia emisji tych niepożądanych substancji w pierwszym
zaplanowanym etapie, zaczęły formalnie obowiązywać od 1 stycznia 2007 roku.
Natomiast zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2004/42/EC, bardziej zaostrzone limity zawartości VOC w wyrobach lakierowych zaczną obowiązywać
od 1 stycznia 2010 roku. Aby sprostać wymaganiom określonym w powyższych
dyrektywach, producenci mebli mogą wybrać jeden z dwóch zasadniczych
sposobów osiągnięcia ustalonych limitów emisji VOC. Mianowicie, mogą oni
albo zastosować różne metody unieszkodliwienia lub zatrzymania VOC (np.
adsorpcję na aktywnych nośnikach lub spalanie w obecności katalizatora), albo
zastąpić przemysłowe procesy lakierowania z użyciem typowych wyrobów
rozpuszczalnikowych technologiami, które wykorzystują produkty o niższej
zawartości rozpuszczalników organicznych lub materiały niezawierające takich
rozpuszczalników. Efektywność ekonomiczna zmian w technologii wykończania
powierzchni elementów meblowych jest podstawowym kryterium wyboru
rozwiązania prowadzącego do spełnienia wymagań odnoszących się do emisji
VOC [Roux 2004]. Innymi ważnymi kryteriami, uwzględnianymi przez
wytwórców mebli przy doborze technologii bardziej przyjaznych dla ludzi
i środowiska naturalnego, są walory estetyczne wykończenia powierzchni
meblowej oraz jej odporność użytkowa. Kategorie wyrobów lakierowych, wymieniane jako alternatywne dla typowych produktów rozpuszczalnikowych,
obejmują wyroby typu high solids, wyroby wodorozcieńczalne, produkty rozpuszczalnikowe utwardzane promieniowaniem UV oraz wyroby proszkowe
termoreaktywne lub utwardzane radiacyjnie.
Proszkowe wyroby lakierowe po raz pierwszy zastosowano w praktyce
przemysłowej, w latach 50-tych ubiegłego stulecia, do wykończania metalowych
powierzchni, głównie w branżach motoryzacyjnej, maszynowej, budowlanej
oraz sprzętu AGD [Krystofiak i in. 2006]. W okresie ostatnich kilkudziesięciu
lat produkcja farb proszkowych do powlekania podłoży metalowych stanowi
bardzo dynamicznie rozwijającą się gałąź przemysłu tworzyw i farb. W branżach płyt drewnopochodnych i meblarskiej technologia lakierowania proszkowego długo stanowiła trudną do wdrożenia i niedocenianą technologię wykończania powierzchni, przede wszystkim z tego powodu, iż drewno i płytowe
materiały drewnopochodne są czułe na działanie podwyższonych temperatur.
W publikacjach o tej tematyce wskazywano, że zastosowanie wyrobów proszkowych do uszlachetniania powierzchni drewna jest utrudniane przez takie jego
właściwości jak: termiczna wrażliwość, higroskopijność, porowata struktura
powierzchni, mała przewodność cieplna i elektryczna, zawartość składników
ubocznych (np. naturalnych żywic) oraz występowanie wewnętrznych naprężeń
wskutek zmian wilgotności drewna [Krzoska-Adamczak 2001; Świetliczny
2002; Krystofiak i in. 2006]. Wymienione właściwości drewna wpływają na
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jakość wytworzonej powłoki lakierowej powodując powstawanie takich wad
powłoki, jak przebarwienia i smugi, pęcherze lub kratery, wtórne spękanie,
a nawet łuszczenie się powłoki z wyrobu proszkowego. Przeprowadzone
w ostatnich kilkunastu latach prace badawczo-rozwojowe, obejmujące opracowanie nowych generacji żywic stosowanych w recepturach farb proszkowych,
modyfikacje technicznego oprzyrządowania linii lakierniczych oraz określenie
wymogów dotyczących właściwości lakierowanego podłoża, pozwoliły na
dokonanie istotnego postępu technologicznego w procesach przemysłowego
proszkowego lakierowania płyt MDF i HDF [Bauch 1998; Krzoska-Adamczak
2000; Świetliczny 2002; Schmidt 2004; Redshaw 2006; Bauch i in. 2007].
Zasadnicze zmiany w technologii wykończania powierzchni płyt drewnopochodnych farbami proszkowymi polegały na:
− zastosowaniu sposobów natrysku elektrostatycznego w wersji Tribo oraz
Corona w celu efektywnego naniesienia cząstek farby proszkowej na
powierzchnie płyty,
− stosowaniu farb proszkowych zawierających jako spoiwa niskotopliwe
żywice lakiernicze,
− skróceniu czasu termicznego obciążenia podłożowego materiału drewnopochodnego poprzez równomierne ogrzewanie za pomocą promieniowania IR
zarówno szerokich, jak i wąskich powierzchni płyty z naniesioną farbą
proszkową,
− utwardzaniu spoiwa farby proszkowej promieniowaniem UV zamiast utwardzania termicznego w wysokiej temperaturze,
− doborze właściwych fotoinicjatorów procesu utwardzania farby proszkowej
promieniowaniem UV [Świetliczny 2002],
− stosowaniu podłoża drewnopochodnego o określonej wilgotności, gęstości
oraz grubości.
W wyniku badań uzyskano spoiwa upłynniające się w temperaturach 80–
120°C. Przykładem mogą być farby proszkowe utwardzane promieniowaniem
UV, przeznaczone do powlekania podłoży wrażliwych na podwyższone temperatury, tj. płyt MDF lub termoplastycznych tworzyw sztucznych. Opracowane
spoiwa tych farb bazowały na nienasyconych żywicach poliestrowych, stosowanych wraz z odpowiednio dobranym inicjatorem UV [Fink, Brindöpke 1995].
Zastosowanie omawianych spoiw przyczyniło się do obniżenia temperatury
topnienia i sieciowania farb proszkowych przy zachowaniu możliwie niskiej
lepkości wyrobu. Ponadto, połączenie dwóch ekologicznych elementów technologii w jednym procesie, tj. farby proszkowej i utwardzania radiacyjnego, spowodowało również znaczne skrócenie czasu sieciowania spoiwa do około 1 min
z 10–20 min wymaganych dotychczas. Według Witte [1996] opracowano farby
proszkowe utwardzane promieniowaniem UV, których spoiwem były nienasycone żywice poliestrowe na bazie kwasu maleinowego i żywice poliuretanowe
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z grupami eterowymi. Sieciowanie tych spoiw następowało w wyniku kopolimeryzacji grup eterowych ze strukturą bezwodnika kwasu maleinowego w żywicy
poliestrowej. Inne badania, opisane przez Michaelisa i Stillerta [1999], zakończyły się opracowaniem zestawu farb proszkowych sieciowanych promieniowaniem UV przeznaczonych do malowania wyrobów wykonanych z drewna.
W wyniku aplikacji opracowanych farb proszkowych uzyskano powłoki o dostatecznej jakości, natomiast próby lakierowania powierzchni drewna przezroczystymi wyrobami proszkowymi nie zakończyły się wytworzeniem powłok
o oczekiwanych właściwościach. W toku innych badań opisanych przez
Buysensa i Jacquesa [2001] dokonano pomyślnych prób lakierowania oklein
naturalnych za pomocą przezroczystych wyrobów proszkowych utwardzanych
promieniowaniem UV. W tych pracach proces sieciowania spoiwa lakieru
proszkowego był prowadzony w temperaturach 90–100°C, a w efekcie końcowym uzyskano powłokę lakierową o grubości 30–40 µm. Odnotowano również
doniesienia o próbach lakierowania sklejki wyrobami proszkowymi [Roux 2005].
W skład obecnie wytwarzanych farb proszkowych do wykończania powierzchni płyt drewnopochodnych wchodzą specjalnie opracowane polimery
termoplastyczne i termoutwardzalne o odpowiedniej temperaturze zeszklenia
(Tg), tworzące spoiwa tych wyrobów. Są to żywice epoksydowe, poliestrowe,
akrylowe lub ich hybrydy [Bauch i in. 2007]. Uzyskane w ostatnich latach niskotopliwe spoiwa farb proszkowych termoreaktywnych umożliwiają utwardzanie stopionego proszku w temperaturach niższych niż 130°C. Są one określane
jako tzw. Ultra Low Bake powders [Krystofiak i in. 2006]. Ponadto, farby
proszkowe zawierają takie składniki jak: pigmenty [Jahn i in. 2000], wypełniacze, utwardzacze i dodatki uszlachetniające (np. substancje poprawiające
rozlewność stopionego proszku na malowanym podłożu). Farby proszkowe,
przeznaczone do utwardzania promieniowaniem UV, zawierają jako spoiwa
nienasycone żywice poliestrowe, akrylowe oraz hybrydy uretanowo-akrylowe,
poliestrowo-uretanowe lub epoksypoliestrowe w postaci prepolimerów [Świetliczny 2002; Bończa-Tomaszewski, Bańkowska 2006; Bauch i in. 2007].
Stopiona farba jest utwardzana w czasie nie dłuższym niż 30 s, w temperaturach
nieprzekraczających 130°C. Farby proszkowe praktycznie nie zawierają rozpuszczalników organicznych i w czasie formowania powłoki lakierowej emitują
bardzo małe ilości (0,1÷1,0% m/m) lotnych substancji organicznych (VOC).
Farby proszkowe spełniają podstawowe wymagania ich użytkowników, tzn.
tworzą powłoki o dobrych właściwościach użytkowych, są bardziej wydajne
(90–98%) od innych wyrobów lakierowych (około 50%), a przede wszystkim
mniej zanieczyszczają środowisko zarówno w aspekcie emisji VOC, jak i ilości
odpadów powstającej przy ich stosowaniu – są wyrobami ekologicznie bezpiecznymi [Bodnar 1993; Netuschil, Schmich 1996; Krzoska-Adamczak 2001;
Świetliczny 2002]. Inne zalety wyrobów tej kategorii to: łatwość aplikacji
poprzez natrysk elektrostatyczny, automatyzacja całego procesu wykończania
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powierzchni elementów płytowych, możliwość jednokrotnego nałożenia powłoki lakierowej o grubości 60–100 µm [Krzoska-Adamczak 2000, 2001].
Wilgotność lakierowanej płyty drewnopochodnej powinna być na tyle
zoptymalizowana, aby z jednej strony nie powodować powstawania pęcherzy
podczas tworzenia się proszkowych powłok lakierowych, z drugiej zaś strony
zapewnić odpowiednie przewodnictwo elektryczne powierzchni płyty [Bauch
i in. 2007]. Sposobem pozwalającym na spełnienie obu tych wymagań jest
wstępne ogrzewanie (preheating), na przykład płyty MDF, przy użyciu promieniowania IR lub prądów wielkiej częstotliwości [Bauch 1998; Świetliczny 2002;
Krystofiak i in. 2006; Bauch i in. 2007].
Uzyskanie dekoracyjnych powłok proszkowych wymaga nanoszenia farby
proszkowej przy użyciu techniki natrysku elektrostatycznego [Bauch 1995;
Krzoska-Adamczak 2000; Bauch i in. 2007]. Dzięki możliwości sterowania
polem elektrostatycznym w liniach lakierniczych z pionowym ustawieniem
wykończanego elementu zostaje zapewniona stała grubość powłoki lakierowej
na szerokich i wąskich powierzchniach tego elementu pomimo występowania
zróżnicowanego przewodnictwa elektrycznego powierzchni [Frauman 2000].
Ładunek elektryczny może być doprowadzony do cząstek farby proszkowej
przez wyładowanie koronowe, z wykorzystaniem zjawiska elektrokinetycznego
(metoda Tribo), przez indukcyjne ładowanie cząstek farby albo wbudowanie do
cząstki proszku spolaryzowanego polimeru.
Stopienie i ewentualne utwardzenie farby proszkowej następuje w piecach
wyposażonych w sekcje promienników IR. Farba proszkowa naniesiona na szerokie i wąskie powierzchnie płyty MDF jest w tych urządzeniach ogrzewana
poprzez równomierne napromieniowanie jej energią promieniowania IR, zazwyczaj o długości fali 1500–2500 nm (tzw. podczerwień średniofalowa). Takie
ogrzewanie warstwy farby proszkowej służy minimalizowaniu stresu cieplnego
dla wykańczanej nią płyty MDF [Schmidt 2004; Bauch i in. 2007]. Podczas
upłynniania farby proszkowej do pieca IR może być doprowadzane ciepło konwekcyjne, które poprawia rozlewność stopionego proszku oraz może spełniać
rolę regulatora temperatury wewnątrz pieca [Świetliczny 2002].
W przypadku, gdy farba proszkowa stopiona na powierzchni płyty jest
utwardzana promieniowaniem UV, wymagane jest zapewnienie równomiernego
rozkładu natężenia napromieniowania UV (W/cm2) i energii tego promieniowania (mJ/cm2) na powierzchniach elementu płytowego. W zależności od prepolimerów, stanowiących spoiwa farby proszkowej, oraz maksimum absorpcji użytego fotoinicjatora stosowane są promienniki UV emitujące promieniowanie
nadfioletowe w różnych zakresach: UVA (315–380 nm), UVB (280–315 nm)
lub UVC (200–280 nm). Natomiast sposób rozmieszczenia promienników UV
w sekcji utwardzania jest zależny od kształtu uszlachetnianej powierzchni – na
przykład powierzchnia profilowana lub płaska [Schmidt 2004].

36

Jarosław BANECKI

Opisane powyżej zmiany w zakresie spoiw farb proszkowych, aplikacji,
upłynniania i utwardzania tych farb, jak również przygotowania podłoża do
malowania tego rodzaju farbami, zostały wdrożone w skali przemysłowej.
W Europie pierwsze wdrożenia tej technologii nastąpiły w 1994 roku (HALI
Büromöbel – Eferding, Austria) oraz w 1999 roku (ACRE Products – Halifax,
Wielka Brytania). W następnych latach technologie wykończania powierzchni,
głównie płyt MDF, farbami proszkowymi utwardzanymi termicznie lub
radiacyjnie wdrożyli między innymi producenci mebli lub elementów meblowych we Francji – Sofamo, w Niemczech – Sauter GmbH oraz InnoPaint GmbH, we Włoszech – Pulverwood, w Belgii – Ledro Powder Coatings oraz
w Wielkiej Brytanii – Stilexo. Malowanie proszkowe znalazło zastosowanie
zarówno do uszlachetniania płaskich, jak i profilowanych powierzchni płytowych elementów meblowych, głównie frontów mebli kuchennych i łazienkowych. Dokonujący się w ostatnich latach duży postęp technologiczny w zakresie
receptur farb proszkowych oraz technologii stosowania tych produktów jest
istotną przesłanką dla podejmowania prac służących rozpoznaniu właściwości
użytkowych powłok wytworzonych z tych wyrobów.
Badania przeprowadzone w ITD w Poznaniu służyły rozpoznaniu użytkowej
odporności powłok z farby proszkowej, utwardzonej termicznie na elementach
płytowych, w zależności od warunków klimatyzowania wykończonych płyt
przed ich badaniem. Celem badań było również porównanie użytkowej odporności powłok, wytworzonych z farby proszkowej termoutwardzalnej oraz
utwardzanej promieniowaniem UV na elementach płytowych, które poddano
klimatyzowaniu w warunkach standardowych.

Program badań
Badania obejmowały następujące zadania:
− przygotowanie płytowych elementów meblowych, tj.:
− płyt MDF (19 mm) wykończonych jednostronnie powłoką strukturyzowaną (drobna struktura), wytworzoną z termoutwardzalnej farby proszkowej,
− płyt MDF (19 mm) wykończonych jednostronnie powłoką gładką, wytworzoną z farby proszkowej utwardzonej promieniowaniem UV,
− klimatyzowanie przygotowanych próbek do badań w 3 zdefiniowanych
klimatach,
− badania użytkowych właściwości sklimatyzowanych powłok lakierowych na
płytach MDF, takich jak odporność na ścieranie, zarysowanie, uderzenie,
działanie ciepła (suchego i wilgotnego), cykliczne działanie zmiennych
temperatur oraz oddziaływanie zimnych płynów.
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Materiały doświadczalne i metody badań
W badaniach zastosowano płytowe elementy meblowe wytworzone z płyt MDF
o wymiarach:
− 600 × 600 × 19 mm, uszlachetnionych jednostronnie powłokami wytworzonymi z termoutwardzalnej białej farby proszkowej – RAL nr 9003 – wariant
powłoki oznaczony kodem PPT,
− 600 × 150 × 19 mm, uszlachetnionych jednostronnie powłokami wytworzonymi z białej farby proszkowej utwardzanej promieniowaniem UV – RAL
nr 9010 – wariant powłoki oznaczony kodem PPUV.
Powłoka PPT została wytworzona w warunkach przemysłowej linii lakierniczej na elementach płyty MDF z użyciem termoutwardzalnej farby proszkowej
z serii Drylac Wood. Zastosowana farba proszkowa to materiał niskotemperaturowy (Low Bake Powder). Farbę proszkową nanoszono na powierzchnie elementów płytowych przy użyciu automatycznych pistoletów do natrysku elektrostatycznego typu OptiGun, sterowanych elektronicznie przy pomocy jednostki
typu OptiTronic. Podczas natrysku cząstki farby ładowano elektrycznie w polu
o różnicy potencjałów 60–100 kV. Naniesioną farbę proszkową stapiano i utwardzano w piecu IR produkcji Vulcan Catalytic Systems (piec typu catalytic gas
oven).
Powłokę PPUV wytworzono w warunkach przemysłowej linii lakierniczej
przy użyciu systemu lakierniczego określanego jako APPCoating System.
Opis poszczególnych wariantów powłok z farb proszkowych na płytach
MDF wraz z charakterystyką wybranych właściwości fizycznych powłok przedstawiono w tabeli 1.
W tej tabeli podano również wyniki badania wilgotności:
− płyt MDF jednostronnie wykończonych powłoką lakierową PPT, poddanych
klimatyzowaniu w klimatach standardowym, wilgotnym i suchym,
− płyt MDF jednostronnie wykończonych powłoką lakierową PPUV, poddanych klimatyzowaniu w klimacie standardowym.
Wilgotność płyt MDF, wykończonych powłokami lakierowymi przed ich
klimatyzowaniem w danym klimacie oraz płyt sklimatyzowanych, określano
stosując metodę opisaną w PN-EN 322:1999. Do badań zastosowano suszarkę
laboratoryjną typu ULE 500 produkcji firmy Memmert oraz wagę analityczną
typu WPA 180/C produkcji firmy Radwag.
Grubość powłoki proszkowej na płycie MDF mierzono metodą ultradźwiękową stosując grubościomierz ultradźwiękowy QuintSonic PRO firmy ElektroPhysik.
Połysk powłoki z farby proszkowej mierzono przy użyciu metody opisanej
w PN-EN 13722:2006. Pomiary połysku powłok lakierowych wytworzonych na
płytach MDF wykonano przy kącie padania światła wynoszącym 60° stosując
połyskomierz wielokątowy REFO 3 firmy Dr Lange.
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Tabela 1. Charakterystyka wilgotności płyt MDF jednostronnie wykończonych
powłokami proszkowymi oraz wybrane właściwości powłok wytworzonych na
płytach MDF z termoutwardzalnej lub utwardzanej promieniowaniem UV farby
proszkowej
Table 1. Characteristic of moisture content of MDFs finished on one side with powder
coatings and chosen properties of coatings on MDFs made of thermosetting or UV hardened powder paint
Oznakowanie
powłoki
lakierowej1)
Marking
of lacquer
coating1)

1)

2)

3)
4)

Wilgotność płyty2)

Board moisture content2)

Średnia

σ

Mean

ν

Grubość powłoki lakierowej3)
Thickness of lacquer coating3)

Średnia
Mean

[%]

σ

[µm]

PPT 1

6,3

0,13

2,1

PPT 2

8,5

0,04

0,4

PPT 3

5,4

0,05

1,0

PPUV 1

5,9

0,08

1,4

Połysk powłoki
lakierowej4)

ν

Gloss of lacquer
coating4)

[%]

[%]

286

27

9

10

104

5

5

41

Znaczenia kodowych oznaczeń powłok lakierowych na płytach MDF sprecyzowano w dalszej
części rozdziału w powiązaniu z charakterystyką klimatów zastosowanych w badaniach.
Meaning of code markings of lacquer coatings on MDFs is specified in further part of the chapter in
connection with the characteristics of climates used in the tests.

Podane wartości obliczono na podstawie wyników 10 jednostkowych oznaczeń, a wilgotność
przed klimatyzowaniem płyt MDF wykończonych zarówno powłoką proszkową PPT jak i powłoką PPUV wynosiła 5,9%.
Presented values were calculated based on the results of 10 unit determinations and moisture content
before conditioning of MDFs finished with powder coating PPT and PPUV coating was 5,9%.

Podane wartości obliczono na podstawie wyników 10 pomiarów.
Presented values were calculated based on the results from 10 measurements.

Podana wartość stanowi średnią z wyników 5 pomiarów połysku wykonanych przy kącie padania światła 60°.
Presented value is the mean from the results of 5 gloss measurements taken at the light angle of incidence of 60°.

σ – odchylenie standardowe,
standard deviation,

ν – współczynnik zmienności,
variability coefficient.

Próbki płyty MDF pokrytej jednostronnie powłoką PPT zostały poddane
klimatyzowaniu przez okres 4 tygodni w trzech różnych poniżej opisanych
klimatach. W ramach badań zastosowano następujące klimaty:
− klimat „1” zwany klimatem standardowym:
temperatura powietrza = 23 ± 1 ºC,
względna wilgotność powietrza = 55 ± 5 %,
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− klimat „2” zwany klimatem wilgotnym:
temperatura powietrza = 20 ± 1 ºC,
względna wilgotność powietrza = 75 ± 5%,
− klimat „3” zwany klimatem suchym:
temperatura powietrza = 23 ± 1 ºC,
względna wilgotność powietrza = 35 ± 5%.
Próbki płyty MDF pokrytej jednostronnie powłoką PPUV zostały poddane
klimatyzowaniu przez okres 4 tygodni w klimacie „1”.
Próbki klimatyzowano w komorze klimatycznej Brabender model KSP
1000/60N wyposażonej w panel odczytowo-sterujący LB-725.
Uwzględniając rodzaj farby proszkowej tworzącej powłokę oraz warunki
klimatyzowania lakierowanych płyt przed badaniami cech użytkowych powłok,
ustalono następujący sposób kodowego oznakowania powłok poddanych badaniom:
− kod PPT 1 – oznacza powłokę wytworzoną z farby proszkowej utwardzonej
termicznie, która została poddana klimatyzowaniu w klimacie „1”,
− kod PPT 2 – oznacza powłokę wytworzoną z farby proszkowej utwardzonej
termicznie, która została poddana klimatyzowaniu w klimacie „2”,
− kod PPT 3 – oznacza powłokę wytworzoną z farby proszkowej utwardzonej
termicznie, która została poddana klimatyzowaniu w klimacie „3”,
− kod PPUV 1 – oznacza powłokę wytworzoną z farby proszkowej utwardzonej promieniowaniem UV, która została poddana klimatyzowaniu
w klimacie „1”.
Odporność na ścieranie powłok lakierowych badano stosując metodę opisaną w specyfikacji technicznej CEN/TS 15185:2005 [Emmler i in. 2005]. Do
przeprowadzenia testów odporności na ścieranie zastosowano przyrząd Taber
Abraser model 5151, produkcji Taber Industries Co. Podczas testów wykorzystano odpowiednio skalibrowany papier ścierny o symbolu S-33 produkcji Taber
Industries Co. Podstawowym parametrem oceny odporności powłoki na ścieranie był początkowy punkt przetarcia IP.
Odporność na zarysowanie powłok z farb proszkowych wytworzonych na
elementach płytowych badano stosując metodę A opisaną w specyfikacji
technicznej CEN/TS 15186:2005 [Emmler i in. 2005]. Do przeprowadzenia
testów odporności na zarysowanie zastosowano przyrząd Scratch Hardness
Tester model 239/II produkcji Erichsen GmbH & Co KG, wyposażony w silnik
z napędem elektrycznym, zapewniający prostoliniowy posuw ostrza z prędkością 20 ± 10 mm/s w zakresie jego obciążeń 1 ÷ 20 N. W badaniach wykorzystano ostrze stożkowe wykonane z diamentu, o promieniu części sferycznej
R = 0,30 ± 0,01 mm oraz kącie rozwarcia stożka α = 60 ± 1°. Ponadto, w badaniach zastosowano mikroskop pomiarowy o powiększeniu 20-krotnym, za pomocą którego wykonywano pomiary szerokości rys z niepewnością ±0,01 mm.
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Badanie odporności na uderzenie powłok z farb proszkowych na elementach
płytowych wykonano stosując metodę według PN-ISO 4211-4:1999. Do wykonania badań zastosowano przyrząd skonstruowany według opisu podanego
w normie metodycznej wykorzystujący kulkę stalową o średnicy 14 mm i twardości 60 ÷ 66 HRC. Oceny uszkodzenia badanej powierzchni meblowej dokonano z zastosowaniem 5-cio stopniowej opisowo-liczbowej skali ocen. Jako
uzupełniający parametr oceny zastosowano średnią średnicę śladu uderzenia
powstającego na badanej powierzchni.
Odporność powłok proszkowych na działanie ciepła w próbach na mokro
i sucho, badano metodami opisanymi odpowiednio w normach: PN-EN
12721:2000 oraz PN-EN 12722:2000. W badaniach zastosowano następujące
wartości temperatury metalowego bloku:
− w próbie na sucho: 70, 85, 100, 120, 140 i 160°C,
− w próbie na mokro: 55, 70, 85 i 100°C.
Odporność na działanie ciepła badanych powierzchni wyrażono najwyższą
temperaturą metalowego bloku, po oddziaływaniu której powierzchnia powłoki
lakierowej nie uległa jeszcze widocznym zmianom w ocenie przynajmniej
dwóch z trzech obserwatorów. Dla potrzeb pełniejszej oceny odporności powłok
na działanie ciepła w próbie na sucho, zastosowano uzupełniające kryterium
oceny, którym była najniższa temperatura metalowego bloku, po działaniu której
badana powierzchnia uległa zmianie w stopniu „3” w ocenie przynajmniej
dwóch z trzech obserwatorów.
Odporność wykończeń proszkowych na płytach MDF na cykliczne działanie
zmiennych temperatur badano stosując metodę A opisaną w PN-88/F-06100/07
– metoda o normalnym obciążeniu termicznym. Poszczególne powłoki lakierowe, z uwzględnieniem warunków ich klimatyzacji przed badaniem i rodzaju
farby proszkowej, poddano działaniu zmiennych temperatur stosując 10 cykli
według schematu opisanego w wyżej wymienionej normie metodycznej. Badaniu poddano 3 próbki w ramach każdego wariantu klimatyzacji próbek oraz
rodzaju farby proszkowej. Po zakończeniu każdego cyklu badania oceniano stan
uszkodzenia powłoki w wyniku oddziaływania powietrza o zmiennych temperaturach (+50°C przez 1 h i –20°C przez 1 h). Końcowy wynik tego badania wyrażono:
− maksymalną liczbą cykli badania, po zakończeniu których na żadnej z badanych próbek nie wystąpiły pęknięcia powłoki lakierowej,
− za pomocą wskaźnika odporności na działanie zmiennych temperatur (XA),
którego wartość obliczono stosując równanie (1):
XA =

nA × 100
KA

w którym:
XA – wskaźnik odporności na działanie zmiennych temperatur, % ,

(1)
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nA – liczba badanych próbek o nieuszkodzonych powłokach po osiągnięciu
ustalonej liczby cykli (np. 10 cykli),
KA – liczba badanych próbek.
Badanie i ocenę odporności na działanie zimnych płynów powierzchni
elementów płytowych, wykończonych proszkowymi powłokami lakierowymi,
przeprowadzono stosując metodę opisaną w PN-EN 12720:2000. W pracy zastosowano zestaw płynów testowych skompletowany na podstawie załącznika A do
normy PN-EN 12720:2000, obejmujący następujące płyny: wodę destylowaną,
kawę, herbatę, olej z oliwek, sok z czarnej porzeczki, 48 oraz 96% alkohol
etylowy, 10% kwas cytrynowy, 10% węglan sodu, środek czyszczący, aceton,
2,5% chloraminę T. Zastosowano następujące warianty czasu kontaktu testowego płynu z badaną powierzchnią: 24 h, 6 h, 1 h i 10 min. Dla każdej z badanych
powłok lakierowych testy rozpoczęto od 24 h działania wszystkimi wybranymi
płynami, a następnie badano skutki oddziaływania płynów przy coraz krótszych
czasach kontaktu z powłoką. Stopień zmian badanych powłok pod wpływem
oddziaływania poszczególnych zimnych płynów oceniano stosując 5-cio stopniową opisowo-liczbową skalę ocen. Dla oceny poziomów odporności badanych
powierzchni, przyjęto następującą zasadę: jeżeli dana powierzchnia wykazała
odporność na działanie danego płynu testowego przy określonym czasie
kontaktu płynu z badaną powierzchnią (tzn. uzyskała końcową ocenę „5”), to nie
badano działania tego płynu na tę powierzchnię w krótszym czasie.

Omówienie wyników badań
Mechaniczna odporność powłok z farb proszkowych na płytowych elementach meblowych w zależności od warunków ich klimatyzacji oraz sposobu
utwardzenia powłoki
W tabeli 2 przedstawiono wyniki badań odporności na ścieranie powłok lakierowych PPT 1, PPT 2 i PPT 3 wytworzonych na płytach MDF oraz porównawczo podano wyniki badań tej właściwości użytkowej uzyskane dla powłoki
PPUV 1. Obok wartości parametru początkowego przetarcia powłoki (IP),
w tabeli 2 zamieszczono również wyniki pomiarów grubości powłok z farb
proszkowych na próbkach jednostkowych poddanych testom ścierania oraz
średnie wartości grubości badanych powłok.
Dokładne rozważenie przyrostów średniej wartości IP w powiązaniu z analizą średnich grubości powłok PPT wskazuje, że średnia grubość badanej powłoki
PPT 2 niższa o około 10% w stosunku do średniej grubości powłoki PPT 1
spowodowała prawie proporcjonalny spadek (o około 8%) wartości parametru
IP. To oznacza, że mniejsza odporność na ścieranie powłoki PPT 2 była spowodowana przede wszystkim mniejszą średnią grubością tej powłoki na zbadanych
próbkach jednostkowych w porównaniu do powłoki PPT 1, a wpływ klimatu
wilgotnego na tę właściwość użytkową wykończenia PPT był nieznaczny.
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Stwierdzona wyższa odporność na ścieranie powłoki PPT 3 w porównaniu
do PPT 1 nie była w pełni uzasadniona przyrostem średniej grubości powłoki
lakierowej. W tym bowiem wypadku średnia wartość parametru IP wzrasta
o około 7%, podczas gdy przyrost średniej grubości powłoki PPT 3 w stosunku
do powłoki PPT 1 wynosił tylko 3,5%. Omówione relacje wskazują, że przechowywanie powłok z farby proszkowej utwardzonej termicznie na płycie MDF
w klimacie suchym zwiększa jej odporność na ścieranie (tabela 2).
Tabela 2. Odporność na ścieranie powłok wytworzonych na płytach MDF z farb
proszkowych utwardzonych termicznie lub promieniowaniem UV
Table 2. Resistance to abrasion of coatings on MDFs made of thermosetting or UV-cured
powder paints
Odporność powłoki lakierowej na ścieranie
Abrasion resistance of lacquer coating

Oznakowanie
powłoki
lakierowej
wg tabeli 1
Marking of
lacquer coating
acc. to table 1

PPT 1
PPT 2
PPT 3
PPUV 1
**)

**)

IPkor*) [obr]/[rev.]
(Grubość powłoki – µm)

Ocena końcowa IP **)
[obr]
Final rating IP **)
[rev.]

(Coating thickness–- µm)

Próbka 1

Próbka 2

Próbka 3

Sample 1

Sample 2

Sample 3

585
(332)
656
(325)
672
(342)
189
(101)

609
(312)
547
(243)
603
(334)
168
(100)

599
(306)
433
(285)
640
(308)
189
(112)

(Średnia grubość
powłoki – µm)
(Mean thickness
of coating – µm)

600
(317)
550
(284)
640
(328)
180
(104)

Wartość parametru IP skorygowana wskutek uwzględnienia współczynnika korekcyjnego
f = 1,033 dla papieru ściernego zastosowanego podczas ścierania powłok lakierowych PPT 1
i PPT 2, oraz współczynnika korekcyjnego f = 1,050 dla papieru ściernego użytego do badania
odporności na ścieranie powłok lakierowych PPT 3 i PPUV 1.
The value of IP parameter was corrected after taking into consideration corrective coefficient
f = 1.033 for sand paper used during abrasion of lacquer coatings PPT 1 and PPT 2 and corrective
coefficient f = 1.050 for sand paper used for testing of abrasion resistance of lacquer coatings PPT 3
and PPUV 1.

Wartość średnia ze skorygowanych wartości IP obliczonych dla 3 badanych próbek, zaokrąglona do najbliższych dziesiątek.
Mean value from corrected IP values calculated for 3 tested samples rounded to the nearest tens.

Uwaga: w przypadku wszystkich badanych powłok lakierowych na MDF jako IP uważano taką
liczbę obrotów stolika aparatu Tabera po dokonaniu której wyraźnie rozpoznawalne
przetarcie powłoki lakierowej do podłożowej płyty MDF wystąpiło w 4 kwadrantach
powierzchni próbki.
Note:

In the case of all tested lacquer coatings on MDFs the IP was such number of Taber apparatus
table revolutions after which in 4 quadrants of a sample area wear through of lacquer coating
on base MDF was clearly visible.
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Wyniki badań wskazują, przy uwzględnieniu różnicy między wartościami
średniej grubości powłoki, że utwardzona promieniowaniem UV powłoka
PPUV 1 wykazała odporność na ścieranie mniejszą niż powłoka PPT 1 utworzona z farby proszkowej utwardzonej termicznie (tabele 1, 2).
W tabeli 3 zaprezentowano wyniki badań odporności na zarysowanie
powłok PPT oraz powłoki PPUV 1 poddanych klimatyzacji w warunkach
opisanych wcześniej. Wartości ocen końcowych podane w tabeli wskazują, że
poddanie płyt MDF, wykończonych powłoką PPT, działaniu klimatu wilgotnego
spowodowało wyraźne obniżenie odporności tej powierzchni na zarysowanie
(powłoka PPT 2). Jeszcze większe obniżenie odporności na zarysowanie stwierdzono dla lakierowanych płyt, które klimatyzowano w warunkach klimatu
suchego (powłoka PPT 3 – tabela 3). Zatem, przedstawione wyniki badań pozwalają na stwierdzenie, że warunki klimatyczne, w których przechowywane są
elementy płyty MDF wykończone utwardzonymi termicznie powłokami proszkowymi, mogą wpływać na odporność tych powłok na zarysowanie, przy czym
najkorzystniejszymi warunkami np. magazynowania wykończonych płyt okazały się warunki standardowe lub zbliżone do standardowych. Należy również
zauważyć, że niezależnie od warunków klimatyzacji lakierowanych płyt MDF
powłoki strukturyzowane (PPT 1, PPT 2, PPT 3), wytworzone na tych płytach,
wykazały wyższą odporność na zarysowanie w porównaniu do gładkiej powłoki
utwardzonej promieniowaniem UV (PPUV1).
Tabela 3. Odporność na zarysowanie powłok wytworzonych na płytach MDF z farb
proszkowych utwardzonych termicznie lub promieniowaniem UV
Table 3. Resistance to scratching of coatings on MDFs made of thermosetting or UV-cured
powder paints
Oznakowanie
powłoki
lakierowej
wg tabeli 1

Odporność powłoki lakierowej na zarysowanie [N]
Resistance of lacquer coating to scratching [N]

Oceny pośrednie (3 próbki)
Intermediate ratings (3 samples)

Ocena końcowa

Marking of
lacquer coating
acc. to table 1

I1

I2

I3

PPT 1

13

14

14

14

PPT 2

12

11

12

12

PPT 3

10

12

11

11

PPUV 1

11

10

10

10

Final rating

W tabeli 4 podano wyniki oceny odporności na uderzenie powłok lakierowych poddanych badaniom. Analiza wyników uzyskanych dla porównywanych
powłok na płytowych elementach meblowych wskazuje, że wszystkie badane
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powłoki wykazały stosunkowo dużą odporność na uderzenie. W odróżnieniu od
poprzednio stwierdzonej małej odporności na zarysowanie powłoki PPUV 1,
wykończenie to okazało się najbardziej odpornym na uderzenie spośród wszystkich 4 powłok poddanych badaniom. Powłoka lakierowa wytworzona z zastosowaniem farby proszkowej utwardzonej promieniowaniem UV wykazała
bardzo dobrą plastyczność w szerokim zakresie energii uderzenia, włączając
najwyższą energię uderzenia odpowiadającą wysokości swobodnego opadania
ciężarka wynoszącej 400 mm. Oznacza to, że w efekcie uderzeń o najwyższych
energiach nie stwierdzono żadnych drobnych pęknięć omawianej powłoki
lakierowej (ocena uszkodzenia powłoki wynosiła „4” w 5-cio stopniowej skali).
Wartości uzupełniającego parametru oceny, tzn. średniej średnicy śladu uderzenia na powierzchni pokazują, że średnice śladów powstałych w powłoce
PPUV 1 były porównywalne z wymiarami śladów uderzenia, które powstały
w powłoce proszkowej PPT 1.
Tabela 4. Odporność na uderzenie powłok wytworzonych na płytach MDF z farb
proszkowych utwardzonych termicznie lub promieniowaniem UV
Table 4. Resistance to impact of coatings on MDFs made of thermosetting or UV-cured
powder paints
Oznakowanie
powłoki
lakierowej
wg tabeli 1
Marking of
lacquer coating
acc. to table 1

*)

Wysokość uderzenia [mm]
Impact height [mm]

10

25

50

100

200

400

Ocena końcowa uszkodzenia powłoki lakierowej w skali ocen 5 – 1
(Średnica śladu uderzenia na powierzchni *) – mm)
Final rating of lacquer coating damage acc. to rating scale 5 – 1
(Diameter of impact trace on the surface *) – mm)

PPT 1

5
(0,0)

5
(0,0)

4
(2,9)

3
(3,4)

3
(5,1)

2
(6,2)

PPT 2

5
(0,0)

5
(0,0)

4
(3,2)

3
(5,0)

3
(5,5)

2
(6,6)

PPT 3

5
(0,0)

5
(0,0)

4
(3,5)

3
(4,6)

3
(4,8)

1
(5,4)

PPUV 1

5
(0,0)

4
(2,1)

4
(2,7)

4
(3,4)

4
(4,7)

4
(5,8)

Podana wartość jest wartością średnią średnicy śladu uderzenia na powierzchni obliczoną dla
danej wysokości swobodnego opadania ciężarka.
Presented value is the mean value of diameter of impact trace on the surface calculated for a given
height of free fall of a weight.

Badania odporności użytkowej powłok z farb proszkowych ...

45

Tymczasem, powłoki utwardzone termicznie PPT 1 i PPT 2, poddane odpowiednio działaniu klimatu standardowego oraz wilgotnego, charakteryzowały się
bardziej zróżnicowaną odpornością na uderzenie. W zakresie małych energii
uderzenia ich odporność była podobna do wykazywanej przez powłokę PPUV 1.
Przy stosowaniu większych energii uderzenia odporność omawianych powłok
była znacznie gorsza w porównaniu z powłoką proszkową utwardzoną promieniowaniem UV. Drobne pęknięcia w obrębie śladu uderzenia pojawiły się na
powierzchni tych powłok jako skutek uderzenia z wysokości 100 mm, natomiast
dopiero uderzenie o największej energii (z wysokości 400 mm) spowodowało
powstanie wyraźnych pęknięć powłoki jednak niewykraczających poza granice
śladu uderzenia. Większe wartości średnich średnic śladów uderzenia, powstałych szczególnie na powłoce PPT 2, można przypisać wyższej wilgotności
podłożowej płyty MDF, która sprzyja zwiększeniu jej plastyczności i, w efekcie,
podatności na wgniecenia. Utwardzona termicznie powłoka PPT 3, którą poddano działaniu klimatu suchego, wykazała identyczną odporność na uderzenie
w stosunku do powłok PPT 1 i PPT 2 w zakresie małej i pośredniej energii
uderzenia. W efekcie uderzenia ciężarkiem, opadającym z wysokości 400 mm,
w powłoce PPT 3 powstały wyraźne pęknięcia przekraczające granice śladu
uderzenia (ocena uszkodzenia powłoki wynosiła „1” – tabela 4).
Termiczna odporność powłok z farb proszkowych na płytowych elementach
meblowych w zależności od warunków ich klimatyzacji oraz sposobu
utwardzenia powłoki
W tabelach 5 i 6 zestawiono oceny odporności na ciepło w próbach na sucho
i mokro powłok z farb proszkowych na elementach płytowych, uprzednio poddanych działaniu różnych warunków klimatycznych. Najwyższą odporność na
działanie ciepła w próbie na sucho wykazała powłoka lakierowa PPT 3. Odporność tej powłoki była najwyższa według obu opisanych wcześniej kryteriów
oceny. Powłoka PPT 1, którą klimatyzowano w warunkach standardowych
charakteryzowała się niższą niż PPT 3 odpornością na działanie suchego ciepła,
przyjmując jako kryterium oceny najwyższą wartość temperatury metalowego
bloku niepowodującą jeszcze widocznych zmian powłoki. Odporność tej powłoki oceniona z zastosowaniem uzupełniającego kryterium okazała się być porównywalna z odpornością powłoki PPT 3. Powłoka PPT 2 poddana działaniu
klimatu wilgotnego wykazała najmniejszą odporność na działanie suchego
ciepła według obu kryteriów oceny (tabela 5). Zaprezentowane wyniki wskazują
na wpływ warunków klimatycznych, w których przechowywano płyty MDF
wykończone powłokami z farby termoutwardzalnej, na odporność powierzchni
tych płyt na działanie suchego ciepła.
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Powłoki z farby proszkowej utwardzonej termicznie poddane uprzedniemu
działaniu trzech różnych klimatów nie uległy widocznym zmianom w efekcie
oddziaływania temperaturą wynoszącą 70°C w ramach testu odporności na
wilgotne ciepło (tabela 6). Uzyskane oceny odporności tych powłok wskazują,
że warunki klimatyzowania płyt MDF wykończonych powłoką PPT nie wpływały na ich odporność na działanie wilgotnego ciepła.
Tabela 6. Odporność na działanie ciepła w próbie na mokro powłok wytworzonych
na płytach MDF z farb proszkowych utwardzonych termicznie lub promieniowaniem UV
Table 6. Resistance to wet heat of coatings on MDFs made of thermosetting or UV-cured
powder paints
Oznakowanie
powłoki
lakierowej
wg tabeli 1

Odporność powłoki lakierowej na działanie wilgotnego ciepła*)
Resistance of lacquer coating to wet heat*)

[°C]
Oceny jednostkowe obserwatorów

Marking of lacquer
coating acc.
to table 1

Obserwator 1

Obserwator 2

Obserwator 3

Observer 1

Observer 2

Observer 3

PPT 1

70

85

70

70

PPT 2

70

85

70

70

PPT 3

70

70

70

70

PPUV 1

55

< 55

< 55

< 55

*)

Individual ratings given by the observers

Ocena końcowa
Final rating

Najwyższa temperatura metalowego bloku, po oddziaływaniu której powłoka lakierowa na
płycie MDF nie uległa zmianie (5 stopień w skali ocen według PN-EN 12721:2000).
The highest temperature of the metal block which caused no change to lacquer coating on MDF
(grade 5. of the rating scale acc. to PN-EN 12721:2000).

Porównanie ocen odporności powłok lakierowych PPUV1 i PPT 1 na działanie ciepła wskazuje, że zarówno w próbie na sucho, jak i w próbie na mokro
pierwsza z wymienionych powłok była wyraźnie mniej odporna. Różnica
odporności na działanie ciepła pomiędzy powłoką PPT 1 a PPUV 1 jest szczególnie duża, jeżeli do analizy wyników stosuje się uzupełniające kryterium
oceny (tabele 5, 6).
Porównywane powłoki z farb proszkowych wytworzone na płytach MDF,
po uprzednim ich klimatyzowaniu w opisanych wcześniej warunkach, poddawano jeszcze innemu rodzajowi testu w celu sprawdzenia ich odporności
termicznej. Był to test odporności na cykliczne działanie zmiennych temperatur
(50°C → –20°C → 23°C). Wyniki oceny stanu uszkodzenia tych powłok po
zakończeniu kolejnych cykli badania oraz końcowe rezultaty przeprowadzonych
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testów przedstawiono w tabeli 7. Analiza tych wyników pozwala na stwierdzenie, że wśród zbadanych powłok największą odpornością na cykliczne oddziaływanie zmiennych temperatur charakteryzowała się powłoka utwardzona
termicznie poddana działaniu klimatu suchego, czyli powłoka PPT 3, badana na
płycie MDF o wilgotności równej 5,4% (tabela 1). Przy uwzględnieniu kryterium maksymalnej liczby cykli, wyraźnie mniejszą odporność wykazały powłoki
lakierowe PPT 1 oraz PPT 2, badane na płytach MDF o średnich wilgotnościach
równych odpowiednio 6,3% oraz 8,5%. Przyjmując jako kryterium oceny
wskaźnik odporności na cykliczne działanie zmiennych temperatur należy
stwierdzić, że w tym przypadku powłoka PPT 2 wykazała wyższą odporność
w porównaniu z powłoką PPT 1, pomimo że pojedyncze pęknięcie pierwszej
z wymienionych powłok nastąpiło już po 7 cyklu badania, a powłoki PPT 1
dopiero po 8 cyklu badania lecz na dwu z trzech badanych próbek. Na podstawie
powyższej analizy można stwierdzić, że powłoki z farby proszkowej utwardzone
termicznie na płytach MDF, które poddano działaniu klimatu standardowego lub
wilgotnego, były mniej odporne na cykliczne wahania temperatury powietrza
w porównaniu z powłoką na płycie MDF sklimatyzowaną w klimacie suchym
(PPT 3). Ponadto, w przypadku stosowania maksymalnej liczby cykli jako kryterium oceny tej właściwości powierzchni, można mówić o występowaniu relacji
pomiędzy odpornością proszkowej powłoki lakierowej utwardzonej termicznie
na cykliczne działania zmiennych temperatur a wilgotnością podłożowej płyty
MDF (tabele 1, 7).
Biorąc pod uwagę wyniki oceny uszkodzenia powłoki lakierowej PPUV 1
pod wpływem cyklicznego działania zmiennych temperatur powietrza, należy
uznać, że powłoka ta wykazała małą odporność lub okazała się nieodporną na
działanie tego czynnika termicznego. Pierwsze drobne pęknięcia włoskowate
powłoki wystąpiły na dwu z trzech badanych próbek już po 4 cyklu badania,
natomiast po 6 cyklu włoskowate pęknięcia powłoki obserwowano już na
wszystkich próbkach poddanych badaniom. Liczba stwierdzonych pęknięć powłoki PPUV 1 po kolejnych cyklach badania była coraz większa i osiągnęła
wartość nawet kilkunastu pęknięć na jednej próbce po zakończeniu 10 cyklu
badania.
Opisane uszkodzenia powłoki PPUV 1 na płycie MDF w efekcie cyklicznego oddziaływania na nią powietrza o zmiennych temperaturach dodatkowo
świadczą o jej znacznie mniejszej odporności termicznej w porównaniu z powłoką PPT 1 utwardzoną termicznie (tabele 5, 6 i 7).
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Chemiczna odporność powłok z farb proszkowych na płytowych elementach meblowych w zależności od warunków ich klimatyzacji oraz sposobu
utwardzenia powłoki
W tabeli 8 przedstawiono wyniki badań odporności powłok z farb proszkowych,
wytworzonych na płytach MDF, na działanie wybranych zimnych płynów,
zależnie od rodzaju płynu testowego i czasu jego kontaktu z badaną powłoką.
Analiza końcowych ocen zmian powierzchni zestawionych w tabeli wskazuje,
że powłoki utwardzone termicznie (PPT) poddane działaniu trzech różnych
klimatów nie różniły się znacząco odpornością na długotrwałe (24 h) oddziaływanie zimnych płynów z trzech umownych grup płynów zastosowanych do
badań. Nieliczne różnice w odporności tych powłok na długotrwałe działanie
zimnych płynów dotyczą wyższej odporności powłoki PPT 2 na plamiące działanie herbaty w porównaniu do powłok PPT 1 i PPT 3, niższej odporności
powłoki PPT 3 na działanie 10% węglanu sodu w stosunku do powłok PPT 1
i PPT 2 oraz wyższej odporności powłoki PPT 3 na działanie chloraminą T
w porównaniu do powłok PPT 1 i PPT 2. Ponadto należy zauważyć, że powłoki
lakierowe utwardzone termicznie (PPT), niezależnie od warunków ich klimatyzacji, okazały się nieodporne na działanie 96% alkoholu etylowego i acetonu
zarówno przy długim (24 h), jak i krótszych (6 h, 1 h i 10 min) czasach kontaktu
tych chemikaliów z badanymi powłokami. W podsumowaniu powyższej analizy
można stwierdzić, że powierzchnia płyt MDF wykończonych powłoką PPT,
które poddano działaniu klimatu wilgotnego, wykazała najwyższą odporność na
działanie nieagresywnych płynów, zaliczanych do I umownej grupy płynów.
Analizując oddziaływania agresywnymi płynami (II i III umowna grupa płynów)
nie można wskazać powłoki utwardzonej termicznie (PPT), która wyraźnie
przewyższa pozostałe odpornością na działanie tych chemikaliów (tabela 8).
Oceny zmian powierzchni podane w tabeli 8 dla utwardzonej promieniowaniem UV powłoki PPUV 1 wskazują, że to wykończenie powierzchni płyty
MDF charakteryzowało się wyraźnie mniejszą odpornością na działanie niektórych zimnych płynów w porównaniu do utwardzonej termicznie powłoki lakierowej PPT 1. Wykończenie proszkowe PPUV 1 wykazało znacznie większą
podatność na zaplamienie kawą oraz było zdecydowanie mniej odporne na długo- i krótkotrwałe oddziaływanie 96% alkoholu etylowego i środka dezynfekującego, tzn. 2,5% chloraminy T.
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Podsumowanie
Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają stwierdzić, że warunki klimatyzowania płyt MDF wykończonych powłokami z termoutwardzalnej farby
proszkowej wpływają na odporność tych powłok w obrębie poszczególnych
badanych cech użytkowych, z wyjątkiem odporności powłoki na działanie
wilgotnego ciepła. Analiza wyników badań wskazuje, że powłoka z farby proszkowej utwardzonej termicznie, stanowiąca wykończenie powierzchni płyt MDF
poddanych 4-tygodniowemu działaniu klimatu suchego, wykazuje wyższą
odporność na ścieranie, działanie suchego ciepła i cykliczne oddziaływanie
zmiennych temperatur oraz charakteryzuje się niższą odpornością na zarysowanie i uderzenie w porównaniu do właściwości tej powłoki na płytach MDF sklimatyzowanych w warunkach standardowych. Utwardzona termicznie powłoka
z tej samej farby proszkowej, stanowiąca wykończenie powierzchni płyt MDF
poddanych 4-tygodniowemu działaniu klimatu wilgotnego, wykazuje wyższą
odporność na działanie mało agresywnych zimnych płynów (płyny z I umownej
grupy) oraz niższą odporność na działanie suchego ciepła w porównaniu do
właściwości tej powłoki na płytach MDF przechowywanych w klimacie standardowym. Rezultaty porównania cech użytkowych powłok wytworzonych na
płytach MDF z farb proszkowych: termoutwardzalnej lub utwardzonej promieniowaniem UV, pozwalają stwierdzić, że powłoka lakierowa utwardzona
termicznie wykazuje wyższą odporność na: zarysowanie, ścieranie, działanie
suchego i wilgotnego ciepła, cykliczne działanie zmiennych temperatur oraz
oddziaływanie wybranych zimnych płynów (kawa, 96% alkohol etylowy i 2,5%
chloramina T) w porównaniu z powłoką utwardzoną promieniowaniem UV.
Powłoka z farby proszkowej utwardzonej radiacyjnie okazała się być bardziej
odporną na uderzenie, szczególnie w zakresie większych energii uderzenia, niż
powłoka lakierowa utwardzona termicznie.
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RESEARCH ON WEAR AND TEAR RESISTANCE OF POWDER
PAINT COATINGS ON FURNITURE ELEMENTS MADE
OF MDFs

Summary
The aim of the research was to determine wear and tear resistance of powder paint coatings
on MDFs depending on the characteristics of conditioning of lacquered board elements and
manner of coating hardening.
The scope of the research encompassed preparation of elements of MDF (19 mm) with
surfaces finished with coatings made of thermosetting or UV-cured powder paint. Then
finished board elements were conditioned in the following climates: standard, humid, and
dry. The scope included also testing and comparison of wear and tear properties of lacquer
coatings on MDFs which were subjected to 4-week action of the above-mentioned climate
conditions prior to testing. The conditioned coatings were tested in terms of their resistance to
the following factors: mechanical (abrasion, scratching, impact), thermal (dry and wet heat,
cyclic action of changing temperatures), and chemical (chosen cold liquids).
The research used standard methods for surface testing (European, international and
national) including new methods developed jointly with European partners within the framework of FUNFACE project and described in technical specifications CEN/TS 15185:2005
and CEN/TS 15186:2005.
The conducted research lead to a conclusion that characteristics of conditioning of
powder paint coatings hardened thermally on MDFs have an influence on resistance levels of
these coatings concerning particular determined wear and tear properties, and especially on
mechanical and thermal resistance of the coating in question except from coating resistance
to wet heat. The conclusions from the analysis of the test results suggest that thermally
hardened lacquer coating subjected to 4-week action of dry climate conditions is more resistant to: abrasion, dry heat, and cyclic action of changing temperatures. It is also characterized
by lower resistance to scratching and impact; whereas thermally set powder paint coating
after 4-week storage in humid climate conditions proves to be more resistant to low corrosive
cold liquids classified as the I conventional group of liquids and less resistant to dry heat.
Moreover wear and tear resistance levels of powder paint coatings hardened thermally or
with UV cured on MDFs and then subjected to 4-week action of standard climate conditions
were compared. The results of this comparison allow a statement that thermally set lacquer
coating compared to UV cured lacquer coating is more resistant to: scratching, abrasion, dry
and wet heat, cyclic action of changing temperatures, and chosen cold liquids like: coffee,
96% ethyl alcohol, and 2.5% chloramine T. Whereas UV cured powder paint coating
compared with thermally set lacquer one is more resistant to impact, especially in the range
of higher impact energies.
Keywords: powder paint, lacquer coating, MDF, wear and tear resistance, coating conditioning
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PRELIMINARY IDENTIFICATION OF THE FEED SPEED
INFLUENCE ON CHOSEN EFFECTS OF LAMINATED
PARTICLEBOARD DRILLING
The aim of the investigations was to determine the influence of the feed speed
during drilling on the multi-spindle drilling machine on the affluence height of the
machined laminated particleboards. It was noticed that the affluence height got
lower with the feed speed increase up to about 0.4 m/min, above this value the
affluence height was stable till the speed reached about 2 m/min and above this
feed speed value the affluence height became higher. The results of the investigation show that the optimal feed speed, i.e. the speed allowing to achieve the best
quality of drilling of particleboards covered with chosen edge bands, is the feed
speed in the range of 0.4–2 m/min.
Keywords: drilling, feed speed, laminated particleboard

Introduction
The contemporary development of techniques and technologies provides a wide
range of possibilities in terms of wood and wood-based material machining.
There are high-tech machines which give opportunity of high machining
efficiency. One of the limitations of the machining efficiency increase is the
necessity to obtain the proper quality. This proper quality can be achieved by
using proper technological parameters.
In most wood machining techniques the feed speed is the easiest technological parameter to be changed when a machining efficiency increase is needed.
In the case of chosen machining techniques, i.e. sawing or turning, the influence
of the feed speed on the machining quality is already known. But in the case of
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drilling the importance of the feed speed is more often ignored and the feed
speed value is increased to a maximum. The reason for this situation is the lack
of information about the influence of the feed speed during drilling on drilling
quality. Single, general publications concerning this matter describe the influence of the feed speed on the quality of particleboard drilling, but without any
reference to the most commonly used tools and machining techniques [Taylor,
Lemaster 2006]. This causes difficulties in applying investigation results to
industrial machining parameter adjustment.
The aim of the investigations was to determine the influence of the feed
speed during drilling on the multi-spindle drilling machine on the quality of
machined laminated particleboards measured as the machined material affluence
height.

Materials and methods
Machine
The machining was conducted on a typical industrial multi-spindle drilling
machine. The rotation speed of the spindles was about 2880 min-1. The movement of the working unit was caused by a pneumatic actuator. The following 10
feed speeds were chosen for investigations: 0.18, 0.27, 0.4, 0.6, 0.75, 0.92, 1.35,
1.99, 2.47, and 3.09 m/min. Two different depth of drilling were used as well:
5 and 30 mm. The feed direction (hole axis) was parallel to the wide surface of
the panel. Before machining a technical inspection of the machine was carried
out.
Tools
Two types of 8 mm diameter drills were used in the investigations:
− screw drill, with the centric spike, with pre-cutting edges placed on the main
cutting edge, one-material, with additional calibrating edge, with a screw grip
and the centric cone (D1);
− screw drill, with the centric spike, with pre-cutting edges placed on the
additional cutting edge, one-material, with additional calibrating edge, with
a cylindrical grip (D2).
The criterion for the selection of tools was the repeatability of the essential
parameters of the drill’s working section.
Material
Typical commercially-available particleboards with three different narrow
surface materials (edge bands) were used in the investigations:
− smooth, paper-based, 0.8 mm thick,
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− porous-like, paper-based, 0.3 mm thick,
− HPL, 0.7 mm thick.
The drilling of the narrow surface of the panel which was previously covered
with the above-mentioned edge band is not a common way in which particleboards are machined in industry. The reason for using such machining method
was on the one hand easier machining on the multi-spindle drilling machine, and
on the other hand improvement to the affluence height measuring. The height of
material affluence, in this research called the quality of drilling, was measured in
the passing light using the workshop microscope (fig. 1).

edge band surface
powierzchnia obrabianego materiału

Fig. 1. The idea of affluence height measurement
Rys. 1. Koncepcja pomiaru wysokości napływu

Results and discussion
The results of the 5 mm-depth drilling with D1 drill are shown in fig. 2. At
a slow feed speed (lower than 0.5 m/min) the height of the machined material
affluence for all machined surfaces is quite similar. And what can be interesting
the affluence height is lower as the feed speed increases up to about 1 m/min.
Above this feed speed value the height of the affluence increases (quality of
drilling becomes lower). The smallest influence of the feed speed on the
affluence height at 5 mm depth is observed for smooth edge band. The biggest
changes almost 0.6 mm of the affluence height are noticed for HPL edge band.
The influence of the feed speed changes during 30 mm-depth drilling with
D1 drill on the affluence height is shown in fig. 3. It can be seen that the
situation is similar to the results of drilling with the same drill to 5 mm depth. As
the feed speed increases up to about 1 m/min a lower affluence height can be
observed. Over this value the affluence height becomes higher. The smallest
changes of the affluence height are noticed for smooth edge band and the biggest
for HPL edge band. It should be pointed out that the quality (the value of the
affluence height) after machining with the highest feed speed is better for the
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smooth edge band than the quality of drilling of this material with the slowest
feed speed. It means that there is no necessity of keeping the feed speed slow; it
can be even better to increase the feed speed up to about 2.5 m/min. Also for
HPL edge band type the increase in the feed speed up to about 2 m/min can
improve the drilling quality.
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Wysokość napływu [mm]

Affluence height [mm]

0.8

smooth

0.7

gładka

0.6

porous-like

0.5

imitująca pory

0.4

HPL
HPL

0.3
0.2
0.1
0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Feed speed [m/min]
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Fig. 2. The dependence of the affluence height on the feed speed observed for D1
drill and the drilling depth of 5 mm
Rys. 2. Zależność wysokości napływu od prędkości posuwu dla wiertła D1 oraz głębokości
wiercenia 5 mm

The machined material affluence heights for the different feed speeds
when drilling with D2 drill to 5 mm depth are displayed in fig. 4. It is clearly
visible that after a small improvement of the drilling quality (low affluence
height) with the feed speed increase up to about 0.4 m/min the increase in the
affluence height can be observed for all investigated particleboard edge covers;
in this case the smallest affluence height changes are observed for HPL and the
highest for porous-like and smooth edge covers. It can be pointed out that the
highest values of the affluence height are similar for D1 and D2 types of drill
(less than 0.6 mm). It should be also mentioned that the quality of drilling of the
HPL edge band yields the best results in the range of the feed speed between
0.5 and 2 m/min.
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Fig. 3. The dependence of the affluence height on the feed speed observed for D1
drill and the drilling depth of 30 mm
Rys. 3. Zależność wysokości napływu od prędkości posuwu dla wiertła D1 oraz głębokości
wiercenia 30 mm
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Fig. 4. The dependence of the affluence height on the feed speed observed for D2
drill and the drilling depth of 5 mm
Rys. 4. Zależność wysokości napływu od prędkości posuwu dla wiertła D2 oraz głębokości
wiercenia 5 mm

60

Grzegorz KOWALUK, Waldemar SZYMAŃSKI, Piotr BEER

The results of drilling with D2 drills to 30 mm depth are shown in fig. 5.
According to this figure the affluence height initially decreases till the moment
when the feed speed reaches 0.4 m/min and above this value the affluence height
becomes higher for all investigated edge band types. The highest affluence
height after drilling was measured for porous-like edge band and the lowest for
HPL edge band. It can also be pointed out that the optimal affluence height can
be achieved at the feed speed between 0.4 and 2 m/min; above this feed speed
value the affluence height increase is observed.
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Fig. 5. The dependence of the affluence height on the feed speed observed for D2
drill and the drilling depth of 30 mm
Rys. 5. Zależność wysokości napływu od prędkości posuwu dla wiertła D2 oraz głębokości
wiercenia 30 mm

Looking at the above described results it can be noticed that the differences
between the drill types used in the research have no clear and significant influence on the affluence height of all machined edge bands. During drilling of
smooth edge band a higher affluence height for D2 drill type was observed.
When porous-like edge band was machined no significant influence of the drill
type on the affluence height was found. The higher affluence height for D1 drill
was observed when drilling HPL. Therefore the above-mentioned results do not
allow affirmation as to what is the influence of the drill type on the affluence
height. According to Taylor and Lemaster [2006] there is a strong correlation
between the drill type and the quality of a hole entry and exit edge quality. This
remark can be explained by the fact that totally different types of drills were
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used in Taylor and Lemaster [2006] investigations: saw tooth Forstner bit,
standard Forstner drill bit, standard twist drill, brad point drill. The results
achieved by the above-mentioned scientists confirm also a decrease in the
quality of drilling when the feed speed exceeds 2.5–3 m/min. A local decrease in
the quality of drilling, when the rotation speed is constant and the feed speed is
below 0.4 m/min, can be caused by too small force parallel to feed direction
which is the result of the feed speed. If this force is too small the machined
material is torn-off and the created chip is incorrect. With an increase of the feed
speed up to 0.4 m/min the force parallel to feed speed increases as well and
machined material is pressed during cutting and the created chip is more correct.
To confirm this notion additional investigations are needed, including theoretical
modelling.

Conclusions
The research conducted shows that from the affluence height perspective there is
an optimal feed speed during drilling for all investigated edge band types and for
both drill types used. This optimal feed speed range is between 0.4 and 2 m/min.
It is worth stressing that reducing the feed speed below 0.4 m/min during drilling
leads to an affluence height increase. At the same time an increase in the feed
speed over 2 m/min causes a drilling quality decrease (higher affluence height).
Therefore it can be recommended to increase the feed speed in the abovementioned range to achieve high drilling efficiency with the optimal machining
quality.
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WSTĘPNA IDENTYFIKACJA WPŁYWU PRĘDKOŚCI POSUWU
NA WYBRANE EFEKTY WIERCENIA PŁYT WIÓROWYCH
LAMINOWANYCH

Streszczenie
Celem badań było określenie wpływu prędkości posuwu, podczas wiercenia na wiertarce
wielowrzecionowej, na wysokość napływów obrabianego materiału powstających po obróbce. Zbadano płyty wykończone trzema różnymi typami taśm obrzeżowych. Stwierdzono, iż
wysokość napływu obrabianego materiału jest mniejsza przy wzroście prędkości posuwu do
wartości 0,4 m/min, powyżej tej wartości do 2 m/min stabilizuje się, natomiast po jej przekroczeniu powstają napływy o większej wysokości. Wyniki badań wykazały, iż optymalną
prędkością posuwu przy wierceniu jest przedział wartości od 0,4 do 2 m/min.
Słowa kluczowe: wiercenie, prędkość posuwu, płyta wiórowa laminowana

DREWNO – WOOD 2008, vol. 51, nr 180

Hanna WRÓBLEWSKA, Zofia OWCZARZAK1

Z BADAŃ NAD SKŁADEM CHEMICZNYM OBIEKTÓW
DREWNIANYCH Z KOPALNI SOLI W WIELICZCE
W sześciu próbkach zasolonego drewna z kopalni soli w Wieliczce oznaczono
zawartość strukturalnych (lignina, celuloza i pentozany) i ubocznych składników
drewna (substancje rozpuszczalne w wodzie, mieszaninie etanolu z benzenem,
1-procentowym roztworze NaOH, popiół) oraz pH. Badane obiekty pozostawały
w podziemiach kopalni od ~50 do ~400 lat. Reprezentowały drewno bukowe,
jodłowe i sosnowe. Różniły się zabarwieniem od czarno-brązowego do lekko zszarzałej barwy naturalnego drewna i stanem zachowania (struktura zwarta lub
drewno kruche, zdegradowane). W drewnie badanych próbek stwierdzono wysoką
zawartość popiołu (8,93–39,40%), substancji rozpuszczalnych w wodzie (11,17–
71,97% i w roztworze wodorotlenku sodu (21,14–83,26%). Kwasowość badanego
drewna była niska (pH w granicach od 1,95 do 5,28). Zawartość ligniny nie wykazała różnic w porównaniu z drewnem współczesnym, a zawartość celulozy była
niższa (19,16–39,55%) niż w drewnie współczesnym tylko dla próbek silnie przebarwionych i zdegradowanych wskutek nasycenia związkami żelaza.
Słowa kluczowe: zasolone drewno, skład chemiczny, lignina, celuloza, popiół,
kopalnia soli w Wieliczce

Wstęp
Trzydzieści lat temu (8 września 1978 roku) Zabytkowa Kopalnia Soli „Wieliczka” – jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy od średniowiecza do XX wieku – została wpisana na I Listę Światowego Dziedzictwa
Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. Z uznaniem spotkały się oryginalne
wyrobiska kopalni (chodniki, pochylnie, szyby, komory eksploatacyjne) o łącznej długości około 300 km, usytuowane na 9 poziomach sięgających głębokości
327 m, ilustrujące wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej w poszczególnych
epokach historycznych.
Hanna WRÓBLEWSKA, Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska
e-mail: H_Wroblewska@itd.poznan.pl
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O wielkości i doniosłości kopalni soli w Wieliczce świadczy nazwa, którą
nosiła już w średniowieczu: Magnum Sal – Wielka Sól. W wieku XVI żupa
wielicka była już jednym z największych przedsiębiorstw ówczesnej Europy.
Od początku istnienia kopalni drewno było podstawowym materiałem
konstrukcyjnym, służącym do zabezpieczania wyrobisk przed zawaleniem,
a także wykorzystywanym w wyrobie potężnych machin górniczych, środków
transportu, opakowań, sprzętów i obiektów kultu religijnego (kaplic i ołtarzy).
Przez setki lat działania kopalni spoczęły w niej całe lasy. Bale drewniane
(początkowo jodłowe i świerkowe, a później sosnowe) służyły do budowy kaszt,
którymi podpierano stropy pustek (komór), powstających po wydobyciu
soli, oraz do stemplowania chodników, a także obudowy szybów i pochylni.
W średniowieczu górnicy spuszczali się do kopalni na linach uplecionych z łyka
lipowego, które później zastąpiły drewniane drabiny i schody.
Urobek solny, którym były przede wszystkim bryły solne w formie walca
o masie dochodzącej do 1070 kg, zwane bałwanami, oraz mniejsze, zwane
mediakami, fortalami i jatecznikami, a także beczki z drobną i miałką solą
(stochmalką) transportowano na drewnianych szlafach (saniach) lub wózkach
kopalnianych nazywanych przez górników „psami”. Ulepszony w XIX wieku
typ wózka do transportu beczek nosił miano „psa węgierskiego”. Do napełniania
solą beczek z drewna jodłowego lub sosnowego używano drewnianych łopat
i ubijaków. W drewnianych wózkach skrzyniowych (skrzyniach) przewożono do
szybów wydobywczych cebrówkę (sól w bryłkach) i rum solny (najpośledniejszy gatunek mocno zanieczyszczonej soli) [Długosz 1958].
Do transportu urobku solnego na powierzchnię stosowano początkowo
kołowroty wyciągowe, koła odciągające i urządzenia hamulcze napędzane siłą
mięśni ludzkich, z czasem zastąpione kieratami typu polskiego i saskiego
o napędzie konnym. Do ujarzmiania wód kopalnianych służyły pompy, koła
czerpakowe, tamy i rynny odwadniające. Wszystkie te urządzenia i obiekty
zbudowane były z drewna. Tylko niezbędne okucia i wzmocnienia wykonywano
z żelaza [Długosz 1958; Charkot 2009].
Obecnie bogata kolekcja drewnianych machin wyciągowych i różnego
rodzaju narzędzi i sprzętów górniczych odzyskanych ze starych wyrobisk jest
częścią podziemnej ekspozycji Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka (III poziom kopalni na głębokości 135 m).
Zadaniem Muzeum Żup Krakowskich, obok działalności kulturalnohistorycznej i edukacyjnej, jest utrzymanie w bezpiecznym stanie wyrobisk
górniczych i znajdujących się w nich zabytkowych eksponatów. Wyrobiska
nieustannie narażone są na wzmożone ciśnienie górotworu i napór wód kopalnianych [Długosz 1958; Gawlikowski, Olszewski 2008]. Drewno konstrukcyjne
i przedmioty drewniane znajdujące się w podziemiach kopalni stopniowo
ulegają nasyceniu solą kamienną. Narażone są także na działanie przenoszonych
z zewnątrz mikroorganizmów, na wpływy zmiennej temperatury i wilgotności
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oraz destrukcyjne działanie soli, zwłaszcza w obszarach styku drewna z żelazem
[Kozłowski 1996; Bis, Marcinkowska 2003; Kiciński 2004; Fojutowski,
Kropacz, Zabielska-Matejuk 2009].
Uważano, że sól kamienna w połączeniu z warunkami panującymi w kopalni
(w miarę stabilne warunki wilgotnościowo-termiczne), zwłaszcza w dawnych
czasach (ograniczony ruch turystyczny i związane z nim oddziaływanie
czynników zewnętrznych na środowisko podziemne) ma konserwujący wpływ
na drewno. I właśnie konserwującej właściwości soli kamiennej przypisywano
dobry stan wielu przedmiotów drewnianych, które po dziesiątkach i setkach lat
znajdowane były, i nadal są, w starych wyrobiskach kopalnianych [Kiciński
2004]. Badania zasolonego drewna z kopalni, podjęte w 2007 roku z inicjatywy
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, miały służyć zweryfikowaniu tych
poglądów oraz poznaniu rzeczywistego stanu zdrowotnego zasolonego drewna
pochodzącego z wielickiej kopalni. Ich wyniki mają służyć w przyszłości
działaniom konserwatorskim, które powinny być podejmowane dla utrzymania
w dobrym stanie zarówno eksponatów, jak i całego obiektu: kopalni i muzeum.

Cel pracy
Bezpośrednim celem przeprowadzonych badań było poznanie składu chemicznego nasyconego solą kamienną (NaCl) drewna z kopalni soli w Wieliczce.
Pośrednim celem badań była ocena wpływu zasolenia drewna w warunkach
panujących w kopalni na stan jego zachowania.

Materiały i metody badań
Próbki do badań zostały udostępnione przez Muzeum Żup Krakowskich. Były to
fragmenty przedmiotów używanych w kopalni kilkadziesiąt lub kilkaset lat
temu. Próbki pochodziły z wózka kopalnianego „psa węgierskiego” (XIX w.),
z wózka kopalnianego skrzyniowego (XIX w.), z beczki z początku XX wieku,
z obudowy komory „Michał Saurau” (prawdopodobnie z XVII w.) i z wałka
(wyrzynka strzały) z lat sześćdziesiątych XX wieku, znalezionego w soli
miałkiej. Wiek badanych przedmiotów oceniony został przez pracowników
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka na podstawie zapisów historycznych
(czas eksploatacji miejsc, z których pochodziły próbki) i wiedzy o typach
i konstrukcji urządzeń i sprzętów stosowanych w danej epoce.
Próbki poddano badaniom organoleptycznym (barwa, struktura powierzchni,
stan zachowania drewna), anatomicznym (taksonomicznym, oznaczenie gatunku
drewna) i chemicznym (oznaczenie zawartości głównych i ubocznych składników drewna).
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Badania taksonomiczne zasolonego drewna
Klocki o wymiarach 2 × 2 × 3 cm, wycięte z próbek badanego drewna, moczono
w 70-procentowym alkoholu etylowym w celu zmiękczenia drewna przed jego
skrawaniem na mikrotomie saneczkowym. Preparaty anatomiczne osuszano
roztworami alkoholu etylowego i rozjaśniano benzenem. Oględziny makroskopowe dokonywane były zarówno okiem nieuzbrojonym, jak i przy zastosowaniu
mikroskopu binokularowego na światło odbite w powiększeniu 12-, 19,2i 48-krotnym. Obserwacje mikrostruktury drewna prowadzono przy użyciu
mikroskopu optycznego na światło przechodzące przy powiększeniu 80i 320-krotnym, na poprzecznym [Q] przekroju autonomicznym oraz dwóch
wzdłużnych: promieniowym [R] i stycznym [T]. Gatunki badanych próbek
drewna identyfikowano na podstawie zbioru wzorcowych próbek i preparatów
mikroskopowych drewna gatunków krajowych i europejskich (ksyloteka) oraz
literatury [Filutowicz, Kużdowicz 1951; Grosser 1977; Grosser, Teetz 1985;
Krzysik 1978; Wagenführ, Scheiber 1985].
Badania chemiczne zasolonego drewna
W badanych próbkach drewna oznaczono według Prosińskiego [1984] zawartość:
− substancji ekstrakcyjnych metodą Soxhleta (mieszanina etanol – benzen 1:1),
− substancji rozpuszczalnych w zimnej i gorącej wodzie,
− substancji rozpuszczalnych w 1-procentowym roztworze NaOH,
− ligniny Klasona (metodą Tappi),
− celulozy (metodą Seiferta),
− pentozanów (metodą Tollensa),
− substancji mineralnych (popiołu) w temperaturze 600 ±20°C.
W badanych próbkach oznaczono także wilgotność względną i odczyn drewna
(pH) metodą Graya (1g trocin drzewnych o uziarnieniu 0,25–0,5 mm zalewano
5 ml wody destylowanej i po 20 minutach dokonywano pomiaru pH stosując
pehametr z elektrodą kombinowaną).
Przygotowanie materiału do badań chemicznych
Próbki drewna, po usunięciu metalowych okuć, jeśli takie były, pocięto na pile
tarczowej na klocki, które zmielono w młynie nożowym na drobne trociny.
Do oznaczenia składu chemicznego drewna odsiano frakcję o wielkości ziaren
0,5–1,0 mm.
Substancje ekstrakcyjne i pentozany oznaczono w materiale wyekstrahowanym wstępnie zimną wodą (pozbawionym soli), a ligninę i celulozę
oznaczono w materiale wyekstrahowanym zimną wodą i mieszaniną etanolowobenzenową.
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Substancje rozpuszczalne w 1-procentowym NaOH oraz popiół oznaczono
dwukrotnie: w materiale wyjściowym (bezpośrednio po rozdrobnieniu) oraz
w materiale wyekstrahowanym wstępnie zimną wodą.

Wyniki badań i ich omówienie
Badania organoleptyczne
Próbki zasolonego drewna z wielickiej kopalni różniły się barwą od prawie
czarnej (zniszczone drewno z wózka kopalnianego – próbka nr 1) po lekko zszarzałą barwę naturalnego drewna (wałek sosnowy – próbka nr 6) oraz strukturą
drewna od zwartej (próbki nr 5 i 6 – beczka i wałek sosnowy) po zmurszałą
(próbki 1 i 4 – „pies węgierski” i obudowa komory). Powierzchnia próbek
pokryta była białym nalotem solnym lub wyraźnymi kryształami soli (tabela 1,
rys. 1).
Tabela 1. Opis badanych próbek zasolonego drewna z kopalni soli w Wieliczce
Table 1. Description of tested samples of saline wood from the salt mine in Wieliczka
Nr

Badany obiekt

Opis próbki

no.

Tested object

Description of the sample

1

2

3

Zniszczone fragmenty wózka
kopalnianego – „psa węgierskiego” – XIX w.*
Buk pospolity

Drewno w wielu kawałkach, czarno-brązowe, bardzo
kruche, wyczuwalne kryształki soli. Ślady po okuciach
żelaznych.

1

Fagus silvatica L.
Degraded parts of mine cart –
“Hungarian dog” – 19th century*
Red beech
Fagus silvatica L.
2

Wózek kopalniany – „pies
węgierski” – XIX w.* fragment
belki podwozia
Buk pospolity
Fagus silvatica L.
Mine cart – “Hungarian dog” –
19th century* fragment of chassis
beam
Red beech
Fagus silvatica L.

Wood in many pieces, black-brown, very brittle, one can
feel salt crystals. Marks left by iron fasteners.

Belka o jednym końcu gładko uciętym; drugi koniec
zniszczony, czarny, spękany; drewno szorstkie
o średnim zasoleniu powierzchniowym, kolor wnętrza
szary z ciemnymi plamami przy spękaniach na styku
osadzonego w drewnie metalowego okucia. Czarne
ślady po usuniętych okuciach.
Beam with one end smoothly cut off. The other end is
degraded, black, cracked. The wood is rough and its
surface salinity is medium. Its inner colour is grey with
dark stains beside cracks at the meeting point of wood
and metal fastener fixed into the wood. Black marks left
by removed fasteners.
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Tabela 1. c.d.
Table 1. Continued
1
3

4

5

6

2

3

Wózek kopalniany – skrzynia –
XIX w.*
Jodła pospolita

Fragment grubej belki – część skrzyni – drewno ciemno brązowe, z silnym nalotem soli, ciężkie
z wyraźnymi śladami po żelaznych okuciach.

Abies alba Mill.
Mine cart – box – 19th century*
European fir
Abies alba Mill.

Fragment of a thick beam – part of the cart box – dark
brown wood with rich layer of salt, heavy and with clear
marks left by iron fasteners.

Fragment obudowy komory –
XIX w.* Komora „Michał
Saurau”
Sosna zwyczajna

Odłupane, nieregularne, fragmenty zniszczonej obudowy komory. Powierzchnia drewna szorstka od
kryształów soli. Barwa drewna – jasny brąz. Drewno
lekkie i kruche z objawami rozkładu.

Pinus sylvestris L.
Fragment of chamber casing –
19th century*
“Michał Saurau” chamber
Scots pine
Pinus sylvestris L.

Split off, irregular fragments of damaged chamber casing.
Salt crystals make the surface of wood rough. The wood
colour is light brown. The wood is light and brittle with
signs of decay.

Fragment denka beczki –
początek XX w.*
Sosna zwyczajna

Pół denka beczki - drewno o szorstkiej powierzchni –
dobrze wyczuwalne kryształki soli, kolor naturalnego
postarzonego drewna.

Pinus sylvestris L.
Fragment of a barrel bottom –
beginning of the 19th century*
Scots pine
Pinus sylvestris L.

A half of the barrel bottom – wood of rough surface – one
can clearly feel salt crystals, colour of natural aged
wood.

Wyrzynek strzały z obudowy
chodnika; lata 60. XX wieku.*
Sosna zwyczajna

Wyrzynek okorowany; znaleziony w soli miałkiej.
Drewno o szorstkiej powierzchni – wyczuwalne
kryształki soli, kolor drewna naturalny, powierzchnia
jasno-szara z białym nalotem soli.

Pinus sylvestris L.
Cut off piece of the stem from the
gallery casing; 1960s*
Scots pine
Pinus sylvestris L.

Cut out piece without bark found in powdered salt. The
surface of wood is rough – one can feel salt crystals,
wood of natural colour, the surface is light grey with
white layer of salt.

* Wiek próbek został oszacowany przez pracowników Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka.
* The age of samples was estimated by the employees of the Museum of Cracovian Mines Wieliczka.

Trzy spośród badanych próbek drewna pochodziły z wózków kopalnianych
(„pies węgierski” i skrzynia), w których drewno łączone było okuciami
żelaznymi. Ciemna barwa tych próbek wywołana była związkami żelaza, które
powstały w procesie korozji żelaznych okuć.
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1. Zniszczone fragmenty wózka kopalnianego
– „psa węgierskiego”, drewno liściaste (buk)
XIX w.
Damaged parts of the mine cart –“Hungarian
dog”, hardwood (beech) 19th century

3. Fragment wózka kopalnianego zwanego
skrzynią, drewno jodłowe, XIX w.

Part of the mine cart called box, fir wood 19th
century

5. Fragment denka beczki do pakowania soli
miałkiej, drewno sosnowe, początek XX w.
Part of a bottom of a barrel for packaging of
powdered salt, pine wood, beginning of the
20th century
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2. Belka z wózka kopalnianego – „psa
węgierskiego”, drewno bukowe, XIX w.
Beam from the mine cart – “Hungarian dog”,
beech wood 19th century

4. Fragmenty obudowy komory „Michał
Saurau”, drewno sosnowe, prawdopodobnie
wiek XVII
Parts casing of “Michał Saurau” chamber, pine
wood, probably 17th century

6. Wyrzynek pnia sosnowego, lata sześćdziesiąte XX w.
Cut out part of pine stem, 1960s

Rys. 1. Fotografie poddanych badaniom obiektów drewnianych z kopalni soli
w Wieliczce
Fig. 1. Photographs of tested wooden objects from the salt mine in Wieliczka
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Badania taksonomiczne
Na podstawie makro- i mikroskopowych obserwacji stwierdzono, że badane
próbki zasolonego drewna z kopalni soli w Wieliczce należały do trzech różnych
gatunków – buka, sosny i jodły.
Oznaczenie botaniczne próbek nr 1 i 2 (tabela 1):
gromada: Angiospermatophyta (okrytozalążkowe), klasa: Dicotyledonopsida
(dwuliścienne), rodzina: Fagaceae (bukowate), rodzaj: Fagus – (buk), gatunek: Fagus silvatica L. – buk pospolity.
Oznaczenie botaniczne próbki nr 3 (tabela 1):
gromada: Gymnospermatophyta (nagozalążkowe), klasa: Conipheropsida
(iglaste), rodzina: Pinaceae (sosnowate), rodzaj: Abies (jodła), gatunek:
Abies alba Mill. (jodła pospolita), znany synonim: Abies pectinata D.C.
Oznaczenie botaniczne próbek nr 4, 5 i 6 (tabela 1):
gromada: Gymnospermatophyta (nagozalążkowe), klasa: Conipheropsida
(iglaste), rodzina: Pinaceae (sosnowate), rodzaj: Pinus (sosna), podrodzaj:
Diploxylon, gatunek: Pinus sylvestris L. (sosna zwyczajna).
Z literatury przedmiotu wynika, że oznaczone gatunki drewna powszechnie
stosowane były w kopalni soli w Wieliczce. Zwłaszcza jodła używana była
przed świerkiem i sosną jako drewno konstrukcyjne do budowy umocnień
kopalnianych, a buk, jodła i sosna do wyrobu sprzętów, maszyn i środków
transportu [Długosz 1958; Charkot 2009; Szychowska-Krąpiec 2003a, b].
Badania składu chemicznego drewna zasolonego
Zawartość poszczególnych składników w próbkach drewna zasolonego zestawiono w tabeli 2 i pokazano na rys. 2.
Wilgotność względna materiału przygotowanego do badań chemicznych
wahała się w granicach 6,97–8,43% (tabela 2). Drewno było w stanie powietrzno-suchym.
W porównaniu ze współczesnym drewnem gatunków liściastych i iglastych,
które zawiera około 0,2–0,4% popiołu [Prosiński 1984; Fengel, Wegener 1989],
wszystkie badane próbki drewna z kopalni soli w Wieliczce charakteryzowały
się kilkunastokrotnie wyższą zawartością substancji mineralnych (popiołu),
oznaczonych jako pozostałość po prażeniu w temperaturze 600°C (tabela 2,
rys. 3). Najwyższą zawartość popiołu (39,40%) stwierdzono w próbce drewna
jodłowego pochodzącego z wózka skrzyniowego (skrzyni) (próbka 3). Blisko
32% popiołu zawierało bukowe drewno z oznakami silnego rozkładu („pies
węgierski” – próbka 1), a ponad 20% drewno bukowe dobrze zachowane
o zwartej strukturze („pies wegierski” – próbka 2). Spośród próbek drewna
sosnowego obudowa zawierała 27,97% popiołu, denko beczki 14,24%, a wałek
sosnowy, najkrócej (~50 lat) przebywający w kopalni – 8,93%.
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Rys. 2. Zawartość substancji rozpuszczalnych w zimnej wodzie oraz zawartość
substancji rozpuszczalnych w 1-procentowym roztworze NaOH i popiołu przed i po
ekstrakcji zimną wodą w próbkach drewna zasolonego z Wieliczki
Fig. 2. The content of substances soluble in cold water and substances soluble in 1%
solution of NaOH as well as the content of ash before and after extraction with cold water,
in samples of saline wood from Wieliczka

Drewno, które przez dziesiątki, a może i setki lat, znajdowało się w środowisku kopalni soli przesycone jest pozyskiwanym tam minerałem – halitem
(NaCl). Zborowska i Prądzyński [2009] w drewnie z Wieliczki stwierdzili 5,2%
sodu. Chlorek sodu jest zatem przyczyną tak wysokiej zawartości substancji
mineralnych w drewnie próbek. Związek ten łatwo rozpuszcza się w wodzie,
stąd wysoka zawartość substancji rozpuszczalnych w zimnej wodzie w badanych
próbkach (tabela 2). Drewno z kilku badanych obiektów (skrzynia, wyrzynek
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sosnowy, denko beczki i obudowa sosnowa) zawierało niemal identyczną zawartość substancji rozpuszczalnych w zimnej wodzie (kolejno: 39,12, 31,40, 14,60
i 9,35%) jak substancji mineralnych (39,40, 27,97, 14,24 i 8,93% odpowiednio)
(tabela 2, rys. 2). Po wyekstrahowaniu drewna tych próbek zimną wodą, zawartość popiołu spadła w drewnie wyrzynka z 8,93 do 0,29%, w drewnie beczki
z 14,24 do 0,62%, w drewnie obudowy z 27,97 do 1,62%, a w drewnie skrzyni
z 39,40 do 14,31%. W obu próbkach drewna z „psa węgierskiego” zawartość
substancji rozpuszczalnych w zimnej wodzie była wyższa niż zawartość popiołu.
Różnica wynosiła 18,36% dla drewna zniszczonego (próbka 1) i 11,80% dla
drewna dobrze zachowanego (próbka 2). Zawartość popiołu w tych próbkach po
wstępnym wyekstrahowaniu drewna zimną wodą spadła z 31,75 do 23,38% dla
próbki 1 oraz z 20,63 do 9,82% dla próbki 2. Zauważono, że wysoka zawartość
substancji mineralnych w drewnie, z którego usunięto sól w procesie ekstrakcji
zimną wodą dotyczyła próbek pobranych z wózków kopalnianych, które wykazywały cechy drewna przebarwionego związkami żelaza wskutek korozji okuć.
Zborowska i Prądzyński [2009] wykazali, że tak przebarwione drewno z wielickiej kopalni zawierało żelazo w ilości 2,5% we wnętrzu próbki i 5,9%
w zewnętrznych warstwach. Sole chlorkowe, w tym chlorek sodu, aktywizują
procesy elektrochemicznej korozji żelaza, w wyniku której powstają wodorotlenek żelaza i uwodniony tlenek żelaza, które cechuje słaba rozpuszczalność
w wodzie. Związki te wraz z solą przesyciły drewno badanych obiektów i mogły
przyczyniać się do przyspieszania destrukcji drewna (silnie zniszczone drewno
próbki 1), a także komplikować przebieg i ocenę analizy chemicznej.
Zawartość substancji rozpuszczalnych w gorącej wodzie była we wszystkich
badanych próbkach wyższa od zawartości substancji rozpuszczalnych w zimnej
wodzie i wahała się od 11,17% dla wyrzynka sosnowego do 71,97% dla
zdegradowanego drewna bukowego z wózka kopalnianego (tabela 2).
W próbkach drewna przebarwionego związkami żelaza zaobserwowano
duże różnice między zawartością substancji rozpuszczalnych w zimnej i gorącej
wodzie, które wynosiły 21,86% dla próbki 1 („pies węgierski” – drewno zdegradowane), 12,22% dla próbki 2 („pies węgierski” – drewno w dobrym stanie)
i 8,61% dla próbki 3 (skrzynia). Różnice w zawartości substancji rozpuszczalnych w zimnej i gorącej wodzie dla pozostałych próbek drewna wynosiły od 1,82% dla wyrzynka sosnowego do 3,5% dla obudowy sosnowej.
W wodzie zimnej i gorącej rozpuszczają się występujące w drewnie substancje mineralne, barwniki, garbniki, pektyny i cukry. We współczesnym drewnie
liściastym i iglastym zawartość tych substancji nie przekracza kilku procent
[Fengel, Wegener 1989; Prosiński 1984]. W drewnie pochodzącym z kopalni
soli w Wieliczce, zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie przekraczała
te wartości nawet kilkanaście razy (tabela 2).
W próbkach drewna zasolonego stwierdzono również znaczny przyrost
substancji rozpuszczalnych w 1-procentowym ługu sodowym (hemiceluloz)
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(tabela 2). Największy wzrost w stosunku do współczesnego drewna liściastego,
które zawiera ~20% tych substancji wystąpił w drewnie bukowym ze zniszczonych fragmentów „psa wegierskiego” (83,26%). Kolejno – 55,69% substancji
rozpuszczalnych w 1-procentowym NaOH zawierało jodłowe drewno skrzyni
i bukowe drewno z dobrze zachowanego „psa węgierskiego” – 47,26%. Najmniejsza zawartość substancji rozpuszczalnych w 1-procentowym NaOH wystąpiła w drewnie wyrzynka sosnowego – 21,14%. Wysoka zawartość substancji
rozpuszczalnych w 1-procentowym ługu sodowym w drewnie archeologicznym
informuje o zaawansowaniu procesu rozkładu drewna. W słabych alkaliach
rozpuszczają się bowiem nie tylko hemicelulozy, ale także fragmenty odbudowy
celulozy i ligniny [Fengel, Wegener 1989; Hedges 1999; Prosiński 1984; Wróblewska 1999]. Wysoka zawartość ekstraktu alkalicznego przy spadku zawartości
celulozy i pentozanów wskazuje według Hoffmanna [1981] na utratę przez
drewno spójności strukturalnej. Aby ocenić wpływ soli zawartej w drewnie na
wyniki zawartości związków rozpuszczalnych w wodorotlenku sodu, zbadano
zawartość tych substancji w drewnie przed i po ekstrakcji zimną wodą (rys. 2,
3). W drewnie wyekstrahowanym zimną wodą zawartość substancji rozpuszczalnych w 1-procentowym NaOH była mniejsza dla wszystkich badanych
próbek niż w drewnie, którego nie poddano ekstrakcji. W próbce 1 różnica
wynosiła 14,02%, w próbce 2 – 3,41%, w próbce 3 – 22,72%, w próbce
4 – 19,47%, a w piątej i szóstej kolejno 13,88% i 9,40%. Dla dwóch ostatnich
próbek różnice te są bardzo zbliżone do różnic w zawartości popiołu w drewnie
przed i po ekstrakcji zimną wodą (13,62 i 8,64% odpowiednio) (rys. 3).
Zawartość pentozanów oznaczono w drewnie wstępnie wyekstrahowanym
zimną wodą, czyli teoretycznie pozbawionym soli. W tak przygotowanym drewnie z wózka bukowego stwierdzono niską zawartość pentozanów w porównaniu
ze współczesnym drewnem bukowym (~22%) [Fengel, Wegener 1989; Prosiński
1984]. Wynosiła ona 2,62% w próbce drewna zdegradowanego i 12,76%
w próbce drewna dobrze zachowanego (tabela 2). Zawartość pentozanów
w drewnie jodłowej skrzyni wynosiła 4,06% i była niższa niż w drewnie jodły
współczesnej (16,72%). Pozbawione soli drewno obudowy sosnowej zawierało
tylko 6,92% pentozanów, a w drewnie beczki sosnowej i wyrzynka sosnowego
zawartość pentozanów była na poziomie współczesnego drewna sosnowego
i wynosiła kolejno 12,20 i 11,68% (tabela 2) [Fengel, Wegener 1989; Prosiński
1984].
Zawartość ligniny w pochodzącym z wielickiej kopalni drewnie liściastym
(buk) i iglastym (jodła, sosna) była zbliżona do zawartości tego składnika
w drewnie współczesnym i wynosiła dla „psa węgierskiego” z drewna bukowego 23,35%, dla wózka typu skrzynia z drewna jodłowego 25,67%, a dla obiektów z drewna sosnowego od 26,56 do 28,66%. Tylko w próbce 2 (buk) zawartość ligniny była niższa niż w drewnie współczesnym i wynosiła 19,88%.
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Rys. 3. Różnice w zawartości popiołu i substancji rozpuszczalnych w 1-procentowym NaOH w drewnie z Wieliczki przed i po ekstrakcji zimną wodą
Fig. 3. Difference in the content of ash and substances soluble in 1% NaOH in the wood
from Wieliczka before and after extraction with cold water

Zawartość celulozy, oznaczonej metodą Seiferta w wyekstrahowanym wodą
i mieszaniną etanolowo-benzenową drewnie z kopalni soli w Wieliczce, była
niższa niż we współczesnym drewnie liściastym i iglastym dla próbek drewna
bukowego i jodłowego przebarwionego związkami żelaza i wynosiła 19,16% dla
próbki 1 (drewno bukowe zdegradowane), 39,55% dla próbki 2 (buk w dobrym
stanie) oraz 39,20% dla próbki 3 (drewno jodły). W próbkach drewna sosnowego z Wieliczki zawartość celulozy nie odbiegała od zawartości tego składnika
w drewnie sosny współczesnej i wynosiła 51,57% dla obudowy sosnowej,
48,11% dla beczki sosnowej oraz 48,77% dla wyrzynka sosnowego.
Badania wykazały, że zawartość strukturalnych składników drewna –
celulozy, ligniny i pentozanów – w wielickim drewnie nie różniła się wyraźnie
od zawartości tych składników w drewnie współczesnym, pod warunkiem,
że drewno nie miało kontaktu z żelazem (tabela 2). Wyniki te są zbieżne
z wynikami badań zasolonego drewna z Wieliczki uzyskanymi przez Zborowską
i Prądzyńskiego [2009].
Substancje wyekstrahowane mieszaniną etanolowo-benzenową z badanych
próbek drewna po uprzednim usunięciu soli zimną wodą stanowiły od 0,5 do
6,4% suchej masy wyekstrahowanego drewna (tabela 2).
Odczyn drewna jest indykatorem zmian destrukcyjnych zachodzących
w drewnie pod wpływem mikroorganizmów, bakterii, promieniowców i grzybów. Waha się on od kwaśnego do silnie zasadowego w zależności od stadiów

Z badań nad składem chemicznym obiektów drewnianych z kopalni soli w Wieliczce

77

rozkładu i aktywności enzymatycznej mikroorganizmów [Hoffmann 1981;
Fengel, Wegener 1989; Hedges 1999]. W omawianych badaniach odczyn próbek
zasolonego drewna tak liściastego, jak i iglastego, był kwaśny. Najniższą wartość pH = 1,95 stwierdzono w próbkach zasolonego drewna bukowego, które
uległo wyraźnej destrukcji. Dla próbki drewna bukowego, dobrze zachowanego,
wartość pH = 3,10, dla drewna z skrzyni jodłowej pH = 3,23 a dla drewna
z obudowy sosnowej pH = 3,87. Wartości te były niższe niż dla współczesnego
drewna sosny, gdzie pH = 5,1, jodły, gdzie pH = 4,5 i buka, gdzie pH = 4,9.
Wartości pH dla drewna z beczki sosnowej i wyrzynka sosnowego wynosiły
odpowiednio 5,28 i 5,16 i były porównywalne z wartościami pH podawanymi
dla współczesnego drewna sosnowego (pH = 5,1) [Prosiński 1984; Fengel,
Wegener 1989].
Zestawienie wartości pH badanych próbek drewna z obrazami mikroskopii
skaningowej, która ujawniła w próbkach drewna z kopalni wielickiej strzępki
i zarodniki grzybów (rys. 4), mogą sugerować wstępną fazę destrukcyjnego
działania mikroorganizmów na zasolone drewno (stadium spadku pH) [Fojutowski, Kropacz, Zabielska Matejuk 2009; Wróblewska, Owczarzak 2009].
Spośród badanych próbek zasolonego drewna z kopalni soli w Wieliczce
tylko w drewnie bukowym, pochodzącym ze zniszczonych fragmentów „psa
węgierskiego” z XIX wieku, stwierdzono utratę spójności strukturalnej na podstawie zmiany barwy, wysokiej zawartości ekstraktu alkalicznego (69,24%),
niskiej zawartości pentozanów (2,62%) i celulozy (19,16%) oraz niskiej wartości
pH = 1,95. Cechy rozkładu drewna zanotowano także w szacowanym na XIX
wiek drewnie jodłowym wózka zwanego skrzynią i w drewnie dobrze zachowanych fragmentów „psa węgierskiego”.
Obudowa sosnowa komory „Michał Saurau”, pochodząca z XVII wieku,
organoleptycznie wykazywała cechy drewna, które uległo poczatkowej destrukcji. O takim stanie drewna obudowy świadczyła również niska wartość
pH = 3,87 oraz niska, jak na drewno sosnowe, zawartość pentozanów (6,92%).
Wysoka zawartość celulozy (51,57%) w tym drewnie i prawidłowa zawartość
ligniny (26,56%) mogły świadczyć o dobrze zachowanej strukturze drewna
zakonserwowanego solą, której zawartość sięgała prawie 28%.
Próbki drewna sosnowego – denko beczki z XIX wieku i wyrzynek sosny
z lat 60. XX wieku – zachowały się w bardzo dobrym stanie w warunkach kopalni. Od zdrowego współczesnego drewna sosnowego różniły się tylko zwiększoną zawartością substancji mineralnych, które całkowicie można było wypłukać zimną wodą. Drewno w czasie przebywania w kopalni uległo jedynie nasyceniu chlorkiem sodu.
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A – Obudowa komory ,,Mayer Dolny”/

B – Obudowa komory ,,Mayer Dolny”/

Chamber “Mayer Dolny” casing (fir);
podziałka/graduation = 20µm

Chamber “Mayer Dolny” casing (fir);
podziałka/graduation = 10µm

C – Koło kieratu (jodła)/Treadmill wheel (fir);
podziałka/graduation = 30µm

D – Koło kieratu (jodła)/Treadmill wheel (fir);
podziałka/graduation = 20µm

E – Zniszczone fragmenty „psa węgierskiego”
(grab)/Deteriorated parts of “Hungarian dog”
(hornbeam); podziałka/graduation = 10µm

F – Zniszczone fragmenty „psa węgierskiego”
(grab)/Deteriorated parts of “Hungarian dog”
(hornbeam); podziałka/graduation = 10µm

Rys. 4. Zdjęcia SEM próbek drewna zasolonego z kopalni soli w Wieliczce obrazujące zasiedlenie drewna przez grzyby (widoczne strzępki grzybni i zarodniki)
[Wróblewska, Owczarzak 2009]
Fig. 4. SEM photographs of samples of saline wood from the salt mine in Wieliczka
demonstrating settling of wood by fungi (visible hyphae and spores) [Wróblewska,
Owczarzak 2009]
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Podsumowanie
Drewno umieszczone w podziemnej części kopalni soli w Wieliczce stopniowo
ulegało nasyceniu tym minerałem (NaCl). Badane próbki pochodzące z różnych
obiektów drewnianych zawierały od 8,93 do 39,40% substancji mineralnych,
czyli od kilkunastu do kilkudziesięciu razy więcej niż drewno naturalne
(0,2–0,6%).
Drewno nasycone solą kamienną zachowało swoją strukturę i skład chemiczny przez dziesiątki a nawet setki lat (~50 – ~400 lat), pod warunkiem, że
nie miało kontaktu z żelaznymi okuciami. Żelazo w obecności chlorku sodu
ulega intensywnej korozji elektrochemicznej tworząc agresywne związki, które
wnikając do drewna przyspieszają jego destrukcję.
W próbkach drewna, które nie miało kontaktu z żelazem, nie stwierdzono
zasadniczych zmian w zawartości podstawowych składników – ligniny i celulozy, a jedynie niewielkie zmiany w zawartości pentozanów.
W drewnie, którego czarna barwa wskazywała na obecność związków
żelaza, zaobserwowane zmiany w stosunku do drewna współczesnego (niższa
zawartość celulozy, pentozanów i ligniny, kwasowość w granicach od pH = 1,95
do pH = 3,23, wysoka zawartość substancji rozpuszczalnych w wodzie
i w 2-procentowym NaOH) świadczyły o postępującym rozkładzie drewna.
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STUDY ON CHEMICAL COMPOSITION OF WOODEN
OBJECTS FROM THE SALT MINE IN WIELICZKA
Summary
Wood located in the underground part of the salt mine in Wieliczka in the form of
structures supporting roofs and walls as well as machines and miner’s equipment has been
gradually saturated with rock salt (sodium chloride) during tens and hundreds of years. This
process occurs spontaneously in the climate conditions of the mine. Salt penetrates the wood
as a result of contact of wood with air which carries NaCl ions, loose salt, and rock salt brine.
The aim of the research was to verify the notion that salt preserves wood.
Tested objects – parts of: mine carts (so called “Hungarian dog” and box), chamber
casings, salt barrel, and cut off piece of a trunk, were received from the Museum of
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Cracovian Mines Wieliczka. The Museum estimated that the items from which wood
samples handed over for testing were taken remained in the underground part of the mine
from ~ 50 to ~ 400 years (table 1). The following tests were conducted: organoleptic (colour,
surface structure, preservation condition of wood), anatomical (taxonomical, determination of
wood species), and chemical (determination of the content of mineral substances, lignin,
cellulose, pentosanes, substances soluble in water, in ethanol-benzene mixture, and in sodium
hydroxide solution, as well as determination of wood acidity).
It was demonstrated that “Hungarian dog” was made of beech wood (Fagus silvatica L.),
box of fir (Abies alba Mill.), and the rest of the objects of pine (Pinus sylvestris L.). From the
organoleptic point of view samples differed by tinge ranging from black-brown to slightly
greyish colour of natural wood and by preservation condition (dense structure or brittle
degraded wood) (table 1, fig. 1).
The wood of tested samples was characerized by high content of ash (8.39–39.40%),
substances solube in water (11.17–71.97%) and in sodium hydroxide solution (21.44–
83.26%) and by low acidity (pH in the range from 1.95 to 5.28) (table 2). Lignin content
was not different compared to contemporary wood and cellulose content was lower
(19.16–39.55%) than in contemporary wood (table 2) only in the case of samples whose
colour was much changed and which were also degraded as a result of saturation with iron
compounds.
Determination of ash content in wood previously extracted with cold water showed that
in tested samples of softwood (box – fir, casing, barrel and cut off piece – pine) the content of
substances soluble in cold water was almost the same as the content of mineral substances
(table 2). In samples of beech wood (mine cart “Hungarian dog”) the content of substances
soluble in cold water was higher than the content of mineral substances by 18.36% for
degraded wood and by 11.80% for wood which bore no signs of decay in the organoleptic
assessment.
Among tested samples of saline wood from the salt mine in Wieliczka only in the case of
beech wood from degraded parts of “Hungarian dog” from the 19th century loss of structural
cohesion was observed on the basis of colour change, high content of alkaline extract
(69.24%), low content of pentosanes (2.62%) and cellulose (19.16%), and low pH value
(1.95). Signs of wood decay were also noticed in the case of fir wood of which the box cart
was made (19th century) and in the wood of well preserved parts of “Hungarian dog”.
Based on conducted research it may be stated that high salinity of wood encountered
in natural conditions in the salt mine in Wieliczka contributed to preservation of the wood
structure through tens and even hundreds of years since the wood was placed in the mine,
provided that the wood had no contact with iron which under condition of high salinity is
subjected to intensive processes of electrochemical corrosion and creates compounds which
penetrate wood, thus accelerating its destruction.
In the case of samples of wood which had no contact with iron no essential changes in
the content of basic wood components (lignin and cellulose) were observed and only slight
changes in the content of pentosanes were noticed in comparison to contemporarily harvested
wood.
In the case of wood whose almost black colour indicated the presence of iron compounds
the content of structural components of wood (cellulose and pentozanes) was lower than in
contemporary wood, acidity was within the range from pH = 1.95 to pH = 3.23, and the
content of substances soluble both in water and in 1% NaOH was high.
Keywords: saline wood, chemical composition, lignin, cellulose, ash, salt mine in Wieliczka
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TECHNIKA I TECHNOLOGIA W POLSKIM PRZEMYŚLE
TARTACZNYM – WYNIKI BADAŃ EMPIRYCZNYCH
Artykuł zawiera wyniki badań bezpośrednich przeprowadzonych w 2008 roku
w polskim przemyśle tartacznym, dotyczących skłonności producentów tarcicy do
wdrażania innowacji, stanu wyposażenia technicznego i stosowanych technologii
oraz stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych.
Słowa kluczowe: innowacyjność, technika, technologia, zdolności produkcyjne,
przemysł tartaczny, badania ankietowe

Wstęp
Ważną podstawę decyzyjną, zarówno dla przedsiębiorstw działających na rynku,
jak i dla instytucji zajmujących się polityką gospodarczą, stanowią studia sektorowe, rozumiane jako wieloaspektowe analizy aktualnego stanu danej gałęzi lub
branży przemysłowej. Uzyskane w ten sposób informacje ilościowo-jakościowe
pozwalają na ocenę kierunków rozwoju i potrzeb inwestycyjnych danej branży
i mogą stanowić ważny instrument wspomagający zarówno proces badawczy
w zakresie prognozowania jej rozwoju, jak i formułowania strategii.
W sektorze drzewnym szczególne znaczenie ma przemysł tartaczny, ze
względu na fakt przetwarzania ponad połowy pozyskiwanego surowca drzewnego przydatnego do przerobu przemysłowego, a także usytuowania na początku
tzw. łańcucha drzewnego – pomiędzy leśnictwem a przemysłami wytwarzającymi drzewne wyroby finalne. W wypadku branż wykorzystujących jeden
rodzaj surowca (i jego pochodne) niezwykle ważny jest poziom rozwoju techniczno-technologicznego i organizacyjnego branż zlokalizowanych na początku
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ciągu produkcyjnego1 i dostarczających materiałów dla branż wytwarzających
wyroby finalne.
We współczesnej gospodarce dla osiągnięcia wysokiej konkurencyjności
niezbędne jest wdrażanie nowoczesnych technologii, stosowanie efektywnych
technik zarządzania i marketingu, pozyskiwanie kapitału do finansowania działań eliminujących lukę technologiczną, ciągłe kontrolowanie kosztów produkcji,
dążenie do pozyskiwania intratnych rynków zagranicznych, do poprawy efektywności alokacji zasobów itd. [Gorynia 1996; Hübner 1994; Chojna 2005;
Jagiełło 2003]. W warunkach zaostrzonej walki konkurencyjnej wiedza o takich
działaniach w przedsiębiorstwach przemysłu tartacznego, zaopatrującego wiele
dziedzin gospodarki w niezbędne materiały i wyroby, nabiera szczególnego znaczenia.
Ranga problematyki, a także specyfika, miejsce i znaczenie przemysłu tartacznego w sektorze drzewnym i całej gospodarce oraz niepełna wiedza o tej
dziedzinie działalności stanowiły przesłanki podjęcia badań empirycznych2
[Szostak i in. 2008]. Pozwoliły one na dokonanie pogłębionej analizy stanu rozwoju tego przemysłu oraz identyfikacji i oceny wielkości luk technologicznych
w nim występujących.

Cel, zakres i metodyka badań
Istniejąca luka poznawcza i informacyjna, dotycząca funkcjonowania polskiego
przemysłu tartacznego rozpatrywanego na poziomie całej branży, w szczególności odnosząca się do aspektów techniczno-technologicznych spowodowała, że
niezbędne było podjęcie próby zdiagnozowania tego stanu na podstawie badań
bezpośrednich.
Celem przeprowadzonych badań była charakterystyka stanu przemysłu
tartacznego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych aspektów
techniczno-technologicznych.
Zakresem badań objęto przemysł tartaczny3, przy czym w analizie uwzględnione zostały podmioty zróżnicowane pod względem wielkości (w sensie
zatrudnienia i wolumenu przecieranego surowca) oraz statusu organizacyjnowłasnościowego. W zakresie zagadnień techniczno-technologicznych uwagę
1

Znaczenie idei ciągu produkcyjnego w odniesieniu do sektora drzewnego omówiono
szerzej m.in. w monografii [Ratajczak 2001].
2
Artykuł zawiera część wyników badań finansowanych ze środków Ministerstwa Gospodarki na działalność statutową, a przeprowadzonych w 2008 roku w Zakładzie
Ekonomiki Drzewnictwa Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu [Szostak i in.
2008].
3
Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Dział 20.1, który od 2008 roku
został określony jako grupa 16.1 – „Produkcja wyrobów tartacznych”.
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badawczą skoncentrowano na analizie postaw proinnowacyjnych w tym
przemyśle, a także na diagnozie stanu wyposażenia technicznego, stosowanych
technologii, wykorzystania zdolności produkcyjnych oraz udziału wyrobów
o wyższym stopniu przetworzenia.
Badania przeprowadzono zasadniczo za pomocą metod badań bezpośrednich
(ankieta i wywiad ekspercki), choć posiłkowano się również metodą badań
pośrednich (studia literatury branżowej, analiza wtórnych źródeł danych).
W badaniach bezpośrednich zastosowano przede wszystkim metodę badań
ankietowych, przeprowadzonych w 2008 roku. Uzupełniającym źródłem danych
empirycznych były oficjalne, publikowane dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), dane niepublikowane dostępne w departamentach GUS (m.in.
w Departamencie Przemysłu, Departamencie Przedsiębiorstw i Cen, Departamencie Pracy i Warunków Życia), informacje banku danych „Drzewnictwo”
Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu (m.in. baza adresowa przedsiębiorstw) oraz krajowe publikacje specjalistyczne (w tym Biuletyn Polskiej Izby
Gospodarczej Przemysłu Drzewnego „Rynek Drzewny”).
W badaniach posłużono się kwestionariuszem ankietowym, zawierającym
głównie pytania zamknięte, o charakterze dopełnień (możliwość wyboru spośród
zaproponowanych odpowiedzi) oraz pytania zamknięte rozstrzygające (odpowiedzi „tak” lub „nie”). Zamieszczono w nim również pytania otwarte.
Pytania kwestionariusza dotyczyły takich zagadnień jak:
− rodzaj programów produkcyjnych prowadzonych w przedsiębiorstwie (asortyment produktów i stopień ich przetworzenia),
− stan wyposażenia technicznego (rodzaj, ilość, wiek wiodących maszyn
i urządzeń oraz linii produkcyjnych),
− zakres stosowanych nowoczesnych technologii,
− stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych.
Jako środek komunikacji z respondentami wybrano przesyłkę pocztową, której podstawową zaletą jest możliwość poddania pomiarowi dużej próby, przy
mniejszych nakładach finansowych niż w przypadku wywiadu bezpośredniego,
czy ankietyzacji telefonicznej. W celu zwiększenia stopnia zwrotności ankiet
posłużono się metodą motywującą respondentów, tj. metodą wyróżniającą (załączona koperta zwrotna z opłaconą przesyłką i list przewodni wyjaśniający cel
badań wraz z informacją o możliwości otrzymania raportu zawierającego syntetyczne wyniki badań). Jednocześnie określono termin zwrotu wypełnionych
kwestionariuszy (20 marca 2008 roku).
Potencjalną populację badań stanowili producenci przemysłu tartacznego,
zlokalizowani na terenie całej Polski. Doboru podmiotów ankietyzacji dokonano
nielosowo, na zasadzie doboru celowego, z założeniem dotarcia do jak największej liczby producentów, przy jednoczesnym dążeniu do minimalizacji nakładów
na badania. Po szczegółowej selekcji podmiotów gospodarczych przemysłu tartacznego w poszczególnych województwach, kwestionariusze ankietowe wysłano
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do 791 respondentów, zróżnicowanych pod względem profilu produkcji oraz
wielkości. Otrzymano 47 zwrotów przesyłek z powodu likwidacji firm, zmiany
profilu produkcji lub adresu (w relacji do łącznej liczby firm, do których skierowano ankietę, było to 6%). Ostatecznie ankieta trafiła do 744 producentów.
Wypełnione kwestionariusze ankietowe otrzymano od 105 respondentów.
Zwrotność w przeprowadzonych badaniach wynosiła zatem 14,1% (co oznacza
więcej niż średnia w tego typu badaniach).
Spośród badanych przedsiębiorstw największą grupę respondentów stanowili
producenci, którzy rocznie przecierają do 10 tys. m3 surowca drzewnego.
W tej grupie 54% stanowili producenci przecierający do 5 tys. m3 surowca. Warto dodać, że w grupie respondentów dużych pod względem przerobu drewna
znalazły się też przedsiębiorstwa zużywające 125 tys. m3, 250 tys. m3, a nawet
570 tys. m3 (przedsiębiorstwo wielozakładowe) – tabela 1. Badana grupa producentów przemysłu tartacznego przetwarza rocznie ponad 2,2 mln m3 surowca
drzewnego, co stanowi ponad 10% drewna przetartego przez producentów
wyrobów tartacznych, stolarskich i ciesielskich, opakowań, małej architektury
drewnianej w 2007 roku4 [Ratajczak, Szostak, Bidzińska 2001; Ratajczak 2001;
Szostak, Bidzińska, Ratajczak 2006].
Tabela 1. Charakterystyka respondentów
Table 1. Characteristic of respondents
Ilość przetartego surowca (tys. m3)

Liczba zatrudnionych (osób)

Amount of raw material sawn (thou. m3)

do/up to
5,0
33

Number of employees

do/up to
pow./over
5,1–10,0 10,1–15,0 15,1–20
9
20
28
14
7
23
12
Odsetek ogólnej liczby respondentów (%)

58

pow./over
49
35

55,0

34,0

10–49

Percentage of the total number of respondents (%)

31,0

27,0

13,0

7,0

22,0

11.0

Źródło: Szostak i in. 2008.
Source: Szostak et al. 2008.

W grupie ankietowanych przedsiębiorstw dominowały przedsiębiorstwa małe. Pod względem zatrudnienia największy odsetek stanowili bowiem producenci
zatrudniający 10–49 osób (55%). Wśród producentów zatrudniających powyżej
49 osób znaleźli się również producenci zatrudniający od 60 do 500 osób (18
firm), a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego liczba zatrudnionych
wynosiła 7900 osób.
4

Na podstawie wcześniejszych badań i metod opracowanych w Instytucie Technologii
Drewna w Poznaniu przyjęto, że ta grupa producentów zużyła w 2007 roku około 21
mln m3 surowca. Pominięto import drewna, gdyż dla celów przemysłu tartacznego były to niewielkie ilości. W 2007 roku było to 0,3 mln m3.
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Otwartość przemysłu tartacznego na innowacje
Postęp techniczny jest jednym z czynników wzrostu produkcji materialnej.
Z jego istoty wynika, że oddziałuje on na proces produkcji pośrednio, przez
właściwe kształtowanie środków i przedmiotów pracy oraz pobudzanie do ich
efektywnego wykorzystania. Postęp techniczny jest jednocześnie istotnym
stymulatorem innowacyjności.
Zdolność do absorpcji postępu technicznego, do tworzenia i wdrażania
innowacji jest decydującym czynnikiem określającym szanse podmiotów gospodarczych na restrukturyzację, pomyślne funkcjonowanie i długofalowy rozwój.
Innowacyjność oznacza bowiem kreowanie i wdrażanie nowych produktów,
technologii oraz sposobów organizacji pracy i produkcji.
Jednym z celów przeprowadzonych badań bezpośrednich było zdiagnozowanie postaw proinnowacyjnych w polskim przemyśle tartacznym5 [Ratajczak,
Szostak, Bidzińska 2005]. Z badań wynika, że w latach 2003–2007 innowacją
najczęściej wprowadzaną przez producentów przemysłu tartacznego była modernizacja parku maszynowego. Takie podejście zadeklarowało 76% respondentów, spośród 93, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie dotyczące zmian innowacyjnych (rys. 1). Do istotnych innowacji, które zostały wprowadzone w ponad
50% badanych przedsiębiorstw, należały również: wprowadzenie na rynek
nowego produktu oraz modyfikacja produktów wytwarzanych. Oznacza to, że
rozwój branży tartacznej polega nie tylko na zwiększaniu wolumenu dotychczas
produkowanych wyrobów, ale również na różnicowaniu oferty i rozszerzaniu
asortymentu. Wielu respondentów (42–45%) wprowadziło w ostatnich pięciu
latach nową technologię lub unowocześniło stosowaną dotychczas.
Unowocześnienie aparatu wytwórczego, a także stosowanych technologii,
w sposób oczywisty wpływa korzystnie na jakość produkowanych wyrobów
i ich akceptację na rynku. Świadczy o tym między innymi udział produkcji eksportowej w całkowitej wartości produkcji. Badania wykazały, że w 45% przedsiębiorstw spośród 78 firm, które udzieliły odpowiedzi dotyczących eksportu
wyrobów, udział produkcji eksportowej stanowił więcej niż 30% wartości produkcji; co istotne, większość z nich (77%) to firmy, w których odsetek ten był
większy niż 50%. Brak eksportu wykazało tylko 9% firm. Badane przedsiębiorstwa eksportowały wyroby w szerokim asortymencie i nie była to tylko tarcica,
ale również elementy stolarki budowlanej, materiały podłogowe, palety, okładziny wewnętrzne i zewnętrzne, elementy klejone, wyroby małej architektury
drewnianej, skrzynie, pelety.

5

Ocenę innowacyjności całego przemysłu drzewnego, z uwzględnieniem w tym przemysłu tartacznego przedstawiono m.in. w artykule [Ratajczak, Szostak, Bidzińska
2005].
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Modernizacja parku maszynowego

76%

Machinery modernization

Wprowadzenie na rynek nowego produktu

53%

Introduction of a new product to the market

Zmodyfikowanie jednego lub kilku
wytwarzanych produktów

51%

Modification of one or few
manufactured products

Unowoczeœnienie dotychczasowej
technologii

45%

Modernization of technology used

Wprowadzenie nowej technologii

42%

Implementation of new technology

Usprawnienie istniej¹cych struktur
organizacyjnych
Streamlining of existing organizational
structures

38%

Wprowadzenie nowych i/lub rozszerzenie
istniej¹cych systemów
i programów komputerowych

32%

Implementation of new and/or
enhancement of existing
computer systems and programmes

Wdro¿enie lub wprowadzenie istotnych
zmian w strategii dzia³ania firmy

31%

Implementation of significant changes
in the company's operational strategy

Wdro¿enie certyfikatów ISO know-how

17%

Implementation of ISO certificates

Korzystanie z zakupionych (lub w³asnych)
patentów, licencji, know-how
Use of purchased (or own) patents,
licences and know-how

8%

Rys. 1. Rodzaj innowacji wprowadzonych w latach 2003–2007 w badanych przedsiębiorstwach przemysłu tartacznego
Fig. 1. Types of innovations introduced in the period 2003–2007 in researched sawmilling
industry companies
Źródło: Szostak i in. 2008.
Source: Szostak et al. 2008.
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Należy zauważyć, że relatywnie duża liczba respondentów (38%) dokonała
usprawnień w istniejących strukturach organizacyjnych, a ponad 30% wdrożyła
lub wprowadziła istotne zmiany w strategii działania firmy. Wśród pozostałych
innowacji respondenci wskazali kolejno: wprowadzenie nowych i/lub rozszerzenie posiadanych programów komputerowych (32%) oraz wdrożenie certyfikatów serii ISO (17%). Zaledwie 8% respondentów korzystało z zakupionych (lub
własnych) patentów, licencji, know-how, co przy uwzględnieniu liczebności
respondentów oznacza przypadki jednostkowe.
Z badań wynika również, że innowacje podejmowane były zarówno w firmach dużych, jak i średnich oraz małych. Mniejsze firmy (przetwarzające do 10
tys. m3 surowca rocznie) usprawniły swoją działalność przede wszystkim
poprzez modernizacje i unowocześnienia (54% wskazań). Innowacje wprowadzane przez firmy większe miały głębszy charakter. Działalność innowacyjna
tych firm ukierunkowana była na doskonalenie funkcjonowania firmy jako całości. Firmy duże dokonały w większym stopniu zmian w zakresie organizacji.
Usprawniły struktury organizacyjne (54% wskazań), istotnie zmieniły strategię
działania (56%), przeprowadziły szeroko rozumianą komputeryzację (64%) oraz
wdrożyły certyfikaty ISO (82% wskazań).
Uogólniając można stwierdzić, że firmy przemysłu tartacznego wykazały
w ostatnich latach wyraźnie proinnowacyjne nastawienie w swojej działalności.
Świadczy o tym duża liczba odpowiedzi na pytanie o rodzaj wprowadzonych
innowacji. Statystycznie każdy respondent (z 93, którzy udzielili odpowiedzi)
wdrożył w ciągu analizowanych pięciu lat cztery różne innowacje (na dziesięć
zamieszczonych w ankiecie). Warto podkreślić, że na ogólną liczbę wskazań
wprowadzonych innowacji (366), 46% stanowiły wskazania pochodzące
z przedsiębiorstw mniejszych pod względem wolumenu przecieranego drewna
(do 10 tys. m3 rocznie). Oznacza to, że pozytywne zmiany w uświadamianiu
potrzeby postaw proinnowacyjnych oraz unowocześnienia działalności występują nie tylko w dużych przedsiębiorstwach tartacznych, ale w coraz większym
stopniu dotyczą one również firm małych. Jest to o tyle istotne, że w przemyśle
tartacznym sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest dominujący.

Wyposażenie techniczne i stosowane technologie
Ogólnie biorąc, przemysł tartaczny należy do grupy tzw. przemysłów dojrzałych, a jego cechami charakterystycznymi jest stosowanie stosunkowo prostych
procesów technologicznych, powtarzalność czynności i dominacja wyrobów
standardowych (masowych) w strukturze asortymentowej produkcji. Cechy te
sprawiają, że w porównaniu z przemysłami uznawanymi za nowoczesne jest to
przemysł mało podatny na innowacje. Rozprzestrzenianie się nowych technik
i technologii w przemyśle tartacznym, podobnie jak w większości branż drzew-

90

Aleksandra SZOSTAK, Ewa RATAJCZAK

nych, ma miejsce głównie w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym oraz
w dużych firmach krajowych.
Ogólnie można stwierdzić, że upowszechnianie nowoczesnych technik
i technologii w polskim przemyśle tartacznym przyjęło szersze rozmiary z początkiem lat siedemdziesiątych. Od tego czasu coraz powszechniej w rozwiązaniach technologicznych wprowadzano linie produkcyjne zamiast pojedynczych
stanowisk pracy, zautomatyzowano niektóre procesy technologiczne, zwiększano potencjał w dziedzinie suszenia, dokonywano mechanizacji prac ciężkich
i uciążliwych (tabela 2). W porównaniu jednak z poziomem w krajach europejskich i na świecie luka technologiczna dzieląca krajowy przemysł tartaczny
wynosiła wówczas co najmniej 10 lat.
Tabela 2. Upowszechnienie nowoczesnych technik i technologii w przemyśle tartacznym w Polsce na tle Europy
Table 2. Popularization of modern techniques and technologies in the sawmilling industry
in Poland in relation to Europe
Rok pierwszego zastosowania
Wyszczególnienie
Detailed list

Year of first application

Europa

Polska

Europe

Poland

2

3

1982

1990

Przecieranie pryzm (pozyskanych tradycyjnie) w pilarkach tarczowych wielopiłowych

b.d.

1990

Cant breakdown (harvested traditionally) using multi-blade
circular saws

n.a.

1
Laserowe urządzenia traserskie
Laser laying out device

Agregatowy przerób drewna cienkiego

1970

1985

Linie do przerobu drewna średniowymiarowego:
− pilarka 2-tarczowa pryzmująca oraz pilarka wielotarczowa rozpuszczająca
− okrawarki współpracujące z wielopiłami do rozpuszczania pryzm

b.d.

1990

b.d.

1988

Line for the processing of medium-size wood:
− breaking down 2-blade saw and multi-blade re-saws
− edge saw cooperating with multi-saws for cant re-sawing

n.a.
n.a.

Suszarnie sterowane mikroprocesorami lub komputerami
klasy PC

1980

1986

1965

1975

Aggregate processing of thin wood

Drying rooms controlled by microprocessors or PCs

Linia sortowania jakościowo-wymiarowego tarcicy
(półautomatyczna, sztaplarki mechaniczne)
Line for sorting of timber in respects of its quality
and dimensions (semi-automatic, mechanical pilers)
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Tabela 2. c.d.
Table 2. Continued
1
Automatyzacja procesu maszynowej wytrzymałościowej
klasyfikacji tarcicy konstrukcyjnej
Automation of the process of machine classification of
structural timber in respect of its strength

Linia do produkcji płyt klejonych z drewna litego
Line for the production of solid wood glued boards

2

3

1970

1979

1985

1991

Linia elementów klejonych (stolarka budowlana)

b.d.

Glued element line (builder’s carpentry and joinery)

n.a.

Linia produkcji desek podłogowych klejonych warstwowo (półautomatyczna)
Line for the production of layer-glued floor boards
(semi-automatic)

Linia produkcji płyt posadzki mozaikowej (półautomatyczna)
Line for the production of inlay flooring blocks (semiautomatic)

Linia zbijania palet (półautomatyczna)
Pallet nail down line (semi-automatic)

1968

1975

1965

1983

1965

1986

Wózki manipulacyjne wyposażone w żurawie do manipulacji przeznaczeniowej i sortowania kłód

b.d.

Platform bogies equipped with cranes for purpose transporting and piling and sorting of logs

n.a.

Zdalne sterowanie chwytakami do rozładunku drewna
i jego przemieszczenia na składzie surowca
Remote control of grabs for wood unloading and its transport within the storage yard

1991

1960

1992

1979

Źródło: Czemko, Dobra, 1994; Chwiłkowski, Jankiewicz, Walkowski, 1987.
Source: Czemko, Dobra, 1994; Chwiłkowski, Jankiewicz, Walkowski, 1987.

Zaistniałe zmiany na rynku, powstałe z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz towarzyszące temu zwiększone wymagania, dotyczące między
innymi jakości produktów i sposobu prowadzenia procesu przetwarzania spowodowały, że producenci tarcicy w nowy sposób spojrzeli na proces produkcji
i sprzęt do jej realizacji. Dodatkowym impulsem stał się także transfer wiedzy
o rozwoju technologii pierwiastkowego przetwarzania drewna i łatwość dostępu
do informacji na temat możliwości zmian tej technologii.
Proces pierwiastkowego przerobu drewna
Aktualnie w Polsce najczęstszym sposobem przetarcia kłód iglastych jest nadal
technologia z użyciem pilarek ramowych, jednak obserwuje się duże i stale
rosnące zainteresowanie technologiami nowoczesnymi. Dla rozwoju firm i całej
branży bardzo ważne jest bowiem zwiększanie wydajności obróbki drewna
[Hruzik 2006]. Jednocześnie, automatyzacja produkcji, którą wprowadza coraz
więcej przedsiębiorców, przyczynia się do racjonalizacji zatrudnienia.
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Polskie tartaki często modernizuje się, pozostawiając pilarki ramowe (traki
pionowe) jako obrabiarki wiodące, dodając tylko obrabiarki towarzyszące (m.in.
pilarki tarczowe do podziału pryzm – zarówno ze stałym, jak i elastycznym zestawem pił) oraz zwiększając stopień tzw. mechanizacji międzystanowiskowej
[Czemko 2003]. Uzyskuje się w ten sposób znaczny wzrost zdolności produkcyjnych (nawet podwojenie produkcji) i zdecydowane podwyższenie jakości
produkowanej tarcicy. Co ważne i korzystne – jest to wariant rozwoju, będący
w zasięgu możliwości finansowych znacznej liczby przedsiębiorstw tartacznych,
ze względu na wykorzystywanie już posiadanego parku maszynowego. Pilarka
ramowa służy nadal jako maszyna pryzmująca, a uzyskane pryzmy są rozkrawane pilarką tarczową. Wciąż pojedyncze są przykłady inwestycji wprowadzających odmienną technologię przetarcia, mianowicie opartą na okrawarkach
pryzmujących, pozwalającą osiągnąć wysoką zdolność produkcyjną przy minimalnym zatrudnieniu. Linie tego typu pracujące w Polsce są dostosowane do
przerobu drewna cieńszego6, czyli cieńszych sortymentów drewna wielkowymiarowego ogólnego przeznaczenia oraz drewna średniowymiarowego do przerobu przemysłowego, tzw. papierówki.
Głównym kryterium zakupu maszyny lub linii produkcyjnej jest cena, co
rzutuje na możliwości modernizacji wyposażenia technicznego poszczególnych
rodzajów firm [Duchnowicz 2007]. Małe i średnie firmy kupują zazwyczaj maszyny standardowe o niewielkiej wydajności, w zależności od potrzeb z różnym
wyposażeniem dodatkowym. Dla tego typu zakładów najważniejsza jest uniwersalność maszyny. Duże firmy inwestują zazwyczaj w wysoko wyspecjalizowane
maszyny i linie produkcyjne o dużej wydajności, dostosowane do produkcji
określonego wyrobu lub całej grupy produktów, ale jednocześnie droższe.
Z przeglądu branżowych materiałów źródłowych [Graczkowski 2004;
Duchnowicz 2007a; Jelinowski 2007; Anonim 2008] wynika, że w ostatnim
okresie polscy producenci tarcicy iglastej nabywają i instalują najczęściej nowoczesne traki pionowe (na ogół o wysokiej wydajności i wymagające tylko jednoosobowej obsługi), wozy do manipulacji dłużyc, nowoczesne systemy pomiaru
surowca i optymalizacji jego rozkroju, suszarnie pracujące w cyklu automatycznym i w pełni kontrolowane przez mikroprocesory, linie technologiczne składające się np. z jednego lub dwóch traków pionowych i pilarki wielopiłowej dwuwałowej, z okrawarek zrębkujących i pilarki wielopiłowej dwuwałowej, z traku
pionowego profilującego, a także wysoko wydajne linie technologiczne oparte
na trakach tarczowych. Na ogół wyposażenie to służy do przerobu surowca
średniowymiarowego. Aktualnie sprowadzane są do Polski kompletne linie tartaczne agregatowe, a także automatyczne urządzenia służące do wyposażenia
tzw. węzłów obrzynania. Producenci tarcicy liściastej są nabywcami głównie
traków taśmowych pionowych, często wraz z korowarką.
6

Barierą jest wysoka cena maszyn przetwarzających drewno wielkowymiarowe, tzw.
tartaczne.
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Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych można jednakże
stwierdzić, że jak dotąd w polskim przemyśle tartacznym nowoczesne linie
produkcyjne są wprowadzane ciągle jeszcze w ograniczonym zakresie. Z odpowiedzi respondentów na pytanie dotyczące wyposażenia w maszyny i urządzenia
wynika, że w procesie pierwiastkowego przerobu drewna przetarcie surowca
odbywa się głównie na trakach pionowych (ramowych). Firmy wyposażone
w ten rodzaj maszyn stanowiły 68% ogółu respondentów, którzy wypowiedzieli
się w tej kwestii (90 firm). W traki taśmowe wyposażonych było 37% firm,
w traki tarczowe – 8%, a w linie przetarcia surowca – zaledwie 10%. Należy
zauważyć, że w badanych firmach często zainstalowane były zarówno traki pionowe (ramowe), jak i traki taśmowe. Pod względem wyposażenia w pozostałe
rodzaje maszyn niezbędnych w procesie pierwiastkowego przerobu drewna,
30% respondentów wskazało, że posiada pilarki wielopiłowe; podobny odsetek
respondentów ma zainstalowane obrzynarki, a ponad 25% firm wykazało, że są
wyposażone w różnego rodzaju pilarki.
Badania wykazały ponadto, że zainstalowany w firmach aparat wytwórczy
charakteryzuje się znacznym zużyciem (tabela 3). Około 45% zainstalowanych
maszyn było eksploatowanych ponad 10 lat, z tego prawie 25% ponad 25 lat.
Maszyny użytkowane ponad 25 lat są całkowicie wyeksploatowane, o bardzo
niskiej sprawności technicznej, nie zawsze spełniające wymogi bhp, na ogół
przeznaczone do wymiany. Najnowsze maszyny, zainstalowane w ostatnich
trzech latach, stanowiły 18% ogólnej liczby maszyn w badanych przedsiębiorstwach. W grupie maszyn użytkowanych nie dłużej niż 10 lat odsetek takich
maszyn wynosił około 33%.
Ważnym miejscem w tartaku jest skład surowca. Już w tym miejscu
bowiem, przy manipulacji dłużyc7, zapadają decyzje wpływające na wartość
przyszłego materiału oraz spodziewaną wydajność materiałową. Jakość pracy
w tym węźle produkcyjnym jest w dużym stopniu uzależniona od poprawnej
manipulacji, sortowania drewna oraz odpowiedniego transportu kłód do hali
przetarcia. Innowacyjnym rozwiązaniem na składzie surowca w małych i średnich tartakach jest zastosowanie na przykład pojazdu do wykonywania tych
czynności, wyposażonego w dwa typy żurawi, pilarkę łańcuszkową i urządzenie
do pomiaru długości i średnicy surowca (w całości napędzane układem elektrohydraulicznym). W Polsce w taki sprzęt wyposażonych jest około 20 firm
[Jureczek 2004]. W dużych, nowoczesnych tartakach niezbędne są zmechanizowane linie do podziału dłużyc na kłody z automatycznym, bezstykowym ich
pomiarem, automatycznym węzłem dzielenia dłużyc na kłody i automatycznym
przenośnikiem do sortowania kłód. Taka linia wyposażana jest z reguły w komputerowy program analizujący przydatność dłużycy do efektywnego optymali7

W praktyce coraz częściej w tartakach przetwarza się tzw. drewno kłodowane (dłużyce
pocięte w lesie, na 4–6 m kłody).
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zowania [PIGPD 2008]. W Polsce zmechanizowane linie na składzie surowca
zainstalowane są zaledwie w kilku tartakach.
Tabela 3. Wiek maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie pierwiastkowej
obróbki drewna w badanych przedsiębiorstwach przemysłu tartacznego – 2008 rok
Table 3. Age of machines and devices used in primary wood processing in researched
sawmilling industry companies – year 2008
Okres użytkowania maszyn
i urządzeń
(lata)
Service period of machines and
devices
(years)
do/up to 3
4–6
7–10
11–15
16–20
21–25
powyżej/over 25
Razem
Total

Maszyny i urządzenia
Machines and devices

liczba
number

%

102
106
104
91
70
29
58

18
19
19
16
13
5
10

560

100

Źródło: Szostak i in. 2008.
Source: Szostak et al. 2008.

Jak wykazały badania bezpośrednie, w polskich zakładach tartacznych
w stosunkowo małym stopniu stosowana jest mechanizacja obejmująca
kompleksowo wszystkie fazy procesu technologicznego na składzie surowca.
Spośród badanych respondentów tylko dwóch wskazało, że w ich przedsiębiorstwie w tym węźle produkcyjnym zainstalowana jest linia manipulacyjnosortownicza. Transport surowca w badanych firmach na składzie surowca
odbywa się za pomocą różnego rodzaju środków transportowych, takich jak:
suwnice, żurawie, dźwigi, ciągniki, ładowarki, wózki widłowe, przenośniki
wzdłużne i poprzeczne. Brak urządzeń mechanizujących operacje na składzie
surowca prowadzi do pomijania tak ważnych czynności, jak usuwanie napływów korzeniowych czy korowanie kłód. Spośród badanych firm, które udzieliły
odpowiedzi na pytania dotyczące stosowanych technologii (93 firmy), tylko 7
(tj. około 8%) wyposażonych było w korowarki, a 14, tj. 15% – w urządzenia
pozwalające na wprowadzanie kłód do pilarek cieńszym końcem. Proces sortowania kłód z dokładnością do 1 cm prowadziło tylko 6 firm, co stanowiło ponad
6% ogólnej liczby respondentów, a z dokładnością do 2–3 cm – 27 firm, tj. około
30% ogółu badanych firm. W system komputerowy do ustalania programu przetarcia surowca wyposażonych było 5 zakładów, tj. około 5% firm uczestniczących
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w badaniu (105 firm), a w system optymalizacji wykorzystania surowca – 8
firm, tj. około 8%.
Ważnym procesem, w coraz większym stopniu docenianym przez producentów z przemysłu tartacznego (m.in. ze względu na niedobór pracowników), choć
realizowanym w praktyce w zbyt małym zakresie, jest proces automatycznego
sortowania, pakietowania i sztaplowania tarcicy. Pod względem technicznym za
najnowocześniejsze uznawane są automatyczne linie do sortowania, wyposażone
w poziome kieszenie, dzięki czemu eliminowane jest ryzyko mechanicznego
uszkodzenia tarcicy [PIGPD 2008]. Ogólnie biorąc, linie do sortowania są przeznaczone dla dużych i bardzo dużych tartaków. Niestety w Polsce, ze względu
na wysokie koszty, jak dotąd w automatyczne sortowanie wyposażonych jest
zaledwie kilka firm tartacznych [Bekas 2008]. Dla tartaków małych i średnich
innowacyjnym rozwiązaniem jest sortownia kołowa, sterowana komputerem.
Charakteryzuje się ona małym zapotrzebowaniem na miejsce i dużą elastycznością, pozwalającą na sortowanie tarcicy o zróżnicowanych wymiarach [PIGPD
2008].
Niezadowalający jest jeszcze poziom mechanizacji procesu sortowania tarcicy. Spośród badanych przedsiębiorstw tylko dwie firmy posiadały nowoczesne
rozwiązania techniczne tego procesu. Ogólnie sortowanie tarcicy, zarówno pod
względem wymiarów, jak i jakości, stosowało 56 firm, tj. 60% ogółu respondentów, którzy udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące stosowanych technologii
(93 firmy). W przedsiębiorstwach tych tarcicę sortowano głównie według jakości i była to przede wszystkim tarcica boczna (około 90% respondentów).
Według wymiarów tarcicę sortowało 75% firm stosujących ten proces. W 44
firmach, (tj. 47%), klasyfikację tarcicy pod względem wytrzymałości przeprowadzano metodą wizualną. Jak dotąd, w zakładach tartacznych w Polsce w relatywnie małym stopniu zmechanizowana jest też faza pakietyzacji tarcicy. Spośród badanych firm tylko jedna podała, że posiada urządzenie do tego procesu.
Proces dalszego przerobu tarcicy
Przedsiębiorstwa działające w polskim przemyśle tartacznym są zakładami przerobu drewna, wytwarzającymi tarcicę (na ogół przeznaczeniową i półfabrykaty),
a także różnego rodzaju wyroby finalne, np. materiały podłogowe, palety, wyroby małej architektury drewnianej, elementy stolarki budowlanej, elementy klejone. Spośród badanych przedsiębiorstw (105) wyłącznie pierwiastkowy przerób
drewna (na tarcicę) występował tylko w dwóch przedsiębiorstwach. Pozostałe,
oprócz tego procesu, prowadziły od jednego do sześciu różnego rodzaju procesów tzw. dalszego przerobu tarcicy. Najwięcej firm, bo 30%, to te, w których
miały miejsce dwa rodzaje produkcji wyrobów finalnych (rys. 2).
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Rys. 2. Liczba rodzajów produkcji w fazie dalszego przerobu tarcicy w badanych
przedsiębiorstwach tartacznych – 2008 rok
Fig. 2. Number of types of production used in further timber processing in researched
sawmilling companies – year 2008
Źródło: Szostak i in. 2008.
Source: Szostak et al. 2008.

Przedsiębiorcy zgrupowani w przemyśle tartacznym w strukturze asortymentowej produkcji najczęściej uwzględniali – oprócz tarcicy – elementy stolarki
budowlanej (71% badanych firm) oraz materiały podłogowe (47%) – tabela 4.
Wraz z rozwojem technologii dalszego przerobu tarcicy, od kilku lat
w przemyśle tartacznym następują duże zmiany w zakresie konfekcjonowania
i uszlachetniania samej tarcicy. Widoczny jest rozwój technik i technologii obejmujących zwłaszcza suszarnictwo, ale także impregnację. Wprowadzenie do
potoku produkcyjnego operacji suszenia tarcicy w suszarniach pozwala na
zachowanie ciągłości i płynności produkcji. Aktualnie instalowane są suszarnie
nowoczesne, różnej wielkości, sterowane elektronicznie. Spośród badanych firm
(105), 63 zakłady, tj. 60%, posiadało suszarnie wyposażone w system komputerowy sterujący procesem suszenia. Ogólnie proces suszenia tarcicy stosowało 81
firm, tj. 87% ogółu firm, które udzieliły odpowiedzi na pytanie z tego zakresu
(93). Należy jednakże zauważyć, że mimo widocznych zmian pod względem
wyposażenia firm w suszarnie, tarcica suszona stanowi ciągle mały odsetek. Aż
w połowie firm stosujących proces suszenia, tarcica suszona nie przekraczała
30% ogółu wyprodukowanej tarcicy. Ponad 32% przedsiębiorstw poddawało
procesowi suszenia 31–75% wyprodukowanej tarcicy; odsetek powyżej 75%
występował w około 18% analizowanych firm.
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Tabela 4. Asortyment wyrobów finalnych wytwarzanych w przemyśle tartacznym –
według liczby producentów – 2008 rok
Table 4. Assortment of final products manufactured in the sawmilling industry – according
to the number of producers year – 2008
Rodzaj wyrobu

Liczba producentów

Type of product

Number of producers

Elementy stolarki budowlanej
Elements of builder’s carpentry
and joinery

Materiały podłogowe
Flooring materials

Palety
Pallets

Mała architektura drewniana
Wooden garden products

Elementy klejone
Glued elements

Okładziny wewnętrzne
i zewnętrzne

%

73

71

48

47

32

31

31

30

26

25

14

14

10

10

28

27

Paneling and cladding

Pelety, brykiety
Pellets, briquettes

Inne*
Other*

* m.in. schody, poręcze, bębny do kabli, galanteria drewniana, skrzynie, meble, trumny, pale,
tyczki.
* including stairs, handrails, cable reels, wooden accessories, crates, furniture, coffins, posts, sticks.

Źródło: Szostak i in. 2008.
Source: Szostak et al. 2008.

Dynamiczny rozwój produkcji wyrobów małej architektury drewnianej,
a także elementów stolarki budowlanej spowodował rozpowszechnienie w zakładach przemysłu tartacznego procesu impregnacji, co znalazło potwierdzenie
w przeprowadzonych badaniach bezpośrednich. Spośród 93 respondentów, którzy odpowiedzieli na pytanie dotyczące tego procesu, 63 firmy (tj. 68%) impregnowało tarcicę, z tego 75% firm stosowało technologię zanurzeniową.
W przedsiębiorstwach stosujących impregnację tarcica impregnowana stanowiła: w ponad 30% firm do 10% ilości wyprodukowanej tarcicy, w prawie połowie
firm 11–50%, a w ponad 20% firm powyżej 50%.
Producenci przemysłu tartacznego przerabiający tarcicę inwestują w coraz
szerszym zakresie w różnego rodzaju kompletne linie produkcyjne, maszyny
specjalistyczne wyposażone w bogate oprogramowanie, które pozwala m.in. na
programowanie produkcji lub zmianę funkcji maszyny. Spośród linii produkcyjnych instalowane są m.in. linie do wytwarzania parkietu, desek podłogowych,
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płyt meblowych, linie do cięcia tarcicy na elementy, linie do zbijania palet
[Graczkowski 2004; Duchnowicz 2007]. Producenci wyrobów małej architektury
drewnianej, elementów klejonych do ram okiennych, elementów konstrukcyjnych instalują maszyny o znacznej wydajności (np. strugarki czterostronne,
automaty strugająco-profilujące), producenci elementów meblowych oraz galanterii drzewnej głównie pilarki poprzeczne w pełni zautomatyzowane wraz ze
sterowaniem komputerowym. W wielu zakładach, zwłaszcza większych, standardem są skomputeryzowane centra obróbki. Stanowią one najczęściej uzupełnienie parku maszynowego[Duchnowicz 2007; Rief 2008].
Powyższe informacje znalazły potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach bezpośrednich. Wynika z nich, że w procesie tzw. dalszego przerobu tarcicy producenci najczęściej stosują różnego rodzaju strugarki (2-, 3-, 4-stronne)
oraz pilarki (tabela 5). Spośród respondentów, którzy udzielili odpowiedzi
dotyczących wyposażenia aparaturowego (90 firm), 57 z nich, tj. 63%, posiadało
strugarki (w tym w 68% firm były to strugarki 4-stronne), a 49, tj. 54% – różnego typu pilarki. Spośród innych maszyn stanowiących wyposażenie badanych
firm należy wymienić wielopiły, frezarki, szlifierki, prasy do klejenia elementów, urządzenia do nanoszenia kleju na elementy, obrzynarki, optymalizerki,
wiertarki, czopiarki. Ponadto w badanych firmach zainstalowane są różnego
rodzaju maszyny wieloczynnościowe, jak na przykład: frezarko-pilarki, frezarko-kopiarki, strugarko-profilarki, strugarko-grubiarki, formatyzerko-czopiarki.
Wśród badanych przedsiębiorstw – 20, tj. 22%, wyposażonych było w różnego
typu linie produkcyjne, w tym najczęściej w linie do klejenia drewna (7 firm),
oraz w linie do zbijania palet (5 firm). Ponadto respondenci informowali, że
posiadają linie do produkcji podłóg dwuwarstwowych, do desek podłogowych
i parkietu, linie do oflisów i linie do wycinania wad w drewnie. Badane firmy
wyposażone były także w centra obróbki. W tego typu urządzenia wyposażonych było 11 (tj. 12%) spośród 90 badanych firm. W sześciu firmach zainstalowano system komputerowy do optymalnego rozkroju tarcicy.
Na jakość produkowanych wyrobów znaczący wpływ ma nie tylko poziom
techniczny zainstalowanych urządzeń, ale także ich wiek. Badania wykazały, że
w procesie tzw. dalszego przerobu tarcicy, maszyny i urządzenia o stosunkowo
niskim stopniu zużycia, tj. o okresie użytkowania do 10 lat, stanowiły 60% ich
ogólnej liczby (tabela 6). Jest korzystne, że z 440 maszyn eksploatowanych
przez taki okres 39% stanowiły maszyny użytkowane mniej niż 3 lata. Ponadto
należy zauważyć, że grupa maszyn relatywnie nowych (a więc na ogół nowoczesnych) stanowiła również największy odsetek (23%) w ogólnej liczbie
maszyn. Więcej niż 10 lat użytkowanych było 299 maszyn, tj. 40% ogólnej liczby. W tej grupie maszyn, która w zasadzie powinna ulec wymianie, maszyny
całkowicie wyeksploatowane, użytkowane dłużej niż 25 lat, stanowiły 9%,
a w ogólnej liczbie maszyn – 4%.
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Tabela 5. Maszyny najczęściej stosowane w procesie dalszego przerobu tarcicy
w badanych przedsiębiorstwach przemysłu tartacznego – 2008 rok
Table 5. Machines which are most often used in further timber processing by researched
sawmilling industry companies – year 2008
Nazwa
Name

Liczba
respondentów

Odsetek do ogółu
respondentów (%)

Number of respondents

Percentage of total number
of respondents (%)

57

63

49

54

23

26

20

22

12

13

12

13

8

9

7

8

7

8

5

6

Strugarki
Planers

Pilarki
Saws

Pilarki wielopiłowe
Multi-saw mills

Frezarki

Milling machine

Szlifierki szerokotaśmowe

Wide-belt sanding machines

Prasy do klejenia elementów
Presses for element gluing

Grubiarki

Thickeners

Urządzenia do nanoszenia kleju
Glue applying devices

Obrzynarki
Edgers

Optymalizerki

Optimalizing machines

Źródło: Szostak i in. 2008.
Source: Szostak et al. 2008.

Tabela 6. Wiek maszyn i urządzeń stosowanych w procesie dalszego przerobu tarcicy w badanych przedsiębiorstwach przemysłu tartacznego – 2008 rok
Table 6. Age of machines and devices used in further timber processing in researched
sawmilling industry companies – year 2008
Okres użytkowania maszyn
i urządzeń
(lata)
Service life of machines and
devices
(years)
do/up to 3

4–6
7–10
11–15
16–20
21–25
powyżej/over 25
Razem
Total

Źródło: Szostak i in. 2008.
Source: Szostak et al. 2008.

Maszyny i urządzenia
Machines and devices

liczba

number

%

172
128
140
140
85
46
28

23
17
19
19
12
6
4

739

100

100
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Uogólniając można stwierdzić, że w ostatnich latach w polskim przemyśle
tartacznym nastąpiły korzystne zmiany w wyposażeniu w maszyny i urządzenia.
Należy jednocześnie zauważyć, że mimo pozytywnych tendencji wyposażenie
poszczególnych węzłów produkcyjnych w zakładach jest dość zróżnicowane.
Liczne przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości, posiadają maszyny i urządzenia zarówno najnowszej generacji, zainstalowane w ciągu ostatnich kilku lat,
jak i zdarza się, że również eksploatowane ponad 20 lat. Wyraźnie nowsze
maszyny i urządzenia są zainstalowane w procesie dalszego przerobu tarcicy.
Maszyny o najkrótszym okresie eksploatacji (do 3 lat), jak wynika z badań bezpośrednich, stanowią w tym procesie 23% ogółu zainstalowanych maszyn,
w procesie pierwiastkowej obróbki drewna natomiast – 18%, a maszyny całkowicie wyeksploatowane, użytkowane więcej niż 25 lat stanowią, odpowiednio
4% i 10%. W opinii specjalistów branżowych [Czemko 2003], w polskim przemyśle tartacznym, obok zakładów wprowadzających technologie przetarcia
drewna oparte na okrawarkach pryzmujących, istnieje miejsce na charakterystyczną „polską” drogę zwiększania zdolności produkcyjnych zakładów, polegającą na wprowadzaniu oprócz traków pionowych (ramowych) jako obrabiarek
wiodących – nowoczesnych obrabiarek towarzyszących oraz na zwiększaniu
stopnia mechanizacji międzystanowiskowej.

Zdolności produkcyjne i stopień ich wykorzystania
Zdolność produkcyjna jest pojęciem wyrażającym potencjalne możliwości
wytwarzania maksymalnej liczby produktów, zgodnych z obowiązującymi
normami. Teoretyczna (nominalna) zdolność produkcyjna, wynikająca z parametrów techniczno-eksploatacyjnych aparatu wytwórczego, jego czasu pracy
oraz typu i rodzaju wytwarzanej produkcji jest w praktyce rzadko osiągana.
Jak wykazały badania bezpośrednie, w przemyśle tartacznym wykorzystanie
nominalnej produkcji waha się w przedziale od 10% do pełnego wykorzystania
(tabela 7). Prawie połowa ze 101 respondentów wskazała, że wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnych w ich firmach wynosił 61–80%. Były to firmy różnej wielkości, przetwarzające od 1 tys. m3 do 250 tys. m3 surowca rocznie. Najliczniejszą grupą (każda stanowiła ponad 25% ogólnej liczby firm
o wskaźniku wykorzystania zdolności produkcyjnych 61–80%) były firmy przetwarzające do 5 tys. m3 oraz powyżej 20 tys. m3 surowca. Uwagę zwraca zwłaszcza liczba firm – prawie 25% ogółu respondentów – w których wykorzystanie
zdolności produkcyjnych nie przekraczało 50% (w 4 firmach analizowany
wskaźnik wynosił nawet 10–30%). Z charakterystyki tej grupy respondentów
wynika, że w około 60% były to firmy małe, przetwarzające mniej niż 5 tys. m3
surowca rocznie. Nie było w tej grupie firm przetwarzających powyżej 20 tys. m3
surowca. Na wykorzystanie zdolności produkcyjnych przekraczających 90%
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wskazało 9% respondentów. Były to głównie (56%) firmy duże i bardzo duże,
przetwarzające 22–570 tys. m3 surowca rocznie. Uwagę zwraca fakt, że w tej
grupie znalazły się również firmy małe, przetwarzające do 5 tys. m3 surowca.
Tabela 7. Wykorzystanie zdolności produkcyjnych w badanych przedsiębiorstwach
przemysłu tartacznego – 2008 rok
Table 7. Use of production capacity in researched sawmilling industry companies – year 2008
Wskaźnik wykorzystania nominalnej zdolności
produkcyjnej

Przedsiębiorstwa tartaczne
Sawmilling companies

Index of nominal production
capacity use

%

liczba
number

%

do/up to 50

24

24

51–60

10

10

61–70

28

28

71–80

21

20

81–90

9

9

9*

9

powyżej/over 90
Razem
Total

101

100

* W tym trzy firmy, które wykazały, że wskaźnik wykorzystania zdolności produkcyjnych w ich
firmie wynosił 100%.
* Including three companies which showed that in their case the production capacity use index was
100%.

Źródło: Szostak i in. 2008.
Source: Szostak et al. 2008.

Na podstawie przeprowadzonych badań można szacować, że średnie wykorzystanie potencjału polskiego przemysłu tartacznego mieści się w przedziale
70–75%. W poprzednich latach, jak wykazywały badania, było to: 62–67% [Ratajczak i in. 1998], około 70% [Budniak-Wojtas 1996] i około 79% [Meissner,
Skałecki 1989]. Z monitoringu prowadzonego przez Polską Izbę Gospodarczą
Przemysłu Drzewnego wynika, że w latach 2006–2008 wykorzystanie zdolności
produkcyjnych w przemyśle tartacznym wynosiło 65–76%, przy czym w 2008
roku było to 76% [Osowska 2008].
Problem niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych jest złożony.
Składa się na to szereg czynników, zarówno natury ogólnej, jak i specyficznych
dla branży, czy nawet dla pojedynczego przedsiębiorstwa. Badane firmy jako
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główne przyczyny niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych wskazały8:
− ograniczenie podaży surowca, braki surowca odpowiedniej jakości, zakłócenia w rytmie dostaw surowca, wynikające z okresowych niedoborów niektórych jego sortymentów (71 wskazań, tj. 52% ogólnej ich liczby),
− trudności związane ze zbytem wyrobów, wynikające zdaniem respondentów,
m.in. ze zbyt niskiego kursu walut, istnienia tzw. szarej strefy, tj. przedsiębiorstw sprzedających wyroby bez podatku VAT (22 odpowiedzi, tj. 16%),
− stan techniczny maszyn i urządzeń, ich dekapitalizacja, powodująca zwiększającą się awaryjność aparatu wytwórczego (20 odpowiedzi, tj. około 15%).
Ponadto około 18% odpowiedzi respondentów dotyczyło innych przyczyn
uzyskania relatywnie niskiego wskaźnika wykorzystania nominalnych zdolności
produkcyjnych. Były to: czynnik ludzki (niedobór siły roboczej, brak wykwalifikowanej kadry, duża fluktuacja kadr) – około 14% odpowiedzi, wysokie ceny
surowca, brak kapitału spowodowany niską rentownością produkcji.

Zakończenie
Perspektywa badawcza, będąca domeną analizy na poziomie mezoekonomicznym ma istotne znaczenie dla poznania rzeczywistości gospodarczej oraz dla
doskonalenia mechanizmów i narzędzi polityki gospodarczej. Wiedza o różnych
aspektach funkcjonowania przemysłu tartacznego, zaopatrującego wiele dziedzin
gospodarki w niezbędne materiały i wyroby, nabiera szczególnego znaczenia
w warunkach zaostrzonej walki konkurencyjnej. Pomimo stosunkowo obszernej
dokumentacji empirycznej niektórych sfer działalności tego przemysłu, nadal
brakuje kompleksowych analiz o charakterze naukowym, przy czym jednym
z istotnych czynników utrudniających proces badawczo-analityczny jest liczność
i rozproszenie firm tartacznych.
Ranga problematyki innowacyjności, a także specyfika, miejsce i znaczenie
przemysłu tartacznego w sektorze drzewnym i całej gospodarce stanowiły główne
przesłanki przeprowadzenia w nim badań bezpośrednich. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że w ostatnich latach przedsiębiorstwa tartaczne wykazują w swojej działalności wyraźnie proinnowacyjne nastawienie.
Praktycznie wszyscy respondenci wprowadzili co najmniej kilka innowacji. Jest
przy tym korzystne, że tendencja do unowocześniania działalności występuje nie
tylko w dużych przedsiębiorstwach tartacznych, ale w coraz większym stopniu
dotyczy również firm małych. Jest to o tyle istotne, że w przemyśle tartacznym
sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest dominujący.
8

Niektórzy respondenci wskazywali na 2–3 przyczyny niepełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ogółem było zatem 137 odpowiedzi.
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Przeprowadzone badania wskazują też, że w ostatnich kilku latach działania
innowacyjne przedsiębiorstw przemysłu tartacznego polegały głównie na modernizacji aparatu wytwórczego, a także na wprowadzaniu na rynek produktów
nowych i modyfikacji wyrobów już wytwarzanych.
Pomimo pozytywnych zjawisk, nadal jednak występują duże różnice w wyposażeniu w najnowsze maszyny i urządzenia poszczególnych firm oraz
poszczególnych faz i węzłów produkcji. Najlepsza sytuacja pod tym względem
ma miejsce w procesie dalszego przerobu tarcicy.
Modernizacja istniejącego aparatu wytwórczego oraz nowe inwestycje
wpływają na wzrost zdolności wytwórczych polskiego przemysłu tartacznego,
choć jest on częściowo niwelowany dekapitalizacją zainstalowanych maszyn
i urządzeń. Ogólnie biorąc, stopień wykorzystania zdolności produkcyjnych nie
jest w polskim tartacznictwie zadowalający. Do głównych barier jego zwiększenia należą: problemy zaopatrzeniowe w surowiec drzewny, bariera popytowa
wynikająca między innymi ze zbyt niskiego kursu walut, a także starzenie się
wyposażenia technicznego i brak środków na jego odnowienie. Do czynników
coraz częściej odczuwanych przez polskich przedsiębiorców przemysłu tartacznego
jest ponadto problem podaży zasobów ludzkich, tj. pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Można się spodziewać, że zarówno w krótkiej, jak i w dłuższej perspektywie czasu czynniki te będą wpływać hamująco na rozwój całego
przemysłu tartacznego.
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TECHNIQUE AND TECHNOLOGY IN THE POLISH
SAWMILLING INDUSTRY – RESULTS OF EMPIRICAL
RESEARCH

Summary
The article contains results of direct research on the Polish sawmilling industry carried out in
2008 and concerning sawnwood producers’ inclination to implement innovations, condition
of technical equipment and technologies used, as well as the degree to which production
capacity is used.
The research based on questionnaire sent out to 744 producers from the sawmilling
industry whose companies are located all over Poland. The addressees of the questionnaire
were not chosen at random but the selection was purposeful. Over 14% of the questionnaires
came back (105 companies).
The research shows that sawmilling companies in Poland have been clearly innovation
oriented recently. The most popular innovation introduced by the producers if the sawmilling
industry was modernization of machinery. Such approach was declared by 76% of respondents (out of 93 who gave answers to the questions concerning innovative changes). Important innovations which were implemented in more than 50% of research firms included:
introduction of a new product to the market and modification of already manufactured products. Many of the respondents (42-45%) have introduced new technology or upgraded the
existing one in last five years. At the same time it is a favourable phenomenon that the tendency towards modernization of operation is visible not only in big sawmilling companies
but to a greater and greater extent it is present in small companies as well. The phenomenon
is important if we take into account that the small and medium-sized enterprises sector is
dominant in the sawmilling industry.
The research proved that up to now primary wood processing is based mainly on the use
of frame saws. This kind of machines was used in 68% of polled companies (out of 90 which
expressed their opinion in the matter). 37% of the firms possessed band frame saws, 8% had
circular frame saws at their disposal, and only 10% used raw material sawing lines. In the
so-called further processing companies mostly use various types of planers (63% of firms),
including mainly four-side planers, and saws (54%). Additionally research companies used
different types of multi-functional machines, production lines (22% of firms), and processing
centres (12% of firms). In six firms computer system for optimum timber sawing was
installed.
Technical equipment of research companies is much differentiated in terms of the age of
machines and tools used and this is so irrespective of the company size. More modern
machines and tools are used mostly in further processing of timber. Machines of the shortest
operation period (up to 3 years) account for 23% of all machines used in this process,
whereas in primary wood processing they account for 18%. Completely worn-out machines
which have been used for over 25 years account for 4% and 10%, respectively.
The use of production capacity in researched firms ranged from 10% to 100%. Almost
half of 101 respondents who delivered information about this sphere of operation said that the
index of production capacity use in their companies was 61–80% and around 25% that this
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index does not exceed 50%. 9% respondents declared the use of production capacity at the
level of over 90%.
Generally, the degree of production capacity use in the Polish sawmilling industry is not
satisfactory. The main barriers to increase the degree include: problems with supply of wood
raw material, the demand barrier stemming, among other things, from too low currency
exchange rate, and also ageing of technical equipment and lack of resources for its modernization. Moreover the Polish sawmilling companies more and more often face the labour
supply problem, i.e. the lack of skilled labour. It may be expected that in short term as well as
in long term these factors will impede the development of the whole sawmilling industry.
Keywords: innovation, technique and technology, production capacity, sawmilling industry,
survey
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CONDITIONS AND POSSIBILITIES OF NANOBIOCIDES
FORMULATION FOR WOOD PROTECTION1
During development of nanobiocides for wood protection the need to identify
mineral composition of wood in respect of trace elements and nourishing conditions of wood destroying fungi in relation to these elements was discussed.
Keywords: nanobiocides, wood destroying fungi, wood protection, mineral composition of wood, mineral nourishing of fungi, trace elements

Introduction
The application of nanotechnology in different industries raises great hopes of
developing new methods and materials of specific technical properties. It is
assumed that nanotechnology is a technology in the scale ranging from 1 to 100
nanometers which allows transformation of atomic structures [Siegel et al. 1999;
Kafarski 2007]. At the beginning of the 21st century research on development of
nanobiocides and possibility of their application in wood protection was also
started. Despite serious procedural difficulties in respect of apparatus and technology a number of concepts of modern nanopreparations protected by patents
owned by their authors or producers have already been developed [Clausen
2007]. Nanobiocides are expected to have revolutionary physical characteristics
which facilitate penetration into wood as well as biotic properties for a broad
spectrum of microorganisms which destroy wood in various environments. For
the time being the mechanism of penetration, distribution and location of nanocomponents of preparations in wood tissue structure has been observed. Previous
Jerzy WAŻNY, Wood Technology Institute, Poznań, Poland
Andrzej KUNDZEWICZ, Dr Wolman, Warsaw, Poland
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Report presented on 39th Annual Meeting of International Resarch Group on Wood Protection (IRG-WP). Stanbul, Turkey, 25–29 May 2008.
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research concerned mainly preparations based on nanocopper and nanosilver and
to a smaller extent it dealt with other elements [Ellis 2007; Matsunaga et al.
2007]. It is expected that nanotechnology will make it possible to improve wood
resistance to biodegradation not only directly through introduction of nanometals
but also indirectly as a carrier of organic biocides.
Matsunaga et al. [2007] with the use of X-ray microanalyser-aided scanning
microscope conducted research on micro-distribution of metals in wood commercially treated with nanomolecules of copper and iron. These elements were
found in bordered pits and in the middle layer of pine wood cell wall in the
range from 10 to 100nm. At the same time they noted that copper location differed from the one obtained when treatment is done by conventional method.
Meanwhile Archer [2007] detected the presence of nanocopper only in cell
lumen and in bordered pits but not inside cell wall. This limits the possibility of
using nanocopper for the protection of wood against soft rot and also confirms
different character of the process of its penetration in comparison to classic copper soluble in combination with ACQ.
The ready publications on nanobiocides toxic value are very scant as well.
Nanosilver has antibiotic effect on bacteria, yeast and moulds [Kourai 1996].
Dorau et al. [2004] demonstrated its weak inhibitory effect on fungi and moulds
in laboratory tests. During a soil test Ellis et al. [2007] obtained toxic values
against Gloeophyllum trabeum – fungus causing brown rot of wood – in the
order of 100–200 ppm.
Because of fascination with nanotechnology and possibility of its application
in wood protection the necessary confrontation between the nanopreparation
concept and the conditions of biochemistry, physiology and toxicology of natural material like wood as well as organisms causing its degradation has not been
taken into consideration yet. It seems that without information about these relations formulation of nanobiocides is acting “blindly”.
This paper is an attempt to draw the attention of developers of nanotechnology to the need to find correlation between project concepts of nanobiocides and
the above-mentioned values based on knowledge which has been gained so far.
The following issues should be taken into account: mineral composition of wood
in respect of trace elements as possible biologically active factors, mineral composition of wood destroying fungi, mineral composition of wood attacked by
fungi, and mineral needs of fungi in the scope of the content of physiologically
active elements and their toxic action.

Trace elements in wood
Wood as a product of natural biochemical and physiological processes of ligneous plants is created as a result of photosynthesis aided with mineral compounds
taken from soil together with water. Therefore, when it comes to nanobiocide
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formulation it is indispensable to identify mineral composition of this material
taking into consideration especially these elements which are expected to be
biochemically active components. A detailed composition of wood in this scope
is not well known. The published information most often gives a summary content of mineral compounds (ash) and the share of some main macroelements
[Kollmann, Côté 1968]. Only few studies include numerical data on microelements, i.e. trace elements, for individual wood species. It seems that so far the
most comprehensive information on the subject is found in the study by
H. Ważny and J. Ważny [1964]. A spectral analysis for 34 European and extraEuropean wood species, after incineration, was carried out using an average
dispersion quartz spectrograph by Zeiss type Q-24. The spectrograph was the
most modern apparatus in those days and the results of the analysis were selectively verified using a contemporary optical emission spectroscope ICP-OES by
Percin Elmer Optima 3000. Values of 13 trace elements were determined: Al, Ti,
V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Ag, Ba, Pb. Wood samples were selected if possible from trees of average age class, partially from dendrological collections.
Diversity of the content of these elements in the wood of Scots pine and sessile
oak was tested: 1) in different parts of stem, in branches and roots (vertical section), 2) in stem transverse section, and also 3) depending on the tree age (3 to
100 years) and 4) in beech wood of various origins. The obtained contents of
particular trace elements, in ppm of dry wood mass, at different aspects are presented in fig. 1. These results were later confirmed in few and fragmentary
research works. Dobrovolskaya [1975] conducted research on the content of 12
trace elements in various parts of Scots pine stem, and Mayer and Koch [2007]
studied location of 5 microelements in transverse section of the stem of black
cherry wood (Pinus serotina) from different habitats.
To put it general it may be said that trace elements occur in a quite broad
range in all wood species and in all researched variants. They are permanent part
of wood tissue mineral composition.

Trace elements in wood attacked by fungi
Further research was conducted on the healthy wood of Scots pine and oak and
on the wood attacked by Coniophora puteana and Serpula lacrymans fungi according to the same method. The wood samples were exposed to pure cultures of
these fungi in vitro for a period of 6 months [Ważny 1962, 1968]. The mass loss
after this period ranged from 50 to 65%. Spectroscopic analysis after incineration demonstrated a considerable loss of trace elements, for example the loss in
the case of copper and iron ranged from 50 to 88% of their content in healthy
wood. The elements had been taken in and built into the structure of mycelium,
rhizomorphs and fruiting bodies of wood destroying fungi.
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Fig. 1. Dispersion of trace elements content: 1. in different wood species; 2. in Scots
pine wood on the longitudinal stem section; 3. in oak wood on the transverse stem
section; 4. in Scots pine wood of various ages; 5. in beech wood of various origin
Rys. 1. Dyspersja zawartości pierwiastków śladowych: 1. w różnych gatunkach drewna;
2.w drewnie sosny zwyczajnej na podłużnym przekroju pnia; 3. w drewnie dębu na poprzecznym przekroju pnia; 4. w drewnie sosny zwyczajnej w różnym wieku; 5. w drewnie
buka różnego pochodzenia
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Trace elements in fungi
In the cycle of research devoted to the role of trace elements in wood protection
there was also a part concerning their content at different growth stages of wood
destroying fungi. Similarly to the case of wood infected by C. puteana and S.
lacrymans fungi 13 trace elements in their mycelium, rhizomorphs and fruiting
bodies after 6 months of „in vitro” exposure were determined [Ważny 1963].
Considerable amounts of these elements were observed in all growth stages. For
instance, copper was found in mycelium and rhizomorphs of C. puteana fungus
in the total amount of 59.30 ppm and in the not fully formed fruiting body in the
amount of 45.49 ppm in relation to dry mass. In the case of S. lacrymans fungus
these amounts were: 88.70 ppm in mycelium, 17.20 ppm in rhizomorphs, and
71.10 ppm in fruiting bodies. This data demonstrates that wood destroying fungi
take in not only organic components but also considerable part of trace elements
from wood during their growth on it.
The effect of trace elements on fungi growth
In order to explain the role of trace elements in wood destroying fungi growth
a detailed analysis of their action was carried out. Liquid organic and mineral
culture media containing glycose as energy source were prepared. The tested
element was then added in logarithmic concentrations to these culture media
with observance of increased purity of components and procedures. The effect of
trace elements was determined for C. puteana and S. lacrymans fungi on the
basis of dry mass of mycelia obtained for each of the concentrations. Figures 2
and 3 present exemplary results obtained for copper and iron. The growth curve
was construed on the basis of these results. It allowed determination of fungi
physiological needs in respect of these elements all the way to reaching physiological threshold concentration. On exceeding this value the under-threshold
toxicity of ED50 and threshold toxicity (ED100) were observed. At the same time
research on the necessity of individual mineral elements for wood destroying
fungi growth was conducted. Apart from 5 macroelements 8 trace elements (Mn,
Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Pb) in the range from 0.002 to 0.02 ppm proved to have
been necessary for the fungi growth. Without these elements the growth was
inhibited or very limited.
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Fig. 2. The influence of Cu on the growth of mycelium S. lacrymans
Rys. 2. Wpływ Cu na wzrost grzybni S. lacrymans

Fig. 3. The influence of Fe on the growth of mycelium S. lacrymans
Rys. 3. Wpływ Fe na wzrost grzybni S. lacrymans
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Conclusions
Trace elements present in wood tissue play an important role in the processes of
its deterioration by wood destroying fungi. These elements are built into wood
cell walls during their formation. When the fungi attack wood they take in different amounts of these elements and build them into the cells of mycelium hyphae, rhizomorphs and fruiting bodies. The growth of the fungi depends on the
amount of these elements contained in wood tissue. The effect of the elements
ranges from positive physiological influence on the mycelium growth dependent
on the available amounts to threshold physiological value on exceeding of which
the elements’ impact causes reduction of growth, i.e. the amount reaches
under-threshold toxic values and then threshold toxic value, i.e. effective dose
(ED50–ED100) or lethal dose (LD). Therefore the effect of nanomolecules of
biocides introduced into wood tissue depends on the concentration of the elements and the order of magnitude of their nanometers. In the range of physiological under-threshold concentration of nanobiocides in wood they are not toxic
but quite the contrary – they stimulate mycelium growth and deterioration processes. Only after threshold physiological value is reached the protective effect of
nanobiocides is started in the under-threshold toxicity range.
The correlations between mineral structure of wood tissue and the action of
nanobiocides may be interfered positively as well as negatively as a result of socalled “paradoxical effects” encountered in toxicity of low concentrations [Golubiev et al. 1972].
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WARUNKI I MOŻLIWOŚCI OPRACOWANIA
NANOBIOCYDÓW DLA OCHRONY DREWNA

Streszczenie
Pierwiastki śladowe, występujące w tkance drzewnej, odgrywają istotną rolę w procesach jej
deterioracji przez grzyby niszczące drewno. Są one wbudowywane w ścianki komórkowe
drewna w czasie ich formowania. Grzyby, porażając materiał drzewny, pobierają z niego
różne ilości tych pierwiastków, wbudowując je w komórki strzępek grzybni, sznurów i owocników. Rozwój grzybów zależy od ilości tych pierwiastków zawartych z tkance drzewnej.
Występuje tu ich pozytywne działanie fizjologiczne dla wzrostu grzybni, zależne od dostępnych ilości, aż do wartości fizjologicznie progowej, po przekroczeniu, której następuje
działanie w kierunku zmniejszenia wzrostu, czyli w podprogowych wartościach toksycznych,
aż do osiągnięcia progowej wartości toksycznej effective dosis (ED50–ED100) lub letal dosis
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(LD). Działanie wprowadzonych do tkanki drzewnej nanocząsteczek biocydów zależne jest
zatem od koncentracji pierwiastków i rzędu wielkości ich nanometrów. W zakresie fizjologicznej podprogowej koncentracji w drewnie nanobiocydów nie będą one działać toksycznie,
ale wręcz stymulująco na wzrost grzybni i procesów deterioracji. Dopiero po osiągnięciu
granicznej wartości fizjologicznej, w strefie podprogowej toksyczności rozpoczyna się
ochronne działanie nanobiocydów.
Słowa kluczowe: nanobiocydy, grzyby niszczące drewno, ochrona drewna, mineralny skład drewna, pobieranie minerałów przez grzyby, pierwiastki śladowe.
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WARTOŚĆ KŁÓD TARTACZNYCH DĘBOWYCH
W PRZEROBIE NA DESZCZUŁKI POSADZKOWE
Na podstawie zaproponowanej formuły rachunku wartości surowca drzewnego
dokonano wyceny wartości kłód dębowych według klas jakości. Rachunek wykazał
znaczącą przewagę wartości nad cenami zaopatrzeniowymi w odniesieniu do
badanego zakładu. Stwierdzono, że najbardziej opłacalny jest przerób kłód tańszych (III klasy jakości) na fryzy i deszczułki posadzkowe, z czego wynika wpływ
na wzrost ich wartości w stosunku do cen kłód.
Słowa kluczowe: kłody, wartość, deszczułki posadzkowe

Wprowadzenie
Wartość surowca drzewnego w przerobie przemysłowym stanowi graniczna
cena, którą jest skłonny zaakceptować odbiorca, tj. konkretny zakład, aby zapewnić sobie możliwość osiągnięcia założonego, satysfakcjonującego poziomu
rentowności operacyjnej. Zakłady różnią się poziomem technologii i organizacji
produkcji, odległością od miejsc zaopatrzenia w drewno oraz dostępnością odbiorców danych produktów. Jedne z nich gotowe są zapłacić więcej za drewno,
inne mniej. Zależy to od szeregu czynników, zarówno wewnętrznych, jak też
zewnętrznych, z których najważniejszym jest aktualna faza cyklu koniunkturalnego, będącego cechą gospodarek rynkowych w bliższym i dalszym otoczeniu
lub w skali globalnej.
Na opłacalność przerobu drewna znaczący wpływ wywiera również poziom
technologii, organizacji produkcji, kwalifikacje załogi i kompetencje zarządu.
Czynniki te decydują o różnej możliwości akceptacji cen drewna, które wyznacza główny dostawca – Lasy Państwowe. Stąd też każdy zakład może i powinien
kalkulować koszty własne, w których znaczącą pozycję stanowi surowiec
drzewny.

Mieczysław SZCZAWIŃSKI, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Polska
e-mail: ZOEP ZPD@SGGW.pl
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Graniczna cena surowca drzewnego, jaką byłby skłonny zapłacić zakład
przemysłowy zależy zatem od przyjętego poziomu rentowności przy danej wartości i strukturze kosztów własnych, w tym transportu drewna ze składnicy
leśnej. W skrajnym przypadku można uwzględnić próg rentowności, przy
którym akceptacja ceny wyższej niż graniczna wiązałaby się z możliwością
ponoszenia straty operacyjnej.
Rachunek granicznej ceny drewna, tj. jego wartości z punktu widzenia interesów zakładu drzewnego, ułatwić może proponowana formuła.
Większość autorów [Ratajczak 2001; Strykowski 2002; Zając 1999] zajmowała się analizą rynków drzewnych ex post. Na uwagę zasługują prace Zająca,
który wykorzystał analizę wieloczynnikową, zmierzającą do ilościowego określenia ważkości wpływu mniej lub bardziej istotnych czynników kształtujących
rynek drewna. Wyniki analizy dają możliwość predykcji zachowania się rynku
drzewnego w przyszłości, co stanowi o jego wartości.
Interesującą propozycję rachunku prezentuje Szczawiński, [2008] proponując metody wyceny wartości surowca w przerobie przemysłowym. Rozwinięciem metod wyceny surowca zajmowali się inni autorzy, również współpracujący ze Szczawińskim Miastowski [2007]. W ramach jego rozprawy doktorskiej
udoskonalili formułę uwzględniając liczącą się wartość odpadów z przerobu. W
ślad za poprzednikami, Mikołajczak [2006] zaproponował inną postać formuły
wyceny surowca znajdującą zastosowanie w określaniu wartości odpadów
z przerobu drewna na paliwa ekologiczne lub energię z ich spalania.
Formuła rachunku wyceny surowca drzewnego w przerobie
Formuła wyceny surowca drzewnego w postaci kłód tartacznych ma postać:
p
 C

Wd = ∑ U o a o  o − k t − k s − k p  + (1 − a o )(C odp − k o ),
1+ m

o =1

(1)

gdzie:
Wd
Uo
ao
Co

– wartość drewna okrągłego [zł/m3],
– udział objętości o-tej grupy towarowej materiału drzewnego w cenie
Co,
– wskaźnik wydajności w przerobie surowca na materiały drzewne
o numerze o,
– przychody netto ze sprzedaży materiału drzewnego o numerze o,
z przerobu surowca [zł/m3],
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kt
ks
kp
Codp

C odp
Uzrmk
Czrmk
Utrmk
Ctrmk
Uwts
Cwts
ko
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– jednostkowy koszt transportu surowca drzewnego ze składnicy leśnej
do zakładu w ilości niezbędnej do wyprodukowania 1m3 deszczułek
posadzkowych (1m3=46,8 m2 deszczułek) [zł/m3],
– jednostkowy koszt wysuszenia fryzów w ilości niezbędnej do wyprodukowania 1m3 deszczułek posadzkowych [zł/m3],
– jednostkowy koszt przerobu fryzów w ilości niezbędnej do wyprodukowania 1m3 deszczułek posadzkowych [zł/m3],
– jednostkowa cena zbytu odpadów z przerobu kłód na deszczułki
[zł/m3],
= U zrmk ⋅ C zrmk + U trmk ⋅ C trmk + U wts ⋅ C wts ,
–
–
–
–
–
–
–

udział odpadów kawałkowych i zrębków mokrych,
cena zbytu odpadów kawałkowych i zrębków mokrych [zł/m3],
udział trocin mokrych,
cena zbytu trocin mokrych [zł/m3],
udział wiórów i trocin suchych,
cena zbytu wiórów i trocin suchych [zł/m3],
jednostkowy koszt przygotowania odpadów do sprzedaży i ich sprzedaży [zł/m3].

Powyższa formuła rachunku wyceny surowca drzewnego znalazła zastosowanie przy określeniu wartości kłód dębowych w przerobie na fryzy i po ich
wysuszeniu na deszczułki posadzkowe.
Niezbędne dane techniczno-ekonomiczne zaczerpnięte zostały z dokumentacji jednego z zakładów według stanu na koniec 2006 roku. Przedstawiony
rachunek stanowi zatem jedynie przykład jego praktycznego zastosowania, zaś
uzyskane dane odnoszą się do tegoż zakładu. Z dużym prawdopodobieństwem
można przyjąć, iż wyniki obliczeń wartości kłód dębowych w przerobie na deszczułki posadzkowe będą zbliżone. W odniesieniu do konkretnego zakładu, funkcjonującego w aktualnej fazie cyklu koniunkturalnego, pożytecznym byłoby
wykorzystanie niniejszej propozycji metodycznej wyceny surowca w przerobie
w danym miejscu i czasie.
Wyniki obliczeń zawierają tabele 1 – 3.W tabeli 1 zawarte są dane dotyczące
struktury jakościowej w przerobie kłód trzech klas oraz ceny zbytu deszczułek
według stanu na koniec 2006 roku.
Dane tabeli 1 wykazują, że z kłód I klasy uzyskuje się znacznie więcej najlepszych deszczułek niż z II i III klasy jakości. Otwartą i wartą rozważenia jest
kwestia opłacalności przerobu kłód odziomkowych I klasy, na deszczułki, a nie
na przykład na okleinę.
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Tabela 1. Przychody netto ze sprzedaży deszczułek z przerobu 1m3 kłód według
klas jakości
Table 1. Net income from the sale of flooring blocks produced from 1m3 of logs according
to quality classes
Udział deszczułek klasy [%]

Klasa kłód
Log class
I
II
III

Cena zbytu netto
w klasach [zł/m3]

Share of blocks of class [%]
I

II

III

80
40
18

20
50
60

–
10
22

Net sale price for classes
[zł/m3]
3970 (I)
3420 (II)
2340 (III)

Źródło: obliczenia własne.
Source: own calculations.

Wycenę wartości kłód trzech klas jakości zawiera tabela 2, przy założeniu
progu rentowności operacyjnej przerobu z wykorzystaniem proponowanej formuły rachunku. W ostatnich kolumnach tabeli 2 wyraźnie widać znaczącą przewagę wartości nad cenami zaopatrzeniowymi realizowanymi przez badany
zakład. Należy tu zauważyć, iż ceny zarówno drewna, jak i materiałów z jego
przerobu cechują się dużym rozrzutem.
Na wartość drewna znaczący wpływ wywiera uwzględnienie odpadów, których ceny już w 2006 roku były wysokie, osiągając cenę drewna okrągłego średniowymiarowego. Ma to wyraźny związek z gwałtownie rosnącymi kosztami
energii oraz koniecznością stosowania odpowiedniej dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej zwiększenia udziału energii z surowców odnawialnych (7,5%)
w bilansie zapotrzebowania na nią.
Wyniki wyceny wartości kłód w przerobie na fryzy i, w dalszej kolejności,
na deszczułki posadzkowe przy uwzględnieniu różnych poziomów rentowności
operacyjnej podane są w tabeli 3.
Dane tabeli 3 wyraźnie wykazują wysoką opłacalność przerobu drewna na
deszczułki posadzkowe. Interesującym jest fakt, że im niższa klasa kłód, tym
wyższa jest relacja pomiędzy obliczeniową wartością surowca i jego ceną zaopatrzeniową. Oznacza to, iż kłody odziomkowe można kierować do przerobu na
okleinę, a fryzy pozyskiwać z podziału tarcicy z przetarcia kłód II, a szczególnie
III klasy.

Source: own calculations.

Źródło: obliczenia własne.

Cost of preparation of waste for sale 5 zł/m3.

Koszt przygotowania odpadów do sprzedaży 5 zł/m3.

* Net sale prices of waste: wet sawdust 25 zł/m3, dry sawdust 40 zł/m3, chips 100 zł/m3.

* Ceny zbytu netto odpadów: trociny mokre 25 zł/m3, trociny suche 40 zł/m3, zrębki 100 zł/m3.

Tabela 2. Wartość drewna kłód tartacznych dębowych w przerobie na deszczułki posadzkowe według klas jakości w warunkach progu rentowności
Table 2. Value of oak sawnlog wood processed into flooring blocks according to quality classes and at the breakeven point
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Tabela 3. Wartość drewna kłód tartacznych dębowych w przerobie na deszczułki
posadzkowe przy różnych poziomach rentowności operacyjnej
Table 3. Value of oak sawnlog wood processed into flooring blocks at defferent lavels of
operational profitability

Klasa
kłód
Log
class

I
II
III

Wartość kłód przy rentowności
Wd [zł/m3]
Value of logs at profitability
Wd [zł/m3]

Cena
netto
kłód
[zł/m3]

Odchylenie wartości kłód od cen
[%]
Deviation of log value from prices
[%]

0,0

0,05

0,10

0,15

Log net
price
[zł/m3]

0,0

0,05

0,10

0,15

538
412
373

512
392
355

489
375
339

468
359
324

439
315
212

23
30
76

17
24
67

11
19
60

7
14
46

Źródło: obliczenia własne.
Source: own calculations.

Wnioski
Zaproponowana formuła rachunku wyceny drewna okrągłego, poparta przykładem określenia wartości kłód dębowych w przerobie na deszczułki posadzkowe,
może mieć zastosowanie w konkretnym zakładzie, w aktualnej sytuacji rynkowej. Wykonane obliczenia potwierdziły znaczącą przewagę wartości drewna nad
cenami zaopatrzeniowymi, szczególnie w odniesieniu do tańszego surowca niższych klas, a także wysoką opłacalność przerobu drewna dębowego na deszczułki posadzkowe.
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VALUE OF OAK SAWNLOGS PROCESSED
INTO FLOORING BLOCKS

Summary
The value of roundwood in industrial processing is defined by a threshold price which
a given wood company is willing to accept and which allows the company to reach the anticipated level of operational profitability taking into account its technical and organizational
conditions and current market situation. Most authors such as Ratajczak, Strykowski, Zając,
have analysed the wood market ex post. This article proposes a formula for roundwood
valuation which is fortified by an example of determination of the value of oak sawnlogs
processed into flooring blocks. The calculation takes into consideration the value of recycled
waste of various fractions like wet parts and chips, wet sawdust, and dry sawdust and chips
from machining of flooring strips after they are dried. The calculations proved that the value
of wood considerably exceeds supply prices, especially in relation to cheaper raw material of
lower classes. It is concluded that the suggested method may be used in a particular wood
company and that processing of oak wood into flooring blocks is very profitable.
Keywords: logs, value, flooring blocks
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KOMUNIKATY – ANNOUNCEMENTS
Grzegorz KOWALUK

OD MIKROMECHANIKI DO OBRÓBKI DREWNA –
– AKCJA COST E35 ZAKOŃCZONA*
Głównym celem Akcji COST E35, zakończonej w lutym 2008 roku, było lepsze
zrozumienie zależności pomiędzy strukturą drewna i tworzyw drewnopochodnych,
również w skali mikroskopowej, a ich właściwościami oraz mechaniką pękania,
w perspektywie obróbki skrawaniem tych materiałów. Akcja skupiała ośrodki
naukowe z 19 krajów.
Słowa kluczowe: COST E35, mechanika drewna, obróbka drewna, pękanie

COST – (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research) – jest jednym z najdłużej działających narzędzi wspierania współpracy
pomiędzy naukowcami w całej Europie. COST jest również pierwszą i najszerszą europejską ponadrządową siecią koordynacji działalności naukowej. Akcja,
kierowana przez prof. Stefanie Tschegg z University of Natural Resources and
Applied Life Scienc w Wiedniu, rozpoczęta w roku 2004 przez 13 krajów, pod
koniec swej działalności skupiała ośrodki naukowe z 19 krajów. Przedstawicielami Polski w Komitecie Zarządzającym byli dr inż. Grzegorz Kowaluk (ITD,
Poznań) oraz dr inż. Bartosz Pałubicki (WTD UP, Poznań). W ramach Akcji
COST E35 działały 3 grupy robocze:
1. Mikrostruktura i mikromechanika,
2. Pękanie i charakterystyka powierzchni,
3. Obróbka.
W pierwszym roku trwania Akcji utworzono wyżej wymienione grupy robocze, nawiązując jednocześnie kontakty pomiędzy naukowcami z różnych krajów
(ośrodków). Pierwsza konferencja, jaka odbyła się w ramach opisywanej Akcji
Grzegorz KOWALUK, Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska
e-mail: g_kowaluk@itd.poznan.pl
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COST w Wiedniu, w roku 2004, wykazała wysoki poziom prac naukowych
uczestników Akcji. W tym samym roku 6 osób skorzystało z możliwości realizacji swoich planów naukowych w innych krajach lub jednostkach badawczych,
finansowanych w ramach STSM (Short Term Scientific Mission – Krótkoterminowa Misja Naukowa), trwających nawet do 3 miesięcy. W roku 2005 zorganizowano 3 spotkania oraz 1 warsztat, na których omawiano podstawowe problemy skrawania, jak również problematykę przemysłu drzewnego (np. Frozen
Wood – Drewno Zamarznięte, spotkanie w Finlandii). Główna konferencja
COST E35 w roku 2005 odbyła się w Rosenheim (Niemcy) przy okazji 17.
IWMS (International Wood Machining Seminar). Bieżąca analiza działalności
Akcji pozwoliła stwierdzić, iż poczyniono znaczny postęp w wypełnianiu luki
pomiędzy naukowymi aspektami struktury drewna, jego właściwościami, pękaniem i obróbką a aspektami technologicznymi, zmierzającymi w kierunku optymalizacji obróbki. Oprócz kontaktów wewnątrz Akcji, coraz częściej dochodziło
do transferu wiedzy i poglądów również pomiędzy różnymi Akcjami oraz przemysłem.
W roku 2006 główna konferencja Akcji zorganizowana została wspólnie
z ESWM (European Society for Wood Mechanics) we Florencji (Włochy). Idea
wspólnej konferencji została bardzo wysoko oceniona przez uczestników, szczególnie z uwagi na poruszaną tematykę ochrony i konserwacji drzewnych – i nie
tylko – eksponatów dziedzictwa narodowego. Tego samego roku w Norwegii
odbyły się warsztaty naukowe poświęcone optymalizacji przetarcia drewna
okrągłego.
Konferencja w Lozannie (Szwajcaria), w roku 2007, potwierdziła znaczny
postęp w realizacji celów naukowych Akcji COST E35, zawartych w Memorandum of Understanding. Bardzo istotny problem, z punktu widzenia transferu
wiedzy pomiędzy jednostkami naukowymi a przemysłem, realizowano poprzez
wystąpienia zaproszonych przedstawicieli przemysłu drzewnego na konferencjach, organizowanie spotkań naukowców z przedstawicielami przemysłu (np.
we wrześniu 2007, odbywało się spotkanie w Mediolanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele COST E35 oraz ACIMALL – Italian Woodworking Machinery and Tool Manufacturers Association), jak również czynny udział Akcji
COST E35 w branżowych targach (np. Xylexpo).
Owocami współpracy w ramach Akcji COST E35 są m.in. publikacje
naukowe, wydawane na łamach branżowych czasopism, m.in. Wood Research,
Cellulose, Fracture of Nano and Engineering Materials and Structures, Wood
Science and Technology. Cykl artykułów, podsumowujących osiągnięcia naukowców w jakikolwiek sposób związanych z Akcją E35, jest w trakcie przygotowania i zostanie niebawem wydany w wydawnictwie Holzforschung.
Liczne grono zwolenników kontynuacji działalności Akcji (w tym ITD, Poznań) pracuje aktualnie nad przygotowaniem stosownego wniosku. Uwzględniając chociażby fakt szczuplejących zasobów drzewnych naszego globu, a co za
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tym idzie, konieczność jego racjonalnego i optymalnego wykorzystania, również
podczas obróbki, zamiar kontynuacji Akcji wydaje się być jak najbardziej uzasadniony.

FROM MICROMECHANICS TO WOOD MACHINING –
– COST ACTION E35 FINISHED

Summary
The main objective of COST Action E35, finished in February this year, was to achieve better understanding of the relationship between wood and wood-based materials structure even
at the microscopic level, and mechanical performance as well as fracture behaviour of these
materials during machining. R&D centres from 19 countries were active in Action E35.
Keywords: COST E35, wood mechanics, wood machining, fracture
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COST E44 „STRATEGIA PRZEROBU DREWNA”
– KONFERENCJA I WARSZTATY W MEDIOLANIE
1

Konferencja i warsztaty kończące akcję COST E44 odbyły się w Mediolanie podczas targów Xylexpo. Zaprezentowano na nich zagadnienia i poglądy związane
z opracowaniem europejskiej strategii przerobu drewna. Przedstawiono i omówiono sprawozdania krajowe, które stanowić mogą punkt wyjścia dalszych
działań zmierzających do opracowania wspólnej dla Europy strategii rozwoju
sektora leśno-drzewnego.
Słowa kluczowe: konferencja, warsztaty, strategia, sprawozdania krajowe

Tegoroczne targi Xylexpo w Mediolanie dały nie tylko możliwość zapoznania
się z bogatą ofertą wystawców, lecz również były miejscem konferencji
i warsztatów Akcji COST E44 „Strategia przerobu drewna”. Zaprezentowana
tematyka podejmowała zagadnienia wielofunkcyjnego leśnictwa, zmian klimatycznych, przepływów surowcowych w europejskim przemyśle drzewnym, płyt
drewnopochodnych jako materiałów dla budownictwa. Podkreślono znaczenie
innowacji w łańcuchu leśno-drzewnym oraz przedstawiono rolę biomasy
w światowym systemie energetycznym. Kierownik projektu COST E44, prof.
Joris van Acker, pracujący w Laboratorium Technologii Drewna na Uniwersytecie w Gent, w swoim wystąpieniu pt. „Jakość drewna jako podstawa europejskiej
strategii przerobu drewna” przedstawił dorobek wspólnego przedsięwzięcia.
Tematyka dwudniowych warsztatów, będących swoistym podsumowaniem
całokształtu działalności w COST E44, dotyczyła takich zagadnień jak: rola
tarcicy w stabilnym łańcuchu leśno-drzewnym, przepływ materiałów pomiędzy
zakładami firmy Koskisen Oy realizującymi założenia integracji produkcji, rynki
produktów drzewnych w Europie północno-zachodniej na przykładzie Holandii.
Drugi dzień warsztatów poświęcono trzem blokom tematycznym: podaży drewJoanna PIKUL-BINIEK, Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska
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na (zapotrzebowanie przemysłu drzewnego na surowiec i jego podaż w Bułgarii,
wpływ parzenia drewna liściastego na zmiany jego barwy, stymulatory rozwoju
sektora leśno-drzewnego w Polsce, przepływy materiałowe i produktowe na
Słowacji), jakości drewna (jakość drewna i właściwości tarcicy z jodły olbrzymiej, oddzielanie bielu od twardzieli przy pierwiastkowym przerobie drewna
sosny zwyczajnej, różnice między dojrzałym a młodocianym drewnem liściastym) oraz przyszłym wyzwaniom. Za ważne uznano kwestie dotyczące zależności między ilością a jakością i wykorzystaniem gatunków szybko rosnących
w europejskim łańcuchu leśno-drzewnym, nowoczesności produktów drewnopochodnych, zmian klimatycznych oraz możliwości wykorzystania odpadów
drzewnych i drzew szybko rosnących na cele energetyczne. Dodatkowo uczestnicy warsztatów mieli możliwość zapoznania się z działalnością Unità di Ricerca
per le Produzioni Legnose Fuori Foresta – jednostki badawczej zajmującej się
zagadnieniami hodowli topoli.
W podsumowaniu działalności Akcji COST E44 podkreślono, iż pozwoliła
ona na określenie strategicznych opcji przyszłego rozwoju łańcucha leśnodrzewnego. Wskazano na konieczność wsparcia przemysłów bazujących na
drewnie liściastym oraz drewnie wysokiej jakości, dążenia do wykorzystywania
takiego surowca w produkcji wyrobów wysokiej jakości, co powinno sprzyjać
zrównoważonemu wykorzystywaniu wszystkich dostępnych zasobów. Zwrócono
też uwagę na szczególną rolę przemysłu płyt drewnopochodnych w kształtowaniu krajowych łańcuchów leśno-drzewnych, ze względu na odbiorców finalnych
produktów tego przemysłu, tj. meblarstwo i budownictwo.
Akcja COST E44 zaowocowała bogatym zbiorem informacji (A European
wood processing strategy: future resources matching products and innovations.
Conference proceedings. Fiera Milano/Rho, Milan – Italy 30 May 2008. Sesto
San Giovanni, Milan – Italy 2–3 June 2008) na temat relacji zachodzących na
osi: leśnictwo – przemysł drzewny w podziale na poszczególne kraje. Informacje
te mają umożliwić decydentom opracowanie wspólnej dla Europy strategii rozwoju łańcucha leśno-drzewnego, a także stanowić punkt wyjścia dla dalszych
badań naukowych i poszukiwania racjonalnych rozwiązań aplikacyjnych.
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COST E44 „WOOD PROCESSING STRATEGY”
CONFERENCE AND WORKSHOPS IN MILAN

Summary
An accompanying event to this year’s Xylexpo Fair in Milan was the final conference of
COST Action E44 together with last workshops during the Action. The variety of issues
presented and various points of view reflected the complexity of the subject which is a European wood processing strategy.
During the meeting a set of Country Reports on the forestry-wood chain in different European countries was presented and discussed. This collection of reliable information may be
a basis for further studies into the issue of common European strategy in the field of wood
processing.
Keywords: conference, workshops, strategy, country reports

