
6 / 201252 

Producent zaprawek do drewna:Producent zaprawek do drewna:
Drewno bez wad!

pr
ŁÓDECZKI ∙ SĘKI GAŁĘZIOWE ∙ LAMELE

tel.:  +48 18 449 05 67, +48 502 059 787, e-mail: lodeczka@lodeczka.pl, www.lodeczka.pl

Kompozyty drewnopochodne   

Wąska płaszczyzna nie jest już ograniczeniem kompozytów
Tendencje rynku zmierzają w kierunku mebli i drzwi wytwarzanych w krótkich seriach czy wręcz jako zamówienia 
jednostkowe. Jednocześnie, produkty te powinny sprawiać wrażenie masywnych, chociaż rynek potrzebuje wyrobów z 
płyt tanich i lekkich. Dlatego konieczne staje się wykorzystanie materiałów będących kompozytem płyt okładzinowych 
z wypełnieniem (papierowym, plastikowym, żebrowym aluminiowym, piankowym, z ULDF, z płyty wiórowej lekkiej, 
wiórowej falistej lub sinusoidalnej jednolitej, poliuretanowym etc). 

Mieczysław Lewicki

elementy o krawędziach prostych. 

W przypadku elementów meblowych 

krzywoliniowych i np. płatach drzwio-

wych do oszklenia wymagana była do-

tychczas dwukrotna obróbka – wyci-

nanie kształtu czy otworu i następnie 

oczyszczanie i kalibrowanie pod wklej-

kę. W przypadku stosowania płyty 

komórkowej bezbramkowej w zamó-

zastosowania obrzeża konstrukcyjne-

go wpuszczanego w wąską płaszczy-

znę pomiędzy warstwy zewnętrzne 

z bazowaniem w płaszczyznach okła-

dzinowych. Wymaga to dokładnego 

frezowania szczególnie na szerokość 

obrzeża. Nie stanowi to problemu dla 

współczesnych formatyzerko-czo-

piarek i maszyn CNC obrabiających 

Wielowarstwowe kompozyty, w tym 

głównie drewnopochodne, oprócz 

swoich niewątpliwych zalet stawia-

ją nieco odmienne wymogi w zakre-

sie procesu technologicznego, obróbki 

i montażu niż płyta wiórowa czy MDF.

Szczególnie lekkie kompozyty wyma-

gają niestandardowego przygotowa-

nia i oklejenia ich wąskiej płaszczy-

zny. Płyta kompozytowa z warstwą 

wierzchnią grubszą niż 8 mm po obu 

stronach i gęstą strukturą plastra mio-

du nadaje się od razu do wykończenia 

wąskiej płaszczyzny, natomiast płyta 

komórkowa z cienką warstwą i otwar-

tą strukturą plastra miodu musi być 

wzmocniona wkładką na krawędzi – 

obrzeżem konstrukcyjnym.

Dotyczy to głównie płyt o niejedno-

rodnej wąskiej płaszczyźnie oraz płyt 

komórkowych bezramkowych. Płyty 

te wymagają w pierwszej kolejności 

Wąskie płaszczyzny kompozytów.  Fot. Archiwum autora

Komórka prosto i krzywoliniowa z wykorzystaniem sklejki.  Fot. Archiwum autora

CNC RIERGE  do NESTINGU z wykonaniem wrębu pod obrzeże konstrukcyjne w 
płytach kompozytowych.  Fot. Archiwum autora

Płyta HOMALIGHT S.  Fot. Archiwum autora Szklana i tworzywowa płyta komórkowa.  Fot. Archiwum autora
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W naszej ofercie 

posiadamy tarcicę 

obrzynaną i 

nieobrzynaną, 

suchą i mokrą

Oferujemy tarcicę 

w grubościach 

od 23 do 110 mm 

oraz w długościach 

od 2 do 4 m

kontakt:  785-888-068

 609-888-324

 609-114-700

 biuro@polskiedrewno.eu
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Wagę przyszłości kompozytów w prze-

myśle meblarskim docenia między in-

nymi Wielkopolski klaster MEBEL DE-

SIGN, którego głównym celem jest 

wykreowanie innowacyjnego i kon-

kurencyjnego produktu w produk-

cji mebli z lekkiej i ekologicznej pły-

ty komórkowej, charakteryzującej się 

znaczną redukcją wagi, wysoką sta-

bilnością, możliwością wyboru dowol-

nego kształtu i formy. Kolejnym celem 

jest poszerzenie rynków zbytu i wzrost 

konkurencyjności firm. 

Więcej na temat wąskich płaszczyzn 

znaleźć można w numerach z lat wcze-

śniejszych: 6/2011; 10/2010, 3/2011 

i innych artykułach zamieszczonych 

w „Kurierze Drzewnym”, a dostępnych 

dla zainteresowanych w Redakcji i na 

stronie autora www.starting.com.pl. 

Bliższych informacji na temat narzę-

dzi, pras, CNC oraz urządzeń do pro-

dukcji i obróbki kompozytów udziela 

autor.

nia. W Polsce firma LDR-Ego realizuje 

te idee w oparciu o własną produkcję 

płyty bezbramkowej w bardzo dużym 

formacie 4100x2100 mm, co pozwa-

la tworzyć niestandardowe projekty 

mebli bez konieczności łączenia ele-

mentów. Inne firmy produkują płyty 

komórkowe ramkowe, a potentaci pły-

towi kompozyty lekkie do zastosowań 

na meble i drzwi. Meble z kompozytów 

lekkich charakteryzujące się wysoki-

mi wymaganiami projektowymi i es-

tetycznymi i zaczynają powoli zyski-

wać uznanie klientów. 

Większość dostępnych kompozytów 

ma cienką powierzchnię rzędu 3- 4 

mm HDF. Dla zapewnienia większej 

wytrzymałości dla płyt o większych 

grubościach i cieńszych warstwach ze-

wnętrznych, stosuje się wkładki z po-

ciętego HDF na wymiar grubości pły-

ty jako obrzeże konstrukcyjne, które na 

końcu oklejane jest okleiną sztuczną 

lub naturalną. 

- z LDF oklejonego HPL lub HDF lub 

sklejką;

- z lekkiej papierowej warstwy wewnętrz-

nej z okładzinami z cienkiej sklejki; 

- grube płyty komórkowe LDR-Ego wy-

konane w najnowszej technologii bez-

ramiakowej;

- nowatorskie płyty sinusoidalne i fali-

ste z okładzinami wg technologii BIELE 

i płyty ze strefowo zwiększaną gęsto-

ścią w miejscach przewidzianych roz-

krojem (jest to nowe alternatywne roz-

wiązanie dla meblarstwa i produkcji 

drzwi wewnętrznych, które w najbliż-

szych latach ma szansę na upowszech-

nienie o ile producenci zainwestują 

w nowe prasy i linie produkcyjne).

Regulacje prawne w UE określające, że 

ciężar paczki do samodzielnego mon-

tażu nie może przekroczyć 15 kg oraz 

fakt, że lekkie kompozyty zawierają 

znacznie mniej formaldehydu niż pły-

ta wiórowa dobrze rokują na ich poten-

cjalne możliwości rozpowszechnia-

la na uzyskanie wszystkich zalet NE-

STINGU przy jednoczesnym kilkuna-

stokrotnym skróceniu czasu operacji 

technologicznej oraz umożliwia sto-

sowanie płyty komórkowej bezram-

kowej przez producentów wyrobów 

jednostkowych. Dodatkowym atu-

tem jest tu również fakt, że żywotność 

wiertłofreza liczona jest w latach. Dla 

przykładu MEX-2 obrabia setki tysię-

cy metrów krawędzi płyty komórko-

wej, a pierwsze ostrzenia dokonywane 

są po kilkunastu miesiącach ( wg da-

nych od producenta drzwi) - koszt na-

rzędziowy obróbki 1 mb tej krawędzi 

oscyluje wokół 1 grosza.

Dostępne na rynku płyty 
kompozytowe to m.in.:
-.klasyczne ramiakowe płyty komór-

kowe; 

- z płyty wiórowej lekkiej oklejonej HDF;

- EUROLIGHT z warstwami zewnętrz-

nymi z płyt wiórowych grubości 8 mm; 

wieniach jednostkowych czy bardzo 

małych seriach w NESTINGU niezbęd-

ne było przeprowadzenie na CNC roz-

kroju frezem trzpieniowym, a następ-

nie frezowanie pod obrzeże każdego 

z elementów z osobna. Powodowało to 

tak znaczne wydłużenie czasu obrób-

ki, że uzysk z zastosowania NESTIN-

GU był tracony. Natomiast wycinanie 

prostoliniowe, a następnie nadawa-

nie kształtu krzywoliniowego frezo-

waniem nie tylko wydłużało czas ope-

racji, ale również powodowało straty 

materiałowe. Dlatego najlepszym 

rozwiązaniem do NESTINGU oraz 

przy wycinaniu otworów w płatach 

drzwiowych w płycie komórkowej jest 

zastosowanie wiertłofreza dwuśred-

nicowego, gdyż po jego jednokrotnym 

przejściu otrzymujemy wycięcie-roz-

krój wraz z bardzo dokładną bazą pod 

obrzeże konstrukcyjne elementu me-

blowego lub ramkę otworową drzwi. 

Zastosowanie tego narzędzia pozwa-

Kompozyt komórkowy - plastik i aluminium.  Fot. Archiwum autora

Po frezowaniu: MEX-2 w części wewnętrznej elementu przy wy-
cinaniu okienek.  Fot. Archiwum autora

Kompozyt PU drewna i płyty wiórowej jako element ścianki działowej.  
Fot. Archiwum autora

Kompozyty z płytą sinusoidalna z ramą i bez ramy zewnętrznej.  
Fot. Archiwum autora

Wiertłofrez Mex-2 dwuśrednicowy do 
wykonywania kanału pod obrzeże kon-
strukcyjne z obróbką warstw zewnętrz-
nych na CNC w NESTINGU (wzór chro-
niony prawem patentowym UE).  

Fot. Archiwum autora

Przykład łączenia płyt komórkowych.  Fot. Archiwum autora

Dzisiaj suszymy na zielono*

GreenKilns 
· żadnych kosztów dodatkowych 

· gwarancja oszczędności

*Nasz nowy proces suszenia jest bezpłatny!

System ten już od pierwszego dnia jest przyjazny 

dla portfela oraz środowiska naturalnego

Initiative HILDEBRAND

www.brunner-hildebrand.com/GREENKILNS

Kontakt w Polsce:  Adam Franc, Tel: 504 030 982

TARCICA SUCHA

PŁYTA KLEJONA

PŁYCINA – OBŁOGI

FRYZY – LAMELE

sosna, świerk, dąb, buk, jesion, olcha, brzoza

tel. 52 3316509 | 604498074 | nurtpol@interia.pl
TARTAK Świecie n.Wisłą | Wielki Konopat 35
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Palcza 218, 34-211 Budzów

Tel. 501 191 472, 502 331 848

info@okleinyplichta.pl

www.okleinyplichta.pl

Specjalizujemy się w produkcji najlepszej 
jakości oklein i obłogów naturalnych

brzoza | buk | dąb
jawor | jesion | olcha

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
Stawiamy na tradycję, precyzję i szybkość.

Swój warsztat doskonalimy już od ponad 20 lat!
w ofercie także drewno kominkowe

SPRZEDAM
TRAK TAŚMOWY
Lignuma 700 HK

Długość torowiska 14 m

pełna hydraulika

+ rozwierak, + ostrzałka

Tel. kom. 513 144 100 | Tel. 34 34 70 868


