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Kompozyty złożone z materiałów drzewnych i drewnopochodnych oraz polimerowo-drzewne (WPC)

Kompozyty w branży drzewnej i meblarskiej
Kompozyty są to tworzywa składające się z dwóch lub więcej materiałów, które po wytworzeniu uzyskują własności 
nieosiągalne w żadnym innym tworzywie. Kompozyt składa się z osnowy i umieszczonego w niej drugiego składnika 
(zbrojenia) o znacznie lepszych właściwościach mechanicznych lub dającego (po połączeniu składników) zwiększenie 
zakresu tych właściwości. 

lub z innymi materiałami, takimi jak 
metale, tworzywa syntetyczne, płyty 
mineralne.
- Kompozyty wytwarzane z masy 
włóknistej - głównym składnikiem 
potrzebnym do ich wytworzenia jest 
drewno rozdrobnione, doprowadzo-
ne w obecności pary wodnej do posta-
ci masy i formowane w płyty pilśnio-
we, a w technologii suchej sprasowane 
w różnym stopniu do postaci ULDF, 
LDF, MDF, HDF.

oraz niektóre spoiwa nieorganiczne. 
Większość takich tworzyw to materia-
ły płytowe. 

Podstawowe typy 
kompozytów 
drewnopochodnych
- Kompozyty mieszane - przeważnie 
mają strukturę wielowarstwową. Uzy-
skuje się ją przez połączenie warstw 
drewna o różnym stanie rozdrobnie-
nia (najstarsze - płyty stolarskie) i/

- przenosi naprężenie zewnętrzne na 
zbrojenie;
- nadaje wyrobom żądany kształt;
- zapewnia wytrzymałość na 
ściskanie;
- zatrzymuje rozprzestrzenianie się 
pęknięć.
Kompozyty drzewne najczęściej skła-
dają się z rozdrobnionego w różny spo-
sób drewna jako składnika głównego 
oraz spoiwa, którym zwykle są synte-
tyczne żywice aminowe lub fenolowe 

Osnowa i zbrojenie to materiały, któ-
re różnią się znacznie właściwościami 
takimi jak: wytrzymałość na rozcią-
ganie, sztywność, kruchość, pęcznie-
nie, temperatura użytkowania, ciężar 
właściwy. Najczęściej osnową są po-
limery, ze względu na ich ciężar wła-
ściwy i łatwość kształtowania. Nie-
zależnie od tego, jaki to jest materiał, 
osnowa spełnia w kompozycie nastę-
pujące funkcje:
- utrzymuje razem zbrojenie; 

Możliwe są różne kombinacje przy 
tworzeniu kompozytów. Ich zbrojenie 
może mieć różną postać – najczęściej 
jest to materiał włóknisty dodawany 
do kompozytu w dużej ilości. Oddzia-
łuje ono zazwyczaj tylko fizycznie na 
osnowę.
Podstawowym zadaniem zbrojenia 
jest poprawienie określonej właściwo-
ści mechanicznej i/lub użytkowej wy-
robu oraz zmniejszenie kosztu wsadu 
surowcowego.

Łatwo można uzyskiwać dowolne kształty kompozytów.   
Fot. Archiwum autora

Kompozyt złożony wielokomponentowy.  Fot. Archiwum autora

Giętka i odporna osłona kompozytów drewnopo-
chodnych płatów drzwi specjalnych.    

Fot. Archiwum autoraGaleria kompozytów drewnopochodnych.  Fot. Archiwum autora

Lekki kompozyt z wiórów płata drzwi.  Fot. Archiwum autora
Kompozyt oklejony folią i płytą wiórową cienką.  

Fot. Archiwum autora
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sowaniu kompozytów w przemyśle 
drzewnym na najbliższe lata. Po-
zostaje tylko sprecyzowanie zakre-
su potrzeb i cech charakterystycz-
nych pożądanego kompozytu oraz 
określenie zaangażowania środków 
w stosownym czasie.

czym, zmniejszającym palność WPC. 
Ostatnio rozpowszechnia się wy-
twarzanie i zastosowanie tworzyw 
spienionych oraz zawierających bio-
degradowalne gatunki WPC. Będzie 
to najprawdopodobniej najszyb-
ciej rozwijający się trend w zasto-

ty oraz środki grzybobójcze i zmniej-
szające palność, a także napełniacze 
nieorganiczne.
Aktualne trendy w rozwoju WPC 
dotyczą zastosowań długich włó-
kien celulozowych oraz nanoczą-
stek, które są środkiem pomocni-

w skład których wchodzą drewno, 
tworzywo polimerowe i środki po-
mocnicze o różnym udziale”. Kompo-
zyty polimerowe mają szerokie za-
stosowanie, szczególnie stały się 
popularne w motoryzacji, lotnictwie, 
szkutnictwie, aeronautyce, w przemy-
śle zbrojeniowym i w ochronie środo-
wiska, głównie ze względu na swoje 
parametry wytrzymałościowe i ni-
ską wagę. Coraz częściej stosowane są 
w przemyśle drzewnym – głównie 
meblarskim i przy produkcji drzwi. 
Środki pomocnicze są często niezbęd-
ne do wytworzenia WPC, stosuje się 
je najczęściej w ilościach od 1 do 4%. 
W zależności od wymagań stosuje się 
również dodatki: stabilizatory, dodat-
ki światłochronne, smary, pigmen-

- Kompozyty wytwarzane z wió-
rów - uzyskiwane z wiórów otrzyma-
nych poprzez mechaniczne skrawanie 
drewna, sklejonych syntetyczną żywi-
cą lub spoiwem mineralnym. Najpopu-
larniejsze są tu płyty wiórowe, OSB itp.
- Kompozyty wytwarzane z forni-
ru - otrzymywane poprzez sklejenie 
cienkich warstw uzyskanych przez 
mechaniczne skrawanie drewna. Naj-
popularniejsze kompozyty z tej grupy 
to sklejka i lignofol.
- Kompozyty z drewna nasączanego – 
LIGNOSTON oraz INDURITE.

WPC – Wood Plastic Composite 
- kompozyty polimerowe 
„WPC są kompozytami dającymi 
się przetwarzać termoplastycznie, 

„CYTAT”

Kompozyty drzewne najczęściej składają 
się z rozdrobnionego w różny sposób 
drewna jako składnika głównego oraz 
spoiwa, którym zwykle są syntetyczne 
żywice aminowe lub fenolowe oraz 
niektóre spoiwa nieorganiczne.

Moduł uszczelniający krawędzie.  Fot. Archiwum autora

Profile z pyłu drzewnego i żywic.  Fot. Archiwum autora

Promocja technologii kompozytów na stoisku BIELE.  Fot. Archiwum autora
Prasa przelotowa do pakietów, stosów elemen-
tów i płyt komórkowych.  Fot. Archiwum autora

Ściana domu z kompozytów.  Fot. Archiwum autora

Oferujemy maszyny sterowane numerycznie do produkcji:
- krzeseł i mebli szkieletowych
- mebli skrzyniowych
- stolarki budowlanej
- obróbki elementów z tworzyw sztucznych i aluminium
- linie do obróbki elementów więźb dachowych
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