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Hardwood Lumber and Wooden Products

Uszlachetnianie powierzchni w przemyśle drzewnym i meblarskim   

Różnorodne powierzchnie o lepszych parametrach
Uszlachetnianie powierzchni drewna i materiałów drewnopochodnych ma za zadanie nadanie jej 
nowych walorów dekoracyjno-zdobniczych oraz zwiększenie odporności na obciążenia użytkowe. 
Obecnie dysponujemy całą gamą możliwości realizacji tego zadania w różnych technologiach. 
Walory dekoracyjno zdobnicze są zmienne w zależności od zmian gustu klientów i ujawnianych 
poszukiwań wytwórców materiałów oraz dostępnych technologii zdobniczych, natomiast 
zwiększanie odporności na obciążenia użytkowe ma wciąż tendencję wzrostową. 

Mieczysław Lewicki

sze istotne wdrożenia. Modyfikacja ter-

miczna jako proces częściowej pirolizy 

drewna w ubogiej w tlen atmosferze 

prowadzi do zmian jego składu chemicz-

nego przez kontrolowaną degradację 

składników. Drewno tak modyfikowa-

ne uzyskuje nie tylko ciemnobrązowy 

odcień przypominający drewno gatun-

ków egzotycznych, ale poprawia się jego 

twardość powierzchniowa, zmniejsza 

się nasiąkliwość, a skurcz i pęcznienie 

są zredukowane nawet o 50%. Mody-

fikacja ta ma jednak swoje wady, gdyż 

zmniejszona o 15% masa drewna im-

plikuje zmniejszenie wytrzymałości, 

drewno jest bardziej kruche i ma tenden-

cję do rozwarstwiania, a uzyskana bar-

wa nie jest odporna na promieniowanie 

UV. Niemniej jednak drewno modyfiko-

wane termicznie jest łatwiejsze w kon-

czy powierzchnie Soft-touch dające miłe 

odczucia w dotyku, wysoki połysk bądź 

głęboki mat oraz efekty metalizacji na-

tryskowej drewna i wyrobów drewno-

pochodnych.

Obróbka fizykochemiczna 
drewna
Procesy obróbki fizykochemicznej pro-

wadzone w celu poprawy parame-

trów użytkowych drewna mają rów-

nież wpływ na uszlachetnienie jego 

powierzchni. Idea chemicznego czy 

chemiczno-fizycznego modyfikowania 

drewna nie jest rzeczą nową. Już ludy 

pierwotne zauważyły, że drewno przy 

pomocy ognia uzyskiwało zwiększoną 

trwałość. Jednak dopiero po 1990 roku 

badania nad termicznym modyfikowa-

niem drewna zaczęły przynosić pierw-

z drewnem. Nastąpił rozwój druku bez-

pośredniego 3D oraz druku na nośni-

kach papierowych i sztucznych z efek-

tem Wood-Look, czy dosyć dokładnym 

odwzorowaniem struktury drewna 

w folii G-Effect oraz wyczuwalną w do-

tyku strukturą forniru w Fintex lub Eco 

Foil (syntetycznym „fornirem” stworzo-

nym z polipropylenu jako lepsza alterna-

tywy dla PCV). Stosowane są także inne 

materiały do oklejania w postaci lami-

natu specjalnej linii produktów mul-

tiwarstwowych CPL, ECO forniru oraz 

okleiny ENDURO i forniru przemysło-

wego. 

Obecnie klientów zadowolić mogą no-

woczesne produkty wyposażone np. 

w struktury typu Pearl Effect, Wood Lo-

ok, posiadające wysokie odporności na 

ścieranie powierzchni i zarysowania, 

nr 3 i nr 4 z 2010 roku oraz nr 1 z 2011 – 

dostępne u wydawcy oraz u autora). 

W ostatnich latach nastąpił istotny roz-

wój w doskonałości kopiowania natu-

ry poprzez druk z efektami odbierany-

mi organoleptycznie w sposób zbliżony 

do wrażeń doznawanych w kontakcie 

Typowe uszlachetnianie powierzch-

ni realizowane jest przez pokrywanie 

jej stosownymi środkami uzyskanymi 

z materiałów naturalnych lub w prze-

ważającej części żywic sztucznych. Bej-

cowanie, lakierowanie, olejowanie, 

woskowanie czy ługowanie to zabie-

gi wciąż stosowane przy eksponowa-

niu rysunku drewna i zabezpieczaniu 

przed negatywnym wpływem zmian 

wilgotności powietrza. Aby urozmaicić 

powierzchnię drewna czy materiałów 

drewnopochodnych można stosować 

nie tylko formowanie płaskie, ale rów-

nież wyciskanie 3D różnych wzorów na 

drewnie, płycie wiórowej, LDF, MDF czy 

sklejce. Stosowane są również metody 

nakładkowe (gładkie i wzorzyste - np.: 

nakładanie szkła lub akrylatów o bar-

dzo wysokim połysku) oraz metody dru-

ku bezpośredniego (serigrafia) i druku 

na nośniku pośrednim naklejanym na 

powierzchnię (temat szerzej omówiony 

w artykułach w „Kurierze Drzewnym” 

Aerożel.  Fot. Archiwum autora

Płyta frezowana powierzchniowo i oklejona folią drewnopodobną.   
Fot. Archiwum autora

Wzór rattanu tłoczony na drewnie.  Fot. Archiwum autora
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CNC wiertarka SCHEER

Okleiniarka OTT ATLANTIC V 6

Spajarka do forniru KUPER FW/L 920

Gilotyna hydrauliczna do forniru 
VIGGO LARSEN MASKINFABRIK Dania

CNC frezarko-wiertarka 
+ agregat piła EPKENHANS

CNC centrum obróbcze do okien i drzwi 
drewnianych WEINIG UNICONTROL 5

Prasa do forniru LANGZAUNER
prześwit 800mm

Prasa do forniru LANGZAUNER

CNC wiertarka SCHEER

OBRABIARKI DO DREWNA

www.maszyny.elblag.pl

MAGAZYN: ul. Dojazdowa 14 
e-mail:traco@maszyny.elblag.pl
tel. 55 236 86 67, faks 55 237 06 68

tel. kom. 605 893 029 

PRASA 4-PÓŁKOWA OTT RĘBAK WEIMA SZLIFIERKA BUTFERING WIERTARKA  GANNOMAT

GILOTYNA 2-NOŻOWA 
CASATI

CNC 
CENTRUM OBRÓBCZE IMA

CNC 
HOMAG OPTIMAT BOF

PRASA PRZELOTOWA 
JOOS

WIELOPIŁA SCM

Conturomat DWUSTRONNA 
FORMATYZ.CZOPIARKA 

Gilotyna 3200 PIŁA PANELOWA HOLZMA CNC IMA PRASA Italpresse STRUGARKA WEINIG 8 głowic PIŁA PIONOWA

crofibryllated cellulose) stosowane m.in. 

do wyrobu wytłaczanych kompozytów 

(również w połączeniu z polimerami), 

przezroczystych i szczelnych osłon, po-

rowatej piany biologicznej, nanopapieru 

czy aerożelów o bardzo niskiej gęstości. 

Wyroby te charakteryzują się odporno-

ścią na obciążenia dynamiczne, sztyw-

nością, małą rozszerzalnością termiczną 

i odpornością na podwyższoną tempera-

turę oraz stabilnością wymiarową przy 

zmiennej wilgotności powietrza. W wy-

kańczaniu powierzchni drewna i mate-

riałów drewnopochodnych stosowane są 

tlenki krzemu zwiększające odporność na 

zarysowania. Tlenki cynku, tytanu i żela-

za zwiększają odporność drewna na pro-

mienie UV, natomiast nanocząstki srebra 

- na działanie bakterii. Środki zabezpie-

czające powierzchnię drewna – określa-

ne często jako NANOWOOD, nie zawiera-

ją silikonów, wosków i olejów, przez co nie 

hamują wymiany gazowej drewna z oto-

czeniem, nie zmieniają naturalnego wy-

glądu i wrażeń organoleptycznych przy 

kontakcie z nim. Daje to szeroki zakres za-

stosowań drewna nielakierowanego na 

zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń - na 

meble ogrodowe, domy drewniane (do-

my z bali), boazerie, donice, sauny, wy-

kończenia wokół basenów, rzeźby drew-

niane, płoty ogrodowe i wiele innych.

Dalszy rozwój nowoczesnych technolo-

gii, obróbki termicznej i hydrotermicz-

nej drewna z pewnością odkryje nowe 

obszary do podnoszenia jakości drewna 

i materiałów drewnopochodnych oraz 

sposobów zabezpieczania i dekoracji po-

wierzchni. 

Zainteresowanych poruszaną tematy-

ką w celu rozwoju lub wdrożeń prosimy 

o kontakt z autorem.

sywność dyfuzji z warstw środkowych. 

Dla zachowania lub wykreowania bar-

wy powierzchni stosowane są również 

odpowiednie środki chemiczne kolory-

zujące lub wybielające.

Nanotechnologie 
w uszlachetnianiu 
drewna i powierzchni 
drewnopochodnych 
Ostatnie osiągnięcia w stosowaniu sa-

mego drewna do wytwarzania środków 

je zabezpieczających wskazuje nowy kie-

runek w jego uszlachetnianiu. Podstawą 

do wytwarzania tych środków są sfibry-

lowane włókna celulozowe (MFC -mi-

serwacji powierzchniowej, a stabilność 

wymiarowa i zwiększona odporność 

na ścieranie to główne cechy potrzebne 

w zastosowaniu na podłogi, schody, su-

fity i tarasy. 

Obróbka hydrotermiczna czyli warzenie, 

parzenie i suszenie również wpływa na 

możliwości uszlachetniania powierzch-

ni drewna. W suszeniu konwekcyjnym 

zewnętrzne warstwy drewna odda-

ją wodę szybciej, hamując strumień dy-

fuzji wzbudzają powstawanie pęknięć 

i wydłużają czas suszenia. Aby uniknąć 

tego zjawiska dodaje się do wody wolnej 

w drewnie związki chemiczne opóźnia-

jące jej parowanie i wzmagające inten-

Listwa MDF z wzorem tłoczonym przelotowo.  Fot. Archiwum autora

Metalizowany natryskowo front meblowy.  Fot. Archiwum autora

Serigrafia na cienkich nakładkach akrylatu - sztucznym szkle.  Fot. Archiwum autora

Zdobienie wytłoczone bezpośrednio na płycie przed malowaniem.   
Fot. Archiwum autora

MDF z oklejoną powierzchnią i wytłoczonym wzorem.  Fot. Archiwum autora

www.panmar.pl 

GRANIAK DĘBOWY 
suchy lub mokry 50x50

w klasie: I; II i III

TARCICA DĘBOWA
grubość: 50 mm

w klasie: mix

FRYZA DĘBOWA
sucha lub mokra 

32x50 i 26x50

w klasie: III

DESKA DĘBOWA
sucha lub mokra 

szer. 145; 175 i 220, dł. 600- 2400

w klasie: II; III i rustic

NAWIĄŻĘ STAŁĄ WSPÓŁPRACĘNAWIĄŻĘ STAŁĄ WSPÓŁPRACĘ
w zakresie dostaww zakresie dostaw

Producent litej podłogi 
dębowej oraz płyty klejonej

Dział Zakupów: tel. +48 13 43 737 48 | kom. +48 665 600 615 | mkl@panmar.pl


