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Kompozyt drzewny materiałem 
dostosowywanym do potrzeb 
Kompozyty drzewno-polimerowe zaczynają naśladować naturę mając za wzór samorozmnażający 
się naturalny kompozyt o strukturze 5D, czyli drewno. Wykorzystanie tego naturalnego kompozytu 
do tworzenia innych kompozytów o technicznie ujednorodnionych, ulepszonych właściwościach jest 
obecnie istotnym i ważnym kierunkiem rozwoju całej branży. 

Mieczysław Lewicki 

Kompozyty polimerowe
Są tworzywami zawierającymi po-
limer osnowy i napełniacze mo-
dyfikujące jego właściwości. 
W przypadku głównego napełnia-
cza drzewnego mamy do czynienia 
z tworzywem polimerowo-drzew-
nym i/lub drzewno-polimerowym 
stosownie do przeważających w nim 
składników, a w przypadku gdy 
składnik drzewny jest wagowo do-
minującym, określa się go tworzy-
wem drewnopolimerowym w odróż-
nieniu od tworzyw drzewnych, czyli 
materiałów o innej budowie i wła-
ściwościach niż drewno. Na ogół 
tworzywo drzewne powstaje przez 
podzielenie drewna, a następnie po-
łączenie w nowy produkt o nowych 
właściwościach. Tę technologię sto-
suje się w produkcji płyt wiórowych, 
pilśniowych, tworzyw z forniru (li-
gnofole, sklejki) oraz wyrobów typu 
MDF/HDF, OSB itp.
Kompozyty zawierające tworzywo ter-
moplastyczne i napełniacz w postaci 
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mączki drzewnej należą do grupy ma-
teriałów polimerowych, w których na-
pełniacz wykazuje cechy zbrojenia, 
tzn. powoduje poprawę właściwości 
mechanicznych tworzywa przy obcią-
żeniu statycznym. Nie poprawia wła-
ściwości mechanicznych przy obciąże-
niu dynamicznym, ale nadaje wyższą 
sztywność w porównaniu z drewnem 
i tworzywami drzewnymi, a jednocze-
śnie osiąga znacznie niższą nasiąkli-
wość i spęcznienie oraz niższy skurcz 
liniowy. Tak więc zainteresowanie 
kompozytami polimerowo-drzew-
nymi wynika z uzyskiwania korzyst-
nych cech składników podstawowych, 
tj. drewna i tworzywa polimerowego. 
Niemniej istotnym powodem zasto-
sowania materiałów drewnopochod-
nych jako napełniaczy są względy 
ekologiczne (nie stanowią one zagro-
żenia dla środowiska w trakcie proce-
sów przetwarzania i recyklingu oraz są 
częściowo biodegradowalne, a osnowa 
i napełniacz drzewny może pochodzić 
z odpadów).

Obecnie można zauważyć coraz więk-
sze zainteresowanie kompozytami 
z tworzyw polimerowych zawierają-
cych napełniacze włókniste:
- włókna naturalne - roślinne i zwierzęce,

- włókna chemiczne - otrzymywane 
z organicznych polimerów syntetycz-
nych lub naturalnych oraz substancji 
nieorganicznych, 
- włókna sztuczne - wytwarzane z na-
turalnych surowców organicznych (ce-
luloza, białka, wiskoza) i nieorganicz-
nych (np. włókno szklane), 
- włókna syntetyczne - otrzymywane 
w wyniku polimeryzacji (polikonden-
sacji i poliaddycji).
Niezależnie od stosowania wszystkich 
powyższych włókien w kompozytach 
przemysł zaczyna skłaniać się w kie-
runku stosowania w coraz większym 
stopniu napełniaczy pochodzenia ro-
ślinnego, będących surowcem odna-
wialnym i ekologicznym.
Wytwarzanie kompozytów na osno-
wie termoplastycznej z włóknami 
roślinnymi wiąże się z konieczno-
ścią uwzględnienia wielu czynni-
ków, m.in. długości, rodzaju i budowy 
włókna, zawartości ligniny, a przede 
wszystkim wzajemnej adhezji 
włókna i polimeru, decydującej o fi-
nalnych właściwościach mechanicz-
nych produktu. Zastosowanie odpo-
wiedniego środka proadhezyjnego 

pozwala na łączenie hydrofilowego 
włókna drewnianego z hydrofobową 
matrycą. Skuteczna w tym przy-
padku jest modyfikacja chemiczna 
włókien (acetylowanie, alkaliza-
cja, estryfikacja, dodatek środków 
proadhezyjnych). Jednak nie każda 
z metod jest opłacalna i ekologicz-
nie uzasadniona. W wyniku takich 
modyfikacji poprawia się: stabilność 
wymiarów, ogranicza chłonność 
wody, zwiększa adhezja oraz odpor-
ność na czynniki środowiskowe. Wy-
twarzanie kompozytów na osnowie 
z recyklatu i napełniaczy lignocelulo-
zowych (dodając kompatybilizatory) 
uzyskuje się istotny wpływ na wła-
ściwości mechaniczne: wzrost wy-
trzymałości na rozciąganie od 4 do 
26 proc. oraz ograniczenie chłonności 
wody o 30 - 50 proc. Równie istotna 
na jakość wytwarzanych kompozy-
tów jest długość włókien i sposób 
łączenia składników z osnową po-
lipropylenową. Nadmierny wzrost 
długości włókien bez zastosowania 
kompatybilizatora może pogorszyć 
właściwości przy rozciąganiu i zgina-
niu. Dlatego za najlepszą metodę łą-
czenia składników uznano mieszanie 
z wtryskiwaniem przy zastosowaniu 
kompatybilizatora, osiągając zwięk-
szenie wytrzymałości kompozytu.

Laminaty 3D
Kompozyty polimerowo-włókniste 
o trójwymiarowym zbrojeniu wyma-
gają wytwarzania trójwymiarowych 
preform zbrojących z użyciem tech-
nik włókienniczych (tkanie, zszywa-
nie, wyplatanie i dzianie). Laminaty 
trójwymiarowe cechują się znakomi-
tymi właściwościami wytrzymałościo-
wymi, osiągając dzisiaj przy zastoso-
waniu zbrojenia tkaniną grafitową 3D 
wytrzymałość na zginanie rzędu 800 
MPa. W porównaniu z laminatami 2D 
jest to duży wzrost wytrzymałości przy 
jednoczesnym ograniczeniu delamina-
cji, która w klasycznych laminatach ne-
gatywnie wpływa na wytrzymałość 
podczas zginania. 

Kompozyt wodoodporny                                                                                                                                                                                                Fot. Archiwum autora

Kompozyt ognioodporny.                                                                                                                                                                                               Fot. Archiwum autora
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Laminaty trójwymiarowe są znako-
mitymi materiałami konstrukcyj-
nymi. Dlatego też należy spodzie-
wać się zwiększania zainteresowania 
nimi również w przemyśle drzewnym 
na kluczowe wytrzymałościowo ele-
menty konstrukcyjne wyrobów, w tym 
mebli i drzwi. Do wytwarzania wy-
robów mogą mieć zastosowanie tech-
niki zautomatyzowane typu RTM (ang. 
Resin Transfer Moulding - Formowa-
nie Przepływem Żywicy) lub RFI (ang. 
Resin Film Infusion - Wprowadzanie 
Filmu Żywicznego). Wadą tej metody 
jest konieczność wykonania formy, co 
dla skomplikowanych elementów jest 
bardzo kosztowne. Głównymi zaletami 
są natomiast wysoka jakość oraz po-
wtarzalność uzyskiwanych wyrobów. 
Zamknięcie preformy w sztywnej for-
mie pozwala na uzyskanie wysokiego 
udziału objętościowego włókien w wy-
tworzonym przedmiocie.
Aby nastąpił rozwój w technologii kom-
pozytów lignocelulozowych i lami-
nowania 3D w przemyśle drzewnym, 
należy oczekiwać uzyskania podsta-
wowych wymogów w stosunku do no-
wych żywic spełniających w zastosowa-
niu oczekiwania przemysłu takie jak:
- bardzo prosty proces technologiczny,
- bardzo krótki cykl produkcyjny,
- zapobieganie przemieszczaniu się 
włókien,
- uzyskiwanie dobrej - gładkiej jakości 
powierzchni, 
- możliwość łatwego dozowania 
środków ulepszających (podnoszą-
cych ognioodporność, wodoodpor-
ność, odporność na grzyby i pleśnie),
- prosty i energooszczędny proces,
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- łatwość w obróbce w porównaniu 
do termoplastów.

Niedaleka perspektywa
Wśród kierunków rozwojowych 
w dziedzinie biomateriałów duże na-
dzieje na innowacyjne zastosowania 
niosą materiały biomimetyczne - bio-
naśladowcze. Obecnie opracowywane 
są nowe metody nanosyntezy, umożli-
wiające tworzenie hybrydowych czą-
stek zawierających biopolimery połą-
czone z cząsteczkami syntetycznymi. 
Powstałe w ten sposób nowe polimery 
biomimetyczne łączą właściwości oby-
dwu grup składowych zarówno natu-
ralnych, jak i syntetycznych. 
Następną ścieżką rozwoju będzie dru-
kowanie kompozytów wieloskładni-
kowych w technice 3D, a potem druk 
filamentami pozwalającymi uzyski-

wać wydruk 4D, czyli znany już druk 
3D z dodanym 4 parametrem, którym 
jest czas. Cytując New Scientist: „tech-
nika druku 4D polega na drukowaniu 
obiektów w 3D, które następnie zmie-
niają z czasem swój kształt i mogą po-
ruszać się w sposób imitujący natu-
ralne procesy”. (…) „Efektem działania 
drukarki są pasma materiałów, które 
z czasem formują się w taki sposób, by 
przekształcić się w określony wcześniej 
obiekt o zadanym kształcie”. 
Druk 4D jest nie tylko innowacyjny, ale 
futurystyczny dla przemysłu drzew-
nego. Poczekamy więc na rozwój wcze-
śniej wspomnianych technik.
 
Zainteresowanych współpracą doty-
czącą zarówno tego tematu, jak i facy-
litacji foresightowej prosimy o kontakt 
z autorem: biuro@starting.com.pl

Pierwsze wydruki 3D masą kompozytową.                                                                                                                                                       Fot. Archiwum autora

„cytat”

„Wytwarzanie kompozytów na osnowie 
termoplastycznej z włóknami roślinnymi 
wiąże się z koniecznością uwzględnienia 
wielu czynników, m.in. długości, rodzaju 
i budowy włókna, zawartości ligniny, 
a przede wszystkim wzajemnej adhezji 
włókna i polimeru, decydującej o finalnych 
właściwościach mechanicznych produktu.”

Niektóre przykładowe zastosowania różnych kompozytów.                                                                                                                  Fot. Archiwum autora
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