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Odpad czy deficytowy 
materiał? 
Około 80 proc. drewna trafia do przerobu przemysłowego w sektorze 
drzewnym, 15 proc. na cele energetyczne, 1 proc. wykorzystuje się w 
górnictwie i rolnictwie, a 4 proc. to eksport. To ramowa struktura zużycia 
drewna w Polsce, gdzie lesistość wynosi około 30 proc. powierzchni kraju, a 
szacunkowe zasoby drewna wynoszą około 2,5 mld m3.  

W Polsce zużycie materiałów drzewnych 
w budownictwie jest niższe niż w UE 
i świecie, ale mimo to jest ono podstawą 
popytu na drewno. Z 60 proc.  materia-
łów drzewnych wytwarzanych w Polsce 
około 40 proc. zużywane jest bezpośred-
nio w budownictwie, a 20 proc. w postaci 
mebli i elementów wyposażenia wnętrz. 
Duża ilość powstających w procesie pro-
dukcji trocin i wiórów zagospodarowy-
wana jest głównie jako paliwo opałowe 
w postaci brykietów i pelletu. Wykorzy-
stanie do nawożenia roślin czy wędzenia 
to marginalny sposób ich wykorzystania.
Dodatkowymi źródłami surowca drzew-
nego są odpady produkcyjne powstające 
w procesach przerobu drewna, drzewne 
odpady poużytkowe oraz plantacje 
drzew szybko rosnących.

Odpad ponownie wykorzystany
W sektorze drzewnym zasada kaskado-
wego zużycia surowca jest realizowana 
w stosunkowo wysokim stopniu. Po-
wstające odpady produkcyjne są wy-
korzystywane w procesach technolo-
gicznych oraz spalane celem uzyskania 
ekologicznej energii. W Polsce odpady 
drzewne stanowią ważną bazę wtórnego 
surowca drzewnego, którego poziom sza-
cowany jest na ca.17 mln m3 rocznie. 
Duży potencjał do odzysku drewna ze zu-
żytych wyrobów drzewnych cały czas 
czeka na rozwiązania systemowe i odcią-
żenie środowiska naturalnego. Szacuje 
się, że w Polsce jest ich około 6 mln m3 
(Ewa Ratajczak 2013, s. 68 + „KONSUMP-
CJA I ROZWÓJ” 2014;2(7):15-27).

Wykorzystanie surowca drzew-
nego ze wszystkich źródeł
Wykorzystywanie surowca naturalnego 
powoduje ograniczenia w stałym mody-
fikowaniu produktów, wprowadzaniu 
zmian i kreowaniu innowacji w różnych 
branżowych zastosowaniach. Dlatego co-
raz bardziej istotne staje się wykorzysta-
nie surowca drzewnego ze wszystkich 
źródeł. Natomiast wprowadzanie inno-
wacyjnych rozwiązań spodziewane jest 
w tworzeniu kompozytów lignocelulo-
zowych oraz optymalizowaniu wyko-
rzystywania surowca z wszelkich źró-
deł. Współczesne trendy będą kreowane 
w produktach o udoskonalanych i zmie-
nianych właściwościach przy jednocze-

snym poszerzaniu zakresu zastosowań 
oraz zamianie materiałów drzewnych 
nowoczesnymi ekokompozytami.

Ekologiczny nanokompozyt
W ramach projektu NCBiR Nr 15 00767 
06/2009, zakończonego w 2013 roku pod 
kierownictwem pracownika nauko-
wego dr inż. Iwony Frąckowiak (ITD Po-
znań), został opracowany ekologiczny 
nanokompozyt lignocelulozowy EBM 
o zwiększonej odporności na działanie 
ognia i wody wytwarzany w energoosz-
czędnym procesie produkcyjnym. Pra-
sowany na gorąco nanokompozyt EBM 
ze spoiwem silikonowym, utwardzają-
cym się w procesie kondensacyjnym, nie 
zawiera żywic aminowych i formalde-
hydu ani innych szkodliwych związków 
dla ludzi i środowiska. Może być stoso-
wany bez ograniczeń w pomieszczeniach 
mieszkalnych i użyteczności publicznej, 
gdyż jest bezpieczny w produkcji, użyt-
kowaniu i recyklingu. Posiada jedno-
rodną i gładką strukturę powierzchni 
oraz przekroju. Może być obecnie wytwa-
rzany w grubości od 6 do 30 mm, z całko-
witą odpornością na rozkład biologiczny, 
o dużej wytrzymałości utrzymywania 
wkrętów, kołków i zawiasów, a przy tym 
jest łatwy w obróbce. Gęstość jest dosyć 
wysoka: 650 - 800 kg/m3, ale przy zasto-
sowaniu na cele meblarskie i drzwiowe 
przestrzennej struktury sinusoidalnej 
modułów wiórowych PLP, oferowanych 
bezkosztowo w opatentowanych prasach 
BIELE, pozwoliłoby zmniejszyć gęstość tej 
płyty nawet do 220 kg/m3 czy w formie 
dla drzwi wytłaczanych/prasowanych 
z ramą po obwodzie do 300 kg/m3. 

Rozwiązanie idealne?
Istnieje więc możliwość uzyskania 
prawie idealnego rozwiązania dla 
drzwi, ścianek działowych w budow-
nictwie lekkim, zachowując wszyst-
kie pozytywne właściwości materiału 
EBM. Jednak czy te rozwiązania znajdą 
szybką ścieżkę do upowszechnienia czy 
podzielą losy wielu doskonałych pol-
skich patentów? Mijają już 3 lata od za-
kończenia badań. Miejmy nadzieję, że 
nastąpi wkrótce pozytywny rozwój 
i upowszechnienie wdrożeń produk-
cji płyt na bazie EBM. Tym bardziej, że 
obecnie niemal lawinowo tworzone są 

DH Pace z siedzibą w Olathe w sta-
nie Kansas jest uznanym przedsię-
biorstwem zajmującym się sprzeda-
żą i serwisem drzwi. Korzenie firmy 
sięgają roku 1926. Obecnie posiada 
zakłady obsługujące ponad 30 ryn-
ków lokalnych w całej kontynental-
nej części Stanów Zjednoczonych i za-
trudnia ponad 1500 pracowników.

Usprawnienie procesów 
biznesowych
Rozwiązanie IFS wybrano do zastą-
pienia dotychczasowych systemów 
biznesowych, w celu ujednolicenia 
i usprawnienia procesów bizneso-
wych firmy DH Pace oraz wspomo-
żenia jej dalszego rozwoju. IFS do-
starczy DH Pace kompletny system 
wspomagający zarządzanie przedsię-
biorstwem, umożliwiający między 
innymi pełne zarządzanie serwisem 
w terenie, planowanie produkcji, ra-
portowanie i mobilność.

Wykorzystanie pełnego 
potencjału
- Dzięki rozwiązaniu IFS, firma DH 
Pace będzie w stanie uprościć i ujed-
nolicić główne procesy biznesowe 
całego przedsiębiorstwa i efektyw-
nie skalować prowadzone działania 
biznesowe -  powiedziała Cindy Jau-
don, prezes IFS Americas. - Jesteśmy 
podekscytowani, mogąc powitać fir-
mę DH Pace w gronie klientów IFS. 
Oferując zaawansowane funkcjo-
nalności obsługujące kluczowe pro-
cesy firmowe i wspomagające roz-
wój klientów, pomagamy firmom, 
takim jak DH Pace, w wykorzystaniu 
ich pełnego potencjału.

Oprogramowanie 
dla przedsiębiorstw
Firma IFS™ rozwija i dostarcza opro-
gramowania do planowania zaso-
bów przedsiębiorstwa (Enterprise 
Resources Planning; ERP), zarządza-
nia majątkiem przedsiębiorstwa (En-
terprise Asset Management; EAM) 
oraz zarządzania obsługą serwi-
sową (Enterprise Service Manage-
ment; ESM). IFS pomaga klientom 
z wybranych sektorów rynku sku-
pić się na swojej działalności bizne-
sowej, zwiększyć elastyczność dzia-
łania i przygotować się na przyszłe 
wyzwania w ich branży. Założona 
w 1983 r. firma IFS jest spółką prawa 
publicznego (XSTO:IFS), zatrudnia-
jącą obecnie ponad 2800 pracowni-
ków. Wspiera również ponad milion 
użytkowników na całym świecie za 
pośrednictwem lokalnych oddzia-
łów i poprzez rosnącą sieć swoich 
partnerów.

Ponad 240 klientów w Polsce
W rankingu zachodnich dostawców 
systemów klasy ERP w Polsce firma 
IFS jest w pierwszej trójce. Na terenie 
Polski obsługuje ponad 240 klientów 
z czterech biur własnych. Do grupy 
klientów IFS w Polsce należą m.in.: 
Grupa Nowy Styl, Międzynarodowe 
Targi Poznańskie sp. z o.o.,  Poltarex 
sp. z o.o., Porta KMI Poland sp. z o.o. 

U dostawcy 
i serwisanta drzwi

IFS dostarczy firmie DH Pace komplek-
sowe oprogramowanie biznesowe. 

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Opr. (ab)
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Mieczysław Lewicki

Zachowajmy dla przyszłych pokoleń.                                                                 Fot. Archiwum autora

w świecie kompozyty wykorzystujące 
nie tylko odpady lignocelulozowe. 

Inne możliwości
Jednym z wielu nowych kompozytów są 
płyty z polipropylenu z napełniaczami 
lignocelulozowymi w różnej proporcji, 
w zależności od oczekiwanych właściwo-
ści, np. napełniacze z drewna bukowego 
(powyżej 20 proc.) w zakresie częstotliwo-
ści od 3000 do 4000 Hz dają duży wzrost 
o 1/4 absorpcji dźwięku. Podobne efekty 
uzyskiwane są z napełniaczami z konopi.
Również odpady mineralne są istot-
nym źródłem rozwoju dla budownic-
twa. Opracowana oraz opatentowana 
w Polsce i na świecie metoda wytwa-
rzania porowatych materiałów krze-
mionkowo-gipsowych oraz spienionych, 

bezpostaciowych i niepalnych materia-
łów izolacyjnych - ma już kilka lat roz-
woju. Niestety nadal jest w fazie badań, 
doświadczeń i patentowania. Pianosili-
katy mogą być wytwarzane trzema me-
todami, tj. elektrospienianiem, spienia-
niem termicznym i mikrofalowym.
Przykładowy materiał podstawowy wg 
tych technologii może osiągać różne pa-
rametry gęstości, wytrzymałości oraz 
izolacyjności np.
a. materiał zoptymalizowany pod kątem 
izolacyjności ma współczynnik 
przenikania ciepła 0,0437, gęstość 132 kg/
m3 i wytrzymałość CS = 0,3 MPa 
b. materiał „twardy” posiada ogniotrwa-
łość do 1340 C, lambda ok. 0,1, gęstość 391 
kg/m3 i wytrzymałość CS 1-2 MPa
c. materiały z domieszką słomy mają CS 

Pianosilikat lekki.                                                                                                     Fot. Archiwum autora
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nawet do 3,5 MPa i pozostają materiałem 
niepalnym
d. pianosilikat wiąże materiały odpa-
dowe (również metale ciężkie); mączkę 
szklaną, łączy się z folią aluminiową 
i matą szklaną
Pianosilikaty z wiórami i włóknami 
drzewnymi wypiekane w 500° C rów-
nież poprawiają właściwości izola-
cyjno-akustyczne. Istnieją również 

pianosilikaty służące ekranowaniu 
elektromagnetycznemu. 

Pyły materiałem defi cytowym
To tylko niektóre z obecnie wytwarza-
nych w laboratoriach kompozytów, 
w skład których wchodzą materiały 
lignocelulozowe o różnej formie roz-
drobnienia. Obecnie trwają prace nad 
zagospodarowaniem kaskadowym 

pyłów drzewnych i z MDF, gałęzi, zręb-
ków, traw, ziela konopi i innych roślin. 
Jest tylko kwestią czasu, gdy również 
pyły będą materiałem defi cytowym. 
Dlatego wskazane jest, by przejść od 
badań do czynów na polu produk-
cyjnym. Aby to nastąpiło, potrzeba 
prostych rozwiązań pod względem 
technicznym oraz łatwych do zasto-
sowania w każdym zakładzie produk-

cyjnym przy wysokiej efektywności 
ekonomicznej. Nawet trociny i krót-
kie wióry o małej smukłości są dobrym 
materiałem do wytwarzania kształtek 
i listew profi lowych o właściwościach 
zbliżonych do drewna, z którego po-
wstały. 
Dużym polem do rozwoju są kompo-
zyty powstające z miksu dotychczaso-
wych odpadów organicznych i mine-

ralnych z dodatkiem tanich ekożywic.
Te wszystkie spójnie prowadzone 
działania w skali kraju i świata 
mogą pozwolić na zachowanie natu-
ralnych terenów zielonych dla przy-
szłych pokoleń.

Dla zainteresowanych tematyką - 
kontakt z autorem na e-mail 
biuro@starting.com.pl

Pamiętajmy: 

Spalany granulat drzewny ma 
zerową dodaną emisję CO2

2 kg pelletu zastępuje 1 litr oleju 
opałowego lub 1,5 kg węgla
1 hektar lasu iglastego wiąże 
w ciągu roku 4 tony CO2

PLP moduł wiórowy.                                                                                                                                                    Fot. Archiwum autora Płat drzwiowy - produkcja drzwi z wiórów w jednym cyklu prasowania.                                      Fot. Archiwum autora

Listwa profi lowa z wiórów - trocin niesmukłych spod frezarki i piły.                       Fot. Archiwum autora Płyta wiórowo-mineralna                                                         Fot. Archiwum autora
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