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Perspektywy drewna ulepszonego ”) 

‚Перспективы облагороженной древесины 

The age of engineered wood 

Joe można radykalnie zmieniać i ulepszać właściwości tech- 
niczne tego najważniejszego z odnawialnych surowców konstruk- 

cyjnych. Metale i tworzywa sztuczne do tej pory stopniowo wypierały 
drewno z wielu zastosowań; obecnie drewno może zastępować te ma- 
teriały dzięki możliwości technologicznego polepszania właściwości 
technicznych materiałów drzewnych i drewnopochodnych, ich do- 
stępności i relacji kosztów. 

Poniższy referat został wygłoszony na Światowej Konsultacji nt. 
produkcji i zastosowania płyt drewnopochodnych, która odbyła się 
w New Delhi, w lutym 1975 r. 

Przetwarzanie materiałów (material engineering) to coraz szerzej sto- 
sowane określenie związane z działalnością polegającą na kształtowaniu 
1 kontrolowaniu właściwości materiałów. Stąd też pojęcie „material 
engineering” implikuje syntezę różnych elementów oraz znajomość para- 
metrów procesów technologicznych, które umożliwiają opanowanie wła- 
ściwości technicznych materiałów wytwarzanych przez człowieka. 

Kluczowym słowem w powyższym rozumowaniu jest synteza. Szcze- 
gólne znaczenie syntezy wynika z potencjalnych możliwości wy- 
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1 G. G. Marra jest zastępcą dziekana do spraw badań Wydziału Inżynierii Uni- 
wersytetu Stanu Waszyngton, USA. 

2 Tytuł oryginału: „The age of engineered wood”. Artykuł zamieszczony w „Una- 
sylva”, czasopismie FAO, poświęconym leśnictwu i przemysłowi drzewnemu t. 27, 
nr 108, 1975. i 
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twarzania szerokiego wachlarza materiałów, których właściwości: tech- 
niczne mogą być indywidualnie dostosowane do wymagań planowanego 
zastosowania. Opanowanie procesu technologicznego prowadzi również 
do zapewnienia jednolitości cech i niezawodności materiałów. Typowymi, 
ważnymi dla gospodarki światowej materiałami, których właściwości 
techniczne są w ten sposób opanowywane, są metale, tworzywa sztuczne, 
ceramiczne i inne. | 

Drewno, jako tworzywo naturalne, uzyskiwane w drodze procesu bio- 
logicznego, uwazane bylo zawsze dotad za tworzywo nie pozwalajace na 
kształtowanie jego zasadniczych właściwości technicznych przez technolo- 
giczne przetwarzanie. Pogląd ten stracił znaczenie i powinien być energicz- 
nie zwalczany, aby drewno* zajęło należne mu miejsce w szeregu ma- 
teriałów wytwarzanych przez człowieka. | 

Istnieją szczególne przesłanki nakazujące jak najrychlejsze uznanie 
szczególnych zalet drewna właśnie z punktu widzenia możliwości kształto- 
wania właściwości technicznych materiałów z niego wytwarzanych. 

Wynikają one z rezultatów inwentaryzacji światowych zasobów surow- 
ców wyczerpywalnych i surowców odnawialnych oraz przewidywanego 
ich zapotrzebowania w przyszłości. Nie wdając się w szczegóły tego 
rozumowania wystarczy stwierdzić, że wielu naukowców wzywa do sto- 
sowania ochrony surowców dla zachowania lub osiągnięcia odpowied- 
nich warunków życia obecnych i przyszłych pokoleń. Z powyższego ro- 
zumowania wynika bezpośrednio wniosek, że materiały oparte na su- 
rowcach odnawialnych odegrają ważną rolę w zaspokojeniu aspiracji 
technologicznych przyszłych pokoleń. Spośród materiałów konstrukcyj- 
nych dotyczy to na pewno drewna. 

Istnieją jeszcze inne nakazy wynikające z problemów energetycznych 
i ochrony środowiska. Z obydwóch tych punktów widzenia drewno jest 
surowcem bardzo korzystnym. Las dostarcza drewna, zużywając wyłącznie 
energię słoneczną, a procesy przerobu drewna wymagają niewielkich 
ilości energii w porównaniu z innymi materiałami. Co więcej, las do- 
starczając drewna, jest równocześnie wysoce pożytecznym elementem 
środowiska, a procesy przerobu drewna powodują tylko nieznaczne jego 
zakłócenia i to już coraz bardziej skutecznie usuwane odpowiednimi roz- 
wiązaniami technicznymi. 

Uwzględniając istotę wyżej wspomnianych imperatywów trzeba stwier- 
dzić, że uznanie szczególnych cech i możliwości drewna zjawia się w nie- 
zwykle dogodnym okresie rozwoju ludzkości. Drewno nie tylko dostarczy 
nowe i ulepszone materiały, lecz dostarczy je również w ilościach więk- 
szych niżby to było możliwe bez ich technologicznego przetworzania. 
Należy bowiem pamiętać, że chociaż zasoby leśne świata są odnawialne, 
to jednak ilości drewna, jakie można jednorazowo pozyskać z zachowa- 
niem zasady ciągłości użytkowania, są ograniczone. Stwierdzenie to nie 
odnosi się jeszcze obecnie w jednakowej mierze do wszystkich krajów, 
niemniej jednak z czasem niewątpliwie nastąpi jego upowszechnienie. 
Należy sobie zatem wyraźnie uświadomić, że potrzebne zwiększenie pro- 
dukcji materiałów drzewnych będzie mogło opierać się głównie na ilościach 
surowca drzewnego produkowanego w obecnie istniejących lasach. Dla- 
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tego tez dzialania w zakresie przetwarzania surowca drzewnego na ma- 
teriały drzewne i drewnopochodne powinny zmierzać do: 

— wytwarzania materiałów drzewnych i drewnopochodnych o, ulepszonych 
właściwościach technicznych, | 

— wytwarzania możliwie jak największej masy materiałowej z istnieją- 
cych zasobów leśnych. 

Aby drewno zajęło należne mu miejsce wśród innych materiałów, musi 
być ono uznane za materiał charakteryzujący się jednolitością struktury, 
przydatnością i niezawodnością. Świadomość tej prawdy musi istnieć nie 
tylko u użytkowników i technologów drewna, lecz również u osób na 
najwyższych szczeblach kierujących polityką, gospodarką materiałową 
i nauką. Taki właśnie jest cel tego artykułu i związane z tym nadzieje 
autora. 

Zastosowanie koncepcji syntezy (łączenia, przyp. tłum). elementów 
w odniesieniu do drewna nie jest nowe. Właściwości techniczne drewna 
i jego przetwarzanie było już, choć niezupełnie świadomie, przedmiotem 
syntezy, gdy np. wytwarzano elementy klejone z tarcicy, przy czym 
zwracano baczną uwagę na to, by właściwej jakości sztuki tarcicy zna- 
lazły się w odpowiednim miejscu klejonego elementu. Rozwój nieniszczą- 
cych metod badania wytrzymałości tarcicy pozwala na dopuszczanie dla 
drewna łączonego (zaglomerowanego) znacznie większych naprężeń niż 
dopuszczałaby średnia właściwości poszczególnych łączonych elementów 
z drewna litego. Rezultat ten osiągnięto przez poznanie rozkładu na- 
prężeń w drewnie pod obciążeniem, znajomość właściwości drewna litego, 
znajomość stosowanych klejów i wreszcie — znajomość parametrów pro- 
cesu technologicznego. | , 

Mamy tu zatem do czynienia z istotą syntezy *, która w odniesieniu 
do materiałów drzewnych i drewnopochodnych jedynie wielkością pod- 
stawowych (łączonych) elementów różni się od podobnego procesu innych 
materiałów. Pódstawowy element aglomerowanego drewna jest znacznie 
większy od atomów i cząsteczek innych materiałów poddawanych pro- 
cesowi syntezy. We wszystkich pozostałych aspektach tego zjawiska, 
włącznie z jego złożonością, istnieje podobieństwo przebiegu procesu i jego 
wyników. Istotnie, ponieważ praktycznie wszystkie procesy łączenia ele- 
mentów drzewnych związane są z klejeniem i molekularnymi siłami ad- 
hezji, ważnym aspektem procesu syntezy w odniesieniu do drewna są 
zjawiska zachodzące na szczeblu atomu. Co więcej, zjawiska dyfuzji 
ciepła, cieczy i gazów mają istotne znaczenie w zrozumieniu zjawisk reo- 
OB układu procesu przekształcania materiału z postaci luźnej w postać 
scaloną. 

Rozwijając dalej koncepcję syntezy w odniesieniu do drewna stwier- 
dzamy, że sklejka jest doskonałym przykładem materiału drzewnego wy- 
tworzonego przez zastosowanie celowego układu podstawowych elementów, 
w danym przypadku — fornirów (łuszczki). W rezultacie otrzymujemy 
wyrównanie właściwości technicznych w dwóch kierunkach arkusza 
(płyty) i, co ważniejsze, uzyskujemy konstrukcyjny materiał drzewny 
„w formie płyty. Dzięki procesowi aglomeracji zwiększono znakomicie od- 

4 W odniesieniu do materiałów drzewnych i drewnopochodnych może słuszniej- 
sze byłoby. określenie aglomeracja (przyp. tłum.) 
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porność sklejki na pękanie w stosunku do właściwości drewna litego. 
Poprawiono również znacznie stabilność wymiarową. I znowu — dla 
osiągnięcia tego rezultatu potrzebne były: znajomość cech drewna, po- 
znanie klejów i warunków przebiegu procesu technologicznego, czyli 
typowa akcja syntezy dotąd w produkcji sklejki za taką nie uważana. 
Znaczenie procesu syntezy w stosunku do drewna, choć rozumiane nieco 
akademicko, nie powinno być niedoceniane. Możliwości łączenia, scalania 
cząstek drewna są obecnie większe niż były w przeszłości, wobec znacznej 
ilości podstawowych sortymentów, jakimi już do tego celu dysponujemy. 
Prace badawcze, poczynając od podstawowych aż do rozwojowych, w swej 
celowości i zawiłości będą zapewne obejmowały nowe materiały. Prawdo- 
podobieństwo ukoronowania tych prac badawczych możliwością wytwo- 
rzenia nowych materiałów o szerokim zastosowaniu jest bardzo duże. 
Wiele z tych materiałów drzewnych i drewnopochodnych, jak to wykażemy 
później, pochodzić będzie z surowca uzyskanego dzięki lepszemu wy- 
korzystaniu zasobów leśnych. 

Tarcica i fornir to tylko twa z podstawowych sortymentów, jakie - 
obecnie stanowią bazę dla nowatorskich poczynań w zakresie aglomeracji: 
drewna. W poniżej zamieszczonym wykazie zestawiono czternaście pod- 
stawowych sortymentów, z których część znajduje się na tej liście od nie- 
dawna. Niektóre z tych sortymentów zawdzięczają swą pozycję wyna- 
lazkom, inne — praktycznym pomysłom, a w całości stanowią one efekty- 
wny rezultat postępu nauki i techniki w dziedzinie drzewnictwa. Nie- 
wątpliwie wykaz ten będzie się z czasem powiększał. 

Tabela 1 
Wykaz podstawowych sortymentów drewna 

1. Kłody (drewno okrągłe) 8. Wełna drzewna 

2. Tarcica 9. Wióry pasemkowe (wydłużone) 

3. Tarcica cienka (gruby fornir) 10. Wióry rozdrobnione 

4. Fornir 11. Wiązki włókien 

5. Długie wióry płaskie (krótki fornir) 12. Włókno papiernicze (Ścier) 

6. Zrębki 13. Mąka drzewna (mikrowióry) 

7. Wióry płaskie (flakes) 14. Celuloza 

Sortymenty wykazane w tym zestawieniu zostały uszeregowane według 
malejących rozmiarów, poczynając od kłody, jednostki o największym 
wymiarze, do celulozy. Celuloza, aczkolwiek stanowi bardzo ważny skład- 
nik drewna, drewnem nie jest. Została jednak umieszczona w powyż- 
szym wykazie dla podkreślenia wagi perspektywicznych możliwości oraz 
zasugerowania możliwości łączenia jej z innymi sortymentami, np. w for- 
mie okładzin (overlay). Lignina została pominięta pomimo tego, że jest 
eksperymentalnie stosowana jako materiał plastyczny i może wkrótce 
odegrać poważną rolę, jeżeli prace badawcze wykażą jej wartość jako 
efektywnego, taniego lepiszcza. Kora została również pominięta w wyka- 
zie, częściowo z przyczyn terminologicznych, bo kora nie jest drewnem, 
częściowo zaś z tej przyczyny, że prace badawcze wykazują ostatnio, że 
kora może zasługiwać na traktowanie jej jako odrębny surowiec dla 
tworzenia — w drodze aglomeracji — nowych materiałów konstrukcyj- 
nych. Temat ten był przedmiotem innego referatu (2). 
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_ Niektore z wyżej wykazanych sortymentów drzewnych są powszechnie 
uznawane i stosowane w przemyśle, inne są rzadko spotykane lub uzna- 
wane jedynie za eksperymentalne. Poza tarcicą i fornirem wióry płaskie 
(ilakes), wióry rozdrobnione i włókna są powszechnie używane. Zrębki 
stanowią na ogół formę przejściową w wytwarzaniu innych podstawo- 
wych sortymentów lub postaci cząstek drewna (np. zrębki do produkcji 
płyt pilśniowych, podlegające rozwłóknieniu — przyp. tłum.). Były jednak 
one stosowane już doświadczalnie również jako sortyment podstawowy 
w procesie aglomeracji. Wełna drzewna została uznana za oddzielny sor- 
tyment, gdy wytworzono z niej w połączeniu z lepiszczem nieorganicznym 
płyty izolacyjne. Mąka drzewna (mikrowióry) są sortymentem stosowanym 
przy wytwarzaniu kształtek i okładaniu powierzchni płyt. Wióry pasem- 
kowe stosowane są głównie w operacji orientowania cząstek aglomero- 
wanych, o czym będzie jeszcze mowa niżej. Dwa niejako nieregularne 
sortymenty, mianowicie cienka tarcica( gruby fornir) oraz długie wióry 
płaskie( krótki fornir) mają jeszcze niedostatecznie opracowane zasto- 
sowania. Pierwszy z nich powinien być chyba przeznaczony do wytwarza- 
nia klejonych elementów z tarcicy, drugi zaś znajdzie zapewne zastoso- 
wanie w produkcji konstrukcyjnych materiałów płytowych z przypadko- 
wym lub orientacyjnym układem cząstek. Innym, nie wymienionym 
w wykazie, sortymentem są bardzo grube wióry płaskie. Stanowią one 
właściwie formę pośrednią między zrębkami i wiórami płaskimi, z tym 
jednak, że są wyraźnie wydłużone w kierunku przebiegu włókien. Ich 
główną zaletą jest możliwość zmniejszenia zużycia kleju przy ich sto- 
sowaniu z powodu zmniejszonej powierzchni klejenia. 

Wracając do wykazu sortymentów trzeba stwierdzić, że kłody oczy- 
wiście w zasadzie nie nadają się do celów aglomeracyjnych. Jeżeli jednak 
przesadzić w tym rozumowaniu (może nie tak bardzo, jak się wydaje), 
to kłody połączone bolcami stanowią w takich np. zastosowaniach jak 
kratownice spójną konstrukcję. Niemniej jednak kłody zostają pominięte 
w niniejszej analizie możliwości rozwojowych w odniesieniu do różnych 
sortymentów drewna. | 

Najwazniejszym wnioskiem wynikajacym z wyżej wymienionego ze- 
stawienia jest możliwość kombinowanego łączenia różnych sortymentów * 
dla wytwarzania nowych materiałów. N ajpospolitsze wyniki takiego łącze- 
nia, np. sklejka, papier, płyta wiórowa, weszły już trwale do naszej tech- 
nologii. Istnieje znaczna potencjalna możliwość tworzenia nowych mate- 
riałów. Każda kombinacja sortymentów staje się godnym uwagi pomy- 
słem z chwilą, gdy ukaże się jako materiał doświadczalny lub przemy- 
słowo wytwarzany. Taki nowy pomysł może zrodzić całą gamę materiałów 
z tego podstawowego pomysłu się wywodzących. 

Zakładając, że taki koncept materiałowy może powstać z kombinacji 
jednego, dwóch i trzech elementów, łączna liczba kombinacji możliwych 
jest matematycznie ograniczona. Eliminując kłody i dodając trzy pospo- 
lite materiały niedrzewne, mianowicie metale, minerały i tworzywa sztucz- 
ne, otrzymamy prawdopodobnie nieco przesadzoną, ogólną liczbę 4913 
kombinacji możliwych. W liczbie tej mieszczą się kombinacje wynika- 
jące z różnej orientacji aglomerowanych cząstek, co wpływa poważnie 
na zróżnicowanie właściwych materiałów. Również różne proporcje udziału 
(eee 
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podstawowych sortymentów, różne ich rozmiary i struktury dają w wy- niku zupełnie odmienne materiały. Dlatego też ostrożna ocena wartościo- wych, celowych możliwości mieści się w rzędzie wielkości 3000 kom- binacji. | 
Przegląd wszystkich dotąd przemysłowo lub doświadczalnie wytwo- 

rzonych użytkowych materiałów drzewnych i drewnopochodnych wykazał, 
że jest ich około 64. Znamienne jest, że tarcica, ów główny dotąd produkt 
przemysłu drzewnego, nie jest wynikiem konceptu materiałowego w przy- 
jętym przez nas tutaj rozumowaniu. Stąd wniosek, że około 98% możli- 
wych teoretycznie konceptów pozostaje jeszcze do sformułowania lub 
skonstruowania. Wymienione już wyżej grube wióry płaskie oraz inne, 
obecnie jeszcze nie znane lub nie rozróżniane sortymenty (cząstki), po- 
winny w przyszłości powiększyć wykaz elementów podstawowych dla 
tworzenia nowych koncepcji materiałowych. 

Podreślenia wymaga okoliczność, że większość tych podstawowych ele- 
mentów może być pozyskana z drewna mało wartościowego, nie nadają- 
cego się do produkcji tarcicy lub sklejki. Co więcej, operowanie małymi 
elementami (cząstkami) wskazuje drogę do odzysku i ponownego użyt- 
kowania drewna w różnej postaci. Tą drogą można osiągnąć drugi cel 
technologicznego przetwarzania drewna, jakim jest pozyskanie większej 
ilości materiałów drzewnych lub drewnopochodnych z istniejących baz 
surowcowych. Ostrożne nawet prognozy wskazują na możliwość podwo- 
jenia tej ilości przy dalszym rozwoju obecnie stosowanych technologii. 
Opierając się na powyższym rozumowaniu można śmiało twierdzić, że 
wiek drewna jest przed nami a nie za nami, a jego nadejście uzależnione 
jest od rozwoju technologicznego przetwarzania materiałów we właści- 
wym tego określenia znaczeniu. Przyszłość pod tym względem wygląda 
nawet jaśniej niż to przewidywał Egon Glesinger przed ponad dwo- 
ma dziesiątkami lat *. 

Główne zalety technologiczne drewna wynikają z jego wysoce zorgani- 
zowanej struktury włóknistej. Z kolei, znamienna cecha tej struktury, 
anizotropowość, sprawia, że korzystne właściwości techniczne drewna 
wiążą się w sposób powikłany z jego uciążliwymi wadami. Poważne 
zróżnicowanie właściwości drewna w kierunkach prostopadłych względem 
siebie jest plagą konstruktorów starających się ustalić maksymalne obcią- 
żenia dopuszczalne dla drewna w projektowanych konstrukcjach. Na гус. 1 
pokazano wytrzymałość na rozciąganie równolegle do włókien drewna 
w różnych postaciach, poczynając od wytrzymałości postaci molekularnej 
aż do mocno zredukowanych wytrzymałości, z którymi muszą się liczyć 
konstruktorzy. Drewno przyjęte do tych rozważań to drewno jedlicy, 
powszechnie stosowane do celów konstrukcyjnych w Stanach Zjedno- 
czonych Ameryki. Znamienne jest, że gwałtowne zmniejszenie wytrzy- 
małości następuje ze wzrostem wymiarów elementów poddawanych na- 
prężeniom. Dotyczy to w szczególności długich, prostopadłościennych ele- 
mentów konstrukcyjnych, w których naturalne cechy drewna, takie jak 
sęki lub skręt włókien, stają się naturalnymi wadami. Poza tym niejedno- 
litość budowy i właściwości drewna powodują na podstawie statystycz- 
nych obliczeń dalsze zmniejszenie dopuszczalnych naprężeń. Powyższe 

* Egon Glesinger — The coming age of Wood. 1949 New York,. Simon and 
Schister. 
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rozumowanie doprowadza do wniosku, że postacią wyjściową drewna pod- 
dawanego przemianom technologicznym powinno być drewno rozwłók- 
nione lub w inny sposób rozdrobnione. Potwierdza to dynamiczny rozwój 
produkcji płyt wiórowych, zjawisko już obecnie o zasięgu ogólnoświato- 
wym, datujące się zaledwie od 30 lat. Płyty wiórowe, podobnie jak po- 
przednio sklejka i elementy klejone z tarcicy, powstały w drodze do- 
świadczalnie ustalonego procesu technologicznego, początkowo bez zgłę- 
biania jego podstaw teoretycznych. Natomiast bliższe poznanie parame- 
trów tego procesu doprowadziło do wielu zmian, innowacji i ulepszeń. 
Wytworzony został przez człowieka nowy materiał, a dalszy rozwój jego 

        

                  

ró = 
e | N | TT 

"U | 

sl. 3 SES N 
w | 

= R e U 
Q = R Ч Z zli Si 5 -4 3 N II 

> G 3 Gg 

5 Зи а = % N 
© 2 < | Q) a D 

of? SJIZII 5 5 8 A © O с >> N 
~t) 5 3 3 “%) | а = a G QD O 'B LO Ś ŚŚ U 

Ryc. 1. Wytrzymałość na rozciąganie. £ | Z U 
Porównanie wytrzymałości na roz- p 2 5 = 
ciąganie drewna w różnej postaci, Z | TT 3 ‘N 
wykazujące prawie  tysiackrotne = -7 S Gd. 
zmniejszenie tej wytrzymałości od R = 
struktury cząsteczkowej do konstruk- | 04 
cyjnych elementów z tarcicy (drew- Mm 015 
па jedlicy) | sa           

produkcji może być oparty na podobnych zasadach, jakie stosują meta- 
lowcy, ceramicy i chemicy. Poważne korzyści można osiągnąć przez dalsze 
badania nie tylko nad aglomeracją, lecz również nad mechaniką niszcze- 
nia (drewna), co może się przyczynić do lepszego poznania wewnętrznej 
struktury materiału (ryc. 2), jak również do ulepszenia operacji wytwa- 
rzania wiórów. 

Rycina 3 ilustruje anizotropowość.struktury drewna i jej wpływ na 
jego właściwości techniczne jako materiału konstrukcyjnego. Największe 
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Ryc. 2. (2 fotografie). Widok wąskich płaszczyzn płyt wiórowych (z wiórów płaskich), 

przed i po poddaniu ich naprężeniom spowodowanym zmianą wilgotności, wyka- 

zujący osłabienie tego materiału (powiększenie 5X) |



  

  

zróżnicowanie wykazuje oczywiście wytrzymałość na rozciąganie równo- 
legle i prostopadle do przebiegu włókien. W przypadku drewna jedlicy 
występuje prawie 50-krotna różnica tych wytrzymałości. Naturalne wady 
występujące w tarcicy używanej do konstrukcji powodują drastyczne 
obniżenie wytrzymałości na rozciąganie równolegle do włókien, ale — 
mimo braku dokładnych danych — wydaje się, że powodują one tylko 
nieznaczne zmiany innych właściwości. Aczkolwiek wytrzymałość nie jest 
jedynym warunkiem rozwoju technologii przetwarzania drewna, to jednak 
problemy wynikające ze zorganizowanej struktury drewna są oczywiste. 
Dwa główne czynniki: anizotropowość i zmienność wpływają ujemnie 
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Ryc. 3. Jak ulepszyć dzieło przyrody. Porównanie wytrzymałości drewna (jedlicy) 

na rozciąganie (T), ściskanie (C) oraz ścinanie (S) w kierunkach równoległym (/) 

t prostopadłym (L) do przebiegu włókien wykazuje wielkie zalety i główne wady 

naturalnej struktury drewna. Porównanie wskaźników dla drewna bez wad ze 

wskaźnikami dla tarcicy używanej do konstrukcji wykazuje wpływ mechanicznej 

obróbki drewna na jego właściwości techniczne 

.



na jednorodnosé struktury drewna i to w stosunku wprost proporcjonal- 
nym do wielkosci elementu. Np. elementy klejone z tarcicy i z forniru 
zachowują anizotropowość, lecz zyskują na jednolitości, tzn. wykazują 
mniejsze zróżnicowanie właściwości niż drewno lite. Mniejsze elementy 
nieregularnie rozmieszczone uzyskują dwuwymiarową izotropowość i więk- 
szy stopień jednolitości. Sęki i skręt włókien znikają tu zupełnie jako 
czynniki wpływające na wytrzymałość. Jeżeli oprzeć się na strukturze 
włóknistej, to znikają nawet różnice występujące między gatunkami 

Wytrzymałość Wytrzymalość 
i 

| 

  
        

0 025 050 075 100 15 0 20 40 60 80 100 120 
Ciężar wlaściwy Zawartość żywic (Vo) 

Ryc. 4. Dwa ważne parametry. Wpływ ciężaru właściwego materiału i udziału 

żywic (klejów) na wytrzymałość wskazuje na znaczenie tych dwóch parametrów, 

które muszą być zawsze dokładnie ustalane przy wytwarzaniu materiałów drewno- 

pochodnych 

drzew. Natomiast nadanie materiałom drzewnym trójwymiarowej izotro- 
powości jest jeszcze dla technologów zadaniem przyszłości. 

Izotropowość i jednolitość właściwo.ci materiałów drzewnych lub 
drewnopochodnych to niewątpliwie wielkie osiągnięcie technologii, zdo- 
byte jednak dzięki optymalnym właściwościom drewna litego. Wytrzy- 
małość materiałów drzewnych i drewnopochodnych może być zwiększona 
przez zwiększanie udziału żywic lub gęstości materiału lub też przez 
jedno i drugie. Wytrzymałość, jak to wykazano na ryc. 4, zależy w znacz- 
nym stopniu od tych dwóch czynników. Ale może najwłaściwszą drogą 
nadania materiałowi możliwie wysokiej wytrzymałości jest przestrzenne 
orientowanie cząstek. Operacja ta jest już od kilku lat przedmiotem badań 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Europie, a ostatnio została już 
wprowadzona do procesów przemysłowych na obydwóch kontynentach. 
Jest to najciekawsze osiągnięcie technologiczne od początku rozwoju 
przemysłu płyt wiórowych. Stosowanie przestrzennej orientacji wiórów 
pozwala zwiększyć wytrzymałość materiału bez dodatkowych kosztów lub 
przy ich minimalnym wzroście, przy czym operacja ta może być dowolnie 
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regulowana. Nie uzyskujemy tą drogą izotropowości, natomiast opano- 
wuje się niejednolitość właściwości drewna. Orientowanie cząstek drewna 
w powiązaniu z odpowiednią ilością klejów i gęstością materiału wyjścio- 
wego nadają materiałowi wytwarzanemu taką samą wytrzymałość, jaką 
wykazuje drewno lite. Ciągle aktualnym zadaniem dla technologii prze- 
twarzania drewna jest znalezienie rozwiązań, które pozwolą zredukować 
udział klejów w materiałach drzewnych i drewnopochodnych oraz zmniej- 
szyć ich gęstość przy zachowaniu wysokiej wytrzymałości. Materiały 
drewnopochodne mogą być produkowane w formie arkuszy lub płyt 
o dużych rozmiarach lub też płyty te mogą być rozdzielane tak, by 
uzyskać elementy deskopodobne o praktycznie nieograniczonej długości. 
Znaczenie tego osiągnięcia technicznego jest tym większe, że materiał, 
o którym mowa, wytwarza się z drewna nieprzydatnego do wyrobu 
bardziej konwencjonalnych dotąd materiałów, jakimi są tarcica i sklejka. 

Geometria cząstek drewna tworzących nowy materiał wpływa poważ- 
nie na jego właściwości. Na ryc. 5 przedstawiono charakterystyczne wy- 
trzymałości dla trzech elementów: wiórów płaskich, wiórów rozdrobnio- 
nych i włókien w porównaniu z właściwościami drewna litego jedlicy, 
którego wytrzymałość może w pewnym sensie służyć jako cel do osiągnię- 
cia. Wióry płaskie np. wykazują znaczną wytrzymałość na zginanie sta- 
tyczne i wysoki moduł sprężystości, lecz niską wytrzymałość na rozcią- 
ganie. Wióry rozdrobnione natomiast wykazują wysoką wytrzymałość na 
rozciąganie prostopadle- do powierzchni, lecz niskie wartości pozostałych 
właściwości. Otóż ułożenie wyżej wymienionych oraz innych cząstek 
drewna w oddzielne warstwy i kombinacja tych warstw, jak to przed- 
stawiono na ryc. 6, pozwala na wykorzystanie najlepszych właściwości 
każdej z tych cząstek, tworzących wspólnie nowy materiał. 

Jak z powyższych wypowiedzi wynika, istnieją i są już częściowo wy- 
korzystywane środki i metody tworzenia materiałów drzewnych i drew- 
nopochodnych drogą syntezy. Szczęśliwie się składa, że w wielu dziedzi- 
nach, w których stosuje się jakieś formy syntezy, zatrudnieni bywają 
technologowie drewna i pracownicy nauki. Obsługują oni laboratoria 
kontrolne i w wielu przypadkach, niekiedy nie zdając sobie z tego nawet 
sprawy, brali udział w tworzeniu lub przetwarzaniu materiałów. Ich 
praca polega na utrzymaniu pożądanych właściwości znanych już mate- 
riałów i pomnażaniu wiadomości dotyczących możliwości pozyskiwania 
nowych. Spełniają zatem zadanie o coraz większym znaczeniu wobec wy- 
czerpywania się zasobów drewna konwencjonalnego. 

Jest również oczywiste, że wszystkie dotychczasowe osiągnięcia pro- 
wadzą do wniosku o nieprzebranych możliwościach, jakie leżą jeszcze 
przed nami. Bardziej intensywne stosowanie metod syntezy doprowadzi 
do sytuacji, w której drewno odegra nową rolę wśród ogółu materiałów. 

Z powyższego rozumowania wynika, że zasady przetwarzania mate- 
riałów mogą być stosowane również do drewna dla tworzenia i ulepsza- 
nia nowych materiałów opartych na surowcu pochodzenia biologicznego. 
Liczba sortymentów podstawowych, jakimi już dysponujemy, oraz pozna- 
ny wachlarz procesów technologicznych pozwala na opracowanie kilku 
tysięcy konceptów materiałowych. W niektórych przypadkach otrzymamy 
w drodze obróbki technologicznej materiały o właściwościach lepszych od 
najwyższych zalet drewna w stanie naturalnym. 

Osiągnięte rezultaty postępu techniki zapewnią drewnu poczesne miej- 
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sce w szeregu tworzyw będących dziełem człowieka. Z takiej pozycji 
drewno będzie mogło lepiej zaspokajać potrzeby społeczne w tych czasach 
szybkiego postępu technologicznego. Będąc materiałami opartymi na su- 
rowcu odnawialnym materiały drzewne i drewnopochodne będą przejmo- 
wały coraz poważniejsze zadania, zastępując niektóre materiały wytwa- 
rzane z surowców wyczerpywalnych. W przeszłości takie materiały jak 
metale i tworzywa sztuczne wypierały drewno z wielu zastosowań z po- 
wodu jego niedoboru ilościowego lub też niedogodności z technicznego 
punktu widzenia pewnych jego cech. Stąd też powrót drewna na utra- 
cone pozycje uwarunkowany jest poprawieniem właściwości technicznych 

7 | Ryc. 5. Wpływ geometrii. Porównanie właści- 

    

      
  
                                                  

    

  

SF m T=" 

it wości technicznych materiałów płytowych wy- 

rf twarzanych z: wiórów płaskich, wiórów roz- 

a drobnionych i włókien drewna jedlicy, wykazu- 

S L 3 jące wpływ geometrii cząstek drewna na ich 

CS parametry. Osiągnięcie wartości wykazywanych 

SS | | przez drewno lite (bez wad) dla materiatow 

Z Z | drewnopochodnych stanowi cel i zadanie prac 

On [2 x | badawczych 
о < Ss || 
— = = | 
G | Q) | 

— ts %9) | | а) ||| 
NE Cy | R = +7 JI S =] 
0 pa G | о || 

[SB =" = CH с | 
> CINE | =] 

"lol 
|} | | | НИ Al 

15 2 у Z | 
Г РР т р A ‚| ey Sa 5 

Q 5 а. QE +2 c 
ŚSE) c "SJĄR ‚ > 

> u iS a> = | 

a U R RA = © 
o = Z c 'Q R x z m alli 
A" z ZG L QL о N on 

2.5 ZM S = Sef’ а 2 — 
| * о < ъ 5 о 

SG > > © S SĘ = ZIS 5 Ses 5 < < N -S m SUIS u 
GD  Q O о U с = — =] — Q) 

ZR Ид SE == < 
— Ш | =|||| S =a Shi                                             

  

materiałów wytwarzanych z tego surowca, co staje się już obecnie możli- 

we. Nie umniejszając roli technicznych osiągnięć, największa korzyść, 

jaką ma przynieść technologiczne przetwarzanie drewna leży poza sferą 

nauki i techniki. Będzie nim możliwość zmiany struktury zużycia mate- 

riałów w takim sensie, by zapewnić przyszłym pokoleniom dostateczne 

zaopatrzenie w materiały oparte na surowcach wyczerpywalnych (Кора- 

linach). Niektóre z nich, o unikalnych właściwościach i zasadniczym zna- 

czeniu w życiu człowieka, są już obecnie w niedoborze. Czy możemy 
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sobie np. wyobrazić dzisiaj i w przyszłości świat bez stali nierdzewnej? 
Drewno nie zastąpi, oczywiście, stali nierdzewnej; będzie mogło jednak 
zastąpić żelazo stosowane w innej postaci w tych zastosowaniach, gdzie 
materiały drzewne lub drewnopochodne spełnią zadania. 

Z tych to przyczyn wydaje się, że obowiązkiem krajów dysponujących 
poważniejszymi zasobami surowca drzewnego jest popieranie programów 
intensywnej działalności, opartej na koncepcji technologicznego prze- 
twarzania drewna. Obok bezpośrednich korzyści ekonomicznych osiągnie 
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Ryc. 6. Technika konstruowania płyt wielowarstwowych, w danym przypadku z wió- 
rów płaskich i wiórów rozdrobnionych. Z lewej strony: zewnętrzne warstwy z wió- 
rów rozdrobnionych a wewnętrzna — z wiórów płaskich; z prawej strony: zewnę- 

trzne warstwy z wiórów płaskich, a wewnętrzne — z rozdrobnionych 

się co najmniej równoważne wartości, mianowicie zapewnienie lepszych 
warunków życia przyszłych pokoleń. Nadchodzi zatem istotnie nowy wiek 
drewna. | 
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