
ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 1990 z. 379 

BADANIE ZWIL2ANIA I ADHEZJI W PROCESIE PRODUKCJI 

I STOSOWANIA SZTUCZNYCH OKLEIN NA NOŚNIKU PAPIEROWYM 

Justyna Magott, Oswald Paprzycki 

Katedra Klejenia i Uszlachetniania Drewna AR w Poznaniu 

Sztuczne okleiny na nośniku papie~owym, stosowane powszechnie w przemyśle me

blarskim, uzyskuje się poprzez nasyc8nie podłoża odpowiednimi żywicami. Okleiny 

te sę następnie malowane wyrobami lakierowymi, przy czym operacja ta może być 

przeprowadzana u producenta oklein, jeżeli sę to okleiny typu 11finish", lub w fa

brykach mebli po oklejeniu elementów meblowych [l]. Podczas nasycania papierów, 

nanoszenia wyrobów lakierowych oraz przyklejania sztucznych oklein do płytowych 

elementów meblowych występuję zjawiska zwilżania powierzchni i adhezji. Prawidło

wy przebieg tych zjawi3k decyduje o odpowiednich właściwościach dekoracyjnych i 

ochronnych powierzchni mebli [l, 13]. 

W pracach z zakresu klejenia i malowania drewna oraz tworzyw drzewnych wza

jemnę adhezję materiałów ocenia się dotychczas przede wszystkim na podstawie wy

trzymałości spoin klejowych na ścinanie lub rozcięganie i przyczepności powłok la

kierowych oznaczanej metodę odrywowę [l, 14]. Na możliwości doboru dalszych kry

teriów oceny nie tylko adhezji, ale również zwilżania wskazuję badania zjawisk po

wierzchliowych przeprowadzone w ostatnich latach [2, 3, 5, 13]. Zwrócono w nich 

uwagę na uzależnienie obydwu zjawisk od napięcia powierzchniowego cieczy zwilża

jęcej oraz swobodnej energii powierzchniowej ciała zwilżanego. Z kolei, uwzględ

niajęc przemiany fazowe zachodzęce podczas przekształcania się ciekłej warstwy 

kleju w spoinę i wymalowania w powłokę lakierowę, określano również adhezję mię

dzywarstwowę na podstawie swobodnej energii powierzchniowej zestalonych warstw 

oraz międzywarstwowego napięcia powierzchniowego [7-9]. Celem niniejszej pracy by

ło poznanie zjawisk zwilżania i adhezji w procesie produkcji i stosowania sztucz

nych oklein na nośniku papierowym z uwzględnieniem wymienionych kryteriów oceny. 
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METODYKA PRACY 

Do doświadczeń użyto materiałów stosowanych w ZPW w Wieruszowie do produkcji 

sztucznej okleiny na nośniku papierowym Elastofol W, będącej okleiną typu "fi

nish": 

a) nośnik papierowy produkcji Fabryki Papieru Malta w Poznaniu o następują

cych właściwościach: gramatura 106 g/m2, grubość 0,142 mm, gęstość 0,745 g/cm3, 

samozerwalność na sucho, wzdłuż 2910 m, w poprzek 1606 m, samozerwalność na mok

ro, wzdłuż 746 m, w poprzek 451 m, chłonność liniowa po 10 min, wzdłuż 32 mm, 

w poprzek 29 mm, przepuszczalność powietrza 864 cm3/min, pH wyciągu wodnego 5,8; 

b) żywica aminowa FM-17/1, o lepkości 25 mPas, koncentracji 50%,pH = 8,0, mie

szalności z wodą 10, czasie żelowania 6,5 min, z dodatkiem lateksu o symbolu LBSK, 

o koncentracji 49%, pH= 7,0; 

c) lakier wodorozcieńczalny o nazwie Mebloform, o gęstości 1,092 g/cm 3, lep

kości 50 s wg kubka Forda nr 4, koncentracji 60%. 

Ponadto zastos9wano do doświadczeń klej mocznikowa-formaldehydowy U-70, uży

wany w fabrykach mebli do oklejania płytowych elementów meblowych. Właściwości 

wszystkich użytych materiałów odpowiadały wymaganiom odpowiednich norm. 

Mieszaniny żywicy do nasycania papieru, lakieru oraz kleju mocznikowa-formal

dehydowego (w częściach objętościowych) przygotowano wg następujących receptur: 

a) żywica FM-17/ 1 z lateksem 

żywica 68 

lateks - 30 

utwardzacz (25% wodny roztwór NH4Cl) - 2 
b) lakier wodorozcieńczalny 

lakier - 77 

utwardzacz SC 11-0131 - 4 

woda - 19 

c) klej mocznikowa-formaldehydowy 

żywica klejowa - 56 

utwardzacz (20% wodny roztwór NH4Cl) - 1 

woda, - 43 

Zjawiska zwilżania i adhezji zachodzące podczas produkcji okleiny oraz wystę

pujące w czasie przyklejania okleiny do elementów meblowych postanowiono określić 

z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania: 

nośnika papierowego z ciekłą i utwardzoną żywicą nasycającą, 

nośnika papierowego nasyconego żywicą z ciekłym lakierem i powłoką lakie-

rową, 

nośnika papierowego z ciekłym lakierem i powłoką lakierową, 

- utwardzonej żywicy z ciekłym lakierem i powłoką lakierową, 
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- okleiny Elastofol W z ciekłym i utwardzonym klejem mocznikowa-formaldehydo

wym. 
W tym celu należało oznaczyć: 

- napięcie powierzchniowe żywicy nasycajęcej, lakieru oraz kleju mocznikowa-

-formaldehydowego, 

- swobodną energię powierzchniową utwardzonej żywicy, nośnika papierowego 

przed i po nasyceniu żywicę, powłoki lakierowej i okleiny. 

Napięcie powierzchniowe żywicy oraz kleju oznaczono metodę odrywowę, według 

Wilhelmiego [5], za pomocą płytki zawieszonej na wadze torsyjnej, a napięcie po

wierzchniowe lakieru metodę wzniesienia kapilarnego [7, BJ. Składową dyspersyjną 

napięcia powierzchniowego ciekłej żywicy, lakieru i kleju oznaczono wg Liptakovej 

[7], poprzez pomiar kęta zwilżania zestalonej, czystej parafiny o swobodnej ener

gii powierzchniowej 25 mJ/m2. 

Dla oznaczenia swobodnej energii powierzchniowej utwardzonej żywicy, kleju i 

powłoki lakierowej nanoszono je wstępnie na płytki szklane, których powierzchnie 

były oczyszczone alkoholem etylowym. Warstewkę żywicy i kleju utwardzano w suszar

ce laboratoryjnej, w temperaturze 140°C, a powłokę lakierową w takiej samej tempera

turze przez 5 min. Płytki szklane z utwardzonymi warstwami przechowywano następ

nie 24 h w cieplarce, w temperaturze 20~1°C. W cieplarce, w temperaturze 20~1°CJ 

przechowywano również przez 72 h próbki wycięte z nośnika papierowego, papieru na

syconego żywicę oraz okleiny Elastofol W. 
Swobodną energię powierzchniową wszystkich materiałów w fazie stałej oznacza

no poprzez pomiar 20 kątów zwilżania wodę redestylowanę o napięciu powierzchnio

wym 72,9 mN/m, składowej dyspersyjnej napięcia 23,56 mN/m, składowej polarnej na

pięcia 49,34 mN/m [6]. Kęty zwilżania mierzono za pomocą mikroskopu do pomiaru 

kętów o powiększeniu 56x. Krople wody o objętości około 2,5 µl, nanoszono strzy

kawkę do chromatografii. 

Doświadczenia wstępne wykazały, że występuję trudności z pomiarem kęta zwilża

nia nośnika papierowego i papieru nasyconego żywicę, gdyż krople wody po nanie

sieniu na powierzchnię tych materiałów bardzo szybko wnikały w podłoże. Zastoso

wano zatem zabieg wstępnego prasowania próbek między blaszkami w prasie hydra

ulicznej w temperaturze około 20°c. Mimo tego zabiegu nie udało się zmierzyć kę

ta zwilżania papierów, a tylko nośnika nasyconego żywicę. Z dużym uproszczeniem 

przyjęto zatem, że swobodna energia powierzchniowa papieru może być zbliżona do 

swobodnej energii powierzchniowej drewna. W pracy niniejszej wykorzystano zatem 

wyniki pomiarów Liptakovej [6], która podaje, że swobodna energia powierzchniowa 

wielu gatunków drewna wynosi około 44, 3 mJ/m2, składowa dyspersyjna około 32,5 mJ/m2, 

składowa polarna około 11,8 mJ/m2 (dla kierunku anatomicznego wzdłuż włókien). Po

nadto stwierdzono, że taka sama jest swobodna energia powierzchniowa pomalowanej 

okleiny Elastofol W oraz warstwy lakieru wodorozcieńczalnego sformowanej na szkle. 



54 J. MAGDTT, O. PAPRZYCKI 

Ograniczono się zatem do podawania tylko wyników pomiarów swobodnej energii po

wierzchniowej dla powłoki lakierowej. Swobodnę energię powierzchniowę obliczono 

według Neumanna i Sella [10], a składowę dyspersyjnę i polarnę według Kloubka [4] 

ze wzorów: 

case = 
co,•15 t's - 2) -Vrs ifL + aL 

OL (D,015 ~ - 1) 

✓or-=/tr 1 +case+ {tf/~~ -(1 + ~ose'j, 

w których: 

0 - kęt zwilżania, 

Os - swobodna energia powierzchniowa, mJ/m2, 

r~ - składowa dyspersyjna swobodnej energii powierzchniowej, mJ/m2, 

1~ - składowa polarna swobodnej energii powierzchniowej, mJ/m2, 

dl - napięcie powierzchniowe, mN/m, 

t~ składowa dyspersyjna napięcia powierzchniowego, mN/m, 

tr -składowa polarna napięcia powierzchniowego, mN/m. 

(1) 

(2) 

(3) 

Wzajemne oddziaływanie między poszczególnymi materiałami dla układu ciecz -

ciało stałe oceniano poprzez współczynnik zwilżania, pracę adhezji oraz napięcie 

powierzchniowe na powierzchni granicznej, wyliczone wg Liptakovej [7] i Kloubka 

[4] z następujęcych wzorów: 

s ~ @c 2 + 2 t s t L - 2 IL' (4) 

~ ✓rrz Wa = 2 S L + 2 d S L ' (5) 

o SL =(lif-MJ +(/rI-/irY. (6) 

a dla powięzań międzywarstwowych w układzie ciało stałe- ciało stałe poprzez pra

cę adhezji i napięcie powierzchniowe na powi~rzchni granicznej wyliczanej ze wzorów: 



s 
Wa 
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w których: 

- współczynnik zwilżania, mJ/m2, 
- praca adhezji, w układzie ciecz - ciało stałe, mJ/m2, 

- napięcie graniczne na granicy ciecz - ciało stałe, mJ/m2, 

- praca adhezji, w układzie ciało stałe - ciało stałe, mJ/m2, 

- napięcie graniczne na granicy ciał stałych, mJ/m2, 

- swobodne energie powierzchniowe warstw, mJ/m2. 

WYNIKI DOŚWIADCZEŃ 
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(7) 

(8) 

W1niki pomiarów kętów zwilżania wodę redestylowanę badanyGh materiałów, które 

pQsłużyły do obliczeń swobodnej energii ~owierzchniowej zestawiono w tabeli 1. 

Współczynniki zmienności wynoszęce 4,5--8,}¼, wskazuję na nużę dokładność pomiarów. 

T a b e 1 a 1 

Kęt zwilżania badanych materiałów wodę redestylowanę 

Rodzaj Wielkości statystyczne 

materiału n x +G' Jr. o ,-. 

Żywica FM-17/1 
57°06 4°44 z lateksem 20 8,3 

Lakier wodo-
rnzcieńczalny 20 63°36 3°2 4,8 

Nośnik papierowy 
68°42 2°34 nasycony żywicę 20 5 ,:, 

Kltj mocznikowa-
64°10 2°54 -formaldehydowy U-70 20 4,5 

---
Wartości napięcia powierzchniowego barlanych materid~ów w stqnie Gi~kłym craz 

swobodnej energii powierzchniowej po przemianie fazowej podano w ,ab~ii 2. ~dk wy

nika z tych danych,obydwie żywice amino~e używane d~ nasycania nośniKa papi,~uwe

go oraz w orocesie okleinowania elementów meblowych uykazuję duże nap:ęcie na

wierzchniowe lakieru wodorozcieńczalnego. Przedst8wione wyniki pomiaró~ ~orespon-
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T a b e 1 a 2 

Napięcie powierzchniowe OL i swobodna energia powierzchniowa rs 
badanych materiałów 

Rodzaj 
materiału 

Żywica FM-17 /1 
z lateksem 

Lakier wodo
rozcieńczalny 

Drewno, wg (6] 

Nośnik papierowy 
nasycony żywicę 

Klej mocznikowa
-formaldehydowy U-70 

Napięcie powierzchnio
we fazy ciekłej 

(mN/m) 

56,31 

23,85 

63,82 

20,32 

16,53 

21,63 

35,99 

7,23 

42,19 

Swobodna energia powierzch-
niowa fazy stałej 

(mJ/m2) 

ts fd s 
tp 
s 

49,27 32,93 16,34 

45,31 32,79 12,52 

44,26 32,48 11, 78 

42,33 32,26 10,07 

45,22 33,11 12, 11 

duję z danymi literaturowymi. Na przykład Gray [2] wskazywał na duże zróżnicowa

nie napięcia powierzchniowego między klejowę żywicę mocznikowo-formaldehydowę a 

wyrobami lakierowymi. Spowodowane jest to dużym napięciem powierzchniowym wody bę

dęcej rozpuszczalnikiem żywicy aminowej. Wprawdzie badany lakier jest również wy

robem wodorozpuszczalnym, ale można przypuszczać, że w jego skład wchodzę substan

cje powierzchniowo czynne. Napięcie powierzchniowe tego lakieru, wynoszęce około 

23 mN/m,jest typowe dla wielu wyrobów lakierowych [5, 7-9]. Na uwagę zasługuje 

również fakt, iż bardzo dużę wartość miała składowa polarna napięcia 

niowego obydwu żywic aminowych. Spowodowane jest to również użyciem 

rozpuszczalnika [2 ]. 

powierzch

wody jako 

W wyniku przemiany fazowej cieczy w ciało stałe następuje znaczna zmiana swa-

bodnej energii powierzchniowej żywic aminowych oraz lakieru. Dla żywic aminowych 

zaobserwowano spadek, a dla lakieru wzrost swobodnej energii powierzchniowej. Po

równujęc swobodne energie powierzchniowe wszystkich badanych materiałów można 

stwierdzić, że ich wartości różnię się niewiele i mieszczę się w przedziale 42,3-

-49,3 mJ/m2. Podobnie, bardzo mało różnię się wartości składowych dyspersyjnych 

i polarnych swobodnej energii powierzchniowej. Uzyskane wyniki pomiarów swobodnej 

energii powierzchniowej odpowiadaję wartościom cytowanym w literaturze dla two

rzyw sztucznych [5, 9, 11]. 

Obliczone wskatniki oceny zwilżania i adhezji w układzie ciecz - ciało stałe 

zestawiono w tabeli 3. Ujemne wartości współczynników zwilżania charakteryzuję ży

wice aminowe. Zwięzane jest to ze znacznym napięciem powierzchniowym tych żywic. 
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T a b e 1 a 3 

Zwilżanie i adhezja (w mJ/m2) ciekłej żywicy nasycającej , 
lakieru i kleju do powierzchni podłoża oraz jego składników 

Rodzaj podłoża 
Rodzaj cieczy s Wa 'osL 
zwilżającej 

Drewno żywica 
nasycająca -20,06 92,56 8,01 

Drewno l akier wodo-
-rozcieńczalny 17,10 64·,80 3,22 

Nośnik papierowy lakier wodo-
nasycony żywicą rozcieńczalny 15,55 63,25 2,84 

Utwardzona ż ywica lakier wodo-
nasycająca -rozcieńczalny 20,70 68,40 4,63 

Okleina 
Elastofol W klej -28,41 99,23 9,90 

O tym, że w czasie produkcji sztucznych oklein prawidłowo przebiega proces nasy-

cania żywicą nośnika papierowego oraz przyklejania oklein do podłoża podczas oklei-

nawania elementów meblowych decyduje prawdopodobnie fakt, że obydwa te procesy 

prowadzone są w podwyższonej temperaturze, która powoduje zmniejszenie napięcia 

powierzchniowego [3]. W wypadku nasycania nośnika papierowego żywicą znaczną ro

lę powinno również odgrywać powinowactwo celulozy do wody [12]. 

Wartości pracy adhezji są znaczne i przekraczają 90 mJ/m2 dla żywic aminowych 

i 60 mJ/m2 dla lakieru, co świadczy o dobrym powiązaniu między badanymi materia

łami - przy prawidłowym zwilżeniu ciała stałego przez ciecz. Jako korzystne nale

ży uznać ponadto małe napięcie powierzchniowe na powierzchni granicznej ciecz -

ciało stałe. 

T a b e 1 a 4 

Adhezja (w mJ/m2) utwardzonej żywicy nasycającej, powłoki lakierowej 
i spoiny klejowej do powierzchni podłoża i jego składników 

Rodzaj warstw Was s de 
adhezyjnych 1 2 s1s2 

Drewno żywica nasycająca 93,16 0,37 

Drewno powłoka lakierowa 89,56 0,01 

Nośnik papierowy 
nasycony żywicą powłoka lakierowa 87,50 0,18 

Utwardzona żywica 
nasycająca powłoka lakierowa 94,33 0,25 

Okleina Elastofol w spoina klejowa 90,53 0,01 
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Jak wskazuję dane zawarte w tabeli 4, na skutek przemiany fazowej w powsta

łych układach dwuwórstwowych ciało stałe - ciało stałe bardzo duża jest praca ad

hezji między wszystkimi wzajemnie oddziałujęcymi materiałami (87,5-94,3 mJ/m2), 
2 przy bardzo małym napięciu na powierzchni granicznej (0,01-0,37 mJ/m ). Zbliżone 

wartości pracy adhezji można znaleźć w literaturze w układzie powłoki lakierowe -

drewno oraz przy wzajemnej adhezji powłok w pokryciu lakierowym [7-9]. Wartości 

współczynnika adhezji świadczę o bardzo dobrym powięzaniu międzywarstwowym w roz

patrywanych układach. Bioręc jednocześnie pod uwagę bardzo zbliżone wartości pra

cy adhezji dla każdego z układów można stwierdzić, że prawidłowy był dobór mate

riałów używanych do produkcji oklein ora2 do iLh przyklejania do elementów meblo

wych. 

WNIOSKI 

1. Proces zwilżania scharakteryzowany współczynnikiem zwi . lżania przebiega łat

twiej dla układów, w których ciałem zwilżanym jest nośnik papierowy przesycony ży

wicę, papier nienasycony lub utwardzona żywica, a cieczę zwilżajęcę lakier, niż 

w wypadku tworze;1ia układów nośnik papiarowy - żywica nasycajęca oraz okleina Ela

stofol - klej mocznikowa-formaldehydowy. 

2. Adhezja określana przez pracę jest bardzo duża we wszystkich rozpatrywa

nych układach ciało stałe - ciecz oraz po przemianie fazowej ciekłej żywicy n~sy

cajęcej , lakieru i kleju w ciała stałe, w układach międzywarstwowych ciało sta

łe - ciało stałe. Z kolei bardzo małe jest napięcie powierzchniowe na powierzch

ni granicznej oddziałujęcych materiałów, co świadczy o dobrym powięzaniu Mię

dzywarstwowym. 

3. Zbliżone sę wartości adhezji między nośnikiem papierowym a żywicę nasy

cajęcę, nośnikiem papierowym nasyconym żywicę a lakierem wodorozcieńczalnym, ży

wicę nasycajęcę a lakierem wodorozcieńczalnym, okleinę a klejem mocznikowa-for

maldehydowym. Wskazuje to na prawidłowy dobór materiałów używanych do produkcji 

sztucznej okleiny na nośniku papierowym typu E:astofol W oraz kleju stosowanego w 

procesie okleinowania elementów meblowych. 
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HCCJIE~OBAlrnE CMAttiBAHHH li AJU'E3HH B ,lPOUECCE IlPOH3BO~CTBA 
lł IIPKMEHElillE HCKY'Y'.'l'BEHHID' ~AHEF i.~A BYMA>KHO:tł IlO,lJ.JIOJKKE 

.2e3IOM6 

flBJl8HHJł CMaqHB' .HH>i H u,11.re~HH o,·,pe,11.eJIJłJIH C yqeTOM B38HM0,11.ełłcTBHR 
!5ywuuołł no,JJ;JIOlltKH C lltH,Jl;KOłł H OTl".'epAeHHOłł lł8Cblll\8'1.)ll\8łł CMO.nott, a TaIOte 
C JtH,11.KHM J[QKOM H JiaKo.m: \! ncKphlT '.ł8M ~ es, .A8lltH01ł no,JJ;JIO&KH H8C~8HHOI 
CMOJIC~ H JtH,Jl;KKM Jl8KOM H ~aKOBblM onKphlTHeM, rOTOBOff ~aHephl C JtH.D;KHM 
R OTBep,JJ;eHHblM M0'18BHHHO-<popM8Jll~erH,ll.HbtM KJieeM. B38HMO,ll.ettcTBHe wa
TepH8J[OB B o6eRx CHCTeMax: ~Bepk~e TeJIO-XH,11.KOCTb H TBep,11.oe TeJIO-TBe
p,11.oe TeJIO onpe~eJI>iJIK C noMOll\blO K03<Pl>K~8HT8 CM8'1HB~HHR, paOoTy a,JJ;re-
3HH H noBepXHOCTHOe HanpallteHHe aa npe,D;e.llbHOłł DJIOll\8,11.H M8TepH8JIOB. B 
ODhlTax HCDO.llb30B8RH Cblpbe npHM8H>ieMoe B npOH3BO,ll.CTBe HCKYCCTBeHHOA 
<l>aHephl 3JiaCTO~OJlb B. YCT8HOBJieHo, ąTo npo~ecc CMaqHB8HHH npOKCX0,11.KT 
OoJiee (5.J[aronpHHTHO, Kor,11.a cMaąKB8IOll\8łł lltH,11.KOCTblO RBJIH8TCH JlaK, a He 
R8G~8IOll\8R 6yMary CMOJl8 HJIH MOąeBHHHhlłł K.nett npHM8HJł8Mblłł B UpHKJieHBa
RHH <l>aHep~ K DJIHTOBhlM Me6eJibHblM 3JleMeHTBM. A,11.reaH>i BO Bcex paCCM8T
PHBaeMblX CJI08BhlX CHCTeMax BhlCOKaH, UpH 0,11.HOBpeMeHHO Ma~ott .D;H<Pl>epen
~HanHH BeJIHqHHbl a,JJ;re3HH. 
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INVESTIGATION ON THE PHENIJ4ENON OF t,OISTENING ANO ADHESIDN 
IN THE PRODUCTION PROCESS AND APPLICATION 

OF ARTIFICIAL VENEERS ON PAPER CARRIER 

S u m m a r y 

The phenomena of moistening and adhesion were determined at consideration of 
the interaction of paper carrier and liquid and hardened saturating resin and 
with liquid lacquer and lacquer caating; of paper carrier saturated with resin 
with liquid lacquer and lacquer caating; hardened resin with liquid lacquer and 
lacquer caating; ready veneer wi th liquid and hardened urea-formaldehyde glue. The 
interaction of materials in both systems of solid body - liquid and solid body -
solid body, was determined using the moistening coefficient, adhesion work and 
surface tension over the border area of the materials. Raw materials used for the 
artificial veneer production - Elastofol W. It has been found that the moistening 
process would run more favour-ably, if the moistening liquid was lacquer and not 
paper-saturating resin or urea glue used for glueing of veneer to plate elements 
of furniture. The adhesion was very strong on all layer systems, at a simulta
neous small differentiation of the adhesion value. 


