Zawody Globalnie
DREWNO
Materiały dydaktyczne dla
stolarzy meblowych, budowlanych i uniwersalnych
oraz uczniów innych zawodów wykorzystujących
drewno
Do nauczania przedmiotów
technologia, nauka o gospodarce i społeczeństwie,
towaroznawstwo, marketing
Wydawca
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
www.izbarzem.olsztyn.pl
Wydawca oryginalnej wersji w języku niemieckim (2009)
Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum e.V.
epiz@epiz-berlin.de

Projekt jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
„Uczenie się przez całe życie”
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nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną
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Ta broszura oferuje Państwu:
- ćwiczenia, dzięki którym kwestie globalne będziecie mogli wpleść w zagadnienia
zawodowe wymagane na egzaminach,
- narzędzia do przeprowadzenia zajęć ukierunkowanych na zdobywanie
umiejętności. Każdy moduł rozpoczyna się przeglądem, w którym ćwiczenia
przyporządkowane są odpowiednim kompetencjom, jak również przedmiotowi
lekcji. W każdym module znajdziecie Państwo arkusz roboczy, w którym uczniowie
sami mogą ocenić zdobyte umiejętności,
- możliwość połączenia standardowych lekcji z e-learningiem. Moduł poświęcony
wieprzowinie częściowo znajduje się on-line. Szczegółowe wprowadzenie do
platformy e-learningowej znajdziecie Państwo na stronach EPIZ
Mamy nadzieję, że w tej broszurze znajdą Państwo wartościowe i praktyczne
wskazówki do swoich lekcji. Życzymy ciekawej lektury!

Grażyna Mogut
W-MIRiP

Silvana Kröhn
EPIZ e.V.

Wprowadzenie do platformy e-learningowej EPIZ.
Na platformie e-learningowej EPIZ znajdą Państwo materiały uzupełniające do tej
broszury. Przy niektórych ćwiczeniach znajdą Państwo wskazanie do
przeprowadzenia ich przy pomocy platformy. Platformę znajdą Państwo pod
adresem: www.epizberlin.de/moodle
Dlaczego e-learning?
Platforma e-learningowa jest odpowiednim dla młodych ludzi medium, dzięki
któremu mogą pracować interaktywnie i multimedialnie nad zagadnieniem
ekorozwoju. Obok pracy nad treścią dodatkowo rozwijana jest umiejętność
korzystania z mediów.
E-learning (e-nauczanie) jest nauczaniem dającym duże możliwości zróżnicowania
nauki. Szybsi uczniowie/uczennice mogą otrzymać nowe zadania, podczas gdy inni
jeszcze pracują nad poprzednim. Uczniowie dadzą się poznać od nowej strony.
Często nagle aktywni staną się ci, którzy przy konwencjonalnych metodach
nauczania nie wykazywali zainteresowania lub nie mieli odwagi brać udziału w
lekcji.
Wymogi techniczne i możliwości zastosowania
Są różne warianty wykorzystania platformy e-learningowej. Zawsze potrzebny jest
dostęp do Internetu.
- Możecie Państwo wszystkim w klasie coś zaprezentować (np. film i potem
wspólnie rozwiązać quiz). Potrzebny jest laptop z dostępem do Internetu i rzutnik
multimedialny.
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- Głębiej sięgnąć można, gdy każdy uczeń może korzystać z komputera (praca we
dwoje też jest możliwa, we troje będzie ciężko razem patrzeć na monitor).
Potrzebna jest pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.
- Inną możliwością, która oszczędza czas lekcyjny, jest wykorzystanie platformy do
zadań domowych. Uczniowie mogą korzystać z komputera w domu, umawiać się w
grupach do wspólnej pracy u jednej z osób lub korzystać z komputera w bibliotece
szkolnej lub miejskiej. Istnieje również możliwość, że szkoły wynegocjują z
pobliskimi kafejkami internetowymi specjalną stawkę dla swoich uczniów.
Budowa i struktura platformy e-learningowej
Łącznie jest pięć obszarów tematycznych, które służą różnym celom. Dla nas ważny
jest temat zawodów globalnie.
W obszarze tematycznym „Zawody globalnie” (Berufe Global) znajdą Państwo
podtematy dla poszczególnych zawodów. Z reguły kursy są kursami demo. Oznacza
to, że nauczyciele/ki i multiplikatorzy/ki zgłaszają, z którego kursu chcą skorzystać
i otrzymują jego kopię. Ten kurs jest wirtualną klasą. Otrzymują Państwo
indywidualny klucz dostępu dla siebie i swoich uczniów. W ten sposób macie
możliwość pracy ze swoją klasą w chronionej przestrzeni.
Strona startowa platformy e-learningowej dla tematu Edukacja Globalnie.
Pierwsze kroki
Rejestracja i logowanie.
Zanim będziecie się Państwo mogli zapisać na kurs przy pomocy klucza dostępu,
musicie się najpierw zarejestrować. W tym celu należy kliknąć na stronie startowej
z prawej strony u góry na login, potem wyświetli się po lewej maska. Podajecie
najpierw nazwę użytkownika (np. silviameier) i hasło (nie jest ono kluczem dostępu
do kursu, tylko Państwa osobistym hasłem). Po prawej stronie ekranu znajdą
Państwo pomoc przy rejestracji. Jeśli już jesteście zarejestrowani, proszę się po
prostu zalogować.
Rejestracja uczniów: możecie Państwo przesłać imiona uczniów do EPIZ, a my
przejmiemy za Was ich rejestrację.
Zapisanie się na kurs
Po rejestracji można zapisać się na jeden lub kilka kursów. Do tego z reguły
potrzebny jest klucz dostępu.
Ważny jest również klucz dostępu do Państwa „prywatnego” kursu, kopii kursu
udostępnionej specjalnie dla was. Ten otrzymacie, jak tylko zgłosicie, że
chcielibyście otrzymać kopię kursu i będzie ona gotowa. Najczęściej trwa to od
jednego do trzech dni. Ten klucz dostępu podajecie Państwo swoim uczniom, żeby
mogli się zapisać na kurs.
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Moduł 1

wprowadzenie
Świadome
i
odpowiedzialne
obchodzenie
się
z
drewnem
jako
surowcem/materiałem produkcyjnym wymaga pozytywnego stosunku do niego, co
nie dla wszystkich młodych ludzi jest oczywiste. Szczególnie młodzież dorastająca
w mieście często utraciła przywiązanie do natury i lasu. Nawet, jeśli bez problemu
rozpoznają gatunki drewna, nie oznacza to jeszcze, że potrafią sobie wyobrazić
drzewo, z którego ono pochodzi. Jeśli nie ma pozytywnego nastawienia, nie można
oczekiwać, że uświadomią sobie oni niebezpieczeństwa grożące lasom.
1. Zalety ekorozwoju: na fiszkach uczniowie powinni zanotować ekologiczne
zalety drewna w porównaniu do metalu, a na kartkach innego koloru w
porównaniu do plastiku. Istotną przewagą wobec metalu jest większa
odnawialność, jak również mniejsze zużycie substancji szkodliwych, które
przedostają się do wód gruntowych i gleby. Zaletą wobec plastiku jest
biologiczna utylizacja, jak również to, że podczas użycia nie powstają
substancje trujące.
2. Funkcje lasu.
W małych grupach proszę się zastanowić, jakie konkretne funkcje dla natury,
klimatu, ludzi lub gospodarki ma las i wpisać je w postaci haseł do drzewka.
Następnie w dużej grupie zostaną zebrane wszystkie funkcje drzewa.
Produkty niedrewniane
Drewno
Klimat
Kultura/religia
Przestrzeń życiowa/siedlisko
Gleba
Woda
3. Moja praca w świecie
Aktualne odniesienie: uczniowie piszą/rysują na kartkach, co budują aktualnie w
swoich zakładach i z jakiego materiału. Następnie karty zostaną położone na mapie
świata w tym regionie, z którego pochodzi surowiec. Na obszarze oceanów można
namalować duży znak zapytania. Tam położone zostaną te karty, z których ciężko
rozpoznać surowiec.
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Cel: Wprowadzenie do tematu, sprawdzenie nastawienia i wiedzy
Czas trwania: na każdą grupę 15 min
Materiały: fiszki/kolorowe kartki, mapa świata, mazaki
4. Zajmujemy stanowisko
Czy obchodzi nas unicestwianie puszcz? Uczniowie zajmują miejsce w
pomieszczeniu, w którego kątach umieściliście Państwo duże napisy. Następnie
stawiacie Państwo tezy (bez podawania źródła) a uczniowie idą w róg
pomieszczenia, który odpowiada ich odpowiedzi. Tak ustawieni możecie Państwo
krótko omówić temat. Interesujące jest również pozwolić odgadnąć źródła tych
wypowiedzi i przedyskutować je.
a) Ze względu na korzystny ekobilans drewna i produktów drewnianych
zwiększenie używania
produktów drewnianych może przyczynić się do
ochrony środowiska.
b) Handel drewnem nie przyczynia się do zniszczenia lasów w Rosji, gdyż nie
jest zaangażowany w wycinkę drzew.
c) Polscy stolarze i cieśle mogą zwracać uwagę na to, czy drzewo zostało
pozyskane bez niszczenia pozostałych funkcji lasu.
d) Mimo niższych kosztów drzew tropikalnych z ekologicznych względów nie
powinny stanowić alternatywy dla polskich stolarzy i cieśli.
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Moduł 2

Zrównoważona gospodarka leśna.
Niszczenie lasów.
Powierzchnią ledwie 4 miliardów hektarów lasy pokrywają jeszcze około 30%
powierzchni ziemi. Spełniają różnorodne funkcje dla człowieka i natury, jako
istotne źródło surowców lub ochrona klimatu i gatunków. A jednak każdego roku
unicestwiane jest 13 milionów hektarów lasu. Co się stanie, jeśli lasy będą dalej
niszczone?
Rozwój lasów w przyśpieszonym tempie.
Proszę zaprezentować Państwa uczniom rozwój lasów w przyśpieszonym tempie.
Duży budzik i odpowiedni rysunek mogą zwiększyć efekt ćwiczenia.
Pomyślmy o filmie, który pokaże rozwój Ziemi od początków wszechświata w
kamerze z przyśpieszaczem. Ustawiamy prędkość tak, że ostatnie 10000 lat minie
w ciągu 10 minut. Przez ponad siedem minut na ekranie będzie pokazany prawie
niezmieniony obraz: niebieska planeta Ziemia, której lądy pokryte są lasami. Po
siedmiu i pół minucie obszar wokół Aten i małe wyspy Morza Egejskiego utracą
swoje lasy. Przypada to na rozkwit starożytnej Grecji. Wkrótce potem puste staną
się Półwyspy Apeniński i Iberyjski. Po dziewięciu minutach, a więc przed 10 000 lat,
w zasobach leśnych Centralnej, Północnej i Zachodniej Europy, Ameryki Centralnej,
Chin i Indii pojawiają się pierwsze luki.
12 sekund przed końcem filmu, a więc przed 200 laty przerzedzone obszary Europy
i Chin stały się łyse. Sześć sekund przed końcem, a więc 100 lat temu, wschód
Ameryki Północnej utracił swoje lasy.
W ostatnich trzech sekundach, w czasie od roku 1950 ma miejsce drastyczna
zmiana. Japonia, Filipiny, południowo-wschodnia część kontynentu azjatyckiego i
duże części Afryki szybko pozbawione zostają ogromnych obszarów leśnych.
Sekundę później załamanie dotyka Indonezję. To samo dotyczy dużych części
Ameryki Środkowej i Północnej, Indii i dużych obszarów Afryki. Gigantyczna
Amazonia zostaje podziurawiona jak ser szwajcarski przez osadnictwo, rolnictwo,
górnictwo i infrastrukturę. A lasy Europy Środkowej przez zanieczyszczone
powietrze i kwaśne deszcze coraz bardziej dziurawe i przerzedzone. W ułamkach
ostatnich sekund wycinka lasów dotyka Syberię i Kanadę. Lasy znikają tak nagle na
tak wielu obszarach, że ma się wrażenie, że Ziemię nawiedziła plaga szarańczy.
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Film zatrzymuje się na ostatnim obrazie. Jedna czwarta pierwotnych światowych
zasobów leśnych zniknęła. Z pozostałych ekosystemów leśnych tylko jedna trzecia
jest w dobrym stanie. Reszta składa się z biologicznie zubożonych lasów wtórnych,
które są silnie eksploatowane i prawie nie zalesiane ponownie. Człowiek ma obraz
Ziemi drastycznie zmienionej w ciągu jednej chwili- jak gdyby ktoś zepsuł
wyłącznik. Jak będą wyglądały kolejne sekundy i minuty tego filmu? To leży w
naszych rękach.
Ćwiczenie z liczenia
Na świecie w ciągu minuty unicestwiane jest 26 hektarów lasu. Jeden hektar to 10
000 m2. Oznacza to, że w ciągu sekundy pustoszeje powierzchnia......
Handel drewnem
W Niemczech zaimportowano w roku 2006 ok.460 000 m3 drewna tropikalnego.
Największym eksporterem jest Malezja z prawie 50%, Zachodnia i Centralna Afryka
z 9%. Ameryka Łacińska, gdzie zniszczenie lasów postępuje najszybciej, ma tylko
3% udział w światowym handlu drewnem tropikalnym. Wśród odbiorców drewna
tropikalnego na czele znajduje się Japonia z 35%. Europa i kraje
wschodnioazjatyckie po 21%. Udział niemieckich firm w wyrębie i handlu jest
jednak znacząco wyższy.
Import i eksport
Dwie trzecie ściętych na świecie drzew ląduje jako surowiec albo po przeróbce w
Chinach lub państwach G8. Około 13% eksportowanych tam produktów drzewnych
pochodzi z nielegalnych wyrębów. Daje to ok. 53 milionów m3 (WWF 2004). Popyt
na drewno i produkty drzewne ciągle rośnie. Popyt na dłużycę pomiędzy 1965 a
1995 rokiem wzrósł o 50%. Obszary największego wzrostu w tym czasie to
produkcja płyt drzewnych (248%) i papieru (198%). W ostatnich 30 latach nastąpiło
przesunięcie produkcji od drewna wysokiej jakości do masowej produkcji z płyt
wiórowych. To oznacza, że drewno nie pochodzące z produkcji zrównoważonej
przeznaczane jest na produkty coraz niższej jakości. Cenne lasy znikają dla
krótkotrwałych ulotek i tanich mebli. 40% plonów drzewnych jest zużywanych na
produkcję papieru. Na świecie przerabia się rocznie ok. 3,4 miliarda m3 dłużycy.
Prawie połowa z tego to drewno opałowe i przeznaczone na pozyskiwanie energii.
Kraje uprzemysłowione biorą udział w handlu drewnem zarówno po stronie
eksportu, jak i importu. 44% światowego handlu drewnem- licząc według ilościodbywa się wewnątrz Europy (25%) i Ameryki Północnej (19%). Na ten wynik składa
się przede wszystkim handel papierem i tekturą, przy czym dominuje handel
wewnątrz Europy 37%.
Źródło: www.holzwende2020.de

Nielegalny handel drewnem a puszcze
Nielegalny wyrąb drzew jest jedną z głównych przyczyn znikania lasów na świecie.
Handel nielegalnie pozyskanym drewnem niesie ze sobą problemy gospodarcze,
społeczne i ekologiczne. „Handel nielegalnym drewnem i produktami drzewnymi
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stwarza problemy rynkowe dla drewna z gospodarki zrównoważonej. OECD szacuje
światowe straty z nielegalnego drewna na 150 miliardów euro rocznie. Według
szacunków ok.50% eksportu drewna z dorzecza Amazonki, Afryki Centralnej,
południowo-wschodniej Azji i Federacji Rosyjskiej pochodzi z nielegalnego
wyrębu.”
Każdego roku UE importuje nielegalne produkty drzewne o wartości 2,5 miliardów
euro z Azji- co odpowiada ok.7 milionom metrów sześciennych. Trzecim na świecie
importerem drewna i produktów drzewnych są Niemcy i ponoszą
współodpowiedzialność za ten stan rzeczy. Około 46% wszystkich produktów
drewnianych importowanych z Azji pochodzi z nielegalnych źródeł, większość z nich
z Indonezji. Około 80% drzew ściętych w Indonezji zostało wyciętych nielegalnie. To
samo dotyczy brazylijskiej Amazonii, w roku 2000 wydano zgodę na wycięcie 4,5
miliona metrów sześciennych- wycięto prawie 30 milionów m3. Większa część
drewna z koncesji przypada na lasy naturalne. Znikomą część stanowi drewno z
plantacji na terenie dawnych lasów deszczowych.
Malezja i Chiny wykorzystywane są jako kraje tranzytowe, aby „wyczyścić”
indonezyjskie rabunkowe pozyskiwanie drewna. Niemcy importują rocznie produkty
drzewne z Indonezji o średniej wartości 150 milionów euro. Nielegalny handel zbija
rynkową cenę drewna do 16% i długotrwale szkodzi gospodarującym zrównoważenie
właścicielom lasów i przedsiębiorstw drzewnych.
Cenne drewno z Syberii
Rosnące zapotrzebowanie na drewno z Chin, Japonii, Korei Południowej
spowodowało wzrost udziału nielegalnych wyrębów lasów w Rosji do 40%
całkowitego wyrębu. Ponieważ nie są płacone podatki i cło Rosja traci około
miliarda euro wpływów do budżetu. Prawie 20% niemieckiego importu drzew
iglastych pochodzi z Rosji. Jedna czwarta z tego została wycięta nielegalnie. Jest
to rocznie prawie 300 000 m3 nielegalnego drewna, które trafia na niemiecki
rynek, obok drewna z puszcz innych państw.
Zadanie: Uczniowie w parach przygotują propozycje, jak oni jako stolarze/cieśle
mogą przyczynić się do tego, żeby gospodarka leśna odbywała się z sposób
zrównoważony.
2. Prezentacja certyfikatów
Certyfikaty międzynarodowe
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL
Utworzony w 1993 roku po szczycie ochrony środowiska w Rio de Janeiro
jako niepaństwowa organizacja pożytku publicznego, która zajmuje się
przyjaznym dla środowiska, społecznie i ekonomicznie akceptowalnym
wykorzystaniem lasów.
Prowadzony i wspierany jest przez organizacje ochrony środowiska, związki
zawodowe, przedstawicieli interesów miejscowych krajów, przedsiębiorstw z
przemysłu drzewnego i gospodarki leśnej.
Wszystkie decyzje dotyczące standardów podejmowane są przez gremia
złożone w równym stopniu z przedstawicieli społecznych, gospodarki i
ochrony środowiska.
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Procesy FSC są jednolite na całym świecie i stanowią kompromis oczekiwań
ekologicznych, społecznych i gospodarczych.
Kontrola i używanie certyfikatów
właściciele lasów zgłaszają się dobrowolnie do certyfikacji. Uprawnione
osoby sprawdzają las raz do roku.
handlarze i zakłady przetwórcze dzięki pieczęci FSC pokazują, że przejmują
odpowiedzialność przy wykorzystywaniu surowców
sprzedawcy dla klienta ostatecznego mogą się zarejestrować w FSC, aby
nabyć produkty z logo FSC, co dowodzi odpowiedzialnego ich wytwarzania.
Certyfikowane lasy
na świecie certyfikowanych jest ok.90 milionów hektarów w ponad 70
krajach, w 45 krajach powstały narodowe grupy robocze
Dziesięć zasad:
Zasada 1:
Przestrzeganie zasad i przepisów FSC: Gospodarka leśna respektuje i wypełnia
wszystkie dotyczące jej ustawy krajowe, jak i międzynarodowe umowy i
porozumienia, które dany kraj podpisał.
Zasada 2:
Dzierżawa, prawa użytkowania i zależności: długoletnie dzierżawy i prawa
użytkowania ziemi i zasobów leśnych powinny być jasno sprecyzowane,
udokumentowane i umocowane prawnie.
Zasada 3:
Prawa rdzennej ludności: Ustawowe i tradycyjne zwyczajowe prawa miejscowej
ludności do posiadania, użytkowania i gospodarowania ich terytoriami i zasobami
będą respektowane.
Zasada 4:
Kontakty z samorządami i prawo pracy: Zagospodarowanie lasów powinno służyć
zachowaniu lub polepszeniu długotrwałych stosunków ekonomicznych i społecznych
pracowników leśnych i lokalnych samorządów.
Zasada 5:
Korzystanie z lasu: Gospodarka leśna promuje efektywne korzystanie z wielorakich
produktów i usług leśnych, tak aby zapewnić długotrwałą konkurencyjność rynkową
i gwarantuje szeroką paletę korzyści ekologicznych i społecznych.
Zasada 6:
Oddziaływanie na środowisko: Gospodarka leśna powinna zachować różnorodność
biologiczną i z tym związane wartości, zasoby wodne, gleby, jak również unikalne i
wrażliwe ekosystemy i krajobrazy i dzięki temu zagwarantować funkcje ekologiczne
i nietykalność lasu.
Zasada 7:
Plany zagospodarowania: Należy stworzyć odpowiedni plan zagospodarowania
uwzględniający zakres i intensywność planowanych działań, wprowadzić go w życie
i na bieżąco kontrolować. Zawiera długoterminowe cele i środki do ich realizacji.
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Zasada 8:
Kontrola i ocena: Odpowiednia do zakresu i intensywności gospodarki leśnej
kontrola powinna stwierdzać stan lasu, dochód z zebranych produktów leśnych,
łańcuch handlowo- produkcyjny, podejmowane czynności gospodarcze i ich
społeczne i ekologiczne oddziaływanie.
Zasada 9:
Zachowanie lasów o wysokim poziomie ochrony: Działania gospodarcze w lasach o
wysokim poziomie ochrony powinny zachować ich cechy szczególne lub je
pomnażać. Decyzje dotyczące tych lasów powinny być podejmowane uwzględniając
zapobieganie.
Zasada 10:
Plantacje drzewne/zalesienia: Plantacje muszą być planowane i zagospodarowane
w zgodności z zasadami od 1 do 9 i zasadą nr 10. Żeby plantacje były użyteczne
społecznie i gospodarczo i przyczyniały się do zaspokajania zapotrzebowania na
produkty leśne, powinny uzupełniać zagospodarowanie lasów naturalnych,
zredukować naciski na nie i wspomagać ich odnawianie i utrzymanie.
PROGRAMME FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION SCHEMES (PEFC)
zainicjowane w 1998 przez skandynawskich, francuskich, austriackich i
niemieckich właścicieli lasów i przedstawicieli gospodarki leśnej.
w PEFC reprezentowane są 24 kraje europejskie, oraz Australia, Brazylia,
Gabon, Chile, Kanada, Malezja i USA
pierwszoplanowe są interesy właścicieli lasów
poziomem odniesienia dla certyfikacji wg PEFC jest region, tzn.
zrównoważona gospodarka leśna na poziomie regionalnym jest
dokumentowana i kontrolowana, a nie na poziomie pojedynczego lasu.
Zadania i cele:
dokumentacja i poprawa zrównoważonej gospodarki leśnej w odniesieniu do
standardów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych
instrumenty marketingowe
uznawanie narodowych systemów certyfikacji (do tej pory 24)
instrument kontroli: regionalne raporty o lasach
Certyfikacja
region składa wniosek o certyfikację, potem grupa robocza tworzy raport o
stanie lasu. Jeśli zostanie on pozytywnie oceniony, każdy właściciel lasu
może się certyfikować, poprzez dobrowolne podpisanie deklaracji, w której
zobowiązuje się do przestrzegania standardów PEFC. Za opłatę 0,13 euro/ha
otrzymuje świadectwo i może posługiwać się pieczęcią. Kontrole odbywają
się wybiórczo w zakładach leśnych w regionie.
Lasy objęte certyfikatem
204 miliony ha powierzchni leśnej
65% niemieckiej powierzchni leśnej w 13 regionach
certyfikowane 757 przedsiębiorstw
Edukacja Globalna - DREWNO

10

Zadania:
a) Proszę podzielić klasę na grupy i każdej dać jedną z dwóch pieczęci. Grupy
mają poinformować się nawzajem co dana pieczęć oznacza. Każda grupa
powinna dla drugiej przygotować prezentację w Power Poincie, w której
przedstawia klasie swoją pieczęć.
b) przedyskutujcie w klasie wady i zalety każdej z pieczęci.
c) Uczniowie mają za zadanie znaleźć informacje o certyfikacie chain-ofcustody, i co oznacza on dla zakładu przeróbki drewna.
ZLECENIE KLIENTA
Zlecenie klienta odgrywa w układaniu programu nauczania centralną rolę. Pozwala
strukturyzować obszary tematyczne i umożliwia nauczenie się odpowiadających
praktyce kroków pracy na konkretnym przykładzie. Rozsądnym wyjściem już na
początku nauki, aby utworzyć podstawę do ekologicznie i społecznie świadomego i
odpowiedzialnego obchodzenia się z surowcem, jest praca z (fikcyjnymi)
zleceniami klientów, którzy stawiają specjalne wymagania dotyczące pochodzenia
drewna.
Ponieważ ten materiał zajmuje się przede wszystkim wyborem drewna, co jest
podstawą w każdym zawodzie zajmującym się obróbką drewna, wybraliśmy
zlecenie klienta z rozdziału „Produkcja prostych produktów z drewna” (czas
realizacji: 80 godz.) z ramowego planu nauczania dla stolarzy z dn. 13.01.2006
roku.
Cel zadania:
Uczniowie planują i wykonują proste produkty z drewna w oparciu o zlecenie
klienta. Wybieramy odpowiednie gatunki drewna w oparciu o ich właściwości i
uwzględniając aspekty estetyczne, ekonomiczne i ekologiczne. Uczniowie szkicują i
rysują konstruktywne rozwiązania i używają odpowiednich form przedstawienia
zgodnie z obowiązującymi normami. Opracowują, także z pomocą komputera,
dokumentację do produkcji i prowadzą obliczenia zużycia materiału. Uczniowie
wspólnie organizują proces swojej nauki. Przygotowują miejsce pracy zgodnie z
zakładowymi i ergonomicznymi wymogami. Wykonują produkty przy użyciu
odpowiednich narzędzi uwzględniając bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia.
Uczniowie oglądają i oceniają efekty swojej pracy według podanych kryteriów.
W formułowaniu celu wybór drewna według kryteriów estetycznych,
ekonomicznych i ekologicznych podany jest jako jego integralna część.
Jako punkt wyjściowy do pogłębienia zagadnienia ekorozwoju proponujemy
Państwu fikcyjne zamówienie klienta, które uwzględnia aspekty ekologiczne i
społeczne. Następnie materiał daje zachętę do zapoznania się z sytuacją lasów na
ziemi i żyjących w nich ludzi.
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Szlachetne tace drewniane do kawiarni
Nazwisko
Nauczyciel/przedmiot

Klasa

Drużyna
data

Od: Lisa Kozłowska
Do: hobelnobel z o.o., Pan Nobel
Do wiadomości: Pan Hobel
Data: 9.11.2007
Dotyczy: Zapytanie ofertowe: tace drewniane
Szanowny Panie Nobel, drogi Panie Hobel,
jakieś dwa lata temu robili Panowie w mojej kawiarni ladę, z której jestem bardzo
zadowolony.
Ty razem zwracam się z nieco drobniejszym zapytaniem. Chciałbym powiększyć
inwentarz mojej kawiarni o dwadzieścia tac drewnianych wielkości ok. 200mm x
250mm. Powinny wyglądać szlachetnie, długo wytrzymać, być odporne na mycie w
zmywarce, nie może osadzać się na nich pleśń. Mile widziana byłaby kombinacja
dwóch gatunków drewna. Drewno egzotyczne pasowałoby szczególnie dobrze do
wystroju mojej kawiarni. Szczególnie ważne jest dla mnie, żeby drewno było
„czyste” ekologicznie i społecznie. Będę wdzięczny za Państwa ofertę do końca
przyszłego tygodnia.
Dostawa powinna nastąpić do 03.12.
Przy odpowiednio korzystnej ofercie możliwa jest również większa ilość.
Pozdrawiam serdecznie
L. Kozłowska
Kroki pracy
Proszę opracować w grupach do tego zapytania katalog oczekiwań i wybrać trzy
możliwe gatunki drewna:
przygotujcie projekt wstępny
proszę zaprezentować projekt wstępny pozostałym grupom i uzasadnić
wybór materiału
przygotujcie projekt ostateczny i listę materiałową
Obliczcie konkretną cenę materiału! Proszę użyć do tego dostępnych list,
poszukać w Internecie, zadzwonić do sprzedawcy lub odwiedzić sklep.
Proszę przygotować plan przebiegu pracy!
Lista oczekiwań
Proszę sprawdzić, jakie kryteria powinna spełniać taca!
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Cechy materiału- przydatność funkcjonalna
Czy drewno zachowuje kształt i formę czy może „strzępi się”, skręca,
pęcznieje lub kurczy się?
Jakie są fizyczne właściwości, np. odporność na ściskanie, rozciąganie,
ścinanie, zginanie czy twardość powierzchni?
Jakie są właściwości biologiczne, np. budowa komórek, występowanie
twardzieli, odporność na grzyby i owady, jak zachowuje się pod wpływem
wody, promieni UV i temperatury?
Jakie są właściwości chemiczne, np. zawartość ligniny i taniny (kwasu
garbnikowego) do bejcowania, reakcje na metale, wpływy środowiska,
środków czystości?
Ochrona pracy/uciążliwość dla środowiska – czy drewno zawiera środki
pobudzające, wywołujące nowotwory lub środki ochrony drewna?
Wygląd – przydatność estetyczna
Jaki kolor ma drewno?
Jaki jest układ słojów i tekstura?
Które gatunki drewna pasują do siebie?
Jak zmienia się wygląd po obróbce powierzchni?
Podatność na obróbkę – przydatność technologiczna
Czy da się je obrobić moimi narzędziami? Jaką jakość powierzchni uda mi się
uzyskać?
Jak trzyma się drewna klej i lakier?
Czy drewno daje się obrabiać/impregnować środkami ochrony drewna,
bejcami, farbami i lazurować (jaka jest chłonność)?
Koszty- przydatność ekonomiczna
Jak wysokie są koszty materiałowe (cena drewna za m3+ środki pomocnicze:
klej itp.)?
Jaki jest czas oczekiwania na materiał w wystarczającej ilości? Jaka jest
wilgotność i jakość drewna?
W jakiej formie drewno jest dostarczane (okleina, belki, deski, płyta...)?
Jakie są standardowe wymiary, długość, szerokość, grubość- jakich
potrzebuję? Czy ścinki będą przydatne?
Jakie mam możliwości technologiczne (maszyny, umiejętności)?
Ekorozwój – przydatność ekologiczna
Skąd pochodzi drewno? Ile wynosi transport w km?
Czy posiada certyfikat? Jaki?
Czy drewno pochodzi z lasów o gospodarce zrównoważonej?
Czy ludność miejscowa czerpie korzyści z części zysku?
Jakie prawa są zagwarantowane miejscowej ludności?
Czy zapewnione są prawa pracownicze?
Propozycje wyboru drewna z uzasadnieniem:
…....................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
.....................................................................................................
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Nazwa

Występowanie/główni
eksporterzy

Zastosowanie

abachi

Zachodnia i Centralna sklejka, fornir, budowa
Afryka/ Ghana, Kamerun samolotów,
meble
i
skrzynie, sauna

klon

Europa,
Skandynawia

balsa/ogorzałka wełnista

Środkowa i Południowa materiał izolacyjny do
Ameryka/ Ekwador
chłodni, samoloty, sporty
wodne

brzoza

Europa/ Kaukaz

bongossi/ekki

Centralna
Kamerun, Liberia

buk, buk czerwony

Europa

meble,
wewnętrzna,
drzewny

stolarka
surowiec

daglezja

Ameryka

meble,
wewnętrzna,
drzewny

stolarka
surowiec

cis- bezżywiczny

Europa

instrumenty pomiarowe,
stolarka wewnętrzna i
zewnętrzna

dąb

Europa,
Kaukaz

jesion

Europa, Azja,
Północna

świerk

Azja/ meble,
wewnętrzna

Azja

meble,
wewnętrzna,
drzewny

stolarka

stolarka
surowiec

Afryka/ obiekty portowe, mosty,
pale

Mniejsza/ drewno
meble,
wewnętrzna,
narzędzi

budowlane,
stolarka
uchwyty

Ameryka meble,
wewnętrzna,
narzędzi

stolarka
uchwyty

Europa, Ameryka Północna meble,
wewnętrzna,
drzewny,
budowlane

stolarka
surowiec
drewno

hemlock/szczwół plamisty Ameryka Północna
i

stolarka wewnętrzna

iroko/kambala

Zachodnia
Afryka

Centralna meble,
stolarka
wewnętrzna, szkutnictwo

sosna

Europa,
Ameryka meble,
Północna/ Syberia
wewnętrzna,
drzewny,
budowlane

stolarka
surowiec
drewno

czereśnia

Europa/ Ameryka Północna meble,
wewnętrzna

stolarka
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modrzew

Europa

meble,
wewnętrzna,
drzewny,
budowlane

limba

Zachodnia
Afryka

mahoń sapeli

Afryka Centralna/Kongo

meble,
stolarka
wewnętrzna, szkutnictwo

mahoń sipo

Afryka Centralna

meble,
stolarka
wewnętrzna, szkutnictwo

mahoń szlachetny

Ameryka Południowa

meble,
stolarka
wewnętrzna, szkutnictwo

meranti

Azja
wschodnia

Południowo- meble,
wewnętrzna,
drzewny

stolarka
surowiec

ramin

Azja
wschodnia

Południowo- meble,
wewnętrzna

stolarka

robinia

Ameryka Północna

meble,
stolarka
wewnętrzna, szkutnictwo,
uchwyty narzędzi

teak/tek

Azja

meble,
wewnętrzna,
budowlane

wenge

Afryka
Centralna
Zachodnia

i

Centralna stolarka
sklejka

stolarka
surowiec
drewno
wewnętrzna,

stolarka
drewno

i szkutnictwo,
meble,
stolarka wewnętrzna

cedr czerwony/żywotnik Ameryka Północna
olbrzymi/western
red
cedar

stolarka
wewnętrzna,
szkutnictwo

zebrano/zingana

Afryka Zachodnia

meble,
samochodowy

merbau

Azja

meble,
wewnętrzna

bangkirai

Azja/Malezja, Indonezja

drewno budowlane, meble

massaranduba

Ameryka Południowa

drewno
budowlane,
platformy
wiertnicze,
instrumenty muzyczne

przemysł
stolarka
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Właściwości
Klasa
Gęstość
trwałości/o kg/dm3
dporność na
atak
grzybów EN
335-1

Ubytek na Odporność Odporność Stopień
% zmiany na nacisk na
twardości
wilgotnośc
rozciągani
i
e

Zagwarantowana
uprawa
zrównoważona

5

0,39

0,07

5

35

50

13

niedostępny
FSC

0,61-0,66 0,1-0,2

49-58

82-144

27

również
bez
certyfikatu OK,
łatwo dostępny z
FSC

4

0,14

1.05.2015 20-40

2.03.2010 trudno dostępny
z FSC

5

0,51-0,83 0,29

43-60

137

23

również
bez
certyfikatu OK,
łatwo dostępny z
FSC

2

1,06

95

180

78

trudno dostępny
z FSC

5

0,54-0,91 0,2

53-123

135

34

również
bez
certyfikatu OK,
łatwo dostępny z
FSC

1-4

0,35-0,73 0,15

46-53

82-105

20

również
bez
certyfikatu OK,
łatwo dostępny z
FSC

2

0,65

57

108

30

trudno dostępny
z FSC

2-3

0,43-0,96 0,16

52-61

95

34

również
bez
certyfikatu OK,
łatwo dostępny z
FSC

5

0,45-0,86 0,21

44-52

130-160

41

również
bez
certyfikatu OK,
łatwo dostępny z
FSC

4

0,33-0,68 0,19

43-50

80-90

12

łatwo dostępny z
FSC

4

0,44-0,54 0,14

44

64

14

łatwo dostępny z
FSC

1-2

0,55-0,85 0,18

55

79

30

niedostępny
FSC

0,25

0,22

0,15

z

z
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3-4

0,33-0,89 0,19

47-55

100-104

19

łatwo dostępny z
FSC

3-4

0,52-0,70 0,17

45-50

98

31

również
bez
certyfikatu OK,
łatwo dostępny z
FSC

3-4

0,44-0,85 0,14

55

107

19

łatwo dostępny z
FSC

4

0,48-0,78 0,16

50

110

20-24

niedostępny
FSC

3

0,51-0,75 0,19-0,24

56

88

23-27

trudno dostępny
z FSC

2-3

0,59

58

110

16

trudno dostępny
z FSC

2

0,44-0,60 0,1

45

100

18

trudno dostępny
z FSC

2-4

0,55

0,15

63

146

25

trudno dostępny
z FSC

5

0,62

0,19

71

25

trudno dostępny
z FSC

1-2

0,58-0,90 0,24

59-73

148

48

również
bez
certyfikatu OK,
łatwo dostępny z
FSC

1

0,52-0,80 0,08

58

115

31

trudno dostępny
z FSC

2

0,75-0,95 0,2

80

39-50

niedostępny
FSC

2

0,33-0,46 0,13

40

9

trudno dostępny
z FSC

2

0,70-0,85 0,18

50

27

niedostępny
FSC

1-2

0,8

40-80

trudno dostępny
z FSC

2

0,72-0,93

76

trudno dostępny
z FSC

1,1

98

łatwo dostępny z
FSC

0,15

0,2

80

z

z

z

Na jakie właściwości drewna muszę zwracać uwagę?
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Poniżej znajdą Państwo zestawienie gatunków drewna z niektórymi wybranymi
właściwościami. Oprócz pochodzenia, zastosowania i niektórych właściwości
technicznych zaznaczamy, czy dane drewno jest dostępne z certyfikatem FSC.
Wybraliśmy ten certyfikat, ponieważ jest to jedyna bezdyskusyjna,
międzynarodowa pieczęć na drewnie, gwarantująca zrównoważoną gospodarkę
leśną. W szczególności przy pytaniu, czy drewno importowane może być zastąpione
przez bardziej ekologiczne gatunki rodzime, interesujące będą przede wszystkim
właściwości techniczne. Z tego względu zestawiliśmy klasy trwałości, gęstość,
zmiana objętości w zależności od zmiany wilgotności, odporność na ścisk i
rozciąganie oraz twardość.
Krótkie wyjaśnienie właściwości technicznych
Klasy trwałości: dzielą naturalną trwałość wybranych gatunków drewna na pięć
klas odporności twardzieli na niszczące drewno grzyby, które są następująco
zdefiniowane:
1= bardzo trwałe
2= trwałe
3= średnio trwałe
4= słabo trwałe
5= nietrwałe
Gęstość- gęstość jest najważniejszym wyznacznikiem wytrzymałości drewna.
Określa ją waga drewna na jednostkę objętości. Na gęstość drewna wpływają
warunki rośnięcia, jak również zawartość drewna wczesnego i późnego.
Twardość- Twardość drewna często decyduje o tym, do czego może być ono użyte.
Mówi także o podatności na obróbkę. Im wyższa twardość, tym twardsze, bardziej
„oporne” i trwalsze jest drewno. Zwykle do oznaczanie twardości drewna stosuje
się metodę Brinella. Opiera się na zmierzeniu oporu, jaki drewno stawia metalowej
kulce. Opór można rozpoznać po głębokości wgniecenia. W przypadku drewna
uznaje się, że odporność na ścisk jest większa wzdłuż włókien niż w poprzek. Im
gęstsze drewno, tym większa odporność na ścisk. Twardość Brinella jest
unormowana standardem ISO. Kula stalowa o średnicy 10 mm jest z określona siłą F
(zależy od gęstości objętościowej i może wynosić 100N, 500N lub 1000N)
przyciskana przez 15 sekund do badanego obiektu; zostawiona na 30 sekund i
usunięta w ciągu 15 sekund: po tym mierzona jest powierzchnia odcisku. Oprócz
twardości Brinella często podawana jest również twardość Janka. Tą metoda
podaje, jaka siła w Newtonach jest potrzebna, aby stalową kulkę o średnicy 11,28
mm wcisnąć do połowy własnej średnicy w drewno.
Zmiany objętości w zależności od zmiany wilgotności: Drewno jest produktem
naturalnym i puchnie przy wysokiej wilgotności powietrza. Przy niskiej odpowiednio
kurczy się.
Odporność na nacisk- odporność drewna na nacisk jest proporcjonalna do gęstości
objętościowej, maleje ze zwiększającą się wilgotnością drewna. Odporność na
nacisk największa jest wzdłuż włókien. Drewno można wyobrazić sobie jako wiązkę
rurek. Przy nacisku poprzecznym „rurki” już przy niewielkim obciążeniu zostaną
ściśnięte.
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Odporność na rozciąganie: Odporność na rozciąganie wzdłuż włókien jest bardzo
wysoka. Zależy od poszczególnych włókien i od ich połączeń. Przy większej gęstości
objętościowej jest wyższa. Największa jest przy wilgotności drewna między 8-12%
a następnie spada do osiągnięcia punktu nasycenia włókien. Przyczyną spadku
odporności na rozciąganie przy suchym drewnie są wewnętrzne napięcia i kruchość.
Drewno zastępcze
Pojęcie drewna zastępczego próbuje znaleźć rodzime alternatywy dla drewna
tropikalnego. Organizacje światowe wychodzą z założenia, że każde drewno
tropikalne można zastąpić gatunkiem rodzimym. Poniżej znajdą Państwo trzy
grafiki, które dotyczą tego zagadnienia. Proszę omówić grafiki z uczniami,
najlepiej z prawdziwym drewnem, wtedy porównanie będzie o wiele bardziej
plastyczne.
Klasy trwałości
1

bardzo trwałe (ponad
13 lat)

tek
nat.

robinia

2

sosna, świerk
(impregnowane
olejem i
wysoką temp.)

bongassi

trwałe (8-13 lat)
bangkirai

dąb
tek
plant.
3

średnio
lat)

trwałe

kasztano
wiec

(5-8

modrzew

sosna, świerk
(impregnowane
w kotle
ciśnieniowym)

daglezja
sosna

4

słabo trwałe (3-5 lat)
świerk

5

nietrwałe (<3lat)

buk
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Tek tekowi nierówny
Drewno tekowe jest wielce pożądane ze względu na swoją trwałość. „Tekiem z
plantacji” producenci mebli ogrodowych próbują uspokoić klientów wrażliwych na
ochronę środowiska. Jednak nie mówią o wszystkim: drewno tekowe z plantacji nie
jest tak trwałe, jak z lasów naturalnych. specjaliści klasyfikują je do stopnia
trwałości 2-3- porównywalnie z dębem i daglezją. Powodem jest biała zgnilizna,
która na plantacjach rozprzestrzenia się zdecydowanie szybciej niż w lasach
naturalnych.
Robinia trwalsza niż tek z plantacji
Wiatr i pogoda stawiają wysokie wymogi wobec twardości, stabilności kształtu i
odporności drewna. Te właściwości przypisywane są głównie drewnu tropikalnemu.
Ale wiele z nich nie może równać się gatunkom rodzimym: kasztanowi jadalnemu i
robinii. Oba wykazują dużą odporność na wodę, kwasy, grzyby i insekty. Także ze
względu na dużą wytrzymałość i elastyczność te gatunki są wysoce odpowiednie do
wykorzystania na zewnątrz także bez chemicznego zabezpieczenia.

Zastosowanie

Drewno tropikalne

do
budowy
mostów,
powierzchnie,
do
zastosowania w wodzie
(budowa
grobli,
burt,
umacniania brzegów)

afzelia,
bankirai, daglezja, dąb, modrzew,
bilinga(mahoń
złocisty), robinia
bongossi,
greenheart,
makkasar, kapur

osłony zewnętrzne (gonty, agba, cedro, makore
okiennice

Zastępcze
rodzime

modrzew,
cedr

drewno

robinia,

tuja,

drewno
odporne
chemicznie
(pokłady
statków,
pojemniki
odporne na działanie wody
morskiej)

afromosia,
sosna dąb, dąb korkowy, robinia
brazylijska,
basralocus,
cedro, cordial, kahja,
padouk, sipo, teak

szkutnictwo

afzelia, bilinga, bongossi, daglezja, dąb, modrzew,
greenheart,
iroko, robinia, czerwony dąb,
makore, meranti, padouk, wiąz, sosna wejmutka
sapelli,
sipo,
teak,
okoume, limba

stolarka budowlana (okna, afzelia,
agba,
sosna daglezja, dąb, jesion,
drzwi, schody, meble)
brazyl., cerejeira, cordia, świerk, sosna, modrzew,
framire,
koto,
lauan, czerwony dąb, wiąz, jodła
limba, makore, meranti,
movingui, niangon, sapelli,
sipo, teak, wenge
okna

afzelia, framire, makore, daglezja, dąb,
meranti, sipo, teak
sosna wejmutka

robinia,
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meble

abachi,
afzelia,
sosna
brazyl.,
cerejeira,
framire, iroko, limba,
makore, padouk, ramin,
sipo, teak, wenge

bramy (zewnętrzne)

afzelia,
framire,
makore,
teak,

schody

afzelia,
basralocus,
bilinga, sosna brazyl.,
cerejeira, framire, iroko,
makore, meranti, sapelli,
sipo, teak, wenge

drzwi

limba, meranti, okoume, klon,
brzoza,
grusza,
sipo
daglezja,
dąb,
olcha,
jesion,
świerk,
sosna,
czereśnia,
modrzew,
kasztanowiec,
czerwony
dąb, robinia

ściany, sufity

abachi,
afzelia,
sosna
brazyl.,
cerejeira,
framire, iroko, limba,
makore, meranti, ramin,
sipo, wenge

majsterkowanie
deski)

klon,
brzoza,
grusza,
daglezja, cis, dąb, olcha,
jesion,
świerk,
sosna,
czereśnia, modrzew, lipa,
topola,
kasztanowiec,
czerwony buk, czerwony
dąb, robinia, wiąz, sosna
wejmutka

basralocus, daglezja, dąb,
greenheart, sosna, robinia
meranti, sipo,

świerk,

czerwony buk, grab, cis,
dąb, jesion, świerk, sosna,
modrzew,
czereśnia,
robinia, wiąz

klon,
brzoza,
grusza,
daglezja, dąb, jesion,
świerk, sosna, czereśnia,
modrzew, czerwony buk,
czerwony dąb, robinia,
wiąz

(listwy, abachi,
faro,
limba, grusza, brzoza, olcha,
muirantinga, ramin
świerk, sosna, lipa, jodła

listwy

abachi,
ramin

framire,

limba, brzoza, grusza, grab, dąb,
olcha, jesion, modrzew,
czereśnia

listy do ławek w saunie

abachi

blaty stołowe i robocze

bongossi, doussie, iroko, klon, brzoza, buk, dąb,
teak, wenge
jesion, grab

okleiny meblowe

abachi, afzelia, cerejeira,
framire,
greenheart,
iroko, limba, makore,
padouk, ramin, sapelli,
sipo,
teak,
wenge,
okoume

topola

klon,
brzoza,
buk
czerwony, daglezja, dąb,
olcha,
jesion,
świerk,
sosna,
czereśnia,
modrzew, lipa, orzech,
topola,
robinia,
kasztanowiec,
czerwony
dąb, wiąz
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podłogi, parkiet

zewnętrzne
parkowe, płoty,
ogrodowe)

afzelia,
basralocus,
bongossi,
framire,
greenheart,
iroko,
kokrodua,
makore,
mersawa, ozouga, padouk,
sapelli, sipo, teak, wenge

klon, brzoza, grusza, cis,
dąb, jesion, świerk, grab,
sosna,
modrzew,
czereśnia,
robinia,
czerwony buk, wiąz

(ławki afzelia,
basralocus, daglezja, dąb, świerk,
meble bongossi,
framire, grab, sosna, robinia
greenheart, iroko, limba,
makore, meranti, teak

przedmioty drobne (deski teak, framire
kuchenne/tace, uchwyty
do szczotek, pojemnik na
długopisy na biurko)

olcha, modrzew, leszczyna

snycerstwo, sztuka

bilinga, cerejeira, padouk, klon, brzoza, grusza, grab,
gwajakowiec,
ramin, daglezja, olcha, jesion,
sapelli, sipo, teak, wenge kasztanowiec,
czerwony
buk,
czerwony
dąb,
modrzew, lipa, orzech,
robinia,
wiąz,
sosna
wejmutka

drewno przemysłowe

okoume

pojemniki specjalne

afzelia,
basralocus, dąb, modrzew, robinia
bandirai,
iroko,
gwajakowiec, sipo, teak

podkłady, progi

bankirai, bilinga, bongossi, daglezja, sosna, modrzew,
greeneheart
robinia, czerwony buk

ramy

abachi, cerejeira, padouk, brzoza, dąb, olcha, jesion,
ramin, wenge
świerk,
modrzew,
czereśnia, lipa

brzoza, daglezja, olcha,
świerk,
grab,
sosna,
czerwony buk, topola

Drewno szlachetne – czy uszlachetnianie drewna? – alternatywne metody
konserwacji i hartowania
Zapewnienie drewnu długotrwałości jest celem nowych termicznych, fizycznych i
chemicznych metod postępowania z drewnem. Krótko je przedstawimy. Bliższe
informacje znajdą Państwo na podanych stronach internetowych.
Drewno termiczne
Podczas przetwarzania na ThermoWood z drewna w temperaturze 170-250°C
odciągana jest woda i żywica. Struktura komórek zmienia się tak, że drewno ledwie
chłonie wilgoć. Chroni je to w znacznym stopniu przed szkodnikami. Rozmiar
kurczenia i puchnięcia w kierunku osiowym, stycznym i promieniowym może być
zredukowany o 70%. Jednak drewno staje się kruche, i tylko warunkowo może być
użyte w konstrukcjach nośnych.
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Drewno moczone w gorącym oleju
Stosując olej i wysoką temperaturę drewno jest impregnowane przyjaznym dla
środowiska olejem rzepakowym. Drewno „pieczone” jest w kąpieli z oleju
roślinnego. Przyjmuje przy tym brązowy kolor. Przez wchłonięcie oleju staje się do
70% cięższe, nie strzępi się i prawie nie zmienia swoich właściwości
mechanicznych. Po takiej „kuracji” drewno jest zabezpieczone przez atakiem
grzybów. Na koniec drewno pozwala się bez problemu spalić, a dzięki zawartości
oleju roślinnego ma nawet większą wartość grzewczą.
Acetylacja
Dobrze zbadanym procesem modyfikacyjnym jest acetylacja bezwodnikiem kwasu
octowego. Zmienia on grupy hydroksylowe w ścianie komórek na grupy acetylowe.
Powstały kwas octowy może być ponownie zmieniony w substancję wyjściową, tak
że nie ma problemów usuwania odpadów. Stwierdzono następujące polepszenie
właściwości drewna: odporność na grzyby jest znaczenie podwyższona.
Sylifikacja
W połączeniu kwasu krzemowego + tlenkiem sodu/potasu w ochronie
przeciwpożarowej znana jest powierzchniowa sylifikacja części drzewnych jako
szkło wodne albo krzemowe szkło wodne. Na starszych pokryciach dachowych
często jeszcze można zauważyć tę mleczno-białą powierzchnię. Kiedyś
impregnowane drewno do dziś pozostaje nienaruszone przez ataki owadów. Dlatego
wypróbowano tę metodę do ochrony drewna. Jednak proces sylifikacji trwa lata, co
przy długotrwałej rozpuszczalności w wodzie wyłącza stosowanie go na drewnie na
zewnątrz albo w kontakcie z ziemią. Jednak przy użyciu drewna modyfikowanego
poprzez impregnację ciśnieniową lub powierzchniową substancje modyfikujące, jak
szkło wodne, solanka krzemionkowa prowadzą do wzrostu wagi o 20-50%.
Aktualności dotyczące modyfikacji drewna znajdziecie Państwo na stronach
internetowych Instytutu Biologii i Technologii Drewna Uniwersytetu w Getyndze.
www.holz.uni-goettingen.de/deutsch/holzschutz/html
Przydatne adresy internetowe:
www.holz.net
www.menz-holz.de
www.holzfragen.de
www.drewno.pl
http://drzewa.przyroda.polska.pl/ochrona/index.htm
http://www.environet.eu/pzg/pzg.htm
http://www.przetargi.pl/prawo/ustawa_o_lasach/?nr=3
http://www.zielonewrota.pl/index.php?art=2803&p=20&k=68
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