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Proces strukturyzacji drewna to technologia
wieloetapowa, w rezultacie której uzyskujemy
efekt rustyfikacji – postarzania powierzchni drewna, zarówno gatunków iglastych, jak
i liściastych. Od twardości surowca oraz efektu, jaki chcemy uzyskać, zależy liczba etapów
strukturyzacji.
Powierzchnię strukturalną nadaje się obecnie
nie tylko elementom na fronty, ale także na
deski podłogowe czy na panele zewnętrzne
domów. Firma PolishStyl – polski producent
szczotek ściernych i doradca w zakresie technologii szlifowania – oferuje cały system narzędzi, które pozwolą w prosty sposób uzyskać
wysokiej jakości efekt postarzania na drewnie.

wuxnwxu|}dfmd guhzqd wr frud} edug}lhm srsxoduq| wuhqg
z whfkqrorjll xv}odfkhwqldqld mhjr srzlhu}fkqlÝ du}g}ld
sr}zdodmfh qd shuihnf|mqh z|nrqdqlh rshudfml vwuxnwxu|}dfml
rihuxmh upd rolvkw|oÝ
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W przypadku twardych gatunków drewna
proces strukturyzacji wymaga przynajmniej
trzech etapów.
– Aby otworzyć pory i głęboko wybrać drewno
miękkie, w pierwszym etapie procesu należy
użyć głowic walcowych ze sztywnym lub plecionym drutem stalowym – mówi Bogusław
Szkutnik, prezes PolishStyl. – Głowice powinny być wyprodukowane ze stali nierdzewnej
powlekanej dodatkowo warstwą mosiądzu.
Taka konstrukcja drutu eliminuje możliwość
powstawania na powierzchni drewna ciemnych odbarwień, jak ma to miejsce w przypadku kontaktu zwykłej stali z garbnikami zawartymi w drewnie.
W kolejnym etapie stosuje się głowice z Tynexu, które mają za zadanie usunąć postrzępione
włókna z powierzchni drewna oraz wstępnie
wygładzić nierówności powstałe w wyniku
pracy szczotki drucianej.
– Tynex jest materiałem ściernym w postaci pręta, na którego całej powierzchni przyklejone są
ziarna ścierne – komentuje Bogusław Szkutnik.
– Szczotki tyneksowe występują w różnej granulacji, co pozwala na precyzyjne dostosowanie
głowicy do oczekiwanych efektów.
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W trzecim etapie stosuje się głowice z wymiennymi szczotkami ściernymi, które ze względu na swoją podatność pozwalają na ostateczne wycięcie
wystającego włókna i przygotowanie do bejcowania lub lakierowania.

     
Strukturyzacja drewna miękkiego jest możliwa już przy zastosowaniu
obróbki dwuetapowej, której pierwszym etapem jest strukturyzacja za
pomocą szczotki tyneksowej (agresywność szczotki tyneksowej pozwala
na wybranie drewna wczesnego miękkich gatunków).
W drugim etapie należy zastosować głowice z systemem wymiennych
szczotek ściernych, które – tak jak w przypadku drewna twardego –
mają za zadanie wyszlifować nierówną powierzchnię, zrównać wystające
włókna i przygotować powierzchnię do lakierowania.

Procesy strukturyzacji można w dowolny sposób modyfikować, uzyskując
różne efekty poprzez dodawanie lub odejmowanie etapów i zamiast zastosowania jednej głowicy metalowej, jednej głowicy tyneksowej i jednej szczotki
ściernej, można zastosować dwie głowice druciane, dwie głowice tyneksowe
i dwie głowice szczotkowe lub w innych konfiguracjach, w zależności od wymaganego efektu i parku maszynowego. Intensywność procesów strukturyzacji można regulować poprzez dobór odpowiedniej prędkości obrotowej
wrzecion, prędkości posuwu elementów, a także siły docisku głowic do elementu. Efekt strukturyzacji zależy także od parametrów samych głowic, m.in.
grubości, sztywności i wysokości drutu, ułożenia drutu na głowicy, średnicy,
granulacji ziarna ściernego czy szerokości i kształtów listków ściernych.
Najlepsze efekty strukturyzacji pozyskuje się na gatunkach drewna
pierścieniowonaczyniowych (np. dąb, jesion) oraz gatunkach iglastych
OQTPTOB ʯXJFSL t
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lupd rolvkw|o rg rnr r urnx mhvw z| f}q|p
su}hgvwdzlflhohp qd rovn surgxnw¥z up
hz khplfdov õ rfk|ö l hq}huqd õlhpf|öÝ
rprj rqh z srohurzdqlx l nr¡frz|fk hwdñ
sdfk z|nd¡f}dqld srzlhu}fkql qd z|vrnl srñ
|vnÝ |nd¡f}dqlh srodnlhurzdqhjr hohphqwx
srzlqqr vl rge|zd z wu}hfk hwdsdfkÝ
lhuzv}| nurn wr qd r¸hqlh zvwsqhm sdvw|
srohuvnlhm up| hz khplfdovÝ g lqq|fk
srgreq|fk surgxnw¥z qd u|qnx z|u¥¸qld w
sdvw jvwd nrqv|vwhqfmd su}|srplqdmfd nohmâ

;
g}lnl f}hpx xwu}|pxmh vl rqd fd | f}dv qd
srohurzdq|p hohphqflh l qlh }rvwdmh çz|u}xñ
frqdå sr}d hohphqw srsu}h} g}ld dmf vl 
rg«urgnrzÝ
ó qqh sdvw| srg zs |zhp whpshudwxu| l vl |
rg«urgnrzhm su}| srohurzdqlx z|v|fkdm l }rñ
vwdm z|u}xfrqh sr}d hohphqw ó p¥zl lurñ
v dz r}hudâ g|uhnwru whfkqlf}q| up| rolvkñ
w|oÝ ó dvw| hz khplfdov qlhmdnr wu}|pdm
vl qd hohphqflhÝ dmh wr pqlhmv}h }x¸|flh whjr
surgxnwxâ mdn l ohsv} mdnr« srohurzdqldÝ

r}d w|p zduwr }d}qdf}|â ¸h sdvw| hz khñ
plfdov surgxnrzdqh v qd ed}lh zrg|â zlf v
}gurzv}h god sudfrzqlnd l god «urgrzlvndÝ
uxjlp nurnlhp z z|nd¡f}dqlx srodnlhurzdñ
q|fk hohphqw¥z qd z|vrnl sr |vn mhvw x¸|flh
«urgnd ó dqw|krorjudpx rihurzdqhjr su}h}
up hq}huqdâ nw¥u| xvxzd srzvwd h vpxjlÝ
d nrqlhf qdn dgd vl pohf}nr }deh}slhf}dñ
mfh up| hz khplfdovâ nw¥uh mhgqrf}h«qlh
f}|«fl l nrqvhuzxmh hohphqwÝ Gurghn whq pr¸qd
vwrvrzd wdn¸h gr nrqvhuzdfml pheolÝ

dvwd srohuvnd hz khplfdov nrqv|vwhqfm su}|srplqd nohmâ g}lnl f}hpx z f}dvlh srohurzdqld xwu}|pxmh vl fd | f}dv qd hohphqflhÝ
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d r¸hqlh dqw|krorjudpx sr}zdod qd xvxqlflh vpxj pohf}ndÝ
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ihnw nr¡frz| x}|vndq| }d srprf surgxnw¥z up hz khplfdov l
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