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Uszlachetnianie przez postarzanie
PolishStyl jest jedną z polskich
firm, które zaprezentowały się
szerokiej publiczności podczas
niedawno zakończonych targów
LIGNA w Hanowerze.
– Jako polski producent technologii szczotkowania, wentylowanych trzewików szlifierskich
oraz szerokiej gamy materiałów
i narzędzi szlifierskich, nasza
firma odniosła ogromny sukces

na wystawie – informuje Anna
Duleba z firmy PolishStyl. – Na
swoim stoisku skupiliśmy uwagę
klientów z różnych stron świata,
choćby z Australii, Chin, Francji,
Hiszpanii, Kanady i Rosji. Podczas targów szczególnym zainteresowaniem klientów, którzy
odwiedzili nasze stoisko, cieszyły się głowice do strukturyzacji
drewna. Aktualnie nasza firma
może zaproponować klientom
dwa rodzaje tego typu głowic.
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Strukturyzacja to coraz popularniejszy
trend w technologii uszlachetniania powierzchni drewna.

Głowica tyneksowa usuwa postrzępione włókna z powierzchni drewna.

Są to głowice z włosiem metalowym oraz głowice z włosiem
z tyneksu, z wtopionym materiałem ściernym.
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Etapowa strukturyzacja

PolishStyl na targach LIGNA 2011.

Proces strukturyzacji drewna to
proces wieloetapowy, w rezultacie którego uzyskiwany jest efekt
rustyfikacji, czyli postarzania powierzchni drewna.
– Od twardości drewna oraz
efektu, jaki chcemy uzyskać,
zależy liczba etapów strukturyzacji – mówi Anna Duleba.
– W przypadku twardych gatunków drewna proces strukturyzacji wymaga przynajmniej
trzech etapów. W pierwszym
etapie, aby otworzyć pory i głęboko wybrać drewno miękkie,
należy użyć głowic walcowych
ze sztywnym lub plecionym dru-

W pierwszym etapie strukturyzacji używa się głowicy stalowej.

tem stalowym. Szczotki powinny być wyprodukowane ze stali
nierdzewnej, co eliminuje możliwość powstawania plam na
powierzchni drewna, które powstają w wyniku utleniania się
opiłków z drutu stalowego. W kolejnym etapie stosuje się głowicę
tyneksową, która ma za zadanie usunąć postrzępione włókna z powierzchni drewna oraz
wstępnie wygładzić nierówności
powstałe w wyniku pracy szczotki drucianej. Szczotki tyneksowe
występują w różnej gradacji, co
pozwala na precyzyjne dostosowanie głowicy do oczekiwanych
efektów. W trzecim etapie stosuje się głowicę z wymiennymi
szczotkami ściernymi, które odpowiednio dobrane, ze względu
na swoją podatność pozwalają
na ostateczne wycięcie wysta-

jącego 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 tej szczotki pozwala na wybranie drewna wczesnego miękkich gatunków. W drugim etapie
należy zastosować głowicę z wymiennym systemem szczotek
ściernych, które – tak jak w przypadku drewna twardego – mają
za zadanie wyszlifować nierówną
powierzchnię, wyciąć wystające
włókna i przygotować do lakierowania. Procesy strukturyzacji
można w dowolny sposób modyfikować, uzyskując różne efekty poprzez dodawanie lub ujmowanie
etapów, i zamiast zastosowania
jednej głowicy metalowej, jednej głowicy tyneksowej i jednej
szczotki ściernej, można zastosować dwie głowice druciane, dwie
głowice tyneksowe oraz dwie
głowice szczotkowe lub w innych
konfiguracjach – w zależności od
wymaganego efektu i parku maszynowego. Intensywność procesów strukturyzacji można również regulować poprzez prędkości
obrotowe wrzecion oraz prędkość
posuwu elementów, a także siłę
docisku głowicy do elementu.
Najlepsze efekty strukturyzacji
uzyskuje się na gatunkach drewna pierścieniowo-naczyniowych,
takich jak na przykład dąb, jesion
oraz gatunkach iglastych, takich
jak sosna, świerk.

Od polerowania
do strukturyzacji
Firma PolishStyl zachęca wszystkich zainteresowanych do przetestowania technologii strukturyzacji drewna. Bazując na
swoim wieloletnim doświadczeniu, proponuje swoim klientom
kompleksową i profesjonalną pomoc techniczną w doborze odpowiednich narzędzi do uzyskania
możliwie najlepszego efektu końcowego, zaczynając od polerowania, szczotkowania, szlifowania,
aż po strukturyzację.
n

