KOMORA ZA TERMIČNO MODIFIKACIJO
LESA Z ZAČETNIM VAKUUMOM
Raziskovalna oprema na Oddelku za lesarstvo, BF, Ljubljana
Termična modifikacija je ena izmed sodobnih metod
oplemenitenja lastnosti lesa. Z modifikacijo povzročimo
trajne spremembe v kemijski zgradbi olesenele celične
stene (celuloza, hemiceluloza, lignin), s čimer je možno
zmanjšati vezavo molekul vode in posledično povečati
dimenzijsko stabilnost lesa, spremeniti njegovo barvo,
povečati odpornost proti škodljivcem, izboljšati akustične
lastnosti itd. Stabilizirana podlaga poveča tudi obstojnost
površinskih premazov, zato je lahko interval obnavljanja
le-teh na modificiranih lesovih veliko daljši. V nekaterih
primerih (vrstah lesa) se zmanjšajo tudi težave z iztekanjem smole. Navedene spremembe, ki jih dosežemo s
segrevanjem lesa v inertni atmosferi, so vzrok, da nekateri
modificiran les obravnavajo kot popolnoma nov material.
Človeku in okolju je takšen les popolnoma neškodljiv, saj
vanj med modifikacijo ne vnašamo škodljivih kemikalij, ki
bi se lahko med uporabo sproščale v okolje. Slabost termično modificiranih lesov so nekoliko slabše mehanske
lastnosti (predvsem upogibna trdnost), vendar lahko z
uravnavanjem stopnje modifikacije (temperature in trajanja procesa) te spremembe kontroliramo. Lesovi z visoko
stopnjo modifikacije tako v glavnem niso primerni za izdelavo nosilnih konstrukcij z velikimi obtežbami.
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nja hlapnih produktov ponovno naraste, kar omogoči
nadaljnje nemoteno segrevanje s toplotno konvekcijo.
Prednost postopka termične modifikacije z začetnim vakuumom je torej zlasti v hitrosti kemijskih sprememb, ki
omogočajo opisane izboljšave lastnosti lesa.
Zaradi specifičnosti postopka smo s preliminarnimi raziskavami razvili komoro za modifikacijo lesa z začetnim vakuumom, ki jo je konec leta 2009 po naši navodilih izdelalo podjetje Kambič Laboratorijska oprema d. o. o. (Slika
1). Njen volumen znaša 258 L in omogoča segrevanje do
250 °C ter minimalni tlak okrog 50 mbar. Proces modifikacije vodimo ročno ali po vnaprej določenih programih,

Na tržišču je več blagovnih znamk termično modificiranih lesov (npr. ThermoWood, PlatoWood, Menzholz, RetiWood), ki se razlikujejo zlasti po načinu odstranitve kisika
med procesom modifikacije. Najpogosteje uporabljeni
mediji, ki omogočajo eliminacijo kisika v teh procesih, so
dušik, vodna para in različna olja. Na Oddelku za lesarstvo
Biotehniške fakultete smo razvili postopek, pri katerem z
vzpostavitvijo vakuuma pred pričetkom segrevanja odstranimo večino prisotnega zraka (in s tem tudi kisika).
Zaradi tega med segrevanjem lesa nekatere reakcije, pri
katerih se tvorijo plinasti produkti, tečejo hitreje, tlak v
komori pa med procesom modifikacije zaradi sprošča* univ dipl. kem., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo,
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, e-pošta: gregor.rep@bf.uni-lj.si
** prof. dr., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo,
Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, e-pošta: franc.pohleven@bf.uni-lj.si
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Slika 1. Laboratorijska komora za termično modifikacijo lesa z začetnim vakuumom
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ki jih lahko shranimo v vgrajenem krmilniku. Procesne parametre (tlak v komori, temperature komore in materiala) med postopkom modifikacije
spremljamo in shranjujemo v elektronski obliki s
pomočjo priložene programske opreme.

Slika 2. Modificirana smrekovina, bukovina in hrastovina –
različne stopnje modifikacije
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Po tem postopku smo do sedaj optimizirali proces modifikacije smrekovine, bukovine in hrastovine ter ga pripravili za prenos na polindustrijski
in industrijski nivo (Slika 2). Vsa testiranja in raziskave modificiranega lesa kažejo, da je proces
z začetnim vakuumom primeren postopek za
termično modifikacijo lesa, celo z določenimi
prednostmi pred obstoječimi postopki. Komoro pri svojem delu uporabljajo zlasti sodelavci iz
Delovne skupine za patologijo in zaščito lesa ter
s Katedre za lepljenje, lesne kompozite in obdelavo površin. Pridobljene izkušnje bodo lahko uporabljene tudi pri načrtovanju večjih industrijskih
naprav. Zahvaljujemo se Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije za sofinanciranje nakupa komore v okviru Paketa 14.
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