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Wpływ na finalną jakość procesu szlifowania drewna 
i materiałów drewnopochodnych ma wiele czynników. O ich 

rodzajach i zależnościach między nimi rozmawiam z Jackiem 
Strzyżewskim, technologiem w firmie BP Techem, będącej 

wyłącznym dystrybutorem materiałów ściernych KWH Mirka.

Materiał ścierny  
Musi być ostry 

EfEktywnE szlifowaniE

Małgorzata Gackowska
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Meblarstwo: Fir-
ma BP Techem 
zajmuje się kon-
fekcjonowaniem 
materiałów ścier-
nych KWH Mirka. 

Proszę powiedzieć, 
jak obecnie kształ-
tuje się ten rynek 
w Polsce?
Jacek Strzyżewski: 
KWH Mirka jest 
jednym z czołowych 
producentów mate-

riałów ściernych na-
sypowych na świecie. 

My jako BP Techem staramy się zaoferować 
pełną obsługę w zakresie doboru materiału, 
optymalizacji procesu, jak również obniża-
nia kosztów związanych z procesem szlifo-
wania. Jednakże duża konkurencja na rynku 
materiałów ściernych i kryzys w Europie do-
prowadził do tego, iż często klient nie szuka 
lepszej technologii w celu optymalizacji pro-
cesu szlifowania, lecz coraz to niższej ceny. 
My jednak stawiamy na jakość i profesjona-
lizm po to, by szukać i uzyskać jak najlepsze 
rozwiązania dla klienta, mimo że czasami 
jest to bardzo trudne. Ciągłe zapotrzebo-
wanie rynku na nowoczesne i coraz bardziej 
zaawansowane rozwiązania w szlifowaniu 
pozwala nam tworzyć coraz to lepsze i inno-

wacyjne produkty, takie jak pasy z nasypem 
selektywnym Ultimax, siatki ścierne Abra-
net i pasty polerskie Polarshine. 

Meblarstwo: Oprócz sprzedaży pasów ścier-
nych, zajmujecie się również doradztwem 
w zakresie szlifowania. Jest to proces wyma-
gający dokładności i użycia materiałów naj-
wyższej jakości. Jednakże czy istnieją jakieś 
ogólne zalecenia, które wpływają na wydaj-
ność i efektywność szlifowania? 
J.S.: Ogromne znaczenie ma dobór odpo-
wiedniego materiału ściernego do danej ope-
racji. Użycie zbyt gruboziarnistego papieru 
może spowodować, że powierzchnia drewna 
będzie zbyt szorstka, co wiąże się z tendencją 
do zwiększonego chłonięcia wilgoci. Następ-
stwem tego może być pęcznienie cewek (przyp. 
red. – w przypadku drewna iglastego) lub pod-
noszenie się włókien (przyp. red. – w przypad-
ku drewna liściastego). Niewłaściwy może się 
również okazać papier zbyt drobnoziarnisty. 
Nie nada on powierzchni wystarczająco poro-
watej struktury, która pozwala na prawidłowe 
wniknięcie warstwy lakieru i zapewnienie jej 
odpowiedniej przyczepności. Materiał ścierny 
powinien być ostry. Użycie tępego ścierniwa 
powoduje wydłużenie czasu pracy, przeciąże-
nie obrabiarki oraz, co najważniejsze, nie szli-
fowanie, lecz „przygładzanie” słojów drewna, 
które po zwilżeniu lakierem lub bejcą unoszą 
się ponownie. Stosując różnicowane ziarnisto-

Ultimax – pas wytwarzany przy użyciu nowej 
technologii selektywnego nakładania nasypu 
Selective Coating TM. Fot. BP techem
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ści ścierniwa podczas szlifowania, zwiększa się 
wydajność i jakość pracy.

Meblarstwo: Mówił pan o tym, iż materiał 
ścierny musi być ostry. Jak zatem optymalnie 
dobrać rodzaj ziarna, by zapewnić najbar-
dziej efektywne szlifowanie? 
J.S.: We wszystkich materiałach ściernych 
najlepszy efekt może być osiągnięty jedynie 
wtedy, gdy ziarna są ostre i twarde. W więk-
szości przypadków dobrze jest, gdy ziarna nie 
są kruche. Ponieważ wszystkich tych parame-
trów nie da się osiągnąć jednocześnie, istotny 
jest ich optymalny dobór. Minerały wykorzy-
stywane do produkcji dzisiejszych ziaren są 
otrzymywane syntetycznie. Powoduje to, że są 
twardsze i bardziej wytrzymałe od tradycyjne-
go nasypu. Podczas szlifowania drewna ziarna 
rzadko się ścierają. Problem tkwi głównie w za-
pychaniu się nasypu. Właściwa ilość nasypu na 
podłożu oraz odpowiednia grubość wiązania 
zapobiega zapychaniu. Tym samym właściwy 
dobór wiązania oraz nasypu na powierzchni 
szlifującej jest istotniejszy od jej twardości. 
Twarde ziarna mogą być stosowane do drewna 
twardego, takiego jak dąb, a także płyt MDF, 
reklama

Pas Jepuflex Plus do szlifowania twardego drewna i oklein. 
Fot. BP techem

Coarse Cut – agresywny papier ścierny o długiej żywotności, stale 
elastyczny, przeznaczony do ciężkiego szlifowania drewna i metalu. 
Fot. BP techem

które mogą zawierać zanieczyszczenia o wy-
sokiej twardości. Podczas fazy przeszlifowy-
wania preferowane jest ziarno zapewniające 
gładką powierzchnię. 

Meblarstwo: Taki efekt dają ziarna z węgli-
ka krzemu. A co z ziarnami z tlenku alumi-
nium?
J.S.: Ziarna z węglika krzemu spełniają za-
równo warunek twardości, jak i dają gładką 
powierzchnię. Węglik krzemu wykorzystywa-
ny jest do szlifowania płyt wiórowych, twar-
dych powierzchni, takich jak MDF, szlifowa-
nia międzyoperacyjnego czy wykańczającego 
przed nakładaniem lakieru. Jednakże w więk-
szości przypadków wykorzystywane są ziarna 
tlenku aluminium, ponieważ jest to ścierniwo 
ogólnego zastosowania – twarde i odpowied-
nio ostre. Warto również pamiętać, iż przy 
przechodzeniu ze szlifowania węglikiem krze-
mu do szlifowania tlenkiem aluminium, mogą 
występować niewielkie różnice w wybarwie-
niu powierzchni. Oba rodzaje ziaren oddzia-
łują na powierzchnię inaczej ze względu na 
kształt rysy, jaki pozostawiają po sobie. Tlenek 
aluminium podczas szlifowania pozostawia 

rysę o kształcie V, natomiast węglik krzemu 
w trakcie obrabiania powierzchni pozostawia 
rysę o kształcie U.

Meblarstwo: W ofercie KWH Mirka jest 
wiele rodzajów materiałów dedykowanych 
branży meblowej i drzewnej. Jak wybrać ten 
najwłaściwszy? 
J.S.: Ze względu na końcowe efekty rozróżnia 
się szlifowania zgrubne – wstępne, wykańcza-
jące oraz międzyoperacyjne. Aby przeprowa-
dzić prawidłowe szlifowanie, musimy wiedzieć, 
jakie narzędzie ścierne zastosować: ważny jest 
rodzaj nasypu, granulacja, rodzaj podłoża itp. 
Inne narzędzie ścierne zastosujemy do szlifo-
wania drewna sosnowego, a inne do szlifowania 
drewna bukowego. Jednakże wybór materiału 
ściernego ma uzasadnienie nie tylko w gatun-
ku drewna, ale również w postaci, do jakiej jest 
on przetwarzany, np. płyta klejona z drewna 
miękkiego, płyta klejona z MDF-u i płyty wió-
rowej czy lite drewno. Przykładowo: do szli-
fowania sosny zastosujemy produkt Avomax 
Plus lub Sica Open z nasypem tzw. otwartym. 
Ten sam pas zastosujemy do kalibracji płyty 
klejonej z dębu, ponieważ musimy się liczyć 
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z zapychaniem taśmy naddatkiem kleju, jaki 
znajduje się na powierzchni. W praktyce często 
spotykamy się z obróbką gatunków liściastych 
litych, do obróbki których stosujemy Jepuflex 
Plus czy Ultimax z nasypem zamkniętym. 
Mamy również w ofercie produkt z nasypem 
półotwartym Unimax do szlifowania zarówno 
miękkiego, jak i twardego drewna. 

Meblarstwo: A co z żywotnością pasów i jej 
optymalizacją? 
J.S.: Na żywotność pasów wpływa prędkość 
posuwu szlifowania, prędkość skrawania agre-
gatu, ilość zbieranego urobku na poszczegól-
nych granulacjach papieru, rodzaj i konfigu-
racja maszyny, jej stan techniczny, wilgotność 
obrabianej powierzchni, a nawet sposób prze-
chowywania materiału ściernego. Wymieni-
łem tylko kilka podstawowych czynników, 
które bezpośrednio mają wpływ na to, czy pas 
ścierny zużywany jest prawidłowo i w pełni. 
Ideałem jest, jeśli w procesie szlifowania kon-
figuracja maszyny pozwala na zastosowanie 
każdej z granulacji, np. od P80 do P180. Jeśli 
nie mamy takiej możliwości, dopuszczalny jest 
przeskok o jedną granulację, np. P80, P120, 
P150. Warto również wspomnieć, iż coraz 
to nowsze rozwiązania w budowie szlifierek 
wpływają na zoptymalizowanie całego proce-
su szlifowania. Szlifierki te przeznaczone są nie 
tylko do szlifowania pojedynczych elementów 
i małych serii, lecz również do pracy w trybie 
wielkoseryjnym.

Meblarstwo: Jakie rodzaje połączeń pasów 
wykonujecie? 
J.S.: Połączenia pasów muszą spełniać wiele 
warunków. Przede wszystkim połączenie musi 
być tak samo mocne jak pas i takiej samej gru-
bości jak materiał, z którego jest wykonany. 
Istotne jest również, by pas posiadał formę ide-
alnego walca, co pozwoli mu pracować prawi-
dłowo w szlifierce. Wyróżniamy kilka typów 
łączenia pasów. Połączenie typu A najczęściej 
stosowane jest w pasach o podłożu papiero-
wym. Polega ono na nałożeniu jednej części 
pasa na drugą, tak by nasyp posiadał jednoli-
ty rozkład na całej powierzchni. Grubość na-
sypu w całym obszarze pasa jest jednakowa. 
Takie połączenie zapewni doskonale gładką 
szlifowaną powierzchnię. Połączenie typu B 
najczęściej stosowane jest w pasach o podłożu 
płóciennym. Polega ono na nałożeniu jednej 
części pasa na drugą, przy czym pozostawiony 
obszar od strony nasypu spełnia rolę kompen-
sacji. Oznacza to, że w obrębie połączenia nie 
następuje szlifowanie, a płótno w tym miejscu 
może być grubsze. Połączenie typu T wykony-

wane jest przez przecięcie wzdłużne pasa bez 
nakładania końców na siebie, a mocowanie 
powierzchni wykonywane jest poprzez pod-
klejenie taśmy od spodu. Połączenie typu TS – 
łączenie palcowe, czyli tzw. finger-joint, zwane 
również łączeniem wężykowym, powstaje przy 
użyciu specjalnego noża o kształcie S. Oba 
końce pasa są przycinane tym samym nożem, 
co gwarantuje idealne dopasowanie krawędzi 
przy łączeniu. Ten rodzaj łączenia obniża ry-
zyko „bicia” pasa lub zapobiega powstawaniu 
tzw. „zebry” na obrobionym materiale. Takie 
połączenie w porównaniu z klejeniem typu T 
obniża ryzyko zwijania się materiału wzdłuż 
klejenia. Połączenie wężykowe głównie sto-
suje się przy klejeniu pasów z płótna. Zdarza 
się jednak, że łączenie typu TS stosowane jest 
w przypadku pasów o podłożu papierowym, 
głównie w średnich i drobnych granulacjach.

Meblarstwo: A jaka rola w całym procesie 
szlifowania przypada podłożu?
J.S.: Podłoże papierów ściernych jest nie tylko 
nośnikiem nasypu, ale przenosi również moc 
maszyny na szlifowaną powierzchnię. Ozna-
cza to, że większe rozmiary ziarna wymagają 
większej mocy maszyny i mocniejszego pod-
łoża. Materiał podłoża z tkaniny lub poliestru 
jest mocniejszy i stabilniejszy od podłoża pa-
pierowego. Jednakże celowość użycia poliestru 
czy płótna jest uwarunkowana rodzajem szli-
fowania.

Meblarstwo: Kolejny ważny czynnik to pręd-
kość szlifowania. 
J.S.: Prędkość szlifowania dobieramy pod 
względem parametru mocy maszyny, ilości 
agregatów szlifujących i ilości urobku, jaki 
mamy do zebrania. Należy jednak pamiętać, 

że istotny jest również rodzaj i wielkość szlifo-
wanego materiału. Szybkość szlifowania musi 
być dostosowana do typu obrabianego mate-
riału, gdyż temperatura powstająca podczas 
tarcia obniża wydajność pracy. Oznacza to, że 
przy określonych prędkościach posuwu opory 
szlifowania i proces zapychania się pasa będą 
drastycznie wzrastać. Zalecane jest optymali-
zowanie prędkości i granulacji szlifowania. Im 
wyższa prędkość obróbki, tym mniej materia-
łu powinno być do zebrania.

Meblarstwo: W trakcie produkcji mebli spo-
tykamy wiele operacji, w których nie można 
użyć szlifierki szerokotaśmowej. Jakie roz-
wiązania wtedy możecie zaproponować?
J.S.: Zdajemy sobie sprawę z tego, iż szlifo-
wanie maszynowe jest najbardziej efektywne 
i ergonomiczne. Jednak nie zawsze można 
zastosować szeroką czy wąską taśmę ścier-
ną. Wynika to z różnych przyczyn, takich jak 
technologia przygotowania powierzchni do la-
kierowania czy też kształty elementu obrabia-
nego. W naszej ofercie oprócz pasów ściernych 
posiadamy bardzo szeroką gamę materiałów 
i narzędzi ręcznych. Najbardziej popularne to 
siatki i krążki ścierne w granulacji od P-40 do 
P-4000, papier na rolce czy gąbki. Do wszyst-
kich tych materiałów posiadamy również na-
rzędzia, które cieszą się bardzo dobrą opinią 
na rynku. Są to szlifierki oscylacyjne i mimo-
środowe pozwalające na obróbkę w trudno 
dostępnych miejscach. Charakteryzują się one 
małymi gabarytami i tak dobranym kształtem 
części roboczej, że umożliwiają szlifowanie 
w narożnikach, płaszczyznach trudno dostęp-
nych czy różnego rodzaju promieniach. 

Meblarstwo: Dziękuję za rozmowę.                 •

Siatki ścierne Autonet zapewniają szlifowanie bezpyłowe. 
Fot. BP techem


