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Prace orgańizacyjne i badawcze Zakładu Suszenia 
i Konserwacji Drewna ITD uw Poznaniu 

ramach organizacyjnych Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu został powołany 
w ubiegłym roku Zakład Suszenia i Konserwacji Drewna. Początkowa działalność 

Zakładu ograniczała się do spraw techniczno-organizacyjnych. Punktem wyjściowym 
było powołanie właściwej kadry naukowej. Zadanie na tym odcinku sprawiało duże 
trudności, bowiem specjalistów z zakresu suszenia i konserwacji drewna posiadamy 
stosunkowo mało. 

Dobierając kadry Zakładu miano na uwadze perspektywiczny jego rozwój w trzech 
kierunkach: konserwacji drewna, suszenia drewna i specjalizacji mykologicznej. 

Bieżąca problematyka wysunięta na 1954 rok przez Ministerstwo Leśnictwa, podległe 
mu Centralne Zarządy oraz inne resorty gospodarcze pokryła się z wyżej wymienio- 
nymi trzema kierunkami prac naukowo-badawczych. 

W bieżącym roku prace z zakresu konserwacji drewna mają na celu przede wszyst- 
kim przedłużenie jego trwałości przez: 

a) znalezienie środków oraz ustalenie fizycznych i mechanicznych metod zwalczania 
szkodliwych grzybów i owadów; = 

b) opracowanie właściwych zasad składowania surowca, półfabrykatów i gotowych 
wyrobów drzewnych na składach zakładów przemysłowych oraz na składnicach leśnych. 

Doświadczenia z tego zakresu przeprowadza się tak w laboratorium Zakładu jak 
1 w terenie. Obejmują one w tym roku przede wszystkim opracowanie metod konser- 
wacji drewna bukowego. Prace laboratoryjne polegają na wypróbowaniu rozmaitych 
sposobów impregnacji parowanego drewna bukowego różnymi impregnatami organicz- 
nymi i nieorganicznymi i poddawaniu go działaniu grzybów w warunkach naturalnych 
i sztucznych (optymalnych). Na podstawie wyników uzyskanych w laboratorium wy- 
typowano najlepsze impregnaty i przeprowadzono próby w skali półtechnicznej w wy- 
znaczonym tartaku. 

Doświadczenia te mają na celu uchronienie parowanego drewna bukowego przed 
porażeniem grzybami. Równocześnie przeprowadza się w terenie doświadczenia nad 
zapobieganiem powstawania pęknięć w drewnie bukowym na zrębach, wzorując się na 
zdobyczach nauki radzieckiej i niemieckiej. Doświadczenia przeprowadza się w drze- 
wcstanach bukowych, stosując szereg metod konserwacyjnych na drzewach stojących, 
które w roku bieżącym są przeznaczone do ścinki. Uzyskane wyniki prawdopodobni 
pczwolą w przyszłości ustalić konkretną metodę zapobiegania pękaniu drewna buko- 
wego. Przeprowadza się również badania nad mokrym składowaniem surowca buko- 
wego, a także nad konserwacją surowca sosnowego metodą zraszania. 

Zakład współpracuje z zakładami naukowymi wyższej uczelni oraz wykonuje prace 
usługowe dla różnych resortów w zakresie konserwacji drewna. 
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Z zakresu suszenia drewna opracowuje się następujące zagadnienia: 
a) ustalenie najwłaściwszych metod i sposobów naturalnego suszenia drewna okrągłe- 

go, materiałów tartych i materiałów drzewnych przerobionych; 
b) opracowanie najwłaściwszych typów suszarni i instalacji przyspieszonego suszenia 

w odniesieniu do poszczególnych gatunków i sortymentów drewna; 
c) wynalezienie i wskazanie najwłaściwszych parametrów i procesów technologicz- 

nych przyspieszonego i naturalnego suszenia drewna. 

W roku bieżącym praca ogranicza się do ustalenia czasokresu sezonowania tarcicy 
sosnowej w zależności od jej stopnia grubości i czasu pozyskania. Jednocześnie pracow- 
nicy Zakładu przygotowują się do rozpoczęcia badań nad suszeniem drewna w suszar- 
niach komorowych i tunelowych oraz do opracowania parametrów przyspieszonego 
suszenia drewna. 

W zakresie mykologii prowadzi się badania nad wyodrębnieniem gatunków grzy- 
bów niszczących drewno -na składach i składnicach leśnych i tartacznych oraz пад 
odpornością impregnowanych materiałów drzewnych. Poszukuje się odpowiędnich środ- 
ków grzybobójczych oraz środków zabezpieczających drewno przed porażeniem grzy- 
bami. 

W roku bieżącym pracuje się nad wyodrębnieniem gatunku grzyba powodującego 
brunatno-czerwony rozkład surowca sosnowego. W celu ustalenia sposobu jego: zwal- 
czania stosuje się badania metodą klockową i pożywkową nad skutecznością różnych 
impregnatów w rozmaitych stężeniach. 

Prowadzi się także stałą hodowlę wzorcowych kultur różnych gatunków grzybów 
występujących na drewnie. 

W sprawach dotyczących chorób drewna powodowanych przez grzyby Zakład współ- 
pracuje z pokrewnymi instytucjami i zakładami produkcyjnymi w formie prac usłu- 
gowych i ekspertyz. 

W przyszłym roku przewiduje się znaczne rozszerzenie zakresu prac, szczególnie 
w dziędzinie suszenia drewna.


