
FRANCISZEK KRZYSIK 

Perspektywy badawcze Technologii Drewna 

Odczyt wygłoszony przez Prorektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiej- 
skiego Prof. Dra Franciszka Krzvsika na uroczystości Inauguracii Oddziału Te- 
chnologii Drewna w dniu 3 czerwca 1946r. 

Znamienną cechą życia gospodatczego na przestrzeni pierwszej połowy 
AX stulecia jest coraz silniej zarysowujący się niedobór drewna. ~ 

„Dzięki swoim wysokim, w wielu wypadkach niedającym się zastąpić wła. 
ściwościom technicznym, drewno zajmuje jedno z pierwszych miejsc wśród 
najważniejszych surowców i'tworzyw. Jest ono surowtem -tak niezbędnym 
itak rozpowszechnionym, że każdy człowiek styka się ż nim dosłownie co. 
dziennie od pierwszych aż do ostatnich chwil swego istnienia. Stąd pochodzi 
szeroko rozpowszechnione przekonanie, że każdy zna się na drewnie, bo sty- 
kając się z nim ustawicznie, drogą doświadczenia musiał poznać jego właści. 
wości, jegó zalety i wady. Ten poglad, ogólnie przyjęty w życiu codziennym 
i zawodowym, stanowi podstawę i podkład kosztownych pomyłek i katastro. 
falnych nieraz nieporozumień. Drewno bowiem to jeden z najbardziej kapry- 
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Śnych surowców, surowiec, który traktowany umiejętnie oddaje nam п1еосе- 

nione usługi, lecz nie znosi nieudolności i ignorancji i mści się za nie dot. 

kliwie, narażając nas niejednokrotnie na daleko idące straty. | 
Zastosowanie i związana z nim obróbka i przeróbka drewna posiadają 

przeszłość tak długą, jak długie jest istnienie człowieka na ziemi. Już w daw- 
nych czasach osiąga ono duże rozmiary; intensywny jednak wzrost spożycia 

drewna przypada dopiero na ubiegłe stulecie. 

Wiek XIX jest okresem niewidzianego przed tym rozwoju przemysłu, 
techniki i komunikacji. W parze z tym idzie stosowanie drewna w coraz to 
nowych dziedzinach produkcji, zwłaszcza rosnące w zastraszający sposób хан 
potrzebowanie drewna dla przeróbki chemicznej. sa 

W ciagu ostatnich 100 lat obróbka i przeróbka drewna przechodzi nie. 
zwy::le ciekawą ewolucję, która daleka jest jeszcze od swego punktu szczy- 
tcwego. Ulepszone środki transportowe umożliwiają stosowanie zwiekszo~ 
nych i bardziej odległych obrotów drewnem i wciągają w ramy produkcji 
niedostępne dotychczas obszary leśne, Według danych statystycznych za 
1030 r. światowe spożycie drewna wyrosi okrągło 1,5 miliarda m” czyli 
0.7 m” na głowę mieszkańca rocznie, ogólny światowy obrót drewnem wy» 

nosił okragło 70 milionów m* surowca i tarcicy, co odoowiada cyfrze 105 
milj. m” drewna okrągłego, w tym 90% drewna szpilkowego. 

Z. porównania spożycia ze światowvm rocznym przyrostem drewna wy- 

nika niedcbór wynoszący (0.17 m'/ha powierzchni leśnej, czyli łącznie 512 
milionów m” recznie. Przytoczone cyfry stają się jednak tym bardziej groźne, 
że ciężar pckrycia tego ogromnego i coraz bardziej rosnącego zapotrzebo» 
wania spada na tereny leśne Europy, oraz Północnej Ameryki i Azji, więk. 
szość natemiast terenów leśnych świata uczestniczy w jego pokryciu tylko 
w nieznacznym. stopniu. Dla fachowców jest od szeregu lat rzeczą jasną, że 
stosowane dotychczas metedy i rozmiary użytkowania drewna prowadzą do 
nieobliczalnej w swoich nastiępstwach katastrofy, że stoimy wobec nieuni- 
knionej konieczności możliwie rychłej zmiany dotychczasowych form i me- 
tod użytkowania drewna i jak najdalej idącej oszczędności i celowości w jego 
stosowan'u. 

Głównym odbiorcą drewna użytkowego jest budownictwo, gdzie sto. 
suje się drewno już to do wykonywania budowli drewnianych, już to jako 
niezbędny materiał pomocniczy i uzupełniający. Nawet w najbardziej nowo- 
czesnych budowlach drewno znajduje szerokie zastosowanie w formie bez. 
pośredniej lub pośredniej, jako cenny materiał konstrukcyjny, jako materiał 
dekoracyjny dla wykończenia wnętrz, lub wreszcie jako materiał pomocni. 
czy w czasie wznoszenia budowli. Poza tym drewno przeżywa w tej dziedzi- 
nie swój renesans w zakresie budownictwa wiejskiego, letniskowego i tury» 
stycznego. 

Duże zastosowanie znajduje drewno w kolejnictwie jako podstawowy 
surowiec dla produkcji podkładów kolejowych i jeden z najważniejszych 
surowców dla budowy wagonów. W powojennej odbudowie szlaków komu. 
nikacyjnych drewno było głównym i niemal jedynym materiałem stosowa- 
nym w naprawie i odbudowie zniszczonych mostów, które nieprędko ustą. 
pią miejsca konstrukcjom żelaznym lub żelazobetonowym. 

Budowa i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych i elektryfikacyjnych wy- 
maga również dużych zasobów drewna. 
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'Bardze poważną pozycję w bilansie drzewnym stanowi zapotrzebowa- 

nie przemysłu górniczego. Zużywa on wprawdzie tylko 0.026 m” drewna na 

| t- wydobytego węgla w przerachowaniu jednak naj całokształt produkcji 

związane z tym zyżycie drewna urasta do wielomilionowych cyfr. 

Poza tymi masowymi odbiorcami isinieje szereg gałęzi przemysłu, dla 

których drewno stanowi zasadniczy lub bardzo ważny surowiec, a więc przem. 

myst sklejek i płyt klejonych, przemysł meblarski, zapałczany, kołodziejski 

i stelmaski, budownictwo portcwe i okrętowe, przemysł lotniczy, sportowy. 

galanteria drzewna i inne. Wszystkie te dziedziny zastosowania mają jedną 

wspólną cechę: stosowane w nich drewno poddaje się silniej lub słabiej za. 

znaczonej cbróbce mechanicznej, przy której drewno zmienia wprawdzie 

swój kształt, nie zmienia jednek swej istoty i nie przestaje być drewnem. 

Druga dziedzinę zastosowania stanowi chemiczna przeróbka drewna, 

w ramach której istota drewna ulega przecbrażeniu i zmianom chemicznym. 

Dzięki pomyślnym wynikom długotrwałych badań chemiczna technolog:a 

drewna rozwija się w sposób przebojowy, a następstwem tego jest rosnące 

ustawicznie zapotrzebowanie na drewno chcmiczne. Od [870 roku drewno 

traci stopniowo, aczkolwiek powoli, swe znaczenie jako materiał budowlany, 

zyskuje natemiast coraz bardziej na zneczeniu jako surowiec dla przemysiu 

chemicznego. Drewno to jest w tej dziedzinie surowcem dotychczas nieza- 

stapionym, jego znaczenie dla przemysłu chemicznego wzrasta ustawicznie 

i znajduje się jeszcze daleko od swego szczytowego punktu nasilenia. Jest 

to szczegół o którym nie wolno zapominać przy długctrwałym planowaniu 

ocspodarczym. | tak przeciętne roczne zużycie drewna chemicznego wyno- 

siło w Niemczech w okresie 1909—1913 r. 9.4% ogólnej ilości użytkowego 

drewna szpilkowego, w okresie 1925—1929 r. wzrasta do 16.3%, w nie. 

których krajach europejskich wynosi w tym czasie ponad 20%. Na skutek. 

rozwoju produkcji przędziwa drzewnego (cięte włókno drzewne) jako su- 

rogatu bawełny craz wzmożonej produkcji tkanin, werków i mat papiero- 

wych w ckresie wojennym i powojennym zapotrzebowanie na drewno che. 

miczne w porównaniu z przytoczonymi cyframi — niewątpliwie poważnie 

wzrosło. 
W zakresie chemicznej przeróbki drewna na pierwszy plan wysuwa się 

przemysł celulczowy, przerabiajacy drewno na materiał wyjściowy dla pro- 

dukcji papieru, jedwabiu sztucznego, przędziwa drzewnego, filmów, celu. 

loidu, mas plastycznych, środków wybuchowych oraz całego szeregu innych, 
w zyciu gcspodarczym bardzo ważnych produktów. | 

Najważniejszą rolę odgrywa produkcja papieru, którego spożycie pod. 
nosi się w miarę wzrostu kultury. W Stanach Zjednoczonych wzrosło ono 
w pierwszym ćwierćwieczu bieżącego stulecia z 17 kg. do 70 kg. na glowę 
mieszkańca, w Szwecji z 12 kg. na 40 kg., w Wielkiej Brytanii z 17 kg na 
37 kg. W Polsce przeciętna za lata 1929/32 r. wynosiła 2.2 kg na głowę mie- 
szkańca, obecnie planuje się 7 kg na mieszkańca rocznie. Światowa produk: 

cja papieru wynosiła w 1929 r. 23.1 milionów t, co przy średnim zużyciu 

5 mp drewna na | t papieru daje 115.5 milionów mp drewna na jednym 
tylko odcinku przemysłu papierniczego. | 

Bardzo poważnym odbiorcą drewna chemicznego zaczyna być coraz po. 
tężniej rozwijająca się produkcja płyt budowlanych. Produkuje się je obe- 
cnie w licznych i różnorodnych typach. Ich zastosowanie i produkcja usta. 

/ 
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wicznie wzrastają, w niedalekiej przyszłości staną się one poważnym konku- 
rentem tarcicy. Dużą produkcję w tej dziedzinie wykazuje Szwecja i Stany 
Zjednoczone, w niedalekiej przyszłości należy się spodziewać rozprzestrze- 
nienia tej gałęzi przemysłu drzewnego w innych krajach świata. Polska dy. 
sponuje w chwili obecnej jedną fabryką płyt spilśnionych w Rakówku k. Je- | 
leniej Góry, o rocznej produkcji 250.000 m* płyt. | 

O wiele mniejsze znaczenie jako konsument drewna posiadają inne ga- 
łęzie przemysłu chemicznego, a więc sucha destylacja drewna produkująca 
otet drzewny, alkohol metylowy, terpentynę, węgiel drzewny i smołę, prze- 

"mysł garbników ekstraktujący garbniki z drewna oraz zcukrzenie drewna 
dające materiał wyjściowy dla produkcji alkoholu etylowego i środków pa. 
stewnych. | 

Tak wygląda dzisiejszy stan drzewnego przemysłu chemicznego. Każd 
rok przynosi w tej dziedzinie nowe odkrycia, nowe ulepszenia i możliwości 
postępu i rozwoju, W tych warunkach perspektywy rozwoju przemysłu che- 
micznego opartego na drewnie sięgają tak daleko, że trudno je jasno okre. 
ślać lub planować na dłuższą metę, można je jedynie przewidywać. 

Trzecią dziedzinę zastosowania stanowi spalenie drewna dla uzyska. 
nia energii cieplnej. Ten rodzaj użytkowania pochłania dotychczas bardzo 
duże ilości drewna. | tak w 1933 r. spożycie drewna opałowanego w Niem- 
czech, a więc w kraju o wysokiej produkcji węgla i silnie rozbudowanej 
sieci komunikacyjnej, wynosiło 25 milionów m? czyli 44% ogólnej rocznej 
produkcji drewna. Fakt ten dowodzi, że nasza wiedza o drewnie i należyte 
wykorzystanie tego cennego surowca nie stoją jeszcze na należytej wyso» 
kości i że w tej dziedzinie pozostaje bardzo wiele do zdziałania. 

Poważny postęp w technice wykorzystania energetycznych własności 
drewna stanowi zastosowanie generatorów na gaz drzewny. W. generatorach 
tych poddaje się drewno lub węgiel drzewny zgazowaniu, a otrzymany gaz 
stosuje się do napędu silników, już to stacyjnych, już to samochodowych. 
Równowartość | t. paliwa płynnego stanowią 1.5 kg. węgla drzewnego lub 
2.0 do 2.5 kg. drewna o przeciętnej wileotności 20%. Silniki napędzane ga- 
zem drzewnym posiadają niewątpliwie swoje strony ujemne, lecz ich nie- 
zaprzeczoną stroną dodatnią jest fakt, że pracują one taniej od silników rop- 
nych, a poza tym dają możliwość uniezależnienia się od produkcji ropy, co 
dla wielu krajów posiada pierwszorzędne znaczenie ekonomiczne. Z tech. 
nicznego punktu widzenia silniki na gaz drzewny traktować należy jako duży 
.krok naprzód w sensie racjonalnego wykorzystania drewna — w sensie na- 
tomiast bilansu drzewnego stwarza to dodatkowe poważne obciążenie. Z koń- 
сет 1942 г. па terenie Europy w zasięgu wpływów niemieckich, pracowało 
150.000 samochodów napędzanych węslem drzewnym i 250.000: samocho. 
dów napędzanych drewnem. Zużycie paliwa na ten cel wynosiło 25 milio- 
nów m* drewna rocznie. | 

Wobec tak szerokiego i różnorodnego zastosowania, oraz wobec coraz 
bardziej rosnących ilościowych wymagań przemysłu drzewnego rodzi się ko. 
nieczność znajomości fizycznych, mechanicznych i chemicznych własności 
drewna oraz kontynuowania prac badawczych nad drewnem w kierunku ra. 
cjonalnego wykorzystania surowca. . 

Pierwsze w tej dziedzinie prace Parant'a. Muschenbroecka, Buffon'a. 
i Duhanel'ą du Monceau pojawiają się w XVII stuleciu, rzucone raz myśli 
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naukowego ujęcia zagadnień drewna rozwijaja sie stopniowo na przestrzeni 

XIX wieku. Do konkretnego jednak zorganizowania naukowego badania 

drewna przystąpiono dopiero z poczatkiem bieżącego stulecia. O aktuał- 
ności zagadnienia świadczy fakt, że na przestrzeni niespełna 50 lat powstaje. 
szereg naukowych instytutów i laboratoriów dla badania drewna o dużych 
rozmiarach i bogatym wyposażeniu w aparaturę, zatrudniających setki pra- 
cowników naukowych. 

"Największą instytucję tego rodzaju stanowi instytut badawczy Stanów 
Ziednoczonych pod nazwa Forest Products Laboratory w Madison, w Stanie 
Wisconsin, zorganizowany w 1910 r. przez Wydział leśny Departamentu Rol- 
nictwa przy udziale i współpracy Uniwersytetu Stanu Wiscensin. Odskocznie 
dla rozwoju Laboratorium stanowiła pierwsza wojna światowe 1914—1918 r. 
w czasie której Laboratorium oddało daleko idące usługi dla produkcji i prze- 
mysłu wojennego. Naukowe opracowanie poszczególnych zagadnień umożli. 

wiło zastosowanie racjonalnych i celowych metod produkcji, a tym samym 
osiągnięcie pozytywnych wyników przy dużej oszczędności pracy i materiału. 
Ostatecznym wynikiem tak zorganizowanej współpracy nauki z przemysłem 
były oszczędności dochodzące wysokich sum, tym samym zaś losy i dalszy 
rozwój Laboratorium Produktów Drzewnych były przesadzone. Po 36 latach 
pracy stanowi ono najważniejszy chyba ośrodek naukowy z zakresu drzewnice- 
twa na Świecie, ma swoją ustalona markę i bogaty dorobek naukowy. W ra- 
mach wykonanych badań określono techniczne wartości 160 gatunków drzew 
krajowych, przeprowadzono źródłowe badania z żakresu budowy drewna, ba- 
dania nad zastosowaniem drewna w konstrukcjach budowlanych. lotniczych 

linnych, z zakresu produkcji płyt klejonych, drewna warstwowego i uszlachet. 
nionego, konserwacji, utrwalania i suszenia drewna, przemysłu tartacznego. 
budowy skrzyń i opakowań oraz obszerne badania w zakresie chemii i che- 
micznej przeróbki drzewa. 

Na drugim miejscu stoi angielskie Forest Products Research Laboratory 

w Princess Risborough, Buchs, obok I.ondynu. Obeimuje ono analogiczne od. 
działy badawcze i grupy zagadnień. w 1936 r. zatrudniało 120 pracowników 

naukowych, jego budżet roczny wynosił 1,200.000 zł. bez wydatków inwesty- 
cyjnych. Poza tym Imperium Angielskie rozporządza w podobny sposób zor- 
ganizowanymi instytutami badawczymi w Kanadzie, w Melbourne w Australii 
i w Dehra Dun w Indiach. . 

W Związku Sowieckim badanie drewna prowadzą duże, szeroko rozbu. 
dowane instytucje C.A.R.J. (Centralnyj Aero Hydrodynaniczeskij Instytut) 

i C©.N.I.I.M.O,D. (Centralnyj Nauczno Isledowatelnyj Institut Mechaniczeskoi 
Obrebotki Drewiesiny). Aparatura i metodyka badawcza wzorowane są na 
osiągnięciach i i doświadczeniach amerykańskich, ich dorobek naukowy przed- 
stawia się bardzo poważnie. Instytuty te wywierają decydujacy wpływ na 
kształtowanie się produkcji i formy obróbki w przemyśle drzewnym 

W Niemczech w zakresie badania drewna na pierwsze miejsce wysu. 
wają się: |) Reichsinstitut fiir Holzforschung w Eberswalde obejmujący od-* 
działy dla mechanicznej i chemicznej technologii drewna, 2) Reichsinsti. 
tut fiir auslandische und koloniale Forstwirtschaft w Hamburgu, 3) For. 
schungsinstitut fiir Sperrholz und andere Holzerzeugnise w Berlinie, 4) [n- 
stitut fiir forstliche Arbeitswissenschaft w Eberswalde. Wymienione instytu. 
cje stanowią czołowe placówki badawcze, ogólna ilość instytutów badaw.. 
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czych w zakresie leśnictwa : drewnictwa, związanych z poszczególnymi uczel- 

niami. i instytucjami naukowymi, administracją leśną itd. wynosiła według. 

Kollmanna i Ebertza około 100, w tym około 25 pracujących wyłącznie, 
lub w przeważnej części, w zakresie badania drewna. | | 

We Francji zagadnieniom drewna poświęcony był Instytut Badania 

Drewna w Paryżu. Analogiczne instytuty pracują w Szwecji, Finlandii, Szwaj. 

carii i Czechosłowacji. | | | 
"W świetle tego pobieżnego i bardzo powierzchownego przeglądu insty. 

tucji badawczych w zakresie drewna nasuwa się może pytanie, czy insty" 
tucje te były w istocie rzeczy potrzebne, czy też były może wykwitem pew- 
nego rodzaju mody lub międzynarodowego snobizmu. Odpowiedź na to 
pytanie nie nastręcza trudności, Ustawiczny wzrost zapotrzebowania drewna 

i jego wzrastający niedcbór, alarmuiace obliczenia polityków leśnych 
stwierdzające, że spożycie drewna przekracza jego roczny przyrost, stwa. 

rzają konieczność wprowadzenia w życie racjonalnych i celowych metod 
pracy, umożliwiających wykorzystanie surowca o niższych 'właściwościach 

technicznych. Dalsze zasadnicze. zadania to: |) obniżenie zbyt wygórowa- 
nych, a nieuzasadnionych wymogów technicznych stawianych, przez po- 
szczególne grupy odbiorców, 2) zastapienie najbardziej cennych gatunków 
drewna getunkami mniej cennymi, które przy właściwej apreturze i obróbce 
mogą spełniać te same zadania, 3) zmniejszenie ilości powstających w toku 
procesu produkcyjnego odpadów i ich możliwie racjonalne wykorzystanie, 

4) wyeliminowanie wszelkiej nieuzasadnionej rozrzutności surowca zarówno 
w sensie ilcściowym, jak jakościowym. Każdy z wymienionych punktów pow 
ssada swoje znaczenie i swoją wagę a ich wspólnym celem jest możliwie da- 
leko pesunięta oszczędność surowca. Waee tych zagadnień obrazują przy- 
toczone peniżej przykłedy: Ogólna predukcja drewne użylkowego z tere. 
nów leśnych i nieleśnych wynosiła w Niemczech w 1936 г. 35.4 mil. то’. 
przywóz drewna użytkowego 10.3 mil. m”, całkowite spożycie drewna użyt- 
kowego wyniosło zatem 45.8 mil. m”. Ilość odpadów powstałych przy me. 
chaniczrnej obróbce drewna wyniosła 10.81 ml. m”, czyli 23,6% ogólnej 
masy drewna użytkowego; połowa tych odpadów przypada na trociny. 
W cyfrach powyższych zarysowuja się wskazania dla wytężonej pracy ba. 
dawczej nad: 1) zastosowaniem pił i nerzędzi umożliwiających zmniejszenie 
ilości odpadów, 2) wypracowaniem metod pracy pozwalajacych w możliwie 
ekoncmiczny sposób wykorzystać odpady. Poza tym szukać należy kon. 
kretnego rozwiązania na dalszą metę, na drodze obróbki i kształtowania 
drewna bez stosowania pił — i w tym kierunku powoli, lecz ustawicznie 
zmierzają dociekania i prace badawcze. 

Drogą nasycania kopalniaków środkami przeciwgnilnymi przedłużono 
w Niemczech okres ich pracy z 2 na 6 lat. Nasycaniem tym objęty był 
1,000.000 m* drewna kopalnianego rocznie, co stanowiło zaledwie 12.5% 
rocznego spozycia kopalniakéw (8 mil. пп”); uzyskana oszczędność wyno. 
siła 333.000 m* drewna kopalnianego rocznie: | | | 

Stosowane w naszych normach budowlanych współczynniki bezpieczeń. 
stwa dla konstrukcji drewnianych obracają się w granicach 5—]10, czyli ce- 
lem zapewnienia bezpieczeństwa — stosujemy w budownictwie przekroje 
drewniane 5 do 10 razy większe, niż to wynika z przeciętnej wytrzymałości 
drewna. Obniżenie tych współczynników bezpieczeństwa jest możliwe za 
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cenę dokładnego zbadania naszych gatunków drzewnych w ogóle, ета? ba. 

dania sortymentów drzewnych przed odden'em ich do budowy — co prze- 

widuią np. sowieckie przepisy budowlene. Stosowane obecnie współczynniki 

bezpieczeństwa są równoznaczne z daleko posuniętą rezrzutnością materialu 

i dlateso też francuski bacecz Monnin określa je ironicznie mianem ,„współ- 

czynników nieświadomości . 

Do budowy lub dalszej przeróbki oddawać należy drewno należyc'e 

przeschnięte. Wymagany stopień przeschnięcia osiągnąć można w ciągu k;]- 

kunastu do kilkudziesięciu godzin droga sztucznego suszenia w suszerniach. 

co jest powszechrie stosowane w przemyśle emerykeńskim. Dzieki temu caf. 

kowity ckres produkcji tarcicy, od chwili ścięcia drzewa w lesie, do chwili 

załadowania gotowego do odbioru półfabrykatu na wazon, wynosi w Ame- 

ryce przeciętnie 6 tygodni, czyli ten sem kepiteł pracuje 8 razy w ciagu 

roku, co przyczynia się do zmnieiszenia kapitału obrotowego. U nas sztuczne 

suszenie drewna stosowano przed woina w n'eznecznych tylko rozmiarach, 

cykl produkcyjny od ścinki drzew do sprzedeży tercicy wynosił przecietie 
| rok. F.fekt końcowy: długotrwałe zamrożenie kapitału, strata na odsetkach, 
a tym samym podwyższenie kosztów produkcji. konsument dostawał w więk- 

szości wypadków materiał niedos'etecznie wvschnięty, następstwem zaś tego 
był nagminnie u nas rozpowszechnicny grzyb domowy. 

-. Przykłady takie można mrożyć bardzo licznie; wykazuja one, że labo. 
ratoria i instytuty dla badania drewna nie sa ośrodkami uprew'ajacymi oder. 
wane od życia dociekania teoretyczne, sztukę dla sztuki, lecz są to ośrodki, 
które na podstawie zdobytej wiedzy tecre'vcznej i spostrzeżeń prektycznych 
nadaja konkretny kierunek w zekresie obróbki i przeróbki drewna. Przykla:ły 
te wykazuja dowodnie, Że oszczędność na nauce jest eksbervmentem tek 
kosztownym, że nie może być dla niej mieisca w ramach racjonalnie pojętego 
gospodarstwa. W nawskroś praktycznej Ameryce przywiązuje sę do zagad- 
nień i badania drewna nieprzeciętna wagę. I! tak w pierwszvm numerze cza- 
sopisma ..Aimeryka'' z 1945 r. wydawanego po polsku nakładem Towarzy- 
stwa Wydawniczego Crowell Collier przy udziale Biura Informacji Wojen. 
nych Stanów Zjednoczonych znajdujemy 3 ertykuły o drewnie, z których 
2 pod tytułem ,,Badania laboratoryjne produktów dszewnych' i .Labo- 
ratorium Produktów Drzewnych wskazuje drogi przyszłości ', omawiają wy- 

niki i osiągnięcia Laboratorium Produktów Drzewnych. 
Chcąc rozpatrywać problem naukowego ujmowania zagadnień techno- 

logii drewna na terenie Polski musimy najpierw neszkicować tło, zapozna. 
jąc się z obecnym stanem kwestji drzewnej w Polsce, 

W myś! danych Ministerstwa leśnictwa powierzchnia leśna Polski wy. 

nosi w przybliżeniu 6.7 mil. ha, w tym 2.700.000 ha w ramach Ziem Odzy- 
skanych. lLasy na terenie województw położonych w granicach z przed 1939 
r. są wybitnie zdementowane. W myśl! przybliżonych obliczeń Niemcy po. 
brali z nich w czasie okupacji ponad 100 milionów m” drewna, co odpowiada 
około 35-to letniemu etatowi rębnemu. W czasie dzielań wojennych w latach 

1944/45 lasy te musiały dostarczyć ogromnych ilości drcwna na potrzeby 
armii, na budowę pozycji frontowych i ziemianek, mostów, dróg i linii kole- 
jowych oraz na opał dla armii, przemysłu i ludności cywilnej. Irzecią wresz. 
cie ofiarę poniosły i ponoszą te lasy wydając duże ilości drewna na rzecz 
odbudowy Kraju i życia gospodarczego. W wyniku końcowym lasy tych 
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województw są wyczerpane do ostateczności i stoją u prożu iuiny, a ich. 
zdolność produkcyjna podawana przed wojną na 2.4 m* | ha uległa bardzo 
poważnemu obniżeniu, | R | | "=; 

W lepszym stanie znajdują się lasy Ziem Odzyskanych, jakkolwiek w od. | 
niesieniu do nich nie należy się również kierować przesadnym optymizmem. 
Od 1934 r. prowadzono w Niemczech wyrąb etatów zwiększonych ponad 
stan normalny celem zmniejszenia importu drewna, lata wojny i działania 
wojenne nadszarpnęły również zapasy leśne. Według powierzchownych ob- 
serwacji lasy Ziem Odzyskanych wykazują dobry stan średnich klas wieku, 
natomiast obszar drzewostanów rębnych i starodrzewia jest raczej szczupły. 
Zdolność produkcyjną tych lasów przyjąć można według danych niemiec. 
kich na 3 m” I ha. | | 

Ogólna powierzchnia niezalesionych zrębów w, "Polsce wynosi ok. 
1,000.000 ha, powierzchnia niedorębów jest również wysoka. | 

- W tych warunkach obecną zdolność produkcyjną naszych lasów w ra. 
niach racjonalnego użytkowania — szacować można na ok. 8,0600.000 r? 
drewna rocznie, co daje pokrycie wewnętrznego zapotrzebowania w wyso- 
kości ok. (0.40: m* na głowę mieszkańca rocznie. Wobec zniszczenia kraju 
i konieczności odbudcwy zapotrzebowania drewna liczone na głowę ludności 
jest niewątpliwie wyższe; jeśli oszacujemy je tylko w wysokości 0.6 m”, czyli. 
ok. 13.000.000 m” to niedobór wynosi ók 5.000.000 m* rocznie. Cyfra ta 
jest prawdopodobnie raczej za niska, niż za wysoka. Niedobór ten może być 
pokryty tylko w dwojaki sposób: w drodze zwiększonego użytkowania, czyli. 
dalszej odbudowy kapitału leśnego lub w drodze kosztownego importu 
z zagranicy. | | 

To krótkie zestawienie daje wyraźny obraz naszego trudnego położenia 
w zakresie lasów i zaopatrywania kraju w drewno. Mimo to wśród społeczeń- 
stwa tkwi nadal szeroko rozpowszechnione przekonanie, że jesteśmy kra. 
jem zasobnym w lasy i drewno i że w Prusach oraz prowincjach zachodnich 
objęliśmy nieprzebrane zasoby leśne. Ie nieuzasadnione legendy odbijają się 
ujemnie na całokształcie sprawy i w imię dobra ogólnego należy je możliwie 
rychło rozwiać. | | | 

Na tle powyższego stanu rzeczy zarysowuje się konieczność jak najbar- 
dziej oszczędnego dysponowania surowcem drzewnym i możliwie racjonalnej 
i celowej przeróbki drewna. Pierwszym krokiem dla realizacji tych projek. 
tów jest wprzęgnięcie do pracy odpowiednio licznego zespołu dobrze wy. 
wykształconych fachowców. Inwentaryzacja, rozplanowanie, odbudowa 
I przebudowa oraz uruchomienie zakładów przemysłu drzewnego uzależ- 
nione są od dopływu dobrze wykwalifikowanych sił fachowych. Nieśtety 
w chwili obecnej zarysowuje się w tej dziedzinie katastrofalny wprost brak 
fachowców, który kamuje tok prac organizacyjnych i stawia pod znakiem. 
zapytania ich racjonalne wykonanie. Chodzi tu nie-o dziesiątki, lecz o setki 
pracowników. Dla pokrycia tego najbardziej istotnego niedoboru, bo niedo... 
bór w materiale ludzkim, stworzony został na podstawie porożumienia Mi- 
nisterstwa Leśnictwa i Ministerstwa Oświaty odrębny oddział Technologii 
Drewna w ramach Wydziału Leśnego S. G. G. W FEE 

Zadaniem tego Oddziału jest wykształcenie nowego .typu inżyniera, 
który oprócz ogólnych wiadomości z zakresu leśnictwa  posiadałby grunto~ 
wna Znajomość. nauki o drewnie oraz tęoretyczne i praktyczne wykształce:: 
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niew zakresie ~ abrabiarek -drewna,. projektowania i organizowania zakła- 

dów przemysłu „drzewnego, .gospodaxrki energetycznej, „mechanicznej i che- 
micznej. technologii drewna, suszarnictwa oraz transportu .i obrotu drew- 
em, O ile na Oddziale Leśnym główny nacisk spoczywa na ujęciu proce. 
sów związanych z produkcją surowca. drzewnego w zespołach leśnych, o tyle 

"w ramach Oddziału Technologii Drewna zostaną silnie podkreślone ino. 
menty z zakresu eksploatacji i przemysiowego wykorzystania surowca drze. 
wnego. | 

(- Zagadnienia dydaktyczne nie wyczerpują całokształtu zadań Oddziału 
Technologii Drewna. Celem nowopowstałego Oddziału jest nie tylko uczyć 
j kształcić, lecz równocześnie i równolegle powinien on organizować pracę 
naukowo-badawczą w zekresie drzewnictwa i dać początek nowej placówce 
naukowo-badawczej Instytutowi Badawczemu Technologii Drewna, na wzór 
podobnych instytucji zagranicznych. Dla zrealizowania tego zadania trzeba 
dwóch rzeczy: stałego dopływu dobrze wykształconych, młodych sił nauko. 
wych, które swoją wewnętrzną prężnością stworzą nowy, tak bardzo u nas 
potrzebny kierunek nauki, oraz środków materialnych. Dobrze zorganizo- 
wane ksztaicenie naukowców w zakresie drzewnictiwa jest zadaniem ogrom- 
nej wagi, zagadnieniem bodaj: równorzędnym z dydaktycznymi zadaniami 
Oddziału. Irzeba sobie obiektywnie : jasno powiedzieć, że dociekania nau. 
kowe w zakresie drewna uprawia w Polsce kiłku zaledwie ludzi, którzy po- 
trzebną w tym kierunku wiedzę zdobyli w drodze uciążliwych i żmudnych 
studiów samodzielnych i którzy swoje prace naukowo-badawcze opierali na 
przypadkowo zdobytych funduszach, prowadząc je w prymitywnie wyposa. 
żonych pracowniach. Wykonane przez nich prace naukowe okupione były 
w całym tego słowa znaczeniu krwawym trudem. Jest to równoznaczne z roz- 
rzutnością sił i energii; w ten sposób można improwizować fragmenty, lecz 
nie można uruchomić dobrze zorganizowanei, zwartej i świadomej celu pracy 
badawczej o jasno zakreślonej linii przewodniej. 

Drugi czynnik podstawowy to środki materialne. Wyposażenie naukowe 
w zakresie technologii drewna, jakim dysponuje Wydział Leśny S. G. G. W. 
(Wydziały leśne i innych Uczelni i Instytucji Badaczy Leśnictwa są równe 
zeru. Szczupłą aparaturę naukową, jaką dysponowały poszczególne Kate- 
dry Użytkowania Lasu i Instytutut Badawczy oraz całokształt materiału bi. 
bliotecznego, a nawet gotowe manuskrypty prac naukowych, wywiezicno 
w okresie okupacji do Niemiec. Mimo żmudnych i usilnych zabiegów nie 
zdołaliśiay dotychczas doprowadzić do rewindykacji tych materiałów. W da. 
nej chwili zaczynamy dosłownie z niczym, mimo to uważamy że obecnv 
zatrważający niedobór surowca drzewnego i daleka od oszczędności, niera- 
cjonalna i rozrzutna gospodarka tym surowcem każe nam już dziś rozwinąć 
projekt powołania do życia i stopniowej rozbudowy Instytutu Badawczego 
Technologii Drewna. 

Prace projektowanego [Instytutu powinny iść w czterech kierunkach, 
Pierwszy kierunek, to biologiczne badanie drewna, którego celem i zada. 
niem jest logiczne powiązanie technicznych własności dręwna - poszczegól. 
nych gatunków z czynnikami biograficznymi a więc z czynnikami wrodzo. 
nymi, natury genetycznej, oraz zewnętrznymi warunkami wzrostu i bytowa- 
nia. Znajomość tych momentów pozwoli nam na celowe zużytkowanie już 
istniejących drzewostanów; oraz na wywarcie wpływu na ukształtowanie 
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nowe zakładanych i: pielęgnowanych drzewostanów w kierunku: uzyskania 

możliwie dużej ilości drewna о wysokich cechach technicznych, z .uprzywile- 
jowaniem najbardziej przez nas pożądanych gatunków. W dalszym ciągu 
na drodze bioiogicznego badania drewna szukać będziemy rozwiązania sze» 
regu zagadnień z zakresu technicznych własności drewna, szukając iogicz- 
nego powiązania między skutkiem i powodującą go przyczyną. 

Drugi kierunek stanowi grupa fizycznych i mechanicznych własności 

drewna oraz badanie metod mechanicznej obróbki drewna. Badania te da- 
dzą nam konkretny pogląd na istotną wartość techniczną poszczególnych 
gatunków naszych drzew z ich poszczególnych stanowisk i dadzą niezbędny 
material wyjściowy dla opracowania norm. Badanie nad obróbką drewna 
uniożiiwi stopniowe wprowadzenie w życie coraz bardziej celowych i oszczę. 
dnych metod pracy. 

Trzeci kierunek, to stosowanie materiałów zastępczych jak np. żelazo. 
betonowych podkiadów kolejowych, słupów teletechnicznych i elementów 
górniczych, ograniczenie drewna w budownictwie i w innych dziedzinach za- 
stosowania. 

Czwarty zasadniczy kierunek, to techniczne badanie drewna w celu wy- 
jaśnienia jego budowy chemicznej i opracowania racjonalnych metod prze. 
robki, 1a dziedzina nia przed sobą daleko idące możliwości rozwoju.i udo- 
skonalenia stosownych w chwili obecnej metod pracy. 

Szkic organizacyjny Instytutu Badawczego Technologii Drewna powi. 
nien okejmować w przybliżeniu następujące działy i grupy zagadnień. 

I. Oddział Osólny. 

|) Opracowywanie literatury i patentów. 2) Wydawnictwa Naukowe. 
3) Biblioteka. 4) Pracownia fotcgraficzna i kinematograficzna. 2) Biuro pro- 
jektów i pracownia graficzna. 

II. Oddział Biologicznego Badania Drewna. 

|) Dział morfologii i mikrografiki (struktura drewna, mikrofotografia 
i renigenografia). 2) Dział anatomii drewna. 3) Dział roślinnych szkodni- 
ków drewna. 4) Dział zwierzęcych szkodników drewna. 5) Muzeum okazów 
i wad drewna. 

IL. Oddział Mechanicznej Technologii Drewna. 

1) Dział opracowywania literatury i patentów. 2) Dział fizycznych wła.. 
sności drewna. 3) Dział mechanicznych własności drewna. 4) Dział pro. 
dukcji i wstębnej obróbki drewna. 5) Dział hydrotermicznej obróbki dre. 
wna. 6) Dział badania skrzyń i opakcwań. /) Dział oszczędnościowych me. 
tod produkcji. 8) Dział obrabiarek drewna i narzędzi. 9) Dział wykońy.. 
wania i ekspertyz. | - | 

IV. Oddział Płyt Klejonych i Drewna Ulepszonego. 
1) Dział fornierów i sklejek. 2) Dział dręwna ulepszonego i mas pla. 

stycznych. 3) Dział płyt spilśnionych. | | | 
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V. Oddział. Konserwacji drewna. 

1) Dział konserwacji i utrwalania drewna. 2) Dział nasycania drewna. 

3) Dział suszenia drewna (suszenie naturalne i sztuczne) - 

V1L Oddział Zagadnień Transporiowyca. 

|) Dział transportu drewna. 2) Dział przeładunku drewna i transpor. 

'tów fabrycznych. 

VII. Oddział Chemicznej Technologu Drewna. 

|) Dział opracowywania literatury i patentów. 2) Dział wykonywania 

ekspertyz. 3) Dział chemii analitycznej, nieorgan.cznej i organicznej. 4) Dział 

przemysłu celulozowo-papierr'czego oraz przemysłów pcchodnych. 25) Dział 

hydrolizy (zcukrzania) drewna. 6) Dział zwęglania drewna (sucha desty- 

lacja). /) Dział przeróbki żywicy. 8) Dział produkcji garbników. 

VIII. Oddział Materiałów Zastępczych. 

|) Dział materiałów zastępczych. 

IX. Oddział Zagadnień energetycznych. 

|) Dział zagadnień energetycznych przemysłu drzewnego. 2) Dział zga- 

zowywania drewna, 

X. Oddział Badania Metod Pracy. 2 

1) Dział higieny i bezpieczeństwa pracy. 2) Dział naukowej organizacji 

pracy i zarządu. 3) Dział normalizacji narzędzi. 4) Dział racjonalizacji pro- 

dukcji. 

XI. Oddział Organizacji Zakładów Przemysłowych. 

1) Dział projektowania i organizacji zakładów przemysłu drzewnego. 

XII. Oddział Polityki Drzewnej. 
1) Dział polityki drzewnej i historii drzewnictwa. 2) Dział planowania 

przemysłu drzewnego. 3) Dział normalizacji drewna. 4) Dział zagadnień 

społeczno-politycznych. 
Jest rzeczą jasną, że tego rodzaju instytutu nie mcżna doraźnie powo» 

łać do życia i w pełnym zakresie odrazu uruchomić. Powinien ón powsta. 

wać i rozwijać się stopniowo, w miarę hierarchii potrzeb na pewnych odcin- 

kach badawczych i dopływu, dostatecznie wyszkolonych sił naukowych. 

w oparciu o rozwijający się Oddział Technologii Drewna i istniejące już po- 

krewne Instytuty badawcze, jak Instytut Badawczy Leśnictwa, 'Instytut Ba. 

dawczy Budownictwa, Laboratorium Badawcze Ministerstwa Komunikacji, 
Instytut Badawczy Papiernictwa i inne. Zaczątek organizacyjny takiego in- 

stytutu powinien jednak powstać możliwie rychło. "=, 

Z kolei rzeczy nasuwają się pytania, czy ten zakres pracy badawczej nie 
może znaleźć miejsca w istniejącym już Instytucie Badawczym Leśnictwa, 
a dalej czy potrzeba takiego Instytutu jest istotnie tak aktualna i uzasad. 
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niona, by kwestię tę poruszyć w dzisiejszych niełatwych warunkach gospó 
darczych —-o ile zaś.tak, te kto i z jakich funduszów powinien go finansowóć, 

Pierwsze zagadnienie zostało zadecydowane negatywnie ńa konferencji - 
organizacyjnej Instytutu Badawczego leśnictwa odbytej w marcu 1945: +. 
w Krakowie pod przewodnictwem Naczelnego Dyrektora Lasów Państwo- 
wych Żemisa. Decyzję tę oparto na dwóch motywach: 1) Instytut Badaw. 

czy Leśnictwa obejmujący całokształt zagadnień: leśnych i drzewnych wy» 

kazywałby zbyt dużą rozpiętość kierunków badawczych, co. odbiłoby się 
ujemnie na jego pracy, 2) w naukowo badawczych zagadnieniach Leśnictwa 
zainteresowane jest w pierwszym rzędzie Ministerstwo lLeśnictwa, jako czyn- 

nik realizujący w praktyce naukowe zdobycze i osiągnięcia Instytutu. W praw 
cach natomiast [Instytutu Badawczego lechnologii IDrewna zainteresowane 
są obok Ministerstwa Leśnictwa także inne Ministerstwa i Resorty, po. 
winny więc one solidarnie ponosić ciężar finansowania, w stosunku propot- 
cjonalnym do swoich zainteresowań i korzyści. 

Co do aktualności stworzenia takiej placówki badawczej, odpowiedzieć 
należy bez wahania, że uruchomić ją należy możliwie szybko. Przemawia za 
tym szereg istotnych faktów, Jesteśmy jednym z nielicznych krajów kul- 
turalnych, które dotychczas instytutu takiego nie posiadają. Pozostaliśmy 
o 36 lat w tyle za Stanami Zjednoczonymi A. P. — jeśli zaś porównamy 
aiecgraniczone niema] sumy, którymi tamtejsze Laboratorium Produktów 
Drzewnych może dysponować oraz amerykańskie tempo pracy, to dzielący 
nas dystans staje się jeszcze bardziej jaskrawy a dystans ten musimy mimo 
wszystko nadrobić. Najbardziej jednak przekonywującym, najbardziej kon. 
kretnym i istotnym jest argument, że drewno jest surowcem, którego brak 
i deficyt już odczuwamy i odczuwać będziemy z każdym dniem coraz sil- 
niej, a mimo to dysponujemy nim w sposób rozrzutny i niegospodarczy. 
Słuszność tego twierdzenia poprzeć mogą przykłady. | | 

Przemysł węglowy wykazuje w swoich zestawieniach i sprawozdaniach, 
że niedobór drewna kopalnianego na przestrzeni lat 1946 do 1950 r. wyż 
niesie ok. 1.400.000 m” drewna kopalnianego okrągłego i ok. 810.000 m* 
tarcicy, co w przerachowaniu na drewno okrągłe daje łączny niedobór 
w wysokości około 2,250.000 m. Możliwości pokrycia tego niedoboru wi» 
dzi przemysł węglowy w imporcie drewna kopalnianego z zagranicy, pro- 
ponując przy tym, by do dyspozycji kopalni oddać krajowe drewno świer- 
kowe, zużywane dotychczas przez przemysł celulozowy, import zaś drewna 
świerkowego przerzucić na przemysł celulozowy. Jako uzasadnienie projektu 
podaje się, że drewno importowane będzie 2.5 do 3 razy droższę od drewna 
krajowego, co przy wysokiej wartości produktu końcowego stanowić będzie 
mniejsze obciążenie dla przemysłu papierniczego, niż dla przemysłu węglo- 
wego. A więc w istocie rzeczy przyjmuje się tylko jedną drogę wyjścia: im- 
port, a związane z tym rozważania ogranicza się do zagadnienia, kto ma po. 
nieść ciężar i koszty tego importu. Nie bierze się natomiast pod uwagę, że 
„drogą ścisłych studiów i badań możnaby zastosować pewne oszczędności co 
do ilości, jakości i okresu pracy drewna kopalnianego, że w Anglii i Niem. 
czech stosuje się nasycanie części drewna kopalnianego celem przedłużenia 
okresu pracy, czego u nas się nie stosuje. Na tej drodze możnaby osiągnąć 
pewne oszczędności, a tym samym zmniejszyć pozycję niedoboru. Przyczy- 
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niłoby się do tego także opracowanie norm dla drewna kopalnianego, których 

dótychczas nie posiadamy. | 

- * Przemysł celulozowy w krajach skandynawskich i w zachodniej Europie 

operuje wyłącznie drewnem w całych dłużycach, które koruje się mechani. 

cznie na miejscu w fabrykach, a następnie przerabia się całe diuzyce na 

strużkę. Nasz przemysł celulozowy, ze względu na stosowanie innych maszyn, 

żąda dostawy drewna w okorowanych i oczyszczonych z kory i łyka wałkach 

l m długości, Wiąże się z tym szereg kosztownych momentów ujemnych, 

a więc: 1) Konieczność ręcznego przecinania dłużycy na wałki i ręcznego 

korowania w lesie. Robocizna ręczna jest wielokrotnie droższa od robocizny 

maszynowej w fabryce, poza tym wchodzi w grę trudność pozyskania robot. 

nika w lesie. 2) Kora w lesie stanowi bezwartościowe odpady i zanieczyszcza 

las, w fabryce może być zużytkowana, choćby jako materiał opałowy. 3) Za- 

ładowanie i transport dłużyc kalkuluje się taniej, niż wałków, straty wskutek 

kradzieży są znacznie mniejsze. Zagadnienia powyższe wymagają naukowego 

i praktycznego rozpracowania. 

Z chwilą pełnego uruchomienia naszego przemysłu celulozowego zary- 

sowuje się niedobór ok. 300.000 mp. papierówki świerkowej rocznie. W zwią- 

zku z tym bierze się pod rozwagę budowę fabryk celulozy opartych na sło- 

mie. Równolegle z tym należałoby rozpocząć wspólnie z Instytutem Badaw- 

czym Leśnictwa — prace doświadczalne nad uprawą szybko rosnących ga- 

tunków topoli, które prowadzone w kolei rębności obracającej się w grani- 

cach | do 10 lat stworzyć mogą dodatkowe podstawy surowcowe dla prze- 

mysłu celulozowego. Według doświadczeń niemieckich przy 10-cio letniej 

kolei rębności produkcja masy drzewnej z | ha wynosi 53 tony. 

- Bardzo pilnym zagadnieniem jest uruchomienie nasycenia podkładów 

kolejowych środkami przeciwgnilnymi i związanych z tym prac doświadcza!- 

nych i kontrolnych. W ramach możliwości należałoby wypracować metody 

ochronne dla wbudowanych już wielu tysięcy podkładów kolejowych w sta. 

nie nienasyconym, gdyż w przeciwnym razie podkłady te trzeba będzie wy. 

mienić w przeciągu kilku lat. To samo dotyczy wielu tysięcy słupów teletech- 

nicznych wbudowanych w terenie w stanie nieutrwalonym, a co gorsze w sta- 

nie surowym, bez należytego przeschnięcia. Drogą zastosowania odpowied. 

nich bandażowych, dyfuzyjnych metod nasycania możnaby je zabezpieczyć 

przynajmniej w najbardziej zagrożonych punktach, to jest na poziomie zieial 

i w czubie, i w ten sposób przedłużyć ich okres pracy. 

Wobec braku suszarń stosuje się w odbudowie kraju i w odbudowie War- 

szawy drewno nadmiernie wilgotne, w wielu wypadkach zupełnie surowe. Na. 

stępsiwem tego będzie nagminne występowanie grzyba domowego. 

Produkcja skrzyń i opakowań odbywa się u nas na podstawie dowolnie 

przyjętych założeń — w krajach anglosaskich i w Związku Sowieckim na 

podstawie szczegółowo przepracowanych i doświadczalnie zbadanych sche- 

matów konstrukcyjnych. Przy masowej produkcji każdy mm. zaoszczędzony 

na grubości i każdy cm. zaoszczędzony na szerokości, drogą stosowaia de- 
sek wąskich w miejsce desek szerokich. stanowi poważną pozycję kalkula. 

cyjną. 
Roczne przetarcie drewna wynosiło w Polsce przed wojną ok. 4.000.000 

m* drewna okrągłego. Powstająca przy tym ilość trocin wynosiła przecię- 
tnie ok. 16% czyli ok. 640.000 m* drewra zamieniało się w niskowartościo- 
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'wóć, niekiedy kłopotliwe odpady. Do przetarcia stosowano piły 6 przeciętnej 
grubości 2.2 mm. W wypadku przestawienia na piły cieńsze, o przeciętnej 
grubości 2.0 mm. co byłoby wykonalne, osiągnęłoby się oszczędność na 
trocinach w wysokości 10% czyli 64.000 m* drewna okrągłego. Ta jedna 
oszczędność może pokryć koszty utrzymania Instytutu. „Badawczego Techno. 
logii Drewna. A 

Na tle przytoczonych przykładów nasuwa się samorzutnie odpowiedź 
na pytanie dotyczące momentów finansowych. Koszty zorganizowania i utrzy.. 
mania Insiytutu powinny pokryć solidarnie wszystkie zainteresowane Minis-_ 
terstwa i galęzie przemysłu. Z chwilą ukończenia wstępnych prac orgańizacyj- 
nych Instytut będzie mógł sam pokryć część kosztów swego utrzymahia, z do- 
chodów własnych za wykonywane ekspertyzy i orzeczenia. Z punktu widze- 
nia gospodarstwa narodowego duży nawet koszt uruchomienia Instytutu zo. 
stanie w bardzo krótkim czasie umorzony drogą daleko idących oszczędności 

1 korzyści w poszczególnych dziedzinach życia gospodarczego. ! | 
Po pierwszej wojnie światowej od 1914 do 1918 roku zaznaczył się da. 

leko idący przeskok w usprawnianiu i zmodernizowaniu przemysłu drzew- 
nego. Pojawiły się wysokosprawne obrabiarki ze zmechanizowanym transpor. 

ten: surowca i wypariy przeaawnione, nierentowne maszyny, przystąpiono 
do przebudowy przestarzałych zakładów, wprowadzając w nich system pracy 
ciągiej, dążono do żastąpienia wysiłku mięśni ludzkich pracą maszyny, zosta. 

wiając robotnikowi zadanie inteligentnego nadzoru nad pracującymi хезро- 

łami mechanizmów. jeszcze dalej poszła reorganizacja mechanicznej obróbki 

drewna w Ameryce, gdzie traki zastapiono niemal bez wyjątku piłami taśmo- 

wymi, dzięki ich karcz.ej precyzyjnej i oszczędnej w stosunku do surowca 
pracy. Freyczyny tych przemian szukać należy w zaistniałych w czasie wojny 
posiępach techniki w zakresię budowy obrabiarek i podwyższeniu zarobków 
robon:ka. Chcąc utrzymać rentowność zakiadu na popizednim poziomie na. 
leżaio zepewnić baraziej ekonomiczne wykorzysianie surowca i zastąpić 
drogą pracę rokoiniką tańszą pracą mechanizmu. 

isależy zaać scbie skrlawę, że po obecnej wojnie stoimy wobec daleko 

g.ę>.ej sięza,ącej przebudowy przemyslu drzewnego, że wobec dużych posię. 
pów w żasres.e cken.icznej technologii drewną sioimy dziś pod znakiem pre. 
cuxcj. skiejek, drewna uszlachętnionego, mas plastycznych i różnego rodzgju 
piyi, k.óie w n.ediugim czasie w dużej mierze wyprzeć mogą stosowaną dziś 
prraukcję tarcicy. U ile dotychczasowe przemiany w dziedzinie przeinysłu 

ur.ewntgoe m.aiy charąkter stcpniowej ewolucji, o tyle obecnie spodziewać 
s.ę naieży raczej raptownego przeskoku o charakterze rewolucji w tej dzie- 
dz.n.e przeńmysiu, iiiomenly te są możę najważniejszym czynnikiem przema- 
wiającym za utworzeniem odpowiednich ośrodków naukowa-badawezych i za 
wyszkoleniem zespolu odpowiednio przygotowanych ludzi, którzy mogliby 
sprostać pospiesznemu rozwojowi powojennej techniki. 

Rozpatrując zagadnienia leśne i drzewne postawić można tezę, że każdy 
kraj przechodzi w tej dziedzinie trzy etapy rozwojowe. W pierwszym etapie 
dysponuje nadmiarem lasów w stosunku do powierzchni uprawnej. Wskuw 
tek tego las traktowany jest jako element wrogi, który trzeba zniszczyć dtu- 
żym nakładem pracy, przy. pamócy siekiery i ognia, by zdobyć, przestrzenie 
pod .uprawę. roli. Za przykład takich stosunków moze. służyć . Brazylia. 
W miarę wzrostu załudnienia zaczyna się druga faza, w której zarysowuje się 
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dość .plynra równowaga między Jasem, 'a innymi rodzajami użytkowania 

(ziemi. Las w drodze racjonalnych lub nieracjonalnych wyrębów może jeszcze 

_.pokryć wewnętrzne zapotrzebowanie drewna i na skutek tegó potrzeby lasu 

-i drzewnictwa nie znajdują jeszcze należytej oceny w społeczeństwie. W tej 

fazie znajdowała się Polska przed 1939 r. W trzecim etapie możliwości pro- 

dukcyjne lasu zbliżają się do punktu krytycznego, lub też zarysowuje się nie. 

dobór i konieczność importu drewna. W tym stadium dopiero następuje na- 
wrot do lasu i w społeczeństwie przejawia się zrozumienie istotnych zagad. 

nień i potrzeb lasu i drzewnictwa. W tej fazie znajdowały 'się przed wojną 
Niemcy i Stany Zjednoczone A. P. 

Należy sobie w całej pełni zdać sprawę, Że o ile przed 1939 r. Polska 
znajdowała się w drugiej fazie, o tyle obecnie, wobec niedoboru drewna, 
tkwimy głęboko w trzeciej fazie rozwojowej. Najwyższy czas, by fakt ten 
należycie zrozumieć i ocenić i poświęcić zagadnieniom drewna należytą 
uwagę. 

Trzeba stwierdzić, że zagadnienia te znajdują coraz dalej idące zrozu- 
mienie zarówno w Sferach Rządzących jek i w Społeczeństwie. Konkretnym 
dowodem jest fakt powołania do życia w roku 1945 Ministerstwa leśnictwa 
oraz uruchomienia w ciągu roku akademickiego 1945/46, bez czekania na 
rozpoczęcie nowego roku akademickiego, Oddziału Technologii Drewna. Po- 
wyższe fekty każą nam przypuszczać, że i dalsze plany rozbudowy tej dzie.. 
dziny nauki zostaną stopniowo zrealizowane. 

Z.dajemy sobie sprawę z szeregu trudności związanych z urzeczywistn'e. 

niem tych planów, uważamy jednak, że jest obowiązkiem naszego Wydziału 
Leśnego zagadnienie to, mimo wszystkie trudności, podjąć i jasno postawić, 
Wierzymy, że projekt nasz zrealizujemy, gdyż jest on potrzebny i dobry. 
Wierzymy, że z sal wykładowych Oddziału Technologi Drewna wyjdzie 
zespół. dobrze przygotowanych sił praktycznych i naukowych, który dyna- 
mizmem swej młodości i zapału prżyczynią się do urzeczywistnienia projek» 
towanych zamierzeń. 

Summary 

Concerning research work in T-chnology of Lumber 

Lecture, given by Professor Dr. F. Krzysik Prorector of the College 
of Agriculture in Warsaw at the opening of the Department of Wood 
Technology on June 3 d 1946. 

| Wood became lately an increasingly wanted material and it is more 
difficult to replace it in varicus branches of industry. | 

Demant for lumber and its consumption surpasses norma] yearly gworth 
of timber. As a result a need for increased wood production arises through 
far reaching economy in industrial wood conversion and through limitation 
of using timber for fuel. 
| The problem of economical forest management is especially important 
in Paland. The forest area decreased to 6.700.000 ha. During the war over 
100 millions of cubic meters of lumber were cut out in this country and 
carried away. In this connection the rescurces of wood considerably decreased -and the necessity of lumber import to Poland’ is not excluded. 
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The fact of creation of a new Ministry of. Forestry 7 in this country proves 
that the difficult situation is properly appreciated. 

With a purpose of working. out better methods. of wood utilization as 
raw materials in industry a separate Department of Wood Technology was 
established in 1946 at the College of Agriculture in Warsaw its aim being 
the preparation of well trained specialists for wood industry. — : Creation of 
a Research Institute of Wood Technology, based upon examples of best 
foreign institutes like Forest Products Laboratory in Madison, Forest 
Products Laboratory in Princess Risborough and laboratiories and institutes 
in U. S. 5. R. should be the next step forward. m 

Such an Institute should have following departments: | 
1) General Dept, concerned with biblography, patents, library. editional 

section, office of projects, photogravhic and. cinematographic laboratory 
and other laboratories. 2) Dept. of biological wood investigation covering 
fields of morphology, mi¢rography and anatomy of wood, a division of wood 
diseases and wood pests and a museum of wood. 3) Dept. of Mechanical 
wood Technology embracing investigations of industrial properties of wood 
and problems of wood. 4) Veneer and Plywood Dept. 5) Wood preservation 
Dept. 6) Transport Dept. 7) Dept. of Chemical Wood Technology with 
a division of testing chemical properties of wood an a division of chemical 
uses of wood. 8) Dept. of substitute materials. 9) Dept. of energy problems. 
10) Dept. of working method investigations. 11): Dept. of industrial 
establishment organization. 12) Dept, of wood industry economics. | 

_ Such an Institute should be. organized as soon as possible.. It will hasten 
the process of applying appropriate methods in wood consumption and .it 
will contribute to the economizing of wood raw materials in industry. Besides 
it will prepare specialists, who will be able to keep pace with the quickly 
progressing technical developments in wood industry.


