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Problem impregnowania tarcicy w świetle osiągnięć 

i doświadczeń szwedzkich 

Проблема импрегнирования пиловочника в свете шведских достижений и опыта 

Problem of sawn-timber impregnation in the light 

of Swedish achievements and experience 

IMPREGNOWANIE DREWNA W LATACH 1900—1970 

We początkowym duże zasoby leśne jakimi dysponuje Szwecja 

nie stworzyły warunków sprzyjających rozwojowi metod konserwacji 

drewna. Z początkiem XX w. zabiegom impregnacyjnym poddawano głów- 

nie podkłady kolejowe i słupy teletechniczne, impregnowanie drewna bu- 

dowlanego nie miało początkowo znaczenia. 

W 1900 r. poddano nasycaniu 9 tys. m*; ilość ta wzrosła w 1920 r. do 

50 tys. m3, w 1953 r. osiągnęła szczytową wartość 450 tys. m”. Główny 

przedmiot zabiegów impregnacyjnych stanowiły do 1964 r. podkłady kole- 

jowe i słupy teletechniczne. Ogólną orientację w ilości impregnowanych 

materiałów umożliwiają wykresy ryc. 1i 2. 

Krzywe obrazujące impregnowanie drewna w latach 1950—1970 (ryc. 2) 

są wielowierzchołkowe i mają zawikłany przebieg. Jest to następstwo 

współdziałania wielu czynników. Jako najważniejsze z nich można wy- 
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mienić konieczność usunięcia zaniedbań z okresu wojny (zwiększona wy- 
miana zużytych podkładów kolejowych i słupów), wprowadzenie podkła- 
aów betonowych (10% ogólnej liczby podkładów) i dynamiczny wzrost 
ilości impregnowanej tarcicy. 

W dostępnej literaturze nie znaleziono liczb określających ilość impre- 
gnowanej tarcicy przed 1950 r. Można domniemywać, że ilość była po- 
czątkowo nieznaczna; stopniowy wzrost zaznaczył się prawdopodobnie 
w latach wojny (rozwój stosowania preparatów solowych). Zgodnie z wy- 
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kresem na ryc. 2 w 1950 r. ilość impregnowanej tarcicy wynosi 40 tys. m? 
i wykazuje stałą, coraz silniej zaznaczoną tendencję wzrostową. W 1965 r. 
ilość impregnowanej tarcicy (100 tys. m%) jest identyczna z ilością pod- 
dawanych nasyceniu podkładów i słupów i od tego czasu przejmuje rolę 
wiodącą. Jej udział wzrasta o 18—21 % rocznie. W 1969 r. jej ilość osiąga 
poziom 200 tys. m? i jest dwukrotnie wyższa od ilości nasyconych w tym 
roku podkładów i słupów. 

Momentem przełomowym w ewolucji zagadnienia był 1965 r. Od tego 
czasu problem utrwalania tarcicy ma w Szwecji dużo większe znaczenie 
(ilościowe i jakościowe) niż nasycanie podkladów i słupów. 

ŚRODKI IMPREGNACYJNE 

Do 1940 r. stosowano do nasycania niemal wyłącznie olej kreozotowy: 
preparaty solowe odgrywały nieznaczaą rolę. Przedmiotem impregnowania 
były głównie podkłady kolejowe i słupy teletechniczne. Rozwój zagadnie- 
nia oraz ilościowy udział kreozotu i preparatów solowych przedstawia 
ryc. 1. 

Szwecja nie dysponuje własnym kreozotem, a jego import w latach 

II wojny światowej i w latach bezpośrednio po wojnie ustał niemal zu- 

pełnie. Z konieczności musiano szeroko zastosować produkowane w kraju 

preparaty antyseptyczne, które w latach wojny stanowiły jedyne dostępne 
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srodki impregnacyjne. Ten stan rzeczy przeciagnal sie z powolnie narasta- 
jącymi zmianami do 1950 г. 

W latach wojny preparatom solowym przypadła w udziale dominująca | 
rola. Okres od 1947 r. do chwili obecnej to czas konkurencyjnego współ- 
działania kreozotu i preparatów solowych. W latach 1955—1960 zazna- 
czyła się jeszcze wiodąca rola kreozotu (konieczność zwiększonej wymiany 
podkładów i słupów); po 1960 r. uwydatnia się coraz silniej znaczenie pre- 
paratów solowych. 

Środek zastępujący niedostępny w czasie wojny olej kreozotowy sta- 
nowił preparat solowy Boliden BIS, którego składnikami były głównie 
ortoarsenian trójsodowy, siarczan cynku i dwuchromian sodu. W dzie- 
dzinie podkładów kolejowych w warunkach normalnych preparat ten nie 
mógł wytrzymać konkurencji z olejem kreozotowym, który mimo swo- 
istych cech ujemnych (ostra woń, występowanie oleju na zewnątrz i zja- 
wisko kłopotliwego plamienia) zapewniał lepsze elekty konserwacyjne. 
Natomiast w dziedzinie impregnowania tarcicy znalazł szerokie zastoso- 
wanie. 

W latach 1951—1955 wprowadzono dwa nowe preparaty — Boliden S 
1 Boliden S 25 — oparte na związkach cynku, chromu, miedzi i arsenu. 
Skład preparatu S 25 przedstawiał się następująco: 

pięciotlenek arsenu As,0; — 36,0% 
tlenek chromu CrO; — 23,0% 
tlenek cynku ZnO — 11,6% 
tlenek miedzi CuO — 3,9% 
woda НО — 25,5% 

Preparaty te są wolne od elektronów. Wprowadzone w drewno nie 
zwiększają przewodności elektycznej, w zetknięciu z metalami nie po- 
wodują korozji, w budownictwie wiejskim nie grożą zatruciem zwierząt. 
Były one prekursorami preparatu K 38, który zastąpił je i od chwili 
obecnej jest w Szwecji powszechnie stosowany. 

Jego skład chemiczny przedstawia się następująco: 

pięciotlenek arsenu As,O, — 34,0% 
tlenek chromu CrO, — 26,6% 
tlenek miedzi CuO — 148% 
woda H,O — 246% 

Pierwsze badania i próby związane z tym preparatem przeprowadzono 
z końcem lat 40. W myśl danych szwedzkich wykonane na dużą skalę 
badania laboratoryjne i testy polowe wykazały, że preparat ten skuteczniej 
chroni drewno przed rozkładem i daje lepsze wyniki niż sole typu BIS i S$. 

Preparat K 33 jest szeroko stosowany w Szwecji. W Polsce nie mógłby 
wejść w użycie ze względu na zawarte w nim związki arsenu, których 
nasze normy nie dopuszczają z uwagi na ich dużą toksyczność i zagrożenie 
środowiska. 

W 1969 r. ок. 13% (40 tys. m3) drewna zabezpieczono przy pomocy 
preparatu KP-Cuprinol. Środek ten stanowi mieszaninę dwóch soli do- 
starczanych w oddzielnych opakowaniach. Sól typu K jest solą miedziową, 

' W świetle najnowszych danych w 1973 r. w Szwecji poddano impregnacji 
ok. 380 tys. m? tarcicy. 
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sol typu P jest mieszaning soli sodowych wysoko chlorowych fenoli. 
Substancje te są mieszane przez użytkownika w czasie przygotowywania 
roztworu impregnacyjnego. 

Z innych środków używanych w Szwecji wymienić należy preparaty 
Celcure, Tanalith C i Wolmanit CB. Powyższe trzy preparaty pokrywają 
łącznie ok. 2% zapotrzebowania na preparaty impregnacyjne w Szwecji. 

ź przeprowadzonych rozważań i z analizy wykresu — ryc. 1. wynika, 
że rozwój impregnowania obejmuje w Szwecji trzy okresy: 

1. Lata 1900—1939; główny przedmiot impregnowania stanowiły pod- 
kłady kolejowe i słupy, głównym środkiem impregnacji był olej kreozo- 
towy. 

2. Lata 1940—1947; spowodowana wypadkami wojennymi dominacja 
preparatów solowych. 

3. Okres od. 1948 r. do chwili obecnej; znaczne nasilenie w stosowaniu 
kreozotu i preparatów solowych, przechodzące w 1965 r. w zdecydowaną 
przewagę ilościową preparatów solowych. 

Przesunięcie ilościowe stanowią następstwo podziału zabiegów impre- 
gnacyjnych na dwa odrębne zakresy działania. 

Pierwszy zakres działania stanowią podkłady kolejowe i (częściowo) 
słupy teletechniczne, gdzie dominującą rolę spełnia kreozot, zapewnia- 
jący większą efektywność impregnowania (dłuższy czas pracy). W przy- 
padku podkładów dużą rolę odgrywają również czynniki związane 
z eksploatacją nawierzchni. Większość linii kolejowych jest wyposażona 
w sygnalizację elektryczną wykorzystując szyny. Podkłady znajdują się 
pod działaniem pola elektrycznego, które w przypadku preparatów solo- 
wych wywołuje elektrolizę i powoduje przemieszczanie się składników 
impregnatu, a w ślad za tym szybki rozkład części podkładów o małym 
skupieniu związków antyseptycznych. 

Drugi zakres działania stanowi impregnowanie tarcicy, gdzie wymaga 
się preparatów bezwonnych, nie plamiących i nie wpływających ujemnie 
ną barwę drewna, co zapewnia wyłączność preparatom solowym. Ich zna- 
czenie rośnie w miarę wzrostu zainteresowania impregnowaną tarcicą. 

Począwszy od 1950 r. impregnacja tarcicy znajduje w Szwecji coraz 
większe zastosowanie. Złożyło się na to szereg przyczyn. Najważniejsze 
z nich to wzrost cen drewna, sprawnie działająca propaganda, szerokie 
udostępnienie dobrych preparatów i właściwie pojmowany rachunek eko- 
nomiczny. 

W 1970 r. udział kreozotu w zabiegach impregnacyjnych nie przekra- 
czał 20% ogólnej ilości impregnowanego drewna. Główny kierunek roz- 
woju stanowi impregnowanie tarcicy. 

Rosnące zainteresowanie problematyką ochrony środowiska każe spo- 
dziewać się istotnych przesunięć w strukturze stosowanych obecnie środ- 
ków impregnacyjnych. Ogniwa odpowiedzialne za ochronę zdrowia i śro- 
dowiska naturalnego będą żądać wycofania lub modyfikacji środków silnie 
toksycznych, a zwłaszcza zaniechania lub ograniczenia udziału związków 
arsenu, chlorowanych fenoli i chlorowanych węglowodorów. 

METODY NASYCANIA 

Nasycanie drewna przeprowadza się przy pomocy metod dostosowy- 
wanych do gatunku drewna (sosna, świerk, buk), rodzaju nasycanych 
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sortymentow (podklady kolejowe, stupy teletechniczne, tarcica budowlana) 
oraz stosowanych środków impregnacyjnych (olej kreozotowy, preparaty 
solowe). Są to najczęściej metody ciśnieniowe polegające na wtłaczaniu 
w przeschnięte drewno impregnatu pod ciśnieniem około 8 at, lub metody 
ciśnieniowo-próżniowe, polegające na przemiennym stosowaniu w auto- 
klawach impregnacyjnych podciśnienia (usuwanie z drewna powietrza lub 
nadmiar impregnatu) i nadciśnienia (wtłaczaniu impregnatu w drewno). 

W niezbyt dużym zakresie stosowane są metody dyfuzyjne. Do tego 
rodzaju metod nasycania dostępne są na rynku szwedzkim preparaty Im- 
prosol (mieszanina wodorotlenku potasu i wodorofluorku amonu z dodat- 
kiem substancji zwilżających) i Timbor. Poddawane nasyceniu drewno 
o wilgotności nie mniejszej niż 20% zanurza się na przeciąg 3—10 minut 
w wodnym roztworze preparatu o koncentracji 5—10%. Najczęściej sto- 
suje się proporcję 1 kg preparatu па 1 п? drewna. Penetracja fluorków 
w nasycane drewno przebiega intensywnie; zadowalające rozprowadzenie 
impregnatu w drewnie o dużych wymiarach osiąga się w ciągu 4 tygodni 
po wykonaniu zabiegu. Obydwa rodzaje impregnatów są łatwo wymy- 
walne. Dlatego nie stosuje się ich do nasycania drewna, które ma przeby- 
wać na wolnym powietrzu; w przypadku elementów konstrukcyjnych 
użytkowanych pod dachem zabezpieczenie drewna jest wystarczające. 

Metody dyfuzyjne, oparte na stosowaniu opasek i past dyfuzyjnych, 
stosuje się również do wtórnego zabezpieczania wbudowanych w terenie 
słupów teletechnicznych zagrożonych zgnilizną. W celu usprawnienia sto- 
sowanych dotychczas metod prowadzi się w Szwecji badania nad zabezpie- 
czaniem użytkowanych słupów za pomocą czynników biologicznych, przez 
wprowadzenie do past dyfuzyjnych mikroorganizmów dobrze wnikających 
w drewno, a antagonistycznych w stosunku do grzybów powodujących 
zgniliznę. 

W odniesieniu do tarcicy można przeprowadzić zabiegi impregnacyjne 
stosując zanurzanie drewna w roztworach lub nanoszenie impregnatu pędz- 
lem. Stosowanie prymitywnych metod zabezpieczania jest droższe od me- 
tod przemysłowych, a daje gorsze wyniki. Z tego względu zakres stoso- 
wania jest nieznaczny. 

BARWNE IMPREGNOWANIE TARCICY 

Architekci i budownictwo szwedzkie domagało się od dawna dostaw 
tarcicy nasyconej środkami przeciwgnilnymi i zabarwionej na atrakcyjny 
kolor. W związku z tym w 1930 r. zapoczątkowano badania nad stwo- 
rzeniem metody umożliwiającej: 

1) nasycanie drewna antyseptykami zabezpieczającymi drewno przed 
zniszczeniem biologicznym (zagrzybienie, zgnilizna, owady), 

2) wysuszenie drewna, 
3) zmniejszenie higroskopijności i skłonności do pękania, 
4) uzyskanie ciekawych efektów barwnych o dużej trwałości. 
Prace badawcze i opracowanie technologii trwały około 30 lat. 
W 1960 r. zapoczątkowano produkcję w skali półtechnicznej, w 1972 r. 

uruchomiono prototypowy zakład o zdolności przerobowej 6000 m? nasy- 
canego drewna rocznie przy pracy dwuzmianowej. Nowa metoda utrwala- 
nia i barwienia drewna jest wdrażana w Szwecji i oferowana na eksport 
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pod nazwą „Royal Process”. Można ją stosować w odniesieniu do tarcicy 
przeznaczonej na opierzenia budynków, ogrodzenia i sprzęty ogrodowe, 
a zwłaszcza w odniesieniu do stolarki budowlanej. 

Proces technologiczny obejmuje trzy główne ogniwa: 1) nasycanie 
drewna, 2) wysuszenie nasyconego drewna, 3) barwienie drewna. 

Środek impregnacyjny stanowi preparat określany symbolem „KP”, 
stanowiący mieszaninę siarczanu miedzi i wysoko chlorowanych fenoli. 
Preparat ten wprowadza się w postaci 5% roztworu wodnego do auto- 
klawu, zawierającego 8—9 m? drewna. Proces nasycania trwa 30—90 mi- 
nut, zależnie od wymiarów drewna; stopniowo podwyższane ciśnienie 
osiąga w końcowej fazie procesu 8 at. Nasycane drewno wchłania (zależ- 

nie od udziału bielu) do 300 1 roztworu na 1 m$. W celu usunięcia nad- 

miaru impregnatu stosuje się podciśnienie, dzięki czemu poziom nasycenia 
obżniża się do 150 l/m*%. Nadmiar impregnatu odprowadza się z auto- 
klawu; na tym kończy się faza nasycenia. 

W drugiej fazie procesu wypompowuje się z autoklawu 90% powietrza. 

po czym wprowadza się olej zawierający środki hydrofobowe i barwiący 

pigment. Olej ma spełniać rolę 1) medium suszącego, 2) czynnika zwięk- 

szającego wodoodporność, 3) czynnika barwiącego; skład oleju stanowi 
zastrzeżoną patentem tajemnicę producenta. Temperaturę oleju podnosi 

się do poziomu 80—90 C. W warunkach podciśnienia i podwyższonej tem- 

peratury następuje intensywne odparowanie zawartej w drewnie wody; 
związany z tym proces suszenia trwa około 4 godzin. W miarę ubytku 
wody zawarte w drewnie składniki preparatu „„KP” rozmieszczają się rów- 

nomiernie w drewnie, olej wnika w drewno na głębokość 1—3 mm, a bar- 

wniki na głębokość 0,2—1,5 mm. Po skończeniu zabiegu i wyprowadzeniu 

wsadu z autoklawu olej wysycha i tworzy na powierzchni drewna po- 
włokę utrudniającą wymianę wilgoci między drewnem a otaczającym 

powietrzem. 
Zabiegom składającym się na „Royal Process” poddaje się wykończone 

elementy stolarki budowlanej; ich montaż przeprowadza się po ukończe- 

niu procesu impregnowania. W zakresie ciemnych barw i odcieni dobór 

barwy jest dowolny; nie można natomiast uzyskać kolorów jasnych, gdyż 

nasycone drewno przedstawia jasnobrązowe tło. 
Dotychczasowe metody lakierowania stolarki budowlanej polegają na 

tworzeniu zewnętrznej powłoki, którą trzeba odnawiać co 6 lat. Testy 
przeprowadzone metodą przyspieszonego starzenia wykazały, że drewno 

barwione metodą „Royal nie wymaga zabiegów konserwacyjnych przez 

10—15 lat, co stwarza istotne skutki ekonomiczne. Metoda „Royal” jest 

w ujęciu kompleksowym (koszty produkcji i konserwacji) wydatnie tań- 
sza od metod tradycyjnych. 

Zjednoczenie Przemysłu Stolarki Budowlanej prowadzi rozważania na 
temat celowości zastosowania podobnych metod utrwalania i barwienia 
w naszym przemyśle. 

PROBLEM IMPREGNOWANIA TARCICY W POLSCE 

W Polsce nie wykonuje się dotychczas utrwalania tarcicy przy zasto- 

sowaniu metod przemysłowych. W budownictwie stosuje się tarcicę nie 

poddaną zabiegom zabezpieczającym lub zabiegi impregnacyjne wykonuje 
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użytkownik, w sposób doraźny na miejscu budowy. Producentem prepa- 
газом impregnacyjnych są Zjednoczone Zespoły Gospodarcze INCO 
w Warszawie. Ilość impregnowanych w ten sposób materiałów drzewnych 
jest trudna do określenia, a przeprowadzanie zabiegów ma charakter pry- 
mitywny. 

Punkt wyjściowy do rozważań na temat celowości wdrożenia metod 
przemysłowych mogą stanowić liczby obrazujące rozwój impregnowania 
tarcicy w krajach skandynawskich (ryc. 3). 
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Z analizy wykresu wynika, że bogate w drewno kraje skandynawskie 

wykazują duże zainteresowanie problemem, realizując w praktyce zasadę 
oszczędzania i racjonalnego stosowania drewna. Przodujące miejsce zaj- 
muje Szwecja, gdzie ilość impregnowanej tarcicy wzrosła w latach 
1960—1969 czterokrotnie, wykazując stromo zarysowaną tendencję dal- 
szego wzrostu. 

Kierunki rozwoju budownictwa w Polsce narzucają konieczność rewizji 
dotychczasowych poglądów. W ciągu najbliższych miesięcy zostaną uru- 
chomione Zakłady Wielkowymiarowych Konstrukcji Drzewnych w Cier- 
picach koło Torunia oraz Zakłady Stolarki Budowlanej w Ciechanowie, 
nastawione na produkcję prefabrykowanych obiektów budowlanych 
z drewna i materiałów drewnopochodnych; budowa dalszych zakładów 
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znajduje się w sferze projektów. W tych warunkach drewno staje w sze- 
regu podstawowych materiałów budowlanych, a racjonalne zwiększanie 
jego trwałości staje się nieodpartą potrzebą. Zwiększone zużycie drewna 
w budownictwie trzeba równoważyć wydłużeniem trwałości prefabryko- 
wanych elementów przez profilaktyczne zabiegi konserwacyjne. Impreg- 
nowanie drewna przy zastosowaniu metod przemysłowych powinno ode- 
grać dużą rolę w rozwoju budownictwa, zwłaszcza na odcinku indy- 
widualnego i uspołecznionego budownictwa wiejskiego. 

Szerokie stosowanie drewna w budownictwie stało się faktem, który 
uwydatni się w ciągu najbliższych lat. W związku z tym zachodzi po- 
trzeba rozmieszczenia oddziałów impregnowania tarcicy w istniejących 
i budowanych kombinatach przemysłu tartacznego. Przykładowo można 
wymienić Bieszczadzkie Zakłady Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi i kom- 
binat drzewny budowany w Ustianowej, które powinny zapewnić dopływ 
impregnowanych elementów budowlanych w regionie bieszczadzkim. Ana- 
logiczne ośrodki impregnowania tarcicy powinny być rozmieszczone w in- 
nych regionach, w celowo wybranych zespołach przemysłu drzewnego. 

Czynniki techniczne i ekonomiczne stanowią podłoże szerokiego stoso- 
wania impregnowanej tarcicy w krajach skandynawskich. Impregnowanie 
tarcicy jest zabiegiem drogim; jego koszty równoważy wydatne zwięk- 
szenie trwałości i walorów estetycznych tarcicy impregnowanej. Powyż- 
szy pogląd znalazł potwierdzenie w życiu praktycznym. Swiadczy o tym 
fakt, że ilość poddawanej impregnowaniu tarcicy wzrosła w Szwecji w la- 
tach 1960—1969 czterokrotnie, z 50 tys. m* do 200 tys. m* rocznie, osią- 
gając w 1973 r. poziom 380 tys. m». 

W bogatej w drewno Szwecji impregnowanie tarcicy stało się zjawi- 
skiem powszechnym. Życie gospodarcze biegnie w Polsce w warunkach 
dotkliwego niedoboru drewna. Wynika stąd wniosek o celowości zdecydo- 
wanego wkroczenia w problematykę impregnowania tarcicy. 

Z Instytutu Technologii Drzewnictwa 
Akademii Rolniczej w Warszawie 

Краткое содержание 

Развитие импрегнирования древесины в Швеции иллюстрируют следующие цифры: 

|) 1900 г. — 9.000 m3, 2) 1920 r. — 50.000 мз, 3) 1953 г. — 450.000 мз, 4) в настоящее 

время — около 510.000 мз ежегодно. 

В 1900—1939 годах импрегнировались главным образом железнодорожные шпалы 

и столбы; для насыщения почти исключительно применялся креозот. 

Во время войны прекратился импорт креозота. Креозот заменили препаратом 

Болиден БИС, а состав которого входили соединения арсена, хрома и цинка. 

В 1951—1955 годах были введены лучшие в применении пропитывающие вещества 

Болиден С и Болиден С 95. В настоящее время повсеместно применяется пропиты- 

вающее вещество К 33, в состав которого входят соедичения арсена, хрома и мели. 

В послевоенный период для импрегнирования шпал и столбов снова применялся 

креозот. Участие креозота в пропитывании древесины равняется 20%, на сольные 

препараты приходится 80%. Применяются они главным образом для пропитывания 

пиловочника. Количество насыщаемого пиловочника возросло с 50.000 мз в 1960 r., 

до 380.000 мз в 1973 г. 
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Новостью в импрегнировании древесины является Ройяль Процесс. При приме-, 
нении вакуум-напорного ‘метода в одной операции заключается импрегнирование, 
сушка и окраска пиловочника и строительной древесины. 

В ближайшее время возрастет в Польше применение древесины в строительстве 
и крупноразмерных деревянных конструкциях. В связи © этим, необходимым является 
введение импрегнирования пиловочника. 

Summary 

Increase in wood impregnation in Sweden is illustrated by the following num- 
bers: 1) 1900 — 9,000 m», 2) 1920 — 50,000 m3, 3) 1953 — 450,000 m, 4) at present — 
са 510,000 m?*? per annum. 

During 1900—1939 mainly sleepers and posts have been impregnated and creo. 
sote has been used almost exclusively for impregnation. 

Creosote import ceased during the war. It was substituted by the preparation 
Boliden BIS, having in its composition arsenic, chromium, and zine compounds. 
Better in use impregnants Boliden S and Boliden S 25, were introduced during 
years of 1951—1955. At present the impregnant K_ 33, having in its composition 
arsenic, chromium, and copper compounds, is in a common use. 

After the war creosote was used again in the impregnation of sleepers and 
posts. The proportion of creosote in wood impregnation amounts to 20%, to salt 
preparations fall 80%. The latter are used mainly in sawn-timber impregnation. 
The quantity of impregnated sawn-timber increased from 50,000 m3 in 1960 up to 
380,000 m? in 1973. 

Royal Process constitutes a novelty in wood impregnation. Impregnation, drying, 
and dyeing of sawn-timber and construction joinery is done in one operation with 
the use of pressure — vacuum method. 

The use of wood in construction and big-dimensional wooden elements will 
increase in Poland in the nearest future. In this connection the introduction of 
sawn-timber impregnation seems indispensable. 
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