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ZBIGNIEW LAUROW 

Zastosowanie siły ssącej korony do suszenia drewna 

Применение сосущей силы кроны для сушки древесины 

Wood drying by Making Use of the Sucking Capability 
of the Tree Crown 

ozyskanie drewna jest jedną z najważniejszych czynności w gospo- 

darstwie leśnym. W trakcie jej trwania oraz w okresie późniejszym 

leśnik musi zwracać uwagę na utrzymanie cech jakościowych drewna. 

Utrzymanie tych cech uzyskuje się między innymi, przez przesuszanie 

drewna na zrębie i na składnicach. Mimo to, jak wykazały między in- 

nymi badania Zakładu Użytkowania Lasu SGGW, biel drewna sosno- 

wego w chwili wywozu ma wilgotność przekraczającą 100'/. zakłady 

przemysłowe, do których jest ono dostarczane, zwykle nie są w stanie 

natychmiast w całości go przerobić; przeleguje więc ono na składnicach 

aż do ciepłych miesięcy. W ciągu tego okresu mogą łatwo powstać 

wtórne wady drewna. 
Wysoka wilgotność wywożonego drewna powoduje zmniejszenie efek- 

tywności ekonomicznej środków transportowych. Charakteryzuje to 

tab. 1. W przypadku przewozu drewna świerkowego na wodę przypada 

prawie połowa ładunku. 

  

P 

Tabela 1 

Porównanie ładunków drewna świeżego i powietrzno-suchego przewożonego 

pojazdem o ładowności 5 t (opracowano na podstawie danych z „Nauki o drewnie* 

  

  

  

      

      

  

S. Wanina) 

Ładunek drewna w m” o, 
Rodzaj —— — | Ciężar wody w kg 

świeżego | powietrzno-suchego 

Sosna 5,78 9,62 2 000 

Świerk 6,29 | 11,01 2 200 
Jodta 6,05 | 10,61 2 200 
Buk 5,17 7,03 1 300 

Grab 5,06 6,70 1 200 

Brzoza 5,68 7,70 1 300 

Osika 6,57 9,80 1 600 

Olcha 6,05 9,27 1 700 

Wiąz 5,38 7,26 1 300 

Dąb 4,90 6,58 1 300       
Uwaga: w ostatniej rubryce podano ilość wody zbędnie przewożonej podczas 

transportu drewna świeżego. 
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Wilgotność drewna posiada również duże znaczenie podczas spławu. 

Tylko nieliczne gatunki, których ciężar właściwy w stanie świeżym Jes! 

znacznie niższy od ciężaru właściwego wody, mogą być w ten sposób 

transportowane. Do większości naszych gatunków można spław stosować 

dopiero po znacznym podsuszeniu drewna i zabezpieczeniu go przed na- 

siąkaniem. Długotrwałe jednak składowanie drewna w lesie test sprzecz- 

ne z zasadami racjonalnej gospodarki. 
Idealnym wyjściem z tej sytuacji byłoby pozyskanie drewna Juz 

podsuszonego, lub intensywne przesuszenie go po ścince. Problemem 

tym zajmowało się od dłuższego czasu wielu badaczy; nie można jednak 

twierdzić, że został on rozwiązany. Na pierwsze miejsce w badaniach 

wysunęły się dwa kraje: Niemcy i ZSRR. W Poisce na ten temat mamy 

również dwie ukończone prace, z których tylko jedna została opu- 

blikowana. | 

W swoich badaniach wszyscy pracujący nad tym zagadnieniem 
pragnęli wykorzystać zjawisko transpiracji i powodowaną przez nie 
siłę ssącą korony. Przy zakładaniu doświadczenia opierano sie na naste- 
pującym założeniu. U gatunków  twardzielowych wodę przewodzi 
wyłącznie biel. Twardziel u niektórych gatunków (dąb) w procesie prze- 
wodzenia wody ma pewne znaczenie jako jej rezerwuar (1), lecz nie 
przewodzi jej w kierunku pionowym. U gatunków bielastych zdolność 
przewodzenia posiada cały pień. Po przecięciu przewodzącej wodę części 
pnia, przy równoczesnym zachowaniu całości aparatu transpiracyjnego, 
należałoby się spodziewać szybkiego przesychania drewna. Potwierdza 

tę hipotezę fakt, że drzewo wyparowuje w ciągu doby znaczną ilość 
wody (2, 3). 

Zależnie od typu przeprowadzonych zabiegów, dotychczasowe do- 
świadczenia można podzielić na następujące grupy: 

1) podsuszanie przez obrączkowanie drzew na pniu, 
2) podsuszanie przez podcinanie pni, 
3) podsuszanie przez ścinanie drzew i pozostawienie ich w lesie wraz 

z koroną, 

4) podsuszanie i jednoczesne uszlachetnianie drewna za pomocą środ- 
ków chemicznych. 

Próby wymienione w trzech pierwszych punktach zostały przeprowa- 
dzone przede wszystkim w Niemczech oraz w Polsce. W ZSRR prze- 

prowadza się przede wszystkim próby wymienione w punktach 3 i 4. 
Bucania nad chemicznym korowaniem przeprowadzone były między in- 
nymi przez IBL w Warszawie. 

Obecny stan wiedzy na temat suszenia iizjologicznego drzew zostanie 
omówiony na przykładzie doświadczeń powojennych. 

W Polsce podsuszaniem drewna przy pomocy siłv ssącej korony zaj- 
roowały się dwa ośrodki: Zakład Użytkowania Lasu WSR w Poznaniu 
oraz Zakład Badania Drewna i Wyrobów Drzewnych ITD w Krakowie. 

W ośrodku poznańskim badania zostały przeprowadzone przez kie- 
rownika Zakładu doc. dra inż. K Rogalińskieso i mgra inż. B. Ja- 
niszewskiego (4). Objęły one ogółem 150 drzew (sosnę) na 5 po- 
wierzchniach próbnych i trwały w okresie od kwietnia 1951 r. do pażź- 
dziernika 1952 r. W wyniku końcowym okazało się, że znaczne obniże- 
nie wilgotności występuje tylko u drzew ściętych i pozostawionych 
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w lesie z koroną. Inne zabiegi, jak obrączkowanie i podcinanie są mało 
efektowne, a więc nieopłacalne. 

W Krakowie badania zostały przeprowadzone przez mgra St. Biel- 
czyka i mgra A. Eminowicza. W celu ustalenia najodpowied- 
niejszego okresu zabiegu, doświadczenie rozpoczęto w dwóch terminach: 
w kwietniu i w czerwcu; objęto nimi ogółem 34 drzewa (16 sosen, 
9 dębów, 9 buków). Badane drzewa podcieto lub ścięto z pozostawieniem 
korony. 

Na podstawie otrzymanych wyników wyciągnięto wniosek że pod- 
cinanie drzew zmniejszyło wyłącznie wilgotność bielu dębów (z 60*%/6 do 
30%) poddanych zabiegowi w czerwcu (5). U pozostałych gatunków po- 
ważniejsze zmiany nie nastąpiły. Pozostawienie drzew ściętych wraz 
z koroną w lesie spowodowało obniżenie wilgotności bielu sosny z 60% 
do 309%, bielu debu — z 86%, do 60%. drewna buka w ciągu pierw- 
szych czterech tygodni — z 65% do 45%, i stan ten utrzymał się 
do końca okresu wegetacyjnego. Większych zmian w twardzieli sosny 
l dębu nie zaobserwowano. 

Najintensywniejsze badania nad omawianym zagadnieniem prowa- 
dzone są obecnie w ZSRR, w wielu instytutach związanych swoją dzia- 
łalnością z badaniem własności drewna lub jego transportem. Badanie 
tizjologicznego suszenia drewna prowadzi obecnie między innymi 
instytut Lasu Akademii Nauk ZSRR pod kierunkiem kandydata nauk 
Niekrasowa. 

Na dużych obszarach leśnych ZSRR ze słabo rozwiniętą siecią dróg 
lądowych konieczne jest szerokie stosowanie spławu. U większości ga- 
tunków możliwy on jest dopiero po znacznym podsuszeniu drewna 
i zabezpieczeniu czół kłód smarami. Chcąc uniknąć długotrwałego su- 
szenia na składach, przystąpiorro do badań przyspieszenia tegc procesu. 

Między innymi I Tonkiel (2) doszedł do przekonania, że rozwią- 
zanie może tu dać suszenie biologiczne. Dla gatunków twardzielowych 
proponuje on przecinanie bielu, dla bielastych — ścięcie drzew i po- 
zostawienie ich wraz z koroną w lesie. Badania zostały przeprowadzone 
na drzewach o łącznej masie 4000 m”. Wyniki doświadczenia z brzozą 
brzedstawia tabela 2. | | 

Po bliższej analizie spławności przesuszorych w ten sposób pni brzo- 
zowych okazało się, że utrzymywały się one na wodzie przez 50 dob, 
a dopiero po upływie trzech miesięcy zatonęło ich około 10%. М przy- 
padku zasmarowania czół kłód smarami wodoodpornymi pnie utrzymy- 
wały się na wodzie przez 5—6 miesiecy, a ilość zatonięć nie prze- 

kreczała 0,5—3%, zależnie od stosowanego smaru. Tonkiel podr 
kreśla, że przy odpowiedniej organizacji pracy, suszenie biologiczne nie 

wpływa na zmniejszenie wydajności pracy. 

Podobne badania na bukach przeprowadza obecnie м Polsce na Ka- 

nale Elbląskim Instytut Technologii Drewna. Częściowe wy „Po 
twierdzają wnioski stormułowane przez To nkie | а. Pewne ° 110 i 
nad wpływem pozostawienia koron u ściętych buków podaje O o | 

W 1951 r. L. Ansimow (1) przeprowadził pod kierunkiem M. ра 
niłowa badania nad kształtowaniem się wilgotności stojących dę ach 
po podcięciu ich bielu. Okazało się, że układ wilgotności w arzewac 
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Tabela 2 

Wyniki doświadczenia przeprowadzonego przez I. Tonkiela 
  

  

              
  

  
        

Średnia waga Taz 
1 m drewna ys- 

Okres | r;czba Utrata | kana 5 

Sposób suszenia trwania dni na po- na wody | zdolność 

zabiegu czątku końcu w kg spławna 

okresu | okresu w kg 
w kg w kg 

| | 

W mygłach X—XII 170 — — 920 — | 80 

Biologiczne na zrębie 

częściowym VIII 40 843 763 80 , 237 

Biologiczne na zrębie 

zupełnym VIII 10 950 780 170 | 220 
Biologiczne na zrebie | 

zupełnym VIII 10 930 | 770 160 | 230 

Twaga: zdolnością spławną nazywa się ilość wody w kg/cm* którą może wchło- 

nąć 1 m? drewna do chwili zrównania się ciężarów właściwych drewna i wody. 

poddanych zabiegowi był zbliżony w końcu okresu badawczego do układu 

wilgotności w drzewach kontrolnych. 
W tym samym mniej więcej czasie badacz radziecki Zacharow 

(3, 6, 7) przeprowadził liczne próby nad impregnacją i barwieniem 

drewna na pniu. Zajmował się on również suszeniem biologicznym 

drewna bukowego. Opierał się na założeniu, że korona średniego buka 

może usunąć z drewna do 100 I wody na dobę. Ponieważ drzewo o masie 
1,25 m» ma w sobie około 600—700 kg wody, z czego większość przy- 
pada na wodę kapilarną, może być ona usunięta z drzewa w ciągu 

stosunkowo krótkiego czasu. Prawdziwość tego założenia została udo- 
wocdniona w trakcie badań. 

Wzmianka o wynikach uzyskanych przez Zacharowa zamieszczona 
w fachowej prasie niemieckiej wywołała duże zainteresowanie tą sprawą 
kilku badaczy. 

Pierwszy na ten temat zabiera głos Goetze (8), popierając me- 
todę proponowaną przez Zacharowa, jako zgodną z własnymi obser- 
wacjami. 

Badacz ten przeprowadził swoje doświadczenia w 18—20-letnim drze- 
wostanie świerkowym w okresie 9—26 sierpnia 1952 r. Drzewa zostały 
ścięte i pozostawione z koroną w drzewostanie. W czasie trwania do- 
świadczenia ciężar właściwy u drzew pozostawionych z koroną zmniej- 
szył się o 500%, a u kontrolnych (ścięte i okrzesane) — tylko o 33%. 
U drzew nieokrzesanych przesychanie było bardziej równomiernie niż 
u okrzesanych. Obserwacje te potwierdziły się do pewnego stopnia 
podczas badania wilgotności wiatrołomów. Jako dodatnią stronę zabiegu 
podaje Goetze większą odporność drewna na murszenie dzięki usu- 
nięciu z niego substancji pokarmowych. 

Drugim, który zabrał głos na temat metody Zacharowa był 
Frenzel (9). Proponuje on zastosowanie przecinania bielu zamiast 
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ścinania drzew. Twierdzi on, że metoda ta może dać lepsze wyniki niż 
proponowana przez Zacharowa. Warunkiem jej powodzenia jest 
zabezpieczenie miejsca podcięcia przed dostępem powietrza; w przeciw- 
nym wypadku żywe komórki w drewnie zamierają, a w związku z tym 
zostaje wstrzymany przepływ wody w pniu. Zastrzeżenie to nie wydaje 
się słuszne, ponieważ z najnowszych badań wynika, że komórki mię- 
kiszu drzewnego nie mają istotnego wpływu na proces przewodzenia 
wody. 
Podsumowaniem dyskusji w fachowej prasie niemieckiej na temat 

metody zaproponowanej przez Zacharowa były badania przeprowa- 
dzone w Eberswalde pod kierunkiem Harzmanna (10). Stwierdza 
on, że badania nad fizjologicznym suszeniem drewna są bardzo skompli- 
kowane z powodu dużych różnic we właściwościach biologicznych drzew 
1 warunkach środowiska. 

Badania zostały przeprowadzone w ciągu jednego roku na drzewach 
ściętych, okrzesanyvch i nieokrzesanych. Ponieważ ścięte drzewo okrze- 
sane powinno przesychać podobnie jak w wypadku podcięcia bielu, 
wyniki tu uzyskane do pewnego stopnia rzucą światło na celowość 
podcinania. Doświadczenia rozpoczęto wiosną 1954 r. w trzech miej- 
scowościach. W tym czasie pogoda nie sprzyjała wysychaniu drewna 
(chłodno, wilgotno). Harzmann stwierdza jednak, że badania powin- 
ny przebiegać w warunkach gorszych, gdyż w praktyce otrzymamy 
wówczas wyniki lepsze. 

Po zestawieniu otrzymanych wyników okazało się, że u buka szybsze 
wysychanie nastąpiło prawie zawsze w przypadku pni okrzesanych; 
u sosny i świerka wyniki są bardziej zmienne. Doswiadczenie to, po 
statystycznym opracowaniu wyników, zasadniczo nie potwierdziło celo- 
wości suszenia biologicznego. Harzmann podkreśla, że wyniki przez 
niego otrzymane należy uznać za fragmentaryczne i na ich podstawie 
nie można twierdzić, że suszenie fizjologiczne nie może mieć zastoso- 

wania w praktyce. Rezultaty tego doświadczenia nie podwazają pozy- 
tywnych wyników otrzymanych w ZSRR. Warunki klimatyczne i właści- 
wości biologiczne drzew są tak różne, że proces suszenia może przebiegać 
tu zupełnie inaczej niż w Niemczech. 

Mimo to, że zostały tu przedstawione najnowsze osiągnięcia z dzie- 

dziny suszenia fizjologicznego, nie mozna wyciągnąć ostatecznego 

wniosku o jego celowości. Rezultaty badań różnych naukowców często 

zupełnie sobie przeczą. W okresie po drugiej wojnie światowej są one 

jednak bardziej jednoznaczne niż w okresie przedwojennym. Na ich 

podstawie można już sugerować, że zabieg ten move miec zastosowanie 

do gatunków liściastych, szczególnie do brzozy 1 buka. Bardzo duże 

znaczenie może on mieć dla buka zapobiegając pęknięciom drewna 

(równomierne przesychanie w całym przekroju). 
Inaczej przedstawia się sprawa u gatunków iglastych. Niski procent 

obniżenia się wilgotności drewna w większości przypadków, lub brak 

jakichkolwiek istotnych zmian pozwala przypuszczać, że suszenie fizjo- 

logiczne nie będzie mogło mieć tu zastosowania. Wniosek ten potwier- 
dziły już wstępne badania nad suszeniem fizjologicznym sosny prowa- 
dzone przez Zakład Użytkowania Lasu SGGW. Objęły one ogółem 60 

drzew w drzewostanie rębnym, żywicowanym. Po półrocznym okresie 
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trwania próby uzyskano wyniki przemawiające na korzyść uprzednio 

sformułowanego wniosku. Właściwości biologiczne gatunków iglastych 

oraz budowa anatomiczna ich drewna przemawiają za tym, że większe 

obniżenie wilgotności drogą suszenia fizjologicznego nie będzie możliwe. 
Żadnego jednak z wyżej przytoczonych wniosków nie można uważać 

za ostateczny. Fakt ten powinien powodować duże zainteresowanie 
wśród badaczy tym problemem, spotęgowane jeszcze korzyściami pły- 
nącymi z jego rozwiązania dla gospodarki narodowej. Wydanie jednak 
ostatecznej opinii wymaga wielu mozolnych badań. Trudności zwięk- 
sza tu jeszcze fakt, że zagadnienia przewodzenia wody w roślinach 
drzewiastych nie są jeszcze dostatecznie zbadane. Wynik końcowy tego 
typu badań tym bardziej jest interesujący pod wzylędem teoretycznym 
1 praktycznym. 

Z Katedry Użytkowania Lasu SGGW 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 15 kwietnia 1958 r. 
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