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XI Sympozjum Ochrony Drewna 
(Rogów k. Koluszek, 9—10 XII 1980 r.) 

ХТ Симпозиум Охраны древесины (Гогув около Колюшек, 9—10 ХИ 1980 Г.) 

XIth Wood Protection Symposium (Rogów near Koluszki, 9—10 December 1980) 

W siedzibie -Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW-AR w Rogo- 
wie odbyło się kolejne Sympozjum Ochrony Drewna zorganizo- 

wane przez Komitet Technologii Drewna PAN i Wydział Technologii 
Drewna SGGW-AR w Warszawie. 

Sympozjum dedykowane było pamięci prof. dr. hab. Giintera 
Beckera, światowej sławy specjalisty w zakresie ochrony drewna, 
zmarłego 27 października 1980 r. | | 

W XI Sympozjum wzięło udział ok. 80 osób reprezentujących wyż- 
sze uczelnie, instytuty naukowo-badawcze oraz liczne instytucje gospo- 
darcze i przemysłowe zaintersowane ochroną drewna. W obradach ucze- 
stniczyło 3 gości z Czechosłowacji: dr Vladimir Necesany, dr Sta- 
nisław Misiga i dr Mania Galadowa z Instytutu Badawczego 
Drewna w Bratysławie. Sympozjum otworzył prof. dr hab. Jerzy Waż- 
ny, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, przedstawiając charak- 
terystykę i osiągnięcia naukowe prof. dr. hab. G. Beckera i znaczenie 
jego działalności dla rozwoju patologii.i konserwacji drewna w świecie. 
Przemówienie powitalne wygłosił prorektor ds. nauki SGGW-AR, prof. 
dr hab. Tomasz Wodzicki. Odczytano pismo z życzeniami od prze- 
wodniczącego Komitetu Technologii Drewna PAN, prof. dr. hab. Fran- 
ciszka Krzysika i od wielu innych instytucji i osób. Obradom Sym- 
pozjum przewodniczyli kolejno: mgr inż. Z. Ratajczak, doc. dr hab. 
K. Lutomski, doc. dr hab. T. Wytwer i doc. dr hab. S. Pytlak. 

W czasie obrad wygłoszono i przedyskutowano 22 referaty, ujęte w 
4 grupy tematyczne: 1. Problemy biologiczne ochrony drewma, 2: Kon- 
serwacja drewna archeologicznego, 3. Badania właściwości środków 
ochrony drewna, 4. Metody zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych. 

1. Problemy biologiczne ochrony drewna 

V. Necesany iO. Jackuliak z Państwowego Instytutu Ba- 
dań Drewna w Bratysławie przedstawili współczesne poglądy na gra- 
dację uaktywniania się egzoenzymów grzybów niszczących drewno w 
warunkach natutalnych i laboratoryjnych. W serii doświadczeń ocenio- 
no i porównano efekty działania enzymów naturalnych dwóch gatun- 
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ków grzybów rozkładu białego oraz preparatów enżymatycznych. 
M. Galadova z tego samego instytutu omówiła przebieg działania 
enzymów Fomes fjomentarius (L. ex Fr.) Kickx w formie kompleksowej 
oraz dwóch oksydaz i dwóch hydrolaz na intensywność rozkładu struk- 
tury drewna. M. H. Zieliński z ITD w Poznaniu zajął się grupą 
grzybów termofilnych występujących w ekosystemie przemysłowego 
stosu zrębków sosnowych. Przedstawił on charakterystykę tych grzy- 
bów. warunki ich rozwoju w zbiorowiskach mikroorganizmów stosu oraz 
wzajemne oddziaływanie na siebie i na drewno sosnowe in vitro. Inter- 
akcje biotyczne Lentinus edodes z niektórymi innymi grzybami rozkła 
dającymi drewno były przedmiotem referatu J. Ważnego i А 
Kundzewicza z SGGW-AR. Przedstawili oni ocene wzajemnego 
oddziaływania w kulturach dwugatunkowych metodą szeregów biotycz- 
nych Mańki. Wykazano przewagę biotyczną L. edodes, grzyba prze- 
znaczonego do hodowli gospodarczej, w stosunku do 7 z 12 testowanych 
gatunków. | 

2. Konserwacja drewna archeologicznego | 

J. Ważny z SGGW-AR iP. Rudniewski z ASP w Warsza- 
wie przedstawili stan badań w Polsce nad drewnem archeologicznym na 
tle sytuacji światowej. Omówiono: stan zachowania i właściwości drew- 

‘na wykopaliskowego na przykładzie Biskupina i Pułtuska, stosowane 
metody konserwacji biocydowej i stabilizacyjnej. Dokonano oceny przy- 

datności tych metod oraz podamo program prac badawczych niezbęd- 
nych dla ratowania bezcennych skarbów kultury materialnej. 

W. Dzberski, A. Jarmutowska-Rokosz i H. Krain- 
ska przedstawili zmiany struktury drewna 4 gatunków drewna wyko- 

paliskowego z dziedzińca byłego Zamku Biskupiego w Pułtusku. Bada- | 
nia obejmowały zmiany składu chemicznego i struktury mikroskopowej. 
Mikroorganizmy występujące na tym drewnie badane były przez 

J. Ważnego, A. Grzywacza z SGGW-AR i M. Wakuliń- 

ską z Zakładu Badań PKZ w Warszawie. Wyizolowano liczne mikro- 

organizmy, w składzie których 58,2% stanowiły promieniowce, 22,1'/% 
grzyby oraz 19,7% bakterie właściwe. W Dzbeński i J. Ważny 
ż SGGW-AR przedstawili niektóre właściwości techniczne tego samego 
drewna. Przy zmniejszonej gęstości i poważnie zwiększonej nasiąkli- 

wości stwierdzono zróżnicowaną kurczliwość, wahającą się od 0,8 do 

8,8%/0. Wysunięto propozycję zastosowania pomiaru skurczu liniowego 
wzdłuż włókiem jako kryterium oceny właściwości technicznych. 

W. Kokociński i J. Raczkowski z AR w Poznaniu przedsta- 

wili wyniki badań. nad: stabilizacją wymiarową drewna. dębu czarnego 
przy użyciu poliglikolu etylenowego (PEG). Nasycenie mokrego drewna 

poliglikolem o ciężarze cząsteczkowym 400 spowodowało wyraźne obni- 
żenie skurczu desorbcy jnego. | | 

Grupa referatów poświęconych drewnu archeologiczaemu wy wołała 

ożywioną dyskusję, z której podkreślić należy wypowiedzi mgr Róży - 

ckiej z Muzeum. Archeologicznego w Warszawie i jej współpracow- 

ników omawiiające doświadczenia. autorów z prowadzonej, konserwacji 

drewna w. Biskupinie. 

92 
 



"
z
r
"
 

  

  

3. Badania właściwości środków ochrony drewna 

A. Kamiński i S. Pytlak z COBiRTK w Warszawie przed- 
stawili swoje doświadczenia nad odwadnianiem oleju impregnacyjnego 
stosowanego do masycania podkładów kolejowych o wilgotności powy- 
żej punktu nasycenia włókien. Przechodzącą z drewna do oleju wodę 
autorzy proponują usuwać przez zastosowanie kationowych związków 
powierzchniowo-czynnych. T. Wytwer z SGGW-AR omówił metody 
oznaczania ilościowego fosforu w środkach ochrony drewna. Na pod- 
stawie wyników badań roztworów wodnych 6 nieorganicznych związków 
fosforu i ich ekstraktów wodmych z nasyconego drewna zaleca on kolo- 
rymetryczną metodę kwasu molibdeno-wanado-fosiorowego. M. Gaj- 

dziński, A. Jaszczuk i K. Lutomski z AR w Poznaniu 
przedstawili wstępne badania nad nowymi olejowo-rozpuszczalnikowymi 
środkami ochrony drewna, opartymi na produktach odpadowych prze- 

mysłu petrochemicznego i przerobu chemicznego drewna. Proponowa- 

nym składnikiem czynnym jest pięciochlorofenolan dehydroabietyloami- 
ny, związek o mniejszej od pięciochlorofenolu szkodliwości dla organiz- 
jmów stałocieplnych. Z. Ratajczak w Poznaniu omówił prace pro- 

wadzone w Instytucie Technologii Drewna nad nowymi wersjami środ- 

ków ochrony drewna typu Xylamit opartymi na nowych recepturach. 
M. Gajdziński z AR w Poznaniu i A. Mroczkiewicz z AM 

Poznaniu przedstawili propozycje zastosowania pochodnych imidozolu 

jako potencjalnych składników grzybobójczych środków ochrony drew- 

na i materiałów lignocelulozowych. Niektóre ze zbadanych związków 

wykazują działanie toksyczne w stosunku do grzybów rozkładających 
drewna, przy niskiej toksyczności wobec ludzi. A. Grzywacz 
iJ. Ważny zajęli się doborem środków chemicznych o komplekso- 
wym działaniu do konserwacji surowca drzewnego. Zbadano zmodyfi- 

kowaną metodą agarową wartość toksyczną 10 różnych fungicydów w 
odniesieniu do 20 gatunków grzybów wywołujących rozkład składowa- 
rego surowca drzewnego. S. Misiga z Państwowego Instytutu Badan 
Drewna w Bratysławie przedstawił swoje krytyczne poglądy na meto- 

dologię testowania środków ochrony drewna przeciwko grzybom. 

4. Metody zabezpieczania drewna i tworzyw drzewnych 

Т. Dominik z SGGW-AR iG. Szutow z Białoruskiego Instv- 
tutu Technologicznego w Mińsku zastosowali zmodyfikowany polimer 
na bazie żywicy poliestrowej PN-1 do ochrony drewna przed termita- 
mi. Doświadczenia prowadzone przy użyciu gatunków Kalotermes 

flayicollis L., Reticulitermes lucifugus Rossi i Reticulitermes lucifugus- 

-santonensis Feytand wykazały, że drewno brzozy i olszy nasycone тут 

polimerem jest w pełni odporne naruszkodzenia przez termity. J. Za- 

bielska podjęła prace zmierzające do określenia grzyboodporności 

płyt wiórowych wiązanych spoiwem mineralnym w postaci cementu 

magnezjowego (serpentynitu). Stosowano kryterium ubytku masy 

i zmian właściwości mechanicznych, stwierdzając, że dotychczasowe 

standardowe testy nie są odpowiednie do oceny grzyboodporności ma- 

teriałów tego typu. S. Pytlak z COBiRTK w Warszawie przedstawił 
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wyniki prac nad usprawnieniem nasycania podkładów kolejowych wy- 
konanych z drewna świerka i jodły, które w wyniku deficytu sosny 
wprowadza się do praktyki. A. Fojutowski iO. Lewandow- 
ski z ITD w Poznaniu określali trwałość zabezpieczania przeciwognio- 
wego płyt wiórowych i drewna środkami powierzchniowymi. Dokonano 
próby określenia okresu trwałości zabezpieczania przez pomiar zapalno- 
ści bezpośrednio po zabezpieczeniu oraz po upływie 3 lat składowania 
w wanunkach wewnątrz pomieszczeń, a takżże na zewnątrz. Trzy zasto- 
sowane środki: Pyrolak, Silignit i Ignisol nie wykazały obniżenia sku- 
teczności zabezpieczenia w pierwszym przypadku, natomiast zdecydo- 
wane obniżenie w drugim. M. Kosik. V. Reiser, S. Misiga. 
iD. Strakova z Państwowego Instytutu Badań Drewna w Braty- 
sławie przedstawili wyniko badań wartości grzybobójczej fluoroboranów 
i nieorganicznych związków antymonu oraz ich wpływu na palność 
drewna. 

Referaty będą drukowane w całości w Zeszytach. Problemowych Po- 
. stępów Nauk Rolniczych PAN. 

Jerzy Ważny 

TYLKO PRENUMERATA 
GWARANTUJE OTRZYMYWANIE „SYLWANĄ”


