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Badania opłacalności produkcji łat z sosnowych 
bali obrzynanych 

Иеследования рентабельности ироизводства реек из обрезанных сосновых брусь®в 

Studies in Rentability of Laths Production from Squared Logs 

папу jest od dawna fakt produkcji łat sosnowych z bali obrzynanych klasy III/IV 

Z: V przez niektórych odbiorców tarcicy. Zjawisko to daje się zauważyć szczególnie 

w. budownictwie wiejskim i indywidualnym, rzadziej natomiast w budownictwie miej- 

skim, w którym drewno jest eliminowane i wypierane przez różnego rodzaju materiały 

zastępcze. Celowe wydaje się więc przeprowadzenie dokładniejszych badań nad opła- 

calnością produkcji łat z bali obrzynanych. 

Katedra Tartacznictwa Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu przeprowadziła takie 

szczegółowe badania. Miały one na celu określenie ilościowej i wartościowej wydaj- 

ności łat produkowanych z bali sosnowych obrzynanych, jak również określenie pro- 

centowego udziału poszczególnych klas jakości tych łat. Poza tym badania miały 

wykazać, jaki istnieje stosunek między kosztem robocizny a ceną bali. 

Część doświadczalną niniejszej pracy wykonano w Tartaku Wyższej Szkoły Rol- 

niczej w Laskach w lipcu 1959 r. Przedmiotem badań były bale sosnowe obrzynane 

klasy III/IV i V o grubości 63 mm, które przetarto na łaty o przekroju 38 X 63 mm 

klasy I, II, III. Ogólna ilość użytych do doświadczenia bali wynosiła 6,024 m”, w tym 

klasy III/IV — 3,009 m*%, V — 3,015 m3. Szerokość bali wynosiła 180, 190, 200 i 210 mm. 

Sortowania bali i łat dokonano zgodnie z normą PN-57/D-96000 „Tarcica iglasta ogól- 

nego przeznaczenia”. 

Bale przetarto na łaty na obrzynarce pojedynczej. 

Dane z przeprowadzonych badań w ujęciu procentowo-ilosciowym 1 procentowo- 

wartościowym zestawiono w niżej zamieszczonych tabelach, przyjmując na poszcze- 

gólne sortymenty ceny zgodne z cennikiem Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego nr 252-Z/60, obowiązującym od 1. VII. 1960 r. Przy określaniu wartości 

1 m3 trocin założono ciężar drewna 500 kG/m*, a dla odpadów i zrzynów przyjęto 

zamiennik 0,5 mp/m*%. Zarówno zrzyny jak odpady zaliczono do opału, chociaż w za- 

sadzie, i to szczególnie zrzyny, mogłyby w większości stanowić materiał wyjściowy 

do produkcji zrzynów papierniczych i defibracyjnych. Jednakże odbiorcy bali trak- 

tują zrzyny i odpady powstałe przy produkcji jako opał. Dlatego też takie a nie 

inne ustosunkowanie się do ich ceny wydaje się słuszne, chociaż z punktu widzenia 

technologicznego określono oddzielnie ilość zrzynów i oddzielnie odpadów. W tabe- 

lach 1 i 2 zestawiono bilans procentowo-ilościowy bali klasy III/IV i klasy V, a w ta- 

belach 3 i 4 procentowo-wartościowy. 
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Bilans procentowo-ilościowy bali klasy III/IV 
  

  

Tabela 1 
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Produkt - -— 
63 X 180 63 X 190 63 X 200 63 X 210 

dł. 34,96 62,93 69,22 67,18 
kl. I 3.79 

Łaty kr. . — — — 

kl. II dł. 45,65 17,08 7,63 5,30 — 

taty (razem) 84,33 80,01 76,85 72,48 

odpady 0,09 — —- 0,80 

zrzyny 4,86 11,47 | 13,60 | 20,26 

trociny 10,72 8,52 | 9,55 | 6,46 

Ogółem 100,00°/o 100,00% |  100,00°% | 100,009 

Tabela 2 

Bilans procentowo-ilościowy bali klasy- V 

Przekrój mm 
Produkt a 63 X 180 | 63X 190 | 63X200 | 63 X 210 

kl. I dł. 20,53 31,72 | 49,69 27,45 

dł. 49,19 35,81 26,97 34,28 

Łaty kl. II kr. 1,34 2.80 — — 

dł. 11,94 9,40 — | 10,18 

kl.III kr. 0,64 + — — 

łaty (razem) 83,64 79,73 76,66 71,91 

odpady 0,79 0,41 —- 0 66 

zrzyny 5,94 11,06 15,57 20,24 

trociny 9,63 8,80 7,77 7,19 

Ogółem 100,00%o |  100,00°o |  100,00% |  100,00%/o 

Tabela 3 

Bilans procentowo-ilościowy bali klasy III/IV 

Przekrój mm 
Produkt — 

63 x 180 | 63X 190 | 63х200 | 63х210 
_ | _ s 

kl. I dł. 45,51 72,80 90,88 92,71 

Łaty kr. 3,55 — — — 
kl. II dł. 50,04 24,77 7,52 5,46 

łaty (razem) 99,10 97,57 98,40 98,17 

odpady 0,01 — — 0,06 

zrzyny 0,40 1,33 1,06 1,50 

trociny 0,49 1,10 0,54 0,27 

Ogółem o 100,00°/0 100,00°/o 100,00°/o 100,00*/e 
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Z tabel tych wynika, że ilościowo najlepiej opłaca się produkowanie łat z bali 

o szerokości 180 i 190 mm. 

Bilans materiałowy wykazuje, że ilościowa wydajność łat o przekroju 38 X 63 mm 

z bali klasy III/IV waha się w granicach 84,33—72,48%0 a z bali klasy V — 79,91— 

83,64°/o. Różnica ilości otrzymanych łat zarówno z bali klasy IIVIV jak i V w skraj- 

nych przypadkach wynosi około 12%. Różnica w odniesieniu do wartości bali (tab. 

4 i 5) jest natomiast wielokrotnie niższa i wynosi dla łat pozyskanych z bali 

kl. III/IV — 1,53%0, zaś dla łat z bali kl. V — 1,40%. 

Tabela 4 

Bilans procentowo-wartościowy bali klasy У 
    

  

  

        

    
  

  

Przekrój mm 
Produkt m 63 X 180 63 X 190 53 X 200 63 X 210 

kl. I dł. 30,92 47,49 69,81 45,16 

kl. II dł. 55,72 40,33 28,49 42,99 

Łaty kr. 1,12 2,31 — — 
К. ПГ dł. 10,74 8,39 — 9,39 

kr, 0,44 — ~~ — 

łaty (razem) 98,94 92,52 98,30 97,54 

odpady 0,08 0,03 —- 0,06 

zrzyny 0,55 1,01 1,32 2,01 

trociny | 0,43 0,44 0,38 0,39 

Ogółem | — 100,00°/o 100,00°/0 100,00°/o 100,00°/о     
Znamienny jest fakt otrzymania wysokiej wydajności wartościowej łat, wynoszącej 

dla bali klasy III/IV —99,10 — 97,57%. Pozwala to na stwierdzenie, że powstające 

przy produkcji łat odpady, zrzyny i trociny stanowią wartościowo nikły procent. 

Zasadniczą bowiem pozycję stanowi produkt podstawowy i to nie tylko w stosunku 

do sumy wartości wszystkich pozostałych, ale również w odniesieniu do wartości 

bali, co szczegółowo przedstawiono w tabelach 5 i 6. 

Tabela 5 

Procentowy stosunek wartości pozyskanych produktów przy produkcji łat 
z bali klasy III/IV w odniesieniu do wartości bali 

    

  

| Przekrój mm 
  

  

  

  
  

    
    

  

Produk | — 
rocukt | 63 X 180 63 X 190 63 X 200 63 X 210 

kl. I dł. 65,53 118,26 129,79 125,34 

Łaty kr. 4.23 — — _ 
kLII dł. 64,34 24,09 10,76 7,47 

łaty (razem) 134,10 142,35 140,55 132,81 

odpady 0,01 — — 0,09 

zrzyny 0,55 1,30 1,55 2,30 

trociny 0,67 0,54 0,60 0,41 

Ogółem 135,330 | 144,19%/0 |  142,70%/o 135,610/0     
47



Tabeia 6 

Procentowy Stosunek wartości pozyskanych produktów przy produkcji łat z bali 
klasy V w odniesieniu do wartości bali 

i 
  

| Przekrój mm 
  

  
  
    

        
        

  
          

Produkt |- — 
_ 63х 180 | 63х 190 | 63х 200 | 63Х210 

kLI dł. 4792 | 7403 | 115,96 64,07 
kl II dt. 86,39 62,85 47,33 60,17 

Łaty kr. 1,72 3,59 — — 
к. ПТ dt. 16,62 13,09 — 14,18 

kr. 0,66 - — — 

łaty (razem) 153,31 | 153,56 163,29 138,42 
odpady | 011 | 0,06 — 0,09 
zrzyny | 0,83 | 1,56 2,20 3,38 

trociny = 0,75 | 0,69 0,61 0,56 

a Ogółem | 155,00% | 155,874 | 16610% | 142,45%c   
Największą wydajność procentową łat w odniesieniu do wartości bali otrzymano 

w obu przypadkach przy szerokości bali 190 i 200 mum. 

W celu obliczenia opłacalności produkcji bali sporządzono tabele 7 i 8. Przez opła- 

calność rozumie się stosunek wartości otrzymanych produktów do wartości zużytego 

materiału (bali) powiększonej o koszty robocizny. 

Tabela 7 

Współczynnik opłacalności produkcji łat z bali klasy III/IV 
—— 

      
  

  

——— i ———_ === = A O —ы— 

Przekrój mm 
  

  

    

  
  

  

  

  
  

| — 
Produkt — 
“ee 63 180 | 63x 190 | 63x 200 | 63 X 210 

Łaty 38 X 63 | 1,32 141 | 41,39 1,32 

Pozostate produkty | 0,01 | 0,02 | 0,02 0,03 

Ogółem | 1,33 | 1,43 |. 141 | 1,35 

Tabela 38 

  

| Przekrój mm 
i 

| 

Produkt | — 
  

  

  

  

  
  

| 63 X 180 | 63 X 190 | 63 X 200 | 63 X 210 
и | | — 

Laty 38Х 63 1,51 1,52 | 1,61 1,37 

Pozostałe produkty 0,02 | 0,02 | 0,03 0,03 

Ogółem | 153 | 154 | 164 | 140 

Z załączonych tabel wynika, że produkcja łat zarówno z bali klasy III/IV jaki i V 

jest opłacalna. Obliczony współczynnik opłacalności waha się przy balach klasy III/IV 

od 1,32 do 1,41, a przy balach klasy V od 1,37 do 1,61 tylko dla łat bez pozostałych 
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produktów odpadowych. Współczynniki opłacalności dla bali kl. V sa większe od 
współczynników dla bali kl. III/IV, przy czym w obu przypadkach najwyższe wartości 
otrzymano dla bali o szerokości 190 i 200 mm. 

Na koszty poniesione przy produkcji łat z bali składa się wartość materiału (bali) 
oraz koszty robocizny. Procentowy stosunek robocizny do wartości i m3 wynosi: dla 
klasy III/IV — 0,84%, dla klasy V — 1,05°/o. Wpływ kosztów robocizny na opłacal- 
ność produkcji łat z bali obrzynanych jest zatem minimalny. W badaniach zostały 

one jednak uwzględnione. 
Na podstawie otrzymanych wyników badań i przeprowadzonej analizy można wysu- 

nąć następujące wnioski. 

1. Produkcja łat o przekroju 38 X 63 mm w długościach handlowych z sosnowych 
bali obrzynanych o grubości 63 mm, szerokości od 180—210 mm, zarówno klasy III/IV 
jak i V jest opłacalna w świetle obowiązującego cennika. 

2. Więcej opłacalna jest produkcja łat o przekroju 38 X 63 mm z bali klasy V. 
3. Produkcja łat 38 X 63 mm z sosnowych bali obrzynanych jest o wiele więcej 

korzystna wartościowo aniżeli ilościowo. 

Z powyższych rozważań można by wysnuć wniosek, że ceny bali są za niskie, 

albo też ceny łat są za wysokie. Wniosek ten nie ma jednak pełnego uzasadnienia 

z uwagi na to, że doświadczenie przeprowadzono na łatach tylko jednego wymiaru 

i z bali wyłącznie o grubości 63 mm. 

Wydaje się, że celowe byłoby przedyskutowanie zagadnienia produkcji łat z bali 

oraz cen na te dwa sortymenty. Należałoby dążyć do tego, ażeby łaty produkować 

wyłącznie w tartakach. Pozwoliłoby to na lepsze jakościowe wykorzystanie oraz 

umożliwiłoby użytkowanie większości otrzymanych odpadów do celów przemysłowych. 

Przy przerobie bali przez odbiorców z uwagi na małe ilości tych odpadów nie mogą 

być one wykorzystane do przerobu przemysłowego. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 20 stycznia 1961 r. 

4 Sylwan


