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Miedzynarodowe Sympozjum Naukowe Krajow RWPG 

Международный Научный Симпиозиум стран СЭВ 

International Scientific Symposium of Countries Associated 

in the Council of Mutual Economic Assistance 

Pezinoku k. Bratysławy (CSRS) odbyło się w dniach od 15 do 
19 listopada 1976 r. międzynarodowe sympozjum naukowe na te- 

mat „Podstawowe badania drewna w zakresie jego kompleksowego użyt- 
kowania, zorganizowane przez Instytut Chemii Słowackiej Akademii 
Nauk. W sympozjum uczestniczyło 81 pracowników naukowych wyż- 
szych uczelni i instytutów naukowo-badawczych zajmujących się pod- 
stawowymi badaniami drewma w krajach należących do RWPG, a mia- 
nowicie: z Czechosłowacji — 58, Niemieckiej Republiki Demokratycz- 
nej — 7, Węgier — 2, Związku Radzieckiego — 5 i Polski — 9. 

Sympozjum miało na celu zapoznanie uczestników obrad z aktualnym 
stanem i perspektywami badań podstawowych w dziedzinie biologii, 
chemii i fizyki w krajach zrzeszonych w RWPG, opracowanie założeń 
lepszego wykorzystania potencjału naukowego tych krajów we wspólnej 
działalności naukowej i produkcyjnej, którego przedmiot stanowią pod- 
stawowe badamia sunowca drzewnego oraz badania stosowane nad jego 
kompleksowym wykorzystaniem i wdrożeniem ich wyników do produkcji. 

W czasie sympozjum wygłoszono referaty na temat badań podstawo- 
wych z zakresu budowy, biologii, chemii i fizyki drewna prowadzonych 
w poszczególnych krajach oraz perspektyw i kierunków badań, których 
wspólna realizacja w ramach współpracy krajów RWPG jest celowa. 
Oprócz referatów o charakterze podstawowym wygłoszono również krót- 
kie domiesienia dotyczące konkretnych badań realizowanych przez po- 
szczególnych pracowników lub instytuty naukowe w zakresie biologii, 
chemii i fizyki drewna. Omówiono także możliwości zacieśnienia współ- 
pracy w zakresie badań podstawowych zmierzających do rozwiązania za- 
gadnienia kompleksowego i racjonalnego wykorzystania drewna. | 

Referatów podstawowych obrazujących dorobek poszczególnych kra- 

jów wygłoszono 14, krótkich doniesień o wynikach prac badawczych 19. 

Ze strony polskiej w obradach wzięli udział: doc. dr hab. Zefiryn 
Adamski, prof. dr hab. Zdzisław Czechowski, dr Kazimierz 
Lutomski z Akademii Rolniczej w Poznaniu, prof. dr hab. Ryszard 

Babicki i doc. dr hab. Tadeusz Grzeczyński z Instytutu Tech- 

nologii Drewna w Poznaniu, prof. dr hab. Włodzimierz Surewicz 
z Politechniki Łódzkiej oraz prof. dr hab. Bolesław Gonet, doc. dr 
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hab. Józef Kocoń i prof. dr hab. Jerzy Ważny ze Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego — Akademii Rolniczej w Warszawie. 

Polacy wygłosili referaty: 
Z. Adamski „Wpływ metody siarczanowej na związki ekstraktywne 
drewna , 
Z. Czechowski „Kapilarna struktura węgla aktywowanego granulo- 
wanego przy pomocy ciekłych odpadów wstępnej hydrolizy drewna bu- 
kowego”, 
B. Gonet „Wyniki badań nad parzeniem drewna bukowego”, 
I. Grzeczyński „O stanie badań w zakresie fizyki drewna w PRL”, 
K. Lutomski „Określanie stabilności działania fungicydów metodą 
laboratoryjną”, 
W. Surewicz „Stan badań w zakresie chemii i chemicznej technologii 
drewna w PRL”, 
J. Ważny „Badania podstawowe w zakresie patologii i ochrony drew- 
na w PRL". 

Po zapoznaniu się z referatami oraz dyskusji plenarnych i na po- 
siedzeniach przedstawicieli krajów biorących udział w sympozjum wyty- 
czono perspektywy badań podstawowych drewna w zakresie jego kom- 
pleksowego wykorzystania. © 

Ustalono 10 najważmiejszych problemów w zakresie chemii, biologii 
i fizyki drewna, które powinny być przedmiotem wspólnych badań. Te- 
matyka badawcza tych podstawowych problemów powinna objąć: 

1. Poznanie procesów biosyntezy składników drewna, badania budo- 
wy molekularnej, nadmolekularnej i właściwości celulozy, ligniny, hemi- 
celulozy i ich przemian. 

2. Poznanie procesu tworzenia się ścianek komórkowych na poziomie 
mikroskopowym i submikroskopowym, różnicowanie się wtórnej ksyleny, 
jej anatomii i zmian wtómytch, roli i zmian struktury pod wpły- 
wem czymników chemicznych, mechaniczno-chemicznych, biologicznych 
i innych. 

3. Poznanie istoty naturalnej odporności drewna i możliwości jej po- 
prawy. 

4. Poznanie procesów rozkładu i humifikacji drewna przez mikro- 
organizmy 1 ich enzymy. 

5. Opracowanie naukowych założeń do nowych sposobów delignifi- 
kacji drewna, otrzymywania celulozy i innych włóknistych materiałów 
zapewnia jących pełniejsze i racjonalniejsze wykorzystanie drewna oraz 
ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko. 

6. Opracowanie naukowych podstaw modyfikacji i uszlachetniania 
drewna, wytworzenia nowych materiałów drewnopochodnych. 

1. Opracowanie nowych i ulepszenie istniejących metod badania w za- 
kresie chemii drewna. 

6. Badanie wpływu środowiska i struktury drewna na jego właści- 
wości fizyczne oraz badanie związku między właściwościami drewna na- 
turalnego i materiałami drewnopochodnymi. 

9. Opracowanie nowych i ulepszenie istniejących metod badania 
fizycznych właściwości drewna, ich normalizacji oraz naukowych zało- 
żeń do nieniszczących metod kontroli jakości drewna i materiałów 
drzewnych. 

10. Badania wzajemnego oddziaływania drewna, gazów i cieczy, od- 
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kształcalności, wytrzymałości i realogicznych właściwości drewna oraz 

materiałów drzewnych. 
Stwierdzono również konieczność stworzenia odpowiednich warunków 

współpracy międzynarodowej instytucji zajmujących się badaniami pod- 

stawowymi drewna celem ich koordynacji. 

| Zalecono wymianę doświadczeń poprzez organizowanie krótkich i dłuż- 

szych staży naukowych oraz kursów podwyższania kwalifikacji pracow- 

ników naukowych. Postanowiono informować się wzajemnie o wynikach 

badań, w tym celu zalecono organizować co 2 lata sympozja naukowe 

krajów RWPG. 
Zaproponowano zasady organizacji tej współpracy, sposób zarządza- 

nia i koordynacji, które po akceptacji przez poszczególne kraje wejdą 

w życie. 
W czasie trwania sympozjum Gospodarze zorganizowali dla uczestni- 

ków obrad program kulturalny, w ramach którego zwiedzono zakład rze- 

miosła artystycznego ,„Majolika” w Modru oraz obejrzano występy w. Na- 

rodowym Teatnze w Bratysławie. Gospodarze przyjmowali nas gościnnie, 

a sympozjum odbywało się w serdecznej i przyjaznej atmosferze. 

Bolesław Gonet


