
M. Ławniczak. Zarys hydroter- 

micznej i plastycznej obróbki drewna, 

Cz. I — Warzenie j parzenie drewna. 

Skrypt Wydawnictwa Uczelnianego 

Akademii Rolniczej w Poznaniu, 1972. 

S. 156, rycin 80, tabel 38 w tekście, za- 

łączniki w postaci tabel: niektóre wła- 

ściwości różnych materiałów, wybrane 

właściwości fizyczne ważniejszych ro- 

dzajów drewna, porównanie jednostek 

głównych w układzie mieszanym i w 

układzie SI oraz wykaz literatury. 

Skrypt przeznaczony jest zasadni- 

czo dla studentów Wydziałów Techno- 

logii Drewna, ale będzie również po- 

mocny w pracy personelowi technicz- 

nemu zatrudnionemu w produkcji w 
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przemyśle drzewnym. Praca dzieli się 

na 2 części. W części pierwszej Autor 

omawia podstawowe właściwości drew- 

na mające znaczenie dla procesów hy- 

drotermicznej i plastycznej obróbki 

drewna a mianowicie: gęstość i poro- 

watość, wilgotność, higroskopijnos¢ 

i związane z nią odkształcenia oraz 

właściwości cieplne drewna. Część dru- 

ga pracy, stanowiąca zasadniczą treść 

skryptu, obejmuje omówienie teoretycz- 

nych podstaw procesów warzenia i pa- 

rzenia drewna oraz opis procesów tech- 

nologicznych warzenia i parzenia drew- 

na stosowanych w przemyśle drzewnym 

i urządzeń do tego służących. Opis urzą- 

dzeń potraktowano tylko ogólnie, gdyż 

nie jest on treścią wykładów z zakresu



przedmiotu ,„Hydrotermiczna i plastycz- 

na obróbka drewna* na Wydziałach 

Technologii Drewna, bowiem wchodzi 

w zakres innego przedmiotu. 

Teoretyczne podstawy procesów 

warzenia i parzenia drewna obejmują 

omówienie zjawisk towarzyszących te- 

mu procesowi oraz wpływu tych zabie- 

gów na zmiany jego właściwości, a mia- 

nowicie: procesy nagrzewania, nawilża- 

nia, pęcznienia, relaksacji naprężeń 

wzrostowych i odkształceń drewna oraz 

zmiany przejściowe i trwałe, w tym 

także zmiany chemiczne wywołane pro- 

cesem parzenia drewna. W dalszej czę- 

ści skryptu obejmującej ok. 70 stron 

omówiono procesy technologiczne wa- 

rzenia i parzenia drewna przed obrób- 

ką skrawaniem i gięciem oraz parowa- 

nie stosowane jako zabieg konserwacyj- 

no-uszlachetniający przede wszystkim 

w odniesieniu do drewna bukowego. 

W rozdziale omawiającym warzenie 

i parzenie drewna przed obróbką skra- 

waniem Autor podał sposób obliczania 

bilansu cieplnego dla tych procesów. 

Moim zdaniem taki rozdział należałoby 

napisać po zakończeniu omawiania pro- 

cesów technologicznych warzenia i pa- 

rzenia, niezależnie od tego jakiemu ce- 

lowi mają służyć. Ograniczenie omawia- 

nia bilansu cieplnego tylko do parzenia 

przed obróbką skrawaniem jest zawęże- 

niem zagadnienia. Opracowanie sposo- 

bu obliczania bilansu cieplnego nieza- 

leżnie od celu procesu nie nastręczało- 

by Autorowi wiele trudności, gdyż zasa- 

dy są te same a zagadnienie byłoby uję- 
te kompleksowo. Sądzę, że w drugim 
wydaniu Autor uzupełni tę lukę. Rów- 

nież rozdział omawiający warzenie i pa- 

rzenie drewna przeznaczonego do gię- 
cia — moim zdaniem — powinien ujmo- 

wać zagadnienie w szerszym aspekcie 

a mianowicie: warzenie i parzenie dre- 

wna przed obróbką plastyczną, bowiem 

ograniczenie zagadnienia tylko do jed- 

nego rodzaju obróbki plastycznej, nie- 

wątpliwie najważniejszej, jakim jest 

gięcie drewna, zawęża problem. Tym 

bardziej takie ujęcie byłoby właściwe, 

że w zasadzie proces uplastyczniania 

drewna jest taki sam niezależnie od te- 

go, jaki następnie sposób obróbki pla- 

stycznej zastosujemy. Skrypt zawiera 

szereg przykładów stosowania obliczeń 

związanych z warzeniem i parzeniem 

drewna, co ułatwia przyswajalność tre- 

ści skryptu przez studentów. 

Skrypt w zasadzie nie omawia wła- 

ściwości mediów grzejnych stosowanych 

w obróbce hydrotermicznej drewna, 

prawdopodobnie zagadnienia te będą 

omówione w dalszych częściach skryp- 

tu, których zapowiedź podał Autor w 

przedmowie do pierwszej części. 

W sumie recenzowany skrypt jest 

cenną pozycją w naszej literaturze fa- 

chowej, tym bardziej, że zebrano w nim 

dotychczas rozproszone wiadomości z 

zakresu problematyki warzenia i parze- 

nia drewna. 

Bolesław Gonet


