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Drewno w świecie współczesnym i współczesnej Polsce 
Stan obecny i ujęcia perspektywiczne” 

Древесина в современном мире и современной Польше 

Настоящая обстановка и перспективы 

Wood in the contemporary world and Poland. 

The present status and perspective approach 

(, 5podarstwo narodowe Polski rozwija się pod znakiem deficytu 
" drewna, który od 1950 r. pokrywa się stosując rozmiar użytkowania 

większy od etatu rębnego. Tego rodzaju decyzja była konieczna ze 
względu na gospodarcze potrzeby zniszczonego przez wojnę kraju. 

_ W toku dwóch wojen światowych oraz w wyniku stosowania przez 
wiele dziesięcioleci nadmiernych wyrębów zasoby leśne Polski zostały 
poważnie uszczuplone. Produkcja grubizny stoi w naszych lasach na 

boziomie niższym od poziomu prawidłowego. Tego stanu rzeczy nie da 
Ув zmienić przed rokiem 2000. 

| Równocześnie, w wyniku wzrostu ludności, zwiększa się stopniowo 
uedobór drewna. W tych warunkach na leśnictwo i drzewnictwo spada 
0 Owlazek przeprowadzenia sumiennej analizy, w celu uruchomienia 
Wszystkich niewykorzystanych dotychczas rezerw produkcyjnych. 

lat W 20 lat po ukończeniu wojny, u progu planu perspektywicznego na 
a 1966—1985 nasuwa się potrzeba przeprowadzenia rozważań, któ- 

tych celem jest ocena: 

ob l) roli drewna w całokształcie zagadnień gospodarczych w chwili 

ccnej i w ujęciu perspektywicznym, 

nyn Referat wygłoszony 27 kwietnia 1967 r. w Warszawie, na zebraniu zorganizowa- 

m przez Zarządy: Stołecznego Oddziału SITL i D i Oddziału Warszawskiego PTL. 

   



2) światowego poziomu i światowych tendencji rozwojowych w dzie- 
dzinie leśnictwa i przemysłu drzewnego, 

3) bieżących i perspektywicznych potrzeb kraju w zakresie produ- 
kowanego przez lasy surowca oraz wytwarzanych przez przemysł pro- 
duktów i wyrobów z drewna. 

Skonirontowanie obecnego stanu wyjściowego oraz założeń perspe- 
ktywicznych ze światowymi tendencjami rozwojowymi i próba oceny 
tych zagadnień z pozycji roku 2000 może stworzyć warunki ułatwia- 
jące podejmowanie decyzji. 

Rola drewna w życiu współczesnym. Zagadnienia 
ilościowe i jakościowe 

Wyrazem poglądów na temat roli leśnictwa i drzewnictwa w kom- 

pleksie zagadnień gospodarczych świata jest wydana w 1950 r. książka 
dyrektora Sekcji Leśnej FAO Egona Glesingera pod tytułem 
„The coming age of Wood" (5). W książce tej autor uzasadnia pogląd, 
że drewno stanowi jeden z najbardziej wartościowych surowców świata, 
surowiec nadający się do wielokierunkowego przerobu i zastosowania 

— od budownictwa przez papier i odzież do pośredniego żywienia czło- 

wieka. Surowiec ten powinien być wykorzystywany w całości. lym- 

czasem, mimo odwiecznych doświadczeń, drewno jest w znacznej CZĘSCI 
marnowane, a produkujące je lasy nie są otoczone należytą opieką. , 

Z 1,2 miliardów ton drewna pozyskiwanego w skali światowej 54'/0 

jest przeznaczane na opał. Z pozostałych 469/06 drewna użytkowego 40— 
70%/0, marnuje się w postaci odpadów odrzucanych w toku obróbki lub 

przerobu. Równocześnie pogłębia się w skali światowej głód drewna, 

któremu trzeba przeciwstawić się przez reforestację zdewastowanych 

terenów, zwiększenie produkcyjności lasów i zagospodarowanie lasów 

dotychczas niedostępnych. W ciągu 100 lat można w ten sposób pod- 

nieść produkcję lasów do 14 miliardów ton drewna rocznie. Odstępują” 
od metod tradycyjnych i przerabiając drewno w nowoczesnych kombi- 
natach można zlikwidować trapiące świat niedobory. 

Na tle tych poglądów nasuwa się pytanie, czy rola drewna nie 20- 

stała wyolbrzymiona i czy wobec żywiołowego rozwoju techniki 1 kon- 

kurencji licznych materiałów zastępczych drewno zdoła utrzymać SWOJĄ 

dotychczasową pozycję. 

Odpowiedź na to pytanie znajdziemy w artykule prof. dr Bauer, 

„Die Holztwirtschaft an der Schwelle eines neuen Industriezeitalte’ 

(1). W wyniku szczegółowej analizy prof. Bauer dochodzi dO W tO 
ku, że na progu epoki cywilizacji wielkoprzemysłowej leś ict 

i drzewnictwo stoją wobec konieczności stosowania postępu tec tanie 
nego i ekonomicznego na miarę światową. Drewno jest i pozo* hac’ 
niezbędnym surowcem. Światowa produkcja drewna przedstawia 0 
nie wartość 114 miliardów marek zachodnioniemieckich i zajmuje tość 
wartości drugie miejsce po węglu kamiennym (142 mld DM). ta wia 
drewna pozyskiwanego w NRF w ilości 24 mln m3 rocznie prze tość 
wartość prawie 2,0 mld DM. W przerobie przemysłowym wa! ubsty- 
zostaje wielokrotnie zwiększona. Mimo narastającego procesu В у 
tucji światowe zapotrzebowanie na surowiec drzewny osiągnie Ww 

2



sięcznym roku poziom dwukrotnie wyższy niż w chwili obecnej. Nad- 
chodzące stulecie będzie w drzewnictwie wiekiem celulozy i sztucznych 
tworzyw. W krajach wysoko uprzemysłowionych zużycie tarcicy na 
I mieszkańca będzie malało, а rekompensatę tarcicy będą stanowić pro- 
dukowane z drewna materiały płytowe. 

W myśl prognoz wypracowanych w USA (4, 14), zużycie tarcicy 
iglastej na 1 mieszkańca obniży się w latach 1950—2000 o 21%. Ze 
względu jednak na przyrost ludności globalne zużycie wzrośnie do 
1975 г. о 240/0, а do 2000 r. o 43%, przy wzroście cen (w porównaniu 
z 1950 r.) w 1975 r. o 38%/0 i w 2000 r. o 97'%/o. Zużycie papieru i tektury, 
wynoszące obecnie 208 kg na 1 mieszkańca będzie rosnąć następująco: 

rok 1955 1975 2000 
papier 100 168 286 
tektura 100 182 327 

Z zestawionych liczb wynika, że zużycie papieru i tektury wzrośnie 
w USA ponad 3-krotnie, 

W myśl analizy FAO (2) trend zużycia drewna użytkowego w Eu- 
ropie obrazują liczby zestawione w tabelach 1—23. 

Tabela 1 

Zużycie drewna w Europie (bez ZSRR) w latach 1913—1975 w mln m3 
—— 

ee 

  

      

  

  

  

  

    

    

  

  

  

  

Rodzaj drewna | 1913 1925/29 1935/38 | 1950 | 1960 1975 

Drewno przemystowe 138 153 173 169 233 340 
Drewno opałowe 136 144 129 118 107 93 

Ogółem 274 297 302 287 340 433 

Tabela 2 

Zużycie drewna użytkowego w Europie (bez ZSRR) w przeliczeniu na surowiec w m? 
ee 

Ilosé mln m3 Udziat °o 
Kierunek zastosowania 

| 1950 1960 1975 1950 1960 1975 
—__ 

Tarcicą 98,3 126,9 148 57 52 41 

= lon I ścier 33,2 64,6 150 19 26 41 
|" tworzywa drzewne 5,8 15,9 43 3 6 12 

żytkowe drewno okr a ągłe Kopalniaki, słupy itp.) 36,5 38,1 24 21 16 6 

R 
m 1738 _ 245,5 365 100 100 100 

ali ZBY obrazujące ogólne zużycie drewna użytkowego podane w ta- 
życie "Ą Wyższe od liczb podanych w tabeli 1. W tabeli 1 podano zu- 

ilog¢ drewna uzytkowego okragtego, w tabeli 2 doliczono do tych liczb 

© <używanych przez przemysł odpadów przemysłowych.



Ilościowe zmiany w żużyciu drewna obrazują liczby zestawione w ta- 
beli 3. 

Tabela 3 

Zużycie drewna okrągłego w poszczególnych działach produkcji w liczbach stosunko- 

wych. Zużycie w 1950 r. przyjęto za 100 

  
—_ 

  

  

Kierunek zużycia drewna 1950 1960 1975 

Tarcica 100 129 151 

Celuloza i ścier 100 195 452 

Płytowe tworzywa drzewne 100 269 741 
Użyltkowe drewno okrągłe 
(kopalniaki, słupy) 8 100 104 66 

Razem 100 141 210 

Skala log 
320 
300 

280 

260 

240 

220 

200 

180 

160 

140 

120 

surowiec 

     
+ 

1999 1960 1961 1962 ,,           1963 1954 1957 1958 

Ryc. 1. Światowa produkcja drewna przemysłowego i wyrabianych z niego 
półfabrykatów 

Uzupełnieniem danych liczbowych dla Europy jest rycina 1 (3) oe 

zująca wzrost produkcji drewna oraz wyrabianych z niego półla 
katów w skali światowej, w dziesięcioleciu 1954—1963. Z wykresu WT 
nika, że pozyskanie drewna okrągłego wykazuje pozornie п чета 
wzrost, wynoszący przeciętnie 1,80/o rocznie. Zagadnienie to na kre- 
innego wyrazu, jeżeli rozpatruje się je w przedziale dłuższych 0 głe- 
sów. W oparciu o podany wskaźnik zapotrzebowanie drewna 0.5000 z, 
go wzrośnie, w porównaniu z 1965 r. o 36%/0 w 1985 r., a o63/0W £_ 
Wydaje się, że do 2000 r. w kategorii grubizny nasze lasy nie będą W 
nie pokryć rosnących w tym tempie potrzeb. 
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W analizowanym dziesięcioleciu 1954—1963 produkcja i zużycie tar- 
cicy wzrosły w skali światowej średnio o 29/0 rocznie, natomiast pro- 
dukcja innych wytworów z drewna wzrosła bardzo znacznie. Wskazuje 
to na bardziej racjonalne niż poprzednio wykorzystanie surowca. 

Na podstawie liczb zestawionych w tabelach i przedstawionych na 
wykresie można sformułować następujące wnioski. 

l. Mimo wprowadzenia materiałów zastępczych zużycie drewna 
użytkowego w Europie zwiększa się w latach 1950—1975 dwukrotnie. 

ż. Zmniejszenie zużycia drewna zaznacza się jedynie w kategoriach 
drewna stosowanego w stanie okrągłym (kopalniaki, słupy). 

3. Mimo tendencji ograniczających zużycie tarcicy (lub drewna tar- 
tacznego) zwiększa się ono przeciętnie o 2%/o rocznie. Wzrost ten Spo- 
wodowany jest wzrostem liczby ludnosci, co niweluje efekt stosowanych 
ograniczeń. | 

4. Zapotrzebowanie drewna przez przemysł celulozowo-papierniczy 
zwiększa się w latach 1950—1975 4,5-krotnie, w przemyśle tworzyw 
drzewnych 7,9o-krotnie. Te dwie dziedziny dominują w perspektywach 
tozwoju przemysłu drzewnego. Parametry jakościowe potrzebnego dla 
nich surowca są mniej wygórowane od wymagań stawianych przez 
Pizemysł pierwiastkowej obróbki drewna (przemysł tartaczny, sklej- 
kowy, okleiny). 

Baza surowcowa 

Podstawę działalności przemysłu drzewnego stanowią zasoby leśne 
decydujące o ilości i jakości stojącego do dyspozycji surowca. 

Powierzchnia lasów w Polsce w dniu 31. XII. 1965 r. obejmowała 

lasy państwowe 6597,1 tys. ha — 82,7% 
lasy niepaństwowe 1496,4 tys. ha — 17,3% 

razem 8093,5 tys. ha — 100,0°/o 
Produkcja lasów niepaństwowych jest zużywana w głównej mierzę 

"a pokrycie potrzeb lokalnych, w zaopatrzeniu przemysłu drzewnego 
Cdgrywa ona nieznaczną rolę. 

Wyrąb drewna w lasach Polski wynosił w 1963 r. 20,2 mln m*, 
w tym 17,2 mln m3 grubizny. Z pozycji tej 15,2 mln m* przypadało na 
'eWwno użytkowe, 2 mln m3 na drewno opałowe. Wyrąb grubizny w la- 

Sach Panstwowych wynosil 16,1 mln m3, w tym 15,2 mln m® drewna 
użytkowego. 

Udział drewna tartacznego w skali całego kraju wynosił 9,2 mln m*, 
W tym 8,2 mln m drewna tartacznego iglastego. | 

‚1 \ 1966 г. produkcja tarcicy wynosiła 6,1 mln m3, w tym tarcica 
‘Slasta 5,6 mln m3 
ро Су porównawcze dla Europy (bez Związku Radzieckiego) i dla 

Ski Przedstawiaja sie nastepujaco: 
Europa Polska 

lesistosé 30°/o 26"/0 
powierzchnia leśna na 1 mieszkańca 0,32 Ва 0,26 ha drewno użytkowe na 1 mieszkańca 0,49 m* 0,48 m3 
tarcica na 1 mieszkańca 0,15 m® 0,19 m°



Jak widać lesistość kraju i powierzchnia leśna przypadająca na 
1 mieszkańca są w Polsce niższe od wartości średnich dla Europy. Prze- 
ciętny zapas drewna na 1 ha powierzchni leśnej jest w Polsce niższy 
niż w krajach sąsiednich. W Polsce wynosi on 89 m3/ha, w Czechosło- 
wacji 193 m5/ha, w Rumunii 170 m?%/ha, w NRD 121 m/ha, w NRF 
138 m3/ha. : 

Potencjał produkcyjny lasów Polski jest chwilowo niski, wymaga on 
dużych nakładów inwestycyjnych i wieloletnich zabiegów w celu po- 
stawienia go na poziomie racjonalnych możliwości. Mimo to ilość drew- 
na użytkowego przypadająca na 1 mieszkańca jest równa, a ilość tar- 
cicy jest wyższa od średniej europejskiej. Tłumaczy się to tym, Że ze 
względu na konieczność pokrycia potrzeb gospodarczych kraju, od 
1950 r. stosuje się rozmiar użytkowania o 26%/0 wyższy od prawidłowo 
obliczonego etatu rębnego (13). Poza tym podane wskaźniki zużycia 
drewna użytkowego i tarcicy nie odzwierciedlają pokrycia wewnelrz- 
nych potrzeb. 

W 1965 r. eksport papierówki, tarcicy i fryzów przeliczony na drew- 
no okrągłe wyniósł 2,4 mln m, eksport samej tarcicy 980 tys. m*. Rów- 

nocześnie import tarcicy (174 tys. m»), drewna tartacznego i papierów- 
ki wyrażony w surowcu wyniósł 450 tys. m3. Po zbilansowaniu liczb 
obrazujących produkcję krajową, eksport i import, wewnętrzne zuzy” 

cie wyniosło 0,41 m? drewna użytkowego oraz 0,17 m? tarcicy na 
I mieszkańca. 

Według planów perspektywicznych bieżące i przyszłe zużycie drew- 
ra użytkowego i opałowego będzie wynosić 0,62 m* na mieszkanca 
rocznie. Przyjmuje się, że dzięki stosowaniu bardziej racjonalnych 
i oszczędnych metod użytkowania i przerobu drewna oraz jego CZĘ?” 
ciowej substytucji materiałami zastępczymi, potrzeby ludności będą 

zaspokajane lepiej niż obecnie, przy niezmieniającym się wskaźniku 

zużycia drewna. | 
Z prognozy wzrostu ludności oraz z przeliczenia liczb wynika, 7 

przyszłe zużycie drewna w stosunku do zużycia bieżącego będzie SIE 
przedstawiało następująco: 

rok liczba ludności zużycie drewna 

1960 29,8 18,6 
1965 31,6 19,6 
1970 33,4 20,7 
1975 35,5 22,0 
1980 37,6 23,3 
1985 39,6 24,6 
2000 ok. 50,0 ok. 31,0 

Są to liczby minimalne oparte na założeniu niezmienności ney e 
dualnego zapotrzebowania. W 1965 r. wewnętrzne zapotrzebow „jj 
drewna zostało, na pozór, pokryte z nadwyżką 600 tys. т, nad 
uwzględni się fakt, że obliczona w surowcu nadwyżka eksportu ефо- 
importem wynosi około 2 mln m?, to bilans wewnętrznego раро ти mln 
wania na drewno został w 1965 r. zamknięty niedoborem około 1, ośnie 
m», W 1985 r. niedobór będzie wynosił 4,4 mln m%, w 2000 r. wz! 
Чо około 10 min m$ drewna. 
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Tabela 4 

Powierzchnia leśna lasów państwowych według klas wieku. Stan z 30. IX. 1960 r. 
  

  

                  
  

Haliz- Klasy wieku. 
ny, 

С, I II III IV V VI VII Ogó-| 77S Jednostka J by, | 1—20 | 21—40| 41—60 61—80 81—100| 101— | 121 lat 
у pła- 120 i wy- 

ZOW1- żej 7 ny | 

tyssha 6136 153 1803 1417 1102 837 475 — 286 4,7 
/о 100 25 294 231 180 13,6 77 63 1,0 

Irudności związane z pozyskaniem potrzebnych ilości surowca oraz 
z bieżącym i perspektywicznym zapotrzebowaniem na drewno obrazu- 
je podany powyżej układ klas wieku w lasach państwowych (6). 

Powierzchnia rocznego wyrębu w lasach państwowych wynosi 
52 tys. ha (7). 

Z liczb zestawionych, w tabeli klas wieku wynikają następujące 
wnioski. 

l. Drzewostany młode, o wieku do 40 lat, zajmują w lasach pań- 
stwowych 550/06 powierzchni. 

2. Ро niedawna prowadzono wyręby głównie w drzewostanach 
o wieku przewyższającym 100 lat, osiągających niejednokrotnie 150 lat, 
Dzięki temu średnice drewna tartacznego były duże, a jakość 1 wymia- 

„Ty tarcicy były wysokie. 
3. Wobec wyczerpywania się drzewostanów VI i VII klasy wieku 

zręby przesuwa się stopniowo w drzewostany V klasy, o wieku 80—100 
lat. Wskutek tego przeciętna średnica drewna tartacznego obniżyła się 
z 28 cm (1950 r.) do 23 cm, co wpływa ujemnie na jakość i wymiary 
tarcicy, Zmiany w jakości kłód tartacznych obrazuje rycina 2. 

  

      

  
  

      

  

  
  

  

    
    
  

                    

Mo 0 

бог 
м | Каза }ако$а _ 
a m so 

_ 50 : 

pf 
40 1] klasa jakośd 

| | 
30 7 

— 

20 

; 19 _ [| 1 маза jakose: 
. "edo a . = 

wach dział klas jakości w dosta- " = т те. 
astego drewna tartacznego 0 : 
w latach 1957—1965 337 1959 1961 963 lata 1965 
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4. Cała powierzchnia drzewostanów V, VI i VII klasy wieku zosta- 
nie wyczerpana w ciągu 16 lat, licząc od 1960 r. W rzeczywistości część 
starych drzewostanów utrzyma się w terenie ze względu na niedostęp- 
ność i niedostateczne nakłady inwestycyjne na budowę dróg. 

5. W 1976 r. staniemy wobec konieczności wyrębu drzewostanów 
o średnim wieku 86 lat!. W ten sposób osiągniemy, z punktu widzenia 
ilości i wymiarów, najniższy poziom produkcji drewna tartacznego. 
Ten krytyczny stan będzie ulegał stopniowej poprawie w latach 
1976—2000. 

Możliwości produkcyjne lasów są w zakresie grubizny napięte do 
ostateczności. Rosnącego niedoboru drewna nie będzie można do 
2000 r. zrównoważyć zwiększonym (w porównaniu z 1965 r.) rozmia- 
rem użytkowania grubizny. W tych warunkach pokrycie niedoboru bę- 
dzie wymagało: 

1) ograniczenia lub zmiany struktury eksportu, 
2) przejścia na import poważnych ilości drewna. 
Należy natomiast uwzględnić fakt, że w latach 1966—2000 pojawią 

się na rynku wewnętrznym rosnące stopniowo pozycje surowca drzew- 

nego z plantacji drzew szybko rosnących i z zadrzewień. Realizowana 
przez Front Jedności Narodu przy wydatnym współudziale Minister- 

stwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego akcja zadrzewiania kraju, pro- 
wadzona pod hasłem „100 milionów drzew na 1000-lecie Polski' ma 

osiągnąć w stadium końcowym liczbę 400 milionów drzew. W 1966 r. 

pozyskano z zadrzewień 225 tys. m$ drewna, w 1985 г. ma się pozyskać 

800 tys. m”, w 2000 r. pozyskanie samego tylko drewna topolowego ma 
osiągnąć pozycję 1,3 mln m? rocznie. | 

Równocześnie, na tle rosnącego niedoboru drewna, istnieją niewy” 
korzystane dotychczas rezerwy surowca w postaci drewna podrzędnej 
jakości i odpadów przemysłowych. Przybliżone oszacowanie tych re- 
zerw przedstawia się następująco: 

Kategoria surowca шп п? 

drobnica leśna 3,0 
rezerwy drewna liściastego 0,5 
świeża karpina 0,5 
odpady przemysłowe 2,0 

rocznie około 6,0 

W warunkach współczesnego poziomu techniki nie ma gatunkow we 

sortymentów drewna nie nadających się do przerobu. Wynika stąd, о. 

deficyt drewna jest, przynajmniej w części, deficytem względnym: sty 
ficytem grubizny, a przede wszystkim tradycyjnych sortymentów | I a 

na tartacznego. Mozna go takze traktowac jako deficyt nakiacew icy) 
westycyjnych na rozw6j lesnictwa (drogi lesne, pozyskanie ато. = nie 
i rozbudowę ukierunkowanego przemysłu drzewnego. Utylizacja 

wykorzystanej dotychczas bazy rezerwowej jest uzależniona nym 

1) ustalenia właściwej proporcji cen między przemysłem drzew 
- a, „do wy” 

' Po wyczerpaniu drzewostanów V, VI i VII klasy przystąpi się w 1907 т 960 т. 
rębu drzewostanów 1V klasy wieku. Średni wiek tych drzewostanów wynosi. j 
70 lat. W 1976 r., po upływie 16 lat, średni wiek tych drzewostanów b 
86 lat. 
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a lasem, 2) zlikwidowania antybodźców ekonomicznych, 3) nasilenia na- 
kładów na badania naukowe, 4) zwiększenia nakładów na rozbudowę 
przemysłu. 

Racjonalne wykorzystanie dodatkowej bazy surowcowej jest nieod- 
zownym nakazem aktualnego układu stosunków. Obniży ono poważ- 
nie niedobór drewna, lecz nie doprowadzi do jego likwidacji. Zniwelo- 
wania niedoboru drewna można się spodziewać dopiero po zwiększe- 
niu potencjału produkcyjnego lasów, co nastąpi około 2000 r. 

DrzewnictwowPolsce na tle tendencjiświatowych 
Zagadnienietarcicy 

Wzrost zużycia tarcicy wynosi w skali światowej 2% rocznie. Ana- 
lizę tego zagadnienia w warunkach polskich umożliwia wykres przed- 
stawiony na rycinie 3. Produkcja tarcicy obniży się z poziomu 6,3 mln m* tarcicy wyprodukowanej w 1965 r. do 5,2 mln m*% w 1980 r. Plano- wane obniżenie produkcji należy tłumaczyć malejącymi stopniowo możliwościami krajowej bazy surowca tartacznego. To jest zgodne 
ź Izeczywistością. Trudno natomiast przyjąć rozbieżność zjawisk pole- 
Jającą na tym, że zużycie tarcicy w skali światowej rośnie stopniowo 
(wzrost ludności), natomiast w Polsce miałoby stopniowo maleć. Bar- 
dziej zbliżona do rzeczywistości jest hipoteza, że trend zużycia tarcicy 
będzie przebiegał w Polsce podobnie, jak w innych krajach świata. Przemawiają za tym następujące, przykładowo podane fakty. 

, parze ze wzrostem ludności musi się intensywnie rozwijać bu- dównictwo, w związku z tym wzrośnie zapotrzebowanie stolarki bu- 
dowlanej, co obrazują liczby zestawione w tabeli 5. Z zestawienia liczb 
wynika, że zapotrzebowanie stolarki budowlanej wzrośnie w latach 1965—1980 trzykrotnie. Jeśli przyjmiemy, że na wyprodukowanie 1 т? 
stolarki potrzeba średnio 0,06 m? tarcicy, to na zapotrzebowanie 28 mln 
m* w 1980 r. trzeba będzie zużyć okrągło 1,8 mln m3 tarcicy, czyli 
2,4 mln m3 drewna tartacznego. 

_ W 1964 r. górnictwo węglowe zużyło 440 tys. m3 tarcicy, co odpo- wiada zużyciu 630 tys. m* drewna tartacznego. Wzrost zużycia tarcicy 
W dziesięcioleciu 1955—1964 wyniósł 28%. 
„MV 1965 T. wyeksportowano 980 tys. m? tarcicy, co odpowiada zu- 
‘yclu 1,4 mln m3 drewna tartacznego. | 

Przypadku utrzymania eksportu i zużycia tarcicy w przemyśle 
węglowym na dotychczasowym poziomie oraz uwzględnienia rosną- 
cych potrzeb w zakresie stolarki budowlanej, zaangażowanie drewna 
opa cZNego na te trzy kierunki zapotrzebowania wynosiłoby w 1980 r. 
0 4,4 mln m*, a więc ponad połowę rocznej produkcji. 

5 yl przyjmiemy, że zużycie tarcicy rośnie, począwszy od 1965 r. 
3 „ TOcznie, to globalne zużycie tarcicy wyniesie w 1980 r. 8,2 min 

cie "Zpiętość między planowaną produkcją a przewidywanym zuży- 
ki mn bedzie wyrażona niedoborem 3 mln m* tarcicy. Istnieją przesłan- 

2 „ ozwalające na wydatne ograniczenie tego niedoboru. W Polsce zu” 

rac, „tarcicy na 1 mieszkańca (łącznie z eksportem) wynosi 0,19 m 

pele” Jeżeli zmniejszy się je do poziomu średniego wskaźnika euro- 

Jskiego, który wynosi 0,15 m3 tarcicy na mieszkańca rocznie, to glo- 
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Tabela 5 

Orientacyjne zapotrzebowanie stolarki budowlanej w mln m* m 

  

  

  

  

  
  

0 
Rok 1965 1970 1975 198 

m 

iF 
Zapotrzebowanie 9,7 14,6 21,1 27 
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balne zużycie w 1980 r. będzie wynosić 5,6 mln m3, czyli niedobór wy- 
niesie 400 tys. m* tarcicy. 

Realizacja tego ograniczenia jest możliwa w przypadku wydatnego 
zastępowania tarcicy materiałami płytowymi i innymi materiałami za- 
stępczymi. Wymaga to jednak intensywnej rozbudowy przęmysłu pły- 
wego i ustalenia właściwych proporcji cen na surowiec i półfabry- 
aly. 

Produkcja sklejki 

Produkcja i zuzycie sklejki w latach 1954—1963 zwiekszaly sie 
w skali swiatowej o 12°/o rocznie. Ewolucje przemysłu sklejkowego 
w Polsce obrazują liczby zestawione w tabeli 6. 

    

  

  

  

  

Tabela 6 

Produkcja sklejki w Polsce 
SEA 

Rok 1960 1965 | 1970 1975 1980 
> | 

Produkcja sklejki w tys. m3 72 81 96 140 160 

W stosunku do trendu światowego 
powinna wynosić 72 115 158 201 244 

Następstwem wieloletniej stagnacji w przemyśle sklejkowym jest 

takt, że zgodnie z planem perspektywicznym w 1980 r. osiągniemy po- 
ziom produkcyjny, który w odniesieniu do trendu światowego powinniś- 
my osiągnąć w 1970 r. Opóźnienia w rozwoju przemysłu sklejkowego 
4 W dysproporcji w stosunku do prężnego rozwoju przemysłu meblar- 
skiego i rosnących potrzeb budownictwa (np. substytucja tarcicy tar- 
czami deskowaniowymi ze sklejki). 

Wobec ograniczonej bazy krajowego surowca, perspektywiczna pro- 
dukcja sklejki będzie musiała oprzeć się na drewnie z zadrzewień oraz 
ha surowcu importowanym, w głównej mierze na surowcu tropikalnym. 
ozeznanie nowych surowców i dostosowanie do nich technologii pro- 

dukcji będzie wymagało uruchomienia badań naukowych. Przerób su- 
'OWCa tropikalnego w większych ilościach będzie wymagał adaptacji 
_ Tozbudowy zakładów przemysłowych. Nasz dotychczasowy import 
-Urowcą tropikalnego (30—40 tys. m3 rocznie) jest w porównaniu z kra- 

Jami przodującymi bardzo mały. 

Materiały płytowe 

ń Produkcja płyt pilśniowych jest w Polsce przemysłem młodym. 
CTwszą iabrykę uruchomiono w Czarnej Wodzie w 1951 r. Zrealizo- 

па | planowaną ewolucję produkcji płyt pilśniowych obrazują licz- 

Y zestawione w tabeli 7. 
w liczb zestawionych w tej tabeli wynika, że produkcja płyt pilśnio- 
Ych wzrasta w latach 1960—1980 więcej niż 5-krotnie. Średni roczny 
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Tabela 7 

Produkcja płyt pilśniowych w Polsce 

Rok 1960 1965 1970 1975 1980 

Plan 1961 r. tys. ton 100 200 300 400 — 

Plan 1966 r. tys. ton 104 193 265 480 580 
mln m? 28 52 74 133 163 

wzrost produkcji wynosi 23°/o, a wiec jest nieco wyższy od trendu 
światowego, określonego wskaźnikiem 20°/o. Mimo to własna produk- 
cja nie wystarcza dotychczas na pokrycie potrzeb. Świadczy o tym fakt, 
że plan perspektywiczny przewiduje w 1970 r. import 25 mln m* płyt 
pilsniowych, co stanowi około 30%0 produkcji krajowej. Pełne pokry- 
cie wlasnych potrzeb zaistnieje dopiero w dalszych pięcioleciach pla- 
nu perspektywicznego. Podstawowy surowiec tego przemysłu stanowią 
zrzyny tartaczne przy zwiększanym stopniowo udziale żerdzi, drobnicy 
i odpadów przemysłowych (np. strużki poekstrakcyjnej). Te kategorie 
surowca stoją do dyspozycji w nadmiarze. Ze względu na koniecznosc 
cdciążenia tarcicy rozbudowa przemysłu płyt pilśniowych powinna 

przebiegać intensywnie, tym bardziej, że potrzebne do tego urządze- 
nia buduje się w kraju. 

Tendencje rozwojowe przemysłu płyt wiórowych w świecie i w Pol- 
sce przedstawiają liczby zestawione w tabeli 8. 

  

  

    

    

  

Tabela 8 

Produkcja płyt wiórowych w tys. m3 

Rok 1960 1965 1970 1975 1980 
fo 

Swiat 2000 4000 6000 8000 a 
Europa 1325 2800 4000 5300 — 
Polska — plan 1961 r. 30 156 350 500 600 
Polska — plan 1966 r. 30 84 156 268 — 

Przemysł płyt wiórowych został w Polsce zapoczątkowany w 1959 г 
Osiągnięta w 1960 r. produkcja nie może służyć za poziom porównaw” 
czy do dalszych rozważań. W dziesięcioleciu 1966—1975 wielkość pr"- 
dukcji rośnie trzykrotnie, a więc tempo jej wzrostu jest o 50%/0 wyZ87- 
niż w skali świata i w Europie. Wskazuje to na fakt, że w prężny spost 
staramy sie nadrobić zaniedbania przeszłości. Mimo tego planowany 
na lata 1961—1965 rozwój został zrealizowany tylko w 50%, a ГО. 
planowany na lata 1966—1975 wykazuje analogiczne zahamowa" 
w stosunku do poprzedniego planu. W tych warunkach planowane od- 
1975 r. produkcja nie pokryje potrzeb kraju. Jeżeli przyjmie SIĘ zd O 
nie z tezami zawartymi w planie rekonstrukcji przemysłu płyt kg 
że średnie zużycie płyt wiórowych w Europie wyniesie w 1975 T. 
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na I mieszkańca, to przy 35,6 mln mieszkańców zapotrzebowanie wy- 
niesie około 600 tys. m$. Rozumowanie to znajduje potwierdzenie w dy- 
namicznym rozwoju przemysłu meblarskiego oraz w przewidywanym 
zapotrzebowaniu innych, nie sprecyzowanych dotychczas grup odbior- 
ców. W tych warunkach potrzeby kraju zostaną w 1975 r. pokryte tyl- 
ko w 50/0, со stwarza konieczność dalszego zwiększenia tempa rozwo- 
Ju przemysłu płyt wiórowych. 

Jest to uzależnione wyłącznie od nakładów inwestycyjnych. Ich 
realizacja jest tym bardziej uzasadniona, że istnieje bogata baza su- 
Iowcowa czekająca na te nakłady (odpady przemysłowe, 2 mln m3 
grubizny olszy szarej w Bieszczadach itp.) oraz, że oddziały płyt wióro- 
wych o odpowiednio dobranej mocy przerobowej można i trzeba in- 
stalować w dużych, średnich i małych zakładach pierwiastkowej i wtór- 
nej obróbki drewna w celu wykorzystania odpadów przemysłowych. 

Obecnie przemysł płyt wiórowych opiera się prawie wyłącznie na 
stosownym drewnie iglastym, głównie sosnowym, o jakości II klasy 
papierówki. Sortyment ten chwilowo stoi do dyspozycji w nadmiarze, 
a stosunkowo niska cena stawia pod znakiem zapytania atrakcyjność 
przerobu drobnicy. Należy się liczyć, że w odniesieniu do papierówki 
"glastej zaistnieje w ciągu najbliższych lat poważna konkurencja mię- 
dzy przemysłem celulozowo-papierniczym a przemysłem płytowym. Analiza tego zagadnienia zostanie przedstawiona w punkcie dotycza- 
cym przemysłu celulozowo-papierniczego. 

Uzupełnienie produkcji płyt wiórowych stanowią płyty paździerzo- 
we produkowane w zakładach podporządkowanych Ministerstwu Prze- 
mysłu Lekkiego z odpadów powstających przy przerobie Inu. Planowa- 
ną i zrealizowaną ewolucję tego przemysłu przedstawiają liczby zesta- 
wione w tabeli 9. 

    

  

  

  
  

Tabela 9 

Produkcja płyt paździerzowych w Polsce w tys. m3 
О nn a 

Rok 1960 1965 1970 1975 1980 
ee 

ап 1961 г. 25 216 250 250 250 
Pe A — — —_ 

Мап 1966 r. 25 115 146 — — 

Produkcja płyt paździerzowych jest limitowana ograniczoną bazą 
Odpadów Inu. W myśl oszacowań z 1961 r. 250 tys. m? płyt stanowi 
Chwilowy pułap możliwości produkcyjnych, jego podwyższenie może 
tastąpić w przypadku rozbudowy przemysłu i zwiększenia areału upraw па. 7 podanych powyżej liczb wynika, że planowana > lat temu 
Produkcja płyt paździerzowych uległa poważnemu zahamowaniu. 

„_ Dalszą ewentualną bazę przemysłu płytowego może stanowić słoma 
|-<pakowa, o ile uda się opracować rozwiązania technologiczne pozwa- 
“Jace na przerób tego surowca. Prace badawcze na ten temat są 
w toku, mimo że badania prowadzone w NRD zostały wstrzymane ze 
WZględu na brak pozytywnych wyników. 
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Przemysł meblarski 

Planowany rozwój przemysłu meblarskiego obrazują liczby określa- 
jące wartość produkcji: 

rok 1965 1970 1975 1980 
wartość w mln zł 9003 14020 18500 23000 

W ciągu 10 lat wartość produkcji ma ulec podwojeniu i ma w dal- 
szym ciągu, w nieco zwolnionym tempie, wzrastać. Podane powyżej 
liczby nasuwają pytanie, czy rozwój przemysłu meblarskiego nie został 
zaplanowany zbyt bogato i czy tak szybko rosnąca produkcja znajdzie 
dostateczną liczbę nabywców. W celu wyjaśnienia tego zagadnienia 
przeprowadzono obliczenia sprawdzające oparte na założeniach, że: 
1) nowo nabyty zestaw mebli będzie użytkowany średnio przez 15 lat, 
2) przeciętna rodzina liczy 4 osoby. Przeliczenia wykonane w oparciu 
o te założenia wykazują, że statystyczny Polak wyda na meble w 1970 т. 
420 zł, w 1980 r. 621 zł; w 1970 r. wydatek na meble dokonywany raz 
na 15 lat na 4-osobową rodzinę będzie wynosił 25200 zł, w 1980 Г. 
37 260 zł. Wyliczone w ten sposób kwoty nie wydają się nadmiernie 
wygórowane, zwłaszcza jeżeli uwzględni się ustawiczny odpływ lud- 
ności wiejskiej do miast i postępujący proces urbanizacji. Poza tym 
wyliczone kwoty obejmują pośrednio zakup mebli dla instytucji pu- 
blicznych, wreszcie należy uwzględnić pozycje związane z eksportem 
mebli, który obejmuje obecnie kilkaset wagonów dziennie. 

Dynamiczny plan rozwoju przemysłu meblarskiego wpływa w du- 
żym stopniu na rozwój przemysłu sklejek, płyt wiórowych oraz płyt 

pilśniowych, stwarzając zespół potrzeb ilościowych i jakościowych. 

Przemysłcelu!lozowo-papierniczy 

Produkcja przemysłu celulozowo-papierniczego obejmowała w 1966 г. 

400 tys. ton celulozy (0,7%/0 i 17 miejsce w produkcji światowej) oraz 
820 tys. ton papieru i tektury (0,85%/0 i 15 miejsce w produkcji świato- 

wej). Zużycie papieru i tektury wynosiło 26 kg na 1 mieszkańca, a wię” 
było niższe od przeciętnej światowej określonej liczbą 30,2 kg ne 
I mieszkańca. Polska stoi pod tym względem na 30 miejscu w skali 
światowej. W USA roczne zużycie papieru i tektury liczone na l mies 

kańca wynosi 208 kg, w krajach zachodniej Europy 60—80 kg, w NEU 
60 kg, w Czechosłowacji 45 kg, na Węgrzech 31 kg. Jak widać, w tej 
aziedzinie ciążą na nas poważne zaległości. 

W skali światowej (ryc. 1) produkcja i zużycie papieru gazetoweg? 

wzrosło w latach 1954—1963 o 40°/o, innych rodzajow papieru ога? 
tektury o 70%. Według prognoz wypracowanych w USA zużycie Pó 
pieru i tektury przekroczy w 2000 r. 600 kg na 1 mieszkańca. Mim 
woli odnosi sie wrazenie, ze tak wysokie liczby nie maja racjonalne?” 
uzasadnienia. W Polsce w 1970 r. ma się osiąqnąć 33 kg, a perspek у 
wiczne zużycie docelowe określa się liczbą 50—70 kg na 1 mieszkać” 
ca. W związku z tym w latach 1965—1985 przewiduje się potroje” 
produkcji celulozy i mas półchemicznych oraz papieru i tektury. PIZE 
stawiają to liczby zestawione w tabeli 10. 
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Tabela 10 

Produkcja celulozy, papieru i tektury w Polsce w latach 1965 — 1985 

  

     

        
  

  

Rok | 

Pro-- 1965 1970 1975 1980 1985 dukcja 
tys. ton 

celuloza i masy 330 515 715 905 980 poichemiczne 

Papier i tektura 800 1015 1515 1970 2400 

W skali światowej pokrycie surowcowe produkcji celulozy, papieru 
tektury stanowi w 77% drewno, w 5%o roślinne surowce niedrzewne 
l w 180/0 makulatura. Drewno jest surowcem bardziej ekonomicznym 
0d innych surowców roślinnych. Główną rolę odgrywa tu drewno igla- 
ste, ostatnio jednak drewno liściaste znajduje w produkcji celulozy co- 
raz szersze zastosowanie. Można przyjąć, że udział drewna liściastego 
(buk, topola, brzoza) będzie wzrastał do poziomu 25% puli surowco- 
wej przemysłu celulozowo-papierniczego. 

Na wyprodukowanie 1 tony celulozy zużywa się średnio 45 m 
drewna, wobec czego zaangażowanie drewna w 1985 r. będzie wyno- 
SIĆ około 4,5 mln m3. Zapotrzebowanie to znajdzie prawdopodobnie po- 
Krycie w kraju. W 1965 r. przemysł celulozowo-papierniczy zużył Oko- 
ło 2,4 min m* drewna (papierówka, zrzyny, żerdzie), eksport papierów- 
ki (ze względu na brak mocy przerobowej w kraju) wynosił 840 tys. 
m*, łączna produkcja wynosiła zatem 3240 tys. m”. Różnica między za- 
potrzebowaniem w 1985 r. a obecną produkcją drewna celulozowego 
wynosi około 1,25 mln m3. Pokrycie tej różnicy będzie możliwe przez 
zwiększenie pozyskania papierówki w lasach oraz zwiększone dostawy 
<Tzynów i żerdzi. | 

‚ ОБ стопа w ten sposób produkcja celulozy i mas półchemicznych 
hie wystarczy na pokrycie zapotrzebowania przemysłu papierniczego 
pokrywającego potrzeby kraju i pracującego na eksport. Stąd w zarysach 
planów perspektywicznych przewidziano import celulozy papierniczej, 
który ma wzrosnąć z 67 tys. ton w 1965 r. do 650 tys. ton w 1985 r. 

W miarę wzrostu produkcji krajowej i importu, przemysł celulozo- 
WY będzie musiał sięgnąć do rezerw papierówki i zrzynów. W kon- 
~/fencji o bazę surowcową przemysł płyt wiórowych stanie w najbliż- 
"zj przyszłości przed koniecznością przestawienia się na gatunki drew- 
"a liściastego nie zaangażowane w przemyśle celulozowym, jak buk, 

Sza, brzoza, grab oraz na drobnicę leśną, trociny i inne odpady prze- 
Mysłowe. | 
„Specyfika tych surowców wymaga wielu prac badawczych z dzie- 

śmy technologii i ekonomiki przerobu. Stworzenie podstaw SUTOWCO- 
„ych dla przemysłu płyt wiórowych bez angażowania, lub przy angażo- 
MIU w nieznacznym stopniu, klasycznej papierówki, stanowi *agadnienie o dużym znaczeniu gospodarczym. 
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Rekonstrukcja przemysłu drzewnego na tle wizji 
2000 roku 

Dużym osiągnięciem polskiego drzewnictwa było podjęcie w pier- 
wszych latach po wojnie koncepcji położenia głównego nacisku na 
rozwój przemysłu celulozowo-papierniczego oraz na stworzenie nie 
istniejącego wówczas w Polsce przemysłu płyt pilśniowych i wiórowych. 
4onsekwentna realizacja tej koncepcji doprowadziła do: 

1) rozbudowy potencjału przemysłu celulozowego na skalę umożli- 
wiającą przerób w krajowych fabrykach celulozy eksportowanych do- 
tychczas nadmiarów papierówki; 

2) stworzenia przemysłu płytowego, który po odpowiednich adapta- 
cjach technologicznych, będzie w stanie oddawać na potrzeby krajowe 
setki tysięcy m*% wysokowartościowych półfabrykatów bez angażowania 
klasycznej papierówki i zrzynów nadających się do przerobu na ce- 
luloze. 

Moment ujemny w drzewnictwie stanowią zahamowania, jakie po- 
wstały w dziedzinie pierwiastkowej obróbki drewna. Wyrazem tego jest 
wieloletnia stagnacja w rozwoju przemysłu sklejkowego oraz brak 
jasno postawionej koncepcji na temat perspektyw rozwojowych tarta- 

cznictwa. 
Punkt wyjściowy do rozważań na temat rekonstrukcji powinno sta- 

nowić spojrzenie na dany dział przemysłu z pozycji roku 2000. Pod tym 
kątem widzenia nasz przemysł drzewny można podzielić na trzy grupy: 

1. Przemysł celulozowo-papierniczy, płyt pilśniowych oraz płyt wio” 
rowych postawiono na poziomie wytrzymującym wizję roku 2000. Te 
działy przemysłu zgrupowano w dużych zakładach, stanowiących jed- 
nostki dojrzałe do dalszej ewolucji, jednostki które przez modernizację 

i automatyzację mogą osiągnąć docelowy poziom przyszłego tysiąclecia: 
2. Miejsce pośrednie zajmuje przemysł sklejkowy. Bez dokładnej 

analizy trudno zdać sobie sprawę, czy struktura istniejących zakładów 
może stanowić podstawę ewolucyjnego rozwoju i osiągnięcia wymagć” 
nego w przyszłości poziomu technicznego. 

3. Przemysł tartaczny, poza nielicznymi zakładami, reprezentowany 
jest przez dużą liczbę drobnych zakładów, które nie nadają SIĘ 1 и 
powinny stanowić podstawy rozwiązań perspektywicznych. W ES 
tych zakładów związana jest swoją przeszłością z przełomem wieko” 
XIX i XX. Rozwikłanie wynikającego stąd kompleksu zagadnień w ind 

sób dostosowany do poziomu roku 2000 wymaga ingerencji typu rew 
lucyjnego. Tat- 

Liczba czynnych tartaków wynosi 1358. Zjednoczenie Przemysiu i 

tacznego i Wyrobów z Drewna obejmuje 337 zakładów, ktore p. че: 
biają rocznie około 8 mln m% drewna tartacznego, a więc najbar ść 
cennego surowca. Na 1 zakład przypada średnio 24 tys. m* surowce >: 
tarcicy produkowanej przez 1 robotnika rocznie wynosi 180 m. ne ie 
giczny wskaźnik w tartakach fińskich przecierających 100 tys. m Io dz 
wynosi 800 m? tarcicy, w najbardziej nowoczesnych tartakach en о 
kich 1200 m3. Koncentracja dużych ilości drewna stwarza warunki, ga 
gralnego wykorzystania surowca, a wysoką wydajność pracy © nieta 
się dzięki współdziałaniu nowoczesnych obrabiarek z daleko posu 
mechanizacją i częściową automatyzacją pracy. 
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W rozważaniach perspektywicznych przewiduje się zmniejszenie 
w 1980 r. liczby tartaków zarządzanych przez Zjednoczenie Przemysłu 
Tartacznego do liczby 151, wobec czego na 1 tartak przypadać będzie 
53 tys. m* surowca, przy pracy dwuzmianowej 26 tys.pm° na 1 zmiane. 

Wydaje sie, ze tak ograniczona koncentracja surowca nie stworzy 
warunków dla powstania kombinatów umożliwiających pełne wykorzy- 
stanie najcenniejszego drewna oraz na zastosowanie przyszłościowych 
urządzeń i metod pracy, dostosowanych do poziomu technicznego 2000 r. 
W perspektywie czasu trudno sobie wyobrazić współistnienie, w ra- 
mach tego samego resortu, dużych jednostek przemysłu celulozowo-pa- 
pierniczego i płytowego zatrudniających tysiące ludzi obok średnich 
i małych tartaków zatrudniających nieznaczną liczbę robotników 
i oszczędzających na kosztach transportu najcenniejszego i najbardziej 
deficytowego surowca. Takie rozwiązania nie byłyby zgodne z profi- 
lem technicznym i duchem czasu 2000 r., a oparta na nich rekonstrukcja 
stworzyłaby ogniwa utrudniające racjonalny rozwój techniki. 

Wydaje się, że przyszłość i rozwój tartacznictwa należy oprzeć na 
następujących zasadach. 

I. Koncentracja w zakładach dużej ilości drewna za cenę zwiekszo- 
nych kosztów transportu, tak jak to ma miejsce w przemyśle celulozo- 

wym i płytowym. 
2. Budowa zakładów w postaci wielokierunkowych kombinatów po- 

zwalających na kompleksową obróbkę i pełne wykorzystanie surowca. 

3. Specjalizacja zakładów w oparciu o nowe technologie, typu 
technologii opracowanej w Czechosłowacji przez Palovica lub stwo- 
rzonej przez Pachelskiego technologii przecierania przeznacze- 
niowego. 

| 4. Daleko posunięta mechanizacja w oparciu o nowoczesne obra- 
biarki i urządzenia produkcji krajowej i zagranicznej. 

9. Oparcie eksploatacji dużych zakładów na zasadach pracy trzy- 
zmianowej, 

рее uzasadnienia przedstawionych tez mogą stanowić następujące 
у. 

Przemysł tartaczny przerabia rocznie 8 mln m*% drewna, uzyskując 
około 700/o wydajności tarcicy. Powstająca przy tym ilość odpadów 
Wynosi około 2,4 mln m?, z czego połowę stanowią odpady przemysłowe 

1 połowę — czyli 1,2 mln m* drewna — odpady dotychczas nie wyko- 

'zZystywane. Zagospodarowanie tej dużej ilości drewna odpadowego 
Mp. w postaci hydrolizy trocin) jest możliwe tylko w dużych zakładach 

Przemysłowych. 

Dalszy dowód może stanowić linia rozwojowa przemysłu stolarki 

dudowlanej. Stolarkę budowlaną produkuje 961 wytwórni typu prze- 

7 Ystowego, w ich rzedzie 8 przedsiebiorstw wchodzacych W skład 

om toczenia Zakładów Stolarki Budowlanej. Ich produkcja stanowi 

>! produkcji realizowanej w omawianych wytwórniach, a dalszy roz- 

wój zagadnienia leży na linii koncentracji zadań i środków. 

st Przemysł tartaczny przerabia połowę pozyskiwanej W lasach pań- 

wowych masy zrębowej. Racjonalna modernizacja tartacznictwa i po- 
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stawienie go na poziomie przodujących krajów Europy jest zadaniem 
pierwszorzędnej wagi. Związane z tym prace badawcze powinny stano- 
wić jedno z głównych zadań drzewnictwa. 

Zaplecze naukowo-badawcze 

Przemysł drzewny stoi wobec wielu bieżących i perspektywicznych 
zadań, których rozwiązanie wymaga przeprowadzenia badań oraz wy- 
konania kompleksowych opracowań technologicznych i konstrukcyj- 
nych. Przykład trudnego zadania kompleksowego mogą stanowić prace 
mające na celu stworzenie własnego rozwiązania produkcji płyt pilśnio- 
wych metodą suchą. 

Naukowo-badawcze zaplecze przemysłu drzewnego stanowią: Insty- 
tut Iechnologii Drewna zatrudniający 68 pracowników naukowych, 
Instytut Celulozowo-Papierniczy zatrudniający 48 pracowników nauko- 
wych, razem 116 pracowników naukowych, oraz 7 laboratoriów branżo- 
wych i 2 centralne ośrodki. 

Potencjał naukowo-badawczy w zakresie drzewnictwa jest zbyt 
szczupły. Istniejące placówki naukowe nie będą w stanie sprostać zada- 
n'om, od których rozwiązania zależy przyszły rozwój drzewnictwa. 

Ogólnie przyjęta teza głosi, że w przemyśle najbardziej rentowną 
inwestycję stanowią badania naukowe. Zasada ta powinna być то? 
wie prędko zrealizowana w drzewnictwie. 

Synteza i wnioski 

Z przeliczeń opartych na prognozie ludności wynika, że w 1985 i niedobór drewna w Polsce wyniesie 4,4 mln m a w 2000 r. około 
10 min m% drewna. | 

Niedoborów tych nie da się pokryć przez dalsze zwiększenie nie 
miaru użytkowania grubizny. Można je natomiast pokryć lub wyda m 
zmniejszyć przez zastępowanie tarcicy materiałami płytowymi © 
wykorzystanie rezerw surowcowych, na które składają się: m 

1) baza drewna podrzędnej jakości i odpadów drzewnych obejmu”. 
jąca obecnie około 6 mln m3, och 

2) stopniowe zwiększanie pozyskania drewna z cięć pielęgnacyjny" 
3) drewno z użytkowania zadrzewień. 
Ilość drewna pochodzącego z tych trzech źródeł powinna w 2000 r. 

obejmować co najmniej 8 mln m3. le- 
Pełne wykorzystanie dodatkowej bazy surowcowej wymaga usta i 

nia proporcji cen, zapewniających opłacalność produkcji odnonny a 
sortymentów w leśnictwie oraz atrakcyjność zastępowania tarcicy 
teriałami płytowymi. led- 

Nasz niedobór drewna jest w znacznej czesci niedoborem \79 © 
nym, ktory mozna okresli¢ jako: 

l) niedobór tradycyjnego drewna o dużej grubości, 
> tO” 

2) niedobór nakładów inwestycyjnych na budowę zakładów 405 
sowanych do przerobu drewna podrzędnej jakości, 
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3) niedobór nakładów na badania naukowe i opracowanie techno- 
10gii potrzebnych do przerobu drewna o małych wymiarach i podrzędnej 
jakości. 

W porównaniu z krajami przodującymi przemysł drzewny Polski 
wykazuje duże opóźnienie w rozwoju jakościowym i ilościowym. Pod 
tym kątem widzenia trzeba wyodrębnić trzy wyraźnie odmienne grupy. 

1. Przemysł celulozowo-papierniczy oraz przemysł płyt pilśniowych 
i wiórowych wykazują profil techniczny współmierny z osiągnięciami 
Krajów przodujących. Przemysł ten jest w porównianiu ze skalą świa- 
tową opóźniony w rozwoju ilościowym. Istniejące opóźnienia można 
zlikwidować w ciągu 10 lat w przypadku uruchomienia potrzebnych 
nakładów inwestycyjnych. Nakłady te są tym bardziej wskazane, że 
przemysł płytowy opiera się lub będzie opierać się na kategoriach 
surowca nie zaangażowanych w innych działach drzewnictwa. 

ź. Przemysł sklejkowy, znajdujący się od długiego czasu w zastoju, 
wykazuje w porównaniu ze światową skalą rozwoju duże opóźnienia 
ilościowe i jakościowe. Odrobienie opóźnień wymaga około 15 lat, pod 
warunkiem: a) uruchomienia odpowiednich nakładów inwestycyjnych, 
b) oparcia się na szeroko stosowanym imporcie drewna tropikalnego. 

3. Przemysł tartaczny składa się w większości z zakładów o prze- 
starzałym profilu technicznym, współmiernym z tradycjami dwóch 
pierwszych dziesięcioleci XX wieku. Przemysłu tego, w większości 
DIrzypadków, nie można porównywać z profilem przemysłu tartacznego 
krajów przodujących. Nasz przemysł tartaczny wymaga gruntownej rekonstrukcji, opartej na zasadach koncentracji surowca i komplekso- 
wego przerobu drewna. Realizacja tego zadania wymaga: a) opracowa- 
па modelu nowoczesnych kombinatów dostosowanych do warunków 
polskich, b) opracowania sieci rozmieszczenia zakładów, c) 30 lat czasu, 
d) dużych, lecz niewątpliwie opłacalnych nakładów inwestycyjnych. 

. Zaplecze naukowe drzewnictwa jest zbyt szczupłe w stosunku do 
bieżących i perspektywicznych zadań. W obecnych warunkach nie 
(Zadkie są fakty, że praktyka wyprzedza badania naukowe. Niedobory 

оса naukowo-badawczego można nadrobić w ciągu 10—15 lat 
rzez: 

a) powołanie zakładu podstawowych badań drzewnictwa (o profi- 
lu dociekań teoretycznych) w Polskiej Akademii Nauk, 

__ 5) Przyspieszenie ewolucji Instytutu Technologii Drewna oraz Insty- 
tutu Celulozowo-Papierniczego w zakresie wyposażenia technicznego | kadry naukowej, | 

с) zwiększenie potencjału naukowo-badawczego w katedrach wyż- 
>zych uczelni. 
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Краткое содержание 

2 В Показатель потребления древесины в Полыше достигает 0,62 м3 на голо у 
е- 

населения в год. Принимается, что благодаря замене древесины другими м 

риалами, а также благодаря применению прогрессивных методов обработ 
и переработки древесины этот показатель не изменится до 2000 года. 

НИИ Текущие и перспективные потребности в древесине подсчитаны на основа 

вышеупомянутого показателя и выглядят в Польше следующим образом: 

Год Количество населения Потребление древес. 

1965 31,6 19,6 млн. м3 

1985 39,6 24,6 млн. м? 
2000 ок. 50,0 ок. 31,0 млн. м3 

е- 

По данным ФАО (ЕАО) мировое направление потребления древесины В А 
сятилетии 1954—1963 представлено следующими показателями роста: 
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Приведённые числа показывают основные направления развития деревообра- 
батывающей промышленности и потребления древесины в мировом масштабе 
и в Польше. 

Площадь лесов в Польше равняется около 8 млн. га; среднюю производи- 
тельность можно определить числом 4 м3зЛ га в год. При правильной продукции 
в разморе 32 млн. м3 древесины в год, текущие и переспективные потребности 
страны были бы полностью покрыты. 

В результате чрезмерных вырубок проведённых в лесах в ХХ и ХХ веках, 
а также разорения лесов во время первой и второй мировой войны, состояние 
равновесия в лесах было нарушено. Молодые насаждения в возрасте 1—40 лет 
занимают 55/0 лесных площадей, а годовая рубка древесины — увеличена на 
26°/ по сравнению с правильной рубкой — дала в 1965 году объём 20,2 млн. м3 
древесины. В этих условиях дефицит древесины в 1985 году достигнет 4,4 мпн. м3, 
ав 2000 году ок. 10 млн. м3. 

Этих недостатков не удастся покрыть путём увеличения заготовки пилово- 
чной древесины. Но в то же время это можно выполнить или резко уменьшить 
путем замены пиловочника древесно-волокнистыми и стружковыми плитами, 
а также используя сырьевые резервы, которыми являются: 

1) неиспользованная до сего времени база древесины худшего качества 
(лиственная древесина, тонкомерная древесина, пни) и промышленных отбро- 
сов, охватывающая ок. 6 млн. м3 древесины в год. 

2) постепенное увеличение заготовки древесины с рубок ухода. 
3) древесина, заготовленная с озеленительных посадок. 
Количестве древесины, происходящее из этих трёх источников должно 

В 2000 году составлять ок. 8 млн. м3. 
Наш дефицит древесины является в болыпой степени условным недостат- 

KOM, который можно определить как: . 

П) недостаток пиловочной древесины, 
2) недостаток капиталовложений на постройку промышленных предприятий 

приспособленных для переработки древесины худшего качества, 
3) недостатек средств на научные исследования и разработку технологии, 

необходиных для переработки малогабаритной древесины и древесных отбро- 
COB, 

При сравнении с передовыми странами полькую деревообрабатывающую 
Промышленность можно разделить на две отличающиеоя группы. 

1. Целлюлозно-бумажная промышленность и промышленность древесно-во- 
локнистых и стружковых плит. Технический профиль этих отраслей промы- 
шленности соответствует достижениям передовых стран а соответссвующие про- 
чышленные предприятия готовы для дальнейшего развития. В то время как 
"Ромышленная мощность этих предприятий слишком мала по сравнению с по- 
ТРебностями страны и требует интенсивного развития. 

2. Лесопильная промышленность охватывает в большинстве предприятия 
` Устаревшим профилем, не выдерживаёщим сравнения с техническим уровнем 

Нередовых стран. Наша лесопильная промышленность требует основательной 
РекКоиструкции, основанной на принципах концентрации сырья и комплексной 

переработки пиловочной древесин. 

Фанерная промышленность занимает посредственное место между этими 

Чрумя группами. | 

pasputne nen y3Ka по сравнению с перспективными зада " 
научных учреждений является срочной и необходимой проблемой. 
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Summary 

The index of wood consumption amounts in Poland to 0.62 m% per 1 citizen per an- num. It is assumed that owing to the substitution of wood by other materials and tc the use of modern techniques of processing and machining of wood this index wil] be not subjected to any alteration until 2000, 
The current and perspective requirements for wood calculated on the basis of the above index take in Poland the following course: 

Year Number of population Wood consumption 1965 31.6 19.6 millions of m? 1985 39.6 24.6 r no ou 2000 ca 50.0 ca 31.0 rr rr rr 

According to FAO data the world trend in wood consumption revealed during the decade 1954—1963 following indices of increase: 
Industrial wood 18°/o other kinds of paper and cardboard 70/0 lumber 22/0 plywood 120%o newsprint 40/o fibre- and particle-boards 2000/ 

Above cited numbers indicate main directions of the development of woodworking industry and wood consumption in the world scale and in Poland. The acreage of forests in Poland amounts to round 8 million of hectares; the ave rage productive potential may be determined on 4 m3/1 ha annually. Under conditions of the regular production in extent of 32 million of m$ of wood per annum, the current and perspective needs of this country could be fully met. 
As a result of excessive cutting done in forests during the XIXth and XXth century as well as the devastation of forests during the Ist and IInd World War the equili- 

brium state has been impaired. Young stands, some 1—40 years old occupy 55%o of the forest area, while annual cutting budget — increased by 26%, when compared with the regular one — gave in 1965 the volume of 20.2 million of m3 of wood. In these 
conditions wood deficit will amount in 1985 to 4.4 million of m3, while in 2000 — to ca 10 million of m3. | 

This deficit cannot be covered by the increase in lumber cutting. It could be, ho- wever, covered or seriously reduced through the substitution of sawn timber by fibre — 
and particle-boards and through the utilization of raw material reserves, namely: а 1) unutilized until now resources of wood of lower quality (hardwood, small wood, 

stumpwood and industrial discards including ca 6 million of m3 of wood annually, 
2) gradual increase of wood from thinning, 
3) wood produced not in the forest. | ch The volume of wood coming from the above three sources should in 2000 rea 

circa 8 million of m3. | 
Our wood deficit is to a high degree only relative, which can be determined as: 
1) deficit of lumber, 

to the 2) deficit of investment outlays on the construction of industrial plants adjusted to 
processing of wood of lower quality, i, ‘red for 3) deficit of outlays for scientific research and technology designing require 
the processing of wood with small size and wood discards. | be di- When compared with leading countries the Polish woodworking industry may 

vided into two distinct groups. , boards. 1. Cellulose and paper industry, and the industry of fibre- and particle — noun 
Technical profile of these industries is adequate to achievements of leading e pro” tries, and concerned industrial plants are prepared for further evolution. fronted 
cessing capacity of these plants on the other hand is too low when con 
with home needs and requires a serious extension. , hich does 2. Saw-milling industry includes mostly plants with old-fashioned profile, W illing in- not keep pace with the technical level in leading countries. Our SAW materia 
dustry requires a fundamental reconstruction, based on principles of raw 
concentration and complex processing of sawn timber. c Plywood industry takes an intermediate position between these two gro EN com- The recent scientific background of woodworking industry is too scanty w sents aD pared with its perspective tasks. The serious extension of scientific units pre | urgent and indispensable matter. 
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