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R ozwój przemysłu odbywa się zwykle stosownie do potrzeb gospodarki 
narodowej w zakresie zwiększenia produkcji, rozszerzenia lub prze- 

stawienia asortymentu produkcji i wprowadzenia nowych wyrobów oraz 
obniżenia kosztów produkcji. 

W praktyce najczęściej linie rozwojowe przemysłu kształtują się od- 
powiednio do wszystkich tych potrzeb, ze szczególnym uwzględnieniem 
jednej z nich. Niekiedy jednak, świadomie lub nieświadomie, kładzie 
się tak silny nacisk na jeden z tych czynników, że pozostałe ulegają 
pewnemu cofnięciu. Świadome stosowanie takiego ograniczonego rozwoju 
miewa miejsce w wyjątkowych okolicznościach, np. gospodarki wojen- 
nej, szczególnych trudnościach w zakresie siły roboczej, bardzo dotkliwego 
braku surowca itp., gdy jednocześnie pozostałe czynniki występują w nad- 
miarze. Nieświadome stosowanie ograniczonego rozwoju występuje szcze- 
gólnie wtedy, gdy poszczególne gałęzie pewnego działu przemysłu nie są 
wzajemnie dostatecznie powiązane ani wspólnie kierowane, gdy więc brak 
jest pełnych perspektyw rozwojowych. 

W polskim przemyśle drzewnym trudno było o wytyczenie wyraźnych 

kierunków rozwojowych, dopóki przemysł ten był rozdzielony pomiędzy 

kilka resortów, a tylko część tego przemysłu była ściśle związana ze swym 

dostawcą surowca — z leśnictwem. Szczególnie trudne pod tym wzglę- 

dem były lata przed rokiem 1950, gdy zarówno gospodarstwo leśne jak 

i przemysł drzewny nastawione były przede wszystkim w dwóch zasad- 

niczych kierunkach doraźnych potrzeb: odbudowy własnego potencjału 

produkcyjnego ze zniszczeń wojennych i jak najspieszniejszego urucho- 

mienia jak największej produkcji materiałów o charakterze inwestycyj- 
nym na potrzeby odbudowy kraju, bez większej dbałości o jakość pro- 

dukcji, jej asortyment, a nawet o koszty. 
Lata 1950—1955, gdy działalność gospodarcza ujęta została w ścisłe — 

najczęściej zbyt ścisłe — plany, wskazują już pewne kierunki rozwojowe 

przemysłu drzewnego. Jednakże ówczesna koordynacja planów, zwrócona 

przede wszystkim na ilość produkcji i operująca w sposób mechaniczny 

pewną ilością wskaźników techniczno-ekonomicznych nie sprzyja eko- 

nomicznemu traktowaniu zagadnień przemysłu drzewnego jako całości. 
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Traktowanie stałego wzrostu wskaźników jako dogmatu niejednokrotnie 
wręcz zamyka drogę do postępu. 

istotna zmiana następuje w 1956 r., gdy zostaje dokonane połączenie 
gospodarstwa leśnego z przemysłem drzewnym oraz przemysłem celu- lozowo-papierniczym w jednym resorcie. Do tego czasu prekursorem w wytyczaniu linii rozwojowych przemysłu drzewnego w powiązaniu z gospodarką leśną było jedynie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Lesnictwa i Drzewnictwa. 

Wyniki konferencji naukowo-technicznych SITLiD z tego okresu, a tym bardziej z okresu po roku 1956 stanowiły i nadal stanowią poważną pod- budowę planów rozwoju przemysłu drzewnego. 
Podstawą do mniej czy więcej ściśle sprecyzowanych, ale w każdym 

razie wyraźnie już nakreślonych linii rozwojowych polskiego przemysłu 
drzewnego są następujące stwierdzenia: 

1) etat rębny naszych lasów jest mniejszy od rozmiaru użytkowania z ostatnich lat i w zasadzie nie przekracza 13 milionów m3 grubizny; 2) najoszczędniej określone, perspektywiczne zapotrzebowanie gospo- darki narodowej na materiały drzewne i wyroby z drewna przekracza 20 mln m$ w przeliczeniu na drewno okrągłe; 
3) pokrycie w pełnej wysokości (lub znacznej części) dużej różnicy między etatem rębnym a zapotrzebowaniem przez import surowca drzew- nego lub wyrobów z drewna jest mało realne. 
Wynika z tego generalna linia rozwojowa przemysłu drzewnego wyra- 

zająca się w dążeniu. do dobrze pojętej, racjonalnej i celowej oszczędności 
drewna. 

Oszczędność drewna nie jest oczywiście pojęciem nowym i w poprzed- 
nich latach wysuwana była stale jako konieczność naszej gospodarki, ale 
pojmowana była raczej mechanicznie, jako stały wzrost wskaźników 
w dotychczasowych, tradycyjnych gałęziach przemysłu drzewnego i rów- nież tradycyjnych sposobach pozyskania drewna i sortymentacji leśnej. 
Wskaźniki te i zasady oszczędności drewna stosowane były z osobna do 
różnych gałęzi przemysłu drzewnego, co doprowadzało do wyników nieraz paradoksalnych. Mianowicie zwiększenie wskaźnika wykorzystania drew- 
na przy pozyskaniu lub wyrobie półfabrykatów prowadziło nieraz przy produkcji wyrobów gotowych nie tylko do obniżenia ich jakości, ale nawet do większych strat drewna niż oszczędność w poprzedniej fazie 
przerobu. 

Za racjonalną i celową oszczędność drewna uważamy taką, której sto- 
sowanie doprowadza do minimalnych łącznych strat drewna od surowca 
drzewnego do gotowego wyrobu, a jednocześnie zapewnia otrzymanie wyrobu pełnowartościowego i o odpowiedniej do sposobu użytkowania 
wartości technicznej. 

Stosując tego rodzaju oszczędność drewna dąży się więc do zwiększe- nia produkcji z rozporządzalnej masy surowca oraz do rozszerzenia asor- tymentu wyrobów i wprowadzenia nowych wyrobów przy jednoczesnym 
nacisku na zmniejszenie pracochłonności produkcji. 

Z, kolei należy przejść do dalszych stwierdzeń, dotyczących pozyskania drewna i przemysłu drzewnego w obecnej jego postaci. Stwierdzenia te można by sformułować najogólniej następująco: 
l) niezbędne do zachowania (i w przyszłości zwiększenia) produkcyj- ności naszych lasów ograniczenie rozmiaru użytkowania będzie doty- 
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cry" przede wszystkim nadmiernie eksploatowanych drzewostanow igla- 
stycn, 
2) rozmiar pozyskania drewna liściastego ulegnie stosunkowo niewiel- 

kiemu zmniejszeniu, przy tym zmniejszy się poważnie pozyskanie drewna 
dębowego, utrzyma na dotychczasowym mniej więcej poziomie pozy- 
skanie drewna bukowego, a zwiększy się — drewna olchowego, brzozo- 
wego i grabowego; 

3) jako drewno do przerobu przemysłowego rozumie się obecnie prawie 
wyłącznie grubiznę, pozostaje natomiast niewykorzystana lub wykorzy- 
stywana wyłącznie na cele opałowe duża masa drobnicy, której procen- 
towy udział w pozyskaniu powinien się na przyszłość jeszcze zwiększyć; 

4) przy mechanicznym przerobie drewna pozostają niewykorzystane 
lub wykorzystane tylko na cele opałowe wielkie masy odpadów drzew- 
nych w rozmaitej postaci; 

5) najbardziej u nas rozpowszechniony i przerabiający największą 
masę drewna przemysł tartaczny zużywa obecnie dość duże ilości drewna 
niskiej jakości i o małych średnicach, które to drewno można przerobić 
z lepszym skutkiem ekonomicznym na płyty wiórowe;!) 

6) przemysł sklejkowy przerabia obecnie głównie wysokowartościowe 
drewno sosnowe, otrzymując sklejkę o niskich własnościach technicz- 
nych przy miernym efekcie ekonomicznym; !) 

1) przemysł pirolizy drewna liściastego zużywa do produkcji szczapy 
bukowe i brzozowe, które mogą być ze znacznie lepszym efektem eko- 
nomicznym przerobione na celulozę włókienniczą i częściowo papierniczą; 

8) doświadczenie krajów przodujących i nasze własne próby i badania 
wskazują, że w przemyśle celulozowo-papierniczym, płyt pilśniowych 
1 płyt wiórowych można z dodatnim efektem ekonomicznym i technicz- 
nym przerabiać niektóre sortymenty drobnicy leśnej oraz odpady z me- 
chanicznej obróbki drewna; 

9) rozdrobnienie i rozproszenie naszego przemysłu mechanicznej 
obróbki drewna (a szczególnie przemysłu tartacznego) utrudnia zbieranie, 
przygotowanie do przerobu i transport odpadów do zakładów przemysłu 
celulozowo-papierniczego i płytowego; 

10) rozproszenie naszych baz leśnych i brak warunków do silnego roz- 
woju transportu wodnego nie zezwala na koncentrację i integrację prze- 
mysłu drzewnego w takim stopniu, jak np. w krajach skandynawskich 
czy lesistych obszarach Związku Radzieckiego. 

Na podstawie tych stwierdzeń możemy postawić przed przemysłem 
drzewnym następujące główne zadania: 
— ekonomiczne wykorzystanie wielkiej masy drobnicy leśnej i prze- 

mysłowych odpadów drzewnych; 
— racjonalne zagospodarowanie wzrastających ilości drewna buko- 

wego, brzozowego, olchowego i grabowego; 
— przebudowa struktury przemysłu mechanicznej obróbki drewna pod 

kątem umiarkowanej koncentracji i integracji oraz powiązania z bazami 
leśnymi; 

1) Рог. ргасе тега 117. Е. Budniaka z ITD „Analiza ekonomiczna najważniej- 
szych sposobów zużytkowania drewna dla ustalenia słusznej granicy pomiędzy 
przerobem mechanicznym i fizyko-chemicznym' (maszynopis w ITD). 
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— wzajemna kooperacja różnych gałęzi przemysłu drzewnego i celu- 
lozowo-papierniczego w zakresie wykorzystania odpadów drzewnych. 

Na podstawie danych zebranych na konferencjach SITLiD możemy 
stwierdzić, że dysponujemy masą około miliona m* różnych sortymentów 
drobnicy i drewna niskowartościowego oraz około 800 tysięcy m3 odpa- 
dów przemysłowych, które z całą pewnością nadają się do przemysłowego 
przerobu. Nie wliczamy tu drobniejszych gałęzi, trocin itp. odpadów, 
których przerób w dzisiejszym stanie techniki byłby nieekonomiczny oraz 
pewnych ilości drobnicy i odpadów, przenaczonych na opał i potrzeby 
gospodarcze wsi, a także odpadów rozproszonych w drobnych ilościach, 
trudnych do zebrania. 
Irudnym zadaniem jest postawienie wyraźnej granicy w przeznacze- 

niu poszczególnych sortymentów drobnicy i odpadów dla poszczególnych 
gałęzi przemysłu drzewnego i celulozowego. Kierując się przybliżonymi 
szacunkami ekonomicznymi i techniczną przydatnością różnych sorty- 
mentów odpadowych można dokonać następującego podziału. 

Dla przemysłu celulozowo-papierniczego należy przeznaczyć szczapy 
1 wałki liściaste, część żerdzi iglastych i liściastych, zrzyny świerkowo- 
-jodłowe i część zrzyn sosnowych. 

Przemysł pirolizy drewna liściastego powinien przejść na przerób drob- 
nicy liściastej oraz odpadów tartacznych i fryzarskich bukowych, brzo- 
zowych, grabowych. 

Dla przemysłu płyt pilśniowych pozostała by część zrzyn sosnowych, 
drobnica iglasta, część odpadów stolarskich, odpady łuszczki, strużka po- 
ekstrakcyjna sosnowa, część zerdzi. 

Przemysł płyt wiórowych może użyć do produkcji część odpadów sto- 
larskich itp., wałki połuszczarskie i strużkę dębową, ponadto pewne 
ilości wiórów. 

Jeżeli pominiemy przemysł pirolizy drewna (którego rozwój ilościowy 
z różnych względów nie wydaje się uzasadniony), to zagadnienie wyko- 
rzystania drobnicy i odpadów wskazuje na potrzebę rozwoju dwóch ga- 
łęzi przemysłu drzewnego: płyt pilśniowych i płyt wiórowych. 

5ama jednak masa sortymentów odpadowych i drobnicowych nie może 
dyktować kierunków rozwojowych. Konieczne jest wzięcie pod uwagę 
popytu na dane wyroby i ekonomiki przerobu. 

Co do znaczenia płyt pilśniowych i ich wartości technicznej nie może 
być dziś wątpliwości. Produkcja 1958 r. przekraczająca 60 tysięcy ton, 
stanowczo nie pokrywała potrzeb krajowych i nie pozwalała rozwinąć 
szerszego eksportu. Wzrastające plany budownictwa, przemysłu meblar- 
skiego, maszynowego, taboru kolejowego itp. oraz stały wzrost zużycia 
płyt pilśniowych (zamiast sklejki, tarcicy itp.) w tych dziedzinach na 
jednostkę produkcji, określają w perspektywie minimalne zapotrzebo- 
wanie krajowe na 250—300 tysięcy ton, a z eksportem na 350—450 tysięcy 
ton. 

Irzeba dodać, że w eksporcie cena 1 tony płyt pilśniowych wynosi około 
80 dolarów. Wychodząc z tej ceny można obliczyć, że wartość produkcji 
z l m* niskowartościowego surowca wynosi około 23 dolary, a koszt na- 
bycia jednego dolara (w stosunku do kosztów własnych produkcji) ok. 
45 zł. Ponieważ zaś koszt nabycia 1 dolara za eksportowaną celulozę 
wynosi jeszcze mniej, bo 35—40 zł, wskazuje to na konieczność zuży- 
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wania zrzyn tartacznych raczej na celuloze, zas na płyty pilśniowe tylko 
w ilościach gwarantujących odpowiednią wartość techniczną płyt. 

Nieco inaczej przedstawia się sprawa płyt wiórowych. Tak surowiec 
jak same płyty odznaczają się w porównaniu z płytami pilśniowymi 
wyższą wartością. Jako surowiec w zasadzie powinny być używane wałki 
z wierzchołków tartacznych sosnowych, o charakterze papierówki śred- 
niej jakości. Odpady i drewno liściaste (zwłaszcza twarde) mogą być 
używane jako dodatek lub też na produkcję płyt niższej jakości. Jedno- 
cześnie jednak płyty wiórowe osiągają wyższe ceny. Wstępna kalku- 
lacja wykazuje, że wartość produktu z 1 m3 surowca wynosi aż 40—67 
dolarów, zaś koszt nabycia 1 dolara, zależnie od jakości i typu płyt, 
waha się w granicach 27—44 zł. Cytowana wyżej praca mgra F. Bud- 
niaka wykazuje wyjątkowo wysoką opłacalność przerobu cienkiego 
tartacznego surowca sosnowego na płyty wiórowe w porównaniu z prze- 
robem na tarcicę czy nawet celulozę. Mianowicie surowiec II kl. jakości 
o średnicy co najmniej do 19 cm i III kl.o średnicy do 24 cm powinien 
być przerobiony na płyty wiórowe z uwagi na wysoką opłacalność. 

perspektywiczne zapotrzebowanie naszego przemysłu (przede wszyst- 
kim meblarskiego) i budownictwa na płyty wiórowe jest jeszcze sprawą 
dyskusyjną. Jednak opracowania Zakładów Planów Perspektywicznych 
Komisji Planowania wskazują na konieczność rozwinięcia ogromnej pro- 
dukcji około 800 tys. m? i to bez płyt paździerzowych. 

Podane wyżej zamierzenia co do rozbudowy obydwu przemysłów pły- 
towych wskazują generalną linię rozwoju naszego przemysłu drzewnego. 
Ta linia rozwoju, opierająca się na zasadzie racjonalnej oszczędności 
drewna, a wypływająca z postulatów powiększenia produkcji i urozmai- 
cenia asortymentu oraz podniesienia jakości wpływa bardzo poważnie 
na linie rozwojowe innych gałęzi przemysłu drzewnego. 

Irzeba zwrócić przy tym uwagę, że linia rozwojowa, zgodna zresztą 
z tendencjami światowymi, zapewnia pokrycie zapotrzebowania na ele- 
menty typu płytowego, tj. w zasadzie elementy wypełniające. Natomiast 
rozwój elementów typowo konstrukcyjnych, tj. elementów typu „belka” 
lub „beleczka* nie rysuje się przed nami tak jasno. Z uwagi na niezbyt 
jeszcze sprecyzowane zapotrzebowanie na nowoczesne typy belek, bele- 
czek i graniaków oraz ze względu na konieczność używania do tych wyro- 
bów surowca znacznie wyższej jakości — na razie plany rozwojowe 
w tym zakresie nie są zbyt mocno zaakcentowane; jednakże rozwój 
w tym kierunku jest uwzględniany przez planowaną produkcję belek 
„Imperkol* oraz rozszerzenie produkcji lignofolu różnych rodzajów. 

Zwiększenie produkcji i przestawienie oraz rozszerzenie asortymentu 
wyrobów dotyczy nie tylko przemysłu płytowego. Bardzo mocno zazna- 
czają się te postulaty w rozwoju przemysłu meblarskiego i deszczułek po- 
sadzkowych, a drugi z nich — w rozwoju przemysłu sklejkowego. O ile 
jednak w przemyśle deszczułek posadzkowych przyczyną jest przede 
wszystkim oszczędność drewna, w przemyśle sklejkarskim oszczędność 
drewna iglastego i lepsze wykorzystanie drewna liściastego, to w prze- 
myśle meblarskim rozwój opiera się zarówrio na tych przesłankach gospo- 
darczych jak i na postulatach odnoszących się do estetyki i dostosowania 
mebli do nowoczesnych mieszkań. | 

Najmniej akcentuje się dzisiaj w praktyce potrzeby gospodarki naro- 
dowej w zakresie obniżenia kosztów produkcji przez zmniejszenie praco- 
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chłonności. Wynika to po części z naszego tradycjonalizmu, częściowo 
jednak jest uzasadnione dysproporcją między niskimi kosztami robocizny 
a wysokimi — maszyn i urządzeń mechanicznych. 

Mimo tych dysproporcji, mimo małego udziału kosztów robocizny 
w kosztach własnych produkcji, mimo słabości naszego przemysłu drzew- 
nego, zmniejszenie pracochłonności przez mechanizację prac ciężkich jest: 
dla nas koniecznością. Wynika to zarówno z potrzeby zwiększenia płac 
robotniczych (co umożliwi przede wszystkim niższa pracochłonność wy- 
robów), jak i z czekających nas w perspektywie trudności w zakresie: 
siły roboczej z uwagi na planowany powazny rozwój wszystkich gałęzi 
przemysłu. 

Irzeba jeszcze dodać, że w prymitywnych formach przemysłu me- 
chanizacja i obniżka pracochłonności często była związana bądź to z ob- 
niżeniem jakości wyrobów, bądź też z powiększonym zużyciem surowca. 
Obecnie obawy te odpadają, gdyż w nowoczesnych. postępowych gałęziach 
przemysłu właśnie mechanizacja, a nawet automatyzacja pewnych ope-. 
racji zapewnia wysoką jakość wyrobu. Tam zaś, gdzie mechanizacja 
i zwiększenie tempa produkcji wpływa nieco na zwiększenie procentu 
odpadów, wskutek daleko idącej kooperacji odpady te mogą (i powinny) 
być wykorzystane w innych gałęziach przemysłu i to z wybitnie do- 
datnim skutkiem ekonomicznym. 

Ogólnie nakreślone linie rozwojowe przedstawiają się nieco odmiennie 
w trzech zasadniczych grupach naszego przemysłu drzewnego. 

Przemysł płyt pilśniowych i wiórowych już w podstawowych swych 
założeniach opiera się na prawie pełnej mechanizacji i częściowej auto- 
rmiaatyzacji operacji produkcyjnych. Urządzenia mechaniczne transpor- 
towe są tu wplecione w ciąg produkcyjny i bez nich nie można osiągnąć 
właściwych efektów technicznych ani ekonomicznych. Pewnej uwagi 
wymaga tylko mechanizacja na składach surowca, która ze względu 
na różne typy surowca musi być nieraz rozwiązywana indywidualnie. 

Te gałęzie przemysłu, które operują ciężkim i wielkowymiarowym 
surowcem, nieraz w niewysokim stopniu przewartościowują drewno 
w swym przerobie, a ponadto z uwagi na nasze warunki terenowo-su- 
rowcowe nie mogą skoncentrować produkcji w dużych zakładach, jako 
wytyczną linię mechanizacji powinny przyjąć stosowanie w zasadzie dość 
prostych przenośnych urządzeń do transportu wewnątrzzakładowego. 
Dotyczy to głównie przemysłu tartacznego, okleinowego i sklejkowego. 

Wreszcie w przemyśle meblarskim zasadnicza linia mechanizacji po- 
lega na stosowaniu obrabiarek wielooperacyjnych oraz zmechanizowa- 
nych narzędzi i obrabiarek do operacji wykończeniowych. 

Przejdziemy teraz do nieco szczegółowszego rozpatrzenia linii rozwo- 
jowych ważniejszych gałęzi przemysłu drzewnego. 

1. Przemysł tartaczny. Pod względem ilości produkcja tar- 
cicy musi się wydatnie zmniejszyć i to z trzech powodów: po pierwsze, 
z uwagi na realizowane stopniowo zmniejszenie rozmiaru pozyskania, po 
drugie — z powodu przesunięcia cieńszego drewna tartacznego do innych 
gałęzi przemysłu (wierzchołki sosnowe, olchowe i brzozowe — na płyty wiórowe, bukowe — na papierówkę wiskozową), po trzecie wreszcie — ze względu na postulat pewnego obniżenia nadmiernej produkcji „niechod- liwych ', niskowartościowych sortymentów tarcicy i włączenie ich do zrzyn celulozowych i defibracyjnych. 
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Zasadniczą wytyczną rozwojową dla przemysłu tartacznego jest jego 
właściwe zlokalizowanie przy umiarkowanej koncentracji przerobu drew- 
na iglastego i dość silnej — liściastego. Ogólna liczba tartaków przemysłu 
kluczowego ulegnie zmniejszeniu z około 360 istniejących obecnie do 
około 260 w przyszłości. 

Dalsze wytyczne rozwojowe przemysłu tartacznego to: 
— zmniejszenie do minimum udziału odpadów uciążliwych (trociny), 

przy jednoczesnym powiększeniu udziału odpadów do przemysłowego 
przerobu i to zarówno kosztem trocin jak również małochodliwych sorty- 
mentów tarcicy; 
— wprowadzenie strefowego przetarcia i produkcji półfabrykatów tar- 

tych z grubszego surowca iglastego lepszej jakości; 
— wprowadzenie przetarcia na bale i pryzmy i rozdzielania tych pół- 

fabrykatów tartacznych przy użyciu pił rozdzielczych; 
— skoncentrowanie przerobu surowca liściastego w wyspecjalizowa- 

nych kombinatach, zaopatrzonych we fryzarnie, deszczułkarnie, oklei- 
niarnie, a w większych kombinatach — oddziały produkcji płyt wióro- 
wych: 

— skrócenie okresu kampanii do 7—8 miesięcy rocznie; 
—— stosowanie pełnej konserwacji wodnej około 500—600 tys. m* drew- 

na iglastego; 
— instalacja urządzeń do zraszania surowca w większych tartakach lą- 

dowych; 
— mechanizacja czynności transportowych, zwłaszcza na składach su- 

rowca 1 w halach tartacznych; 
— mechanizacja korowania kłód w tartakach dużych i średnich oraz 

mechanizacja korowania zrzyn w tartakach małych; 
— stopniowe wprowadzanie bezszynowego transportu na składach tar- 

cicy; 
-— zaopatrzenie większych tartaków w urządzenia do impregnacji tar- 

cicy; 
— rozbudowa potencjału suszarnianego w tartakach do około 1 mln m 

tarcicy. 

II. Przemysł okleinowy. Zasadniczą linią rozwojową prze- 
mysłu okleinowego jest maksymalne zwiększenie produkcji oklein przez 
właściwe wykorzystanie bazy krajowej i przerób surowców egzotycz- 
nych. Ponieważ zapotrzebowanie przemysłu meblarskiego na okleiny 
wzrasta w planie perspektywicznym około trzykrotnie, przemysł oklei- 
nowy musi wykorzystać do maksimum nie tylko dotychczasowy surowiec 
okleinowy, ale również tarte półfabrykaty okleinowe z drewna tartacz- 
nego, cienki surowiec brzozowy, klonowy, jaworowy itp. na okleiny łusz- 
czone, niedostatecznie wykorzystywany surowiec bukowy, wreszcie drew- 
no z drzew przydrożnych, przyzagrodowych i ogrodowych. 

Ponadto projektuje się: 
— zmniejszenie ilościowej wydajności skrawarek okleinowych w celu 

zwiększenia jakościowego wykorzystania przerabianego drewna; 
— skrócenie okresu kampanii z uwagi na zaciągi, zaparzenia itp. wady 

nabyte; 
вы stosowanie intensywnych zabiegow konserwacyjnych, jak powle- 

kanie czół, zraszanie itp.; 
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— mechanizacja mygłowania i transportu surowca przy pomocy dźwi- 
gów i suwnic; 
— rozpowszechnienie taśmowo-rolkowych suszarni oklein; 
—  brzegowanie i trasowanie oklein; 
-— usprawnienie gospodarki magazynowej. 
III. Przemysł sklejkowy. Powazniejszego zwiększenia pro- 

dukcji sklejek nie przewiduje się, zarówno ze względu na ograniczoną 
bazę surowca łuszczarskiego, jak i na możliwość zastąpienia sklejki śred- 
niej jakości płytami pilśniowymi twardymi. Planuje się natomiast: 

-— przejście z przerobu surowca sosnowego przynajmniej w 70%, na 
surowiec liściasty, przede wszystkim bukowy; 
— specjalizację w produkcji sklejki wysokiej jakości, specjalnej wo- 

doodpornej oraz taniej sklejki skrzynkowej, budowlanej itp.; 
-- znaczne rozszerzenie produkcji lignofolu maszynowego, czółenko- 

wego, skrawkowego itp.; 
-— całkowite przejście na kleje syntetyczne; 
— polepszenie konserwacji surowca, (zatapianie, zraszanie); 
— budowę parzelni dłużyc; 
-— mechanizacje załadunku i rozładunku pras; 
—- usprawnienie suszarni łuszczki; 
-- zaprawianie sęków w łuszczce; 
— zastosowanie nowoczesnych spajarek łuszczki. 
IV. Przemysł płyt pilśniowych. Projektowana duża roz- 

budowa przemysłu płyt pilśniowych nakłada na ten przemysł jako głów- 
ne zadanie całkowite opanowanie technologii przerobu nowych surowców 
na pełnowartościowe płyty. Chodzi tu przede wszystkim o masowe zasto- 
sowanie w produkcji żerdzi, tyczek i gałezi iglastych i liściastych (i to 
w postaci niekorowanej), nieregularnych odpadów stolarskich i skrzyn- 
karskich, odpadów z mechanicznej obróbki drewna liściastego, odpadów 
łuszczki i strużki poekstrakcyjnej sosnowej. Udział zrzyn sosnowych 
powinien być ograniczony do 25—350. Ponadto w przemyśle płyt pil- 
śniowych projektuje się wprowadzenie metody suchej i półsuchej, roz- 
szerzenie produkcji płyt dekoracyjnych, hartowanych, dźwiękochłonnych 
oraz wprowadzenie laminowania około 10%, płyt twardych. 

V. Przemysł płyt wiórowych. Pierwsze fabryki płyt wió- 
rowych będą produkowały najbardziej wartościowe płyty typowo trój- 
warstwowe z lepszego surowca, tj. z wałków sosnowych, ewentualnie 
także z drewna topolowego, wierzbowego, olchowego i brzozowego. Będą 
to fabryki duże, o rocznej produkcji około 40 tys. m3 płyt. W dalszym 
rozwoju tej produkcji przewiduje się jednak rozszerzenie asortymentu na 
płyty nieco niższej jakości, ale tańsze, tj. płyty pozornie trójwarstwowe 
(pneumatyczne lub mechaniczne frakcjonowanie wiórów) oraz płyty po- 
przeczne prasowane pełne i pustakowe. Przy wprowadzeniu tych typów 
płyt rozszerzy się asortyment surowców na odpady z mechanicznej ob- 
róbki drewna, na drewno bukowe, bielaste odpady drewna dębowego, 
pogarbnikową strużkę dębową, wióry przemysłowe, a nawet trociny. Pla- 
nuje się budowę nie tylko większych i średnich samodzielnych fabryk, 
ale również mniejszych (5000—10000 m3 płyt rocznie) oddziałów płyt wió- 
rowych w dużych kombinatach mechanicznej obróbki drewna. Ponadto: 
przewiduje się wprowadzenie laminowania 0—100%% produkcji płyt, zasto- 
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sowanie prądów wysokiej częstotliwości, ewentualnie także wprowadze- 
nie metody ciągłej. 

VI. Produkcja materiałów podłogowych. , Zapotrze- bowanie kraju na podłogi drewniane, wobec planowanego silnego wzrostu budownictwa, będzie stale wzrastało w silnym tempie, mimo zamierzo- 
nego rozwoju produkcji posadzek ceramicznych, płytek p. c. w., ksylolitu 
1 linoleum. 

Główne linie rozwojowe przemysłu podłóg drewnianych przedstawiają 
się następująco: 
— ograniczenie produkcji podłóg białych do minimum niezbędnego 

dla potrzeb budownictwa wiejskiego; 
—- przestawienie produkcji deszczułek posadzkowych z deszczułek 

litych na parkiet mozaikowy i ew. płyty klejone; 
„ay szerzenie i udoskonalenie produkcji podłogowych pły: pilśnio- 

wych, 
-- Opracowanie i wprowadzenie podłogowych płyt wiórowych. 
VIL Przemysł opakowań drewnianych. Przemysł opa- 

kowań drewnianych, a szczególnie opakowań skrzynkowych, wymaga ra- 
dykalnego przestawienia z uwagi na oszczędność drewna. 

Zasadniczymi wytycznymi są tu: 
a) generalne przechodzenie z opakowań drewnianych na znacznie osz- 

czędniejsze opakowania tekturowe, zwłaszcza z tektury falistej; 
b) rozwój produkcji opakowań z łuszczki zbrojonej drutem do około 

71000 tys. sztuk rocznie; 
c) opracowanie i wprowadzenie najwłaściwszych typów opakowań wie- 

loobrotowych, rozbieralnych i składanych; 
d) opracowanie opakowań o konstrukcji mieszanej z udziałem listew. 

sklejki skrzynkowej, łuszczki, wikliny itp. 
VIII. Przemysł meblarski. Kierunki rozwojowe przemysłu 

meblarskiego kształtują się odpowiednio do postulatów: 
a) zwiększenia produkcji o około 85°/o do 1965 r. i prawie o 200% w pla- 

nie perspektywicznym; 
b) rozszerzenia asortymentu mebli, szczególnie mebli dostosowanych 

do małych mieszkań i mebli o nowoczesnej formie plastycznej; 
c) poprawienia jakości mebli, szczególnie obróbki powierzchni i tapi- 

cerowania; 
d) wprowadzenia nowych materiałów meblarskich; 
e) znacznego rozszerzenia eksportu mebli. 
W związku z tymi postulatami linie rozwojowe przemysłu meblarskiego 

kształtują się następująco: 
-— oparcie produkcji na nowych fabrykach, wyposażonych nowocześnie 

i zlokalizowanych w głównych rynkach zbytu oraz zmodernizowanych 
zakładach istniejących; 
— wprowadzenie w szerokim zakresie obrabiarek wielooperacyjnych 

i zmechanizowanych urządzeń pomocniczych: 
— wprowadzenie wysokowydajnych obrabiarek i urządzeń do operacji 

ciężkich i pracochłonnych; 
— zmechanizowanie nanoszenia i obróbki powłok lakierowanych; 
— zmechanizowanie prac tapicerskich; 

47



— stosowanie pradow o wysokiej częstotliwości i niskiego napięcia do 
sklejania elementów; 
— stosowanie lakierów o większej zawartości ciał błonotwórczych; 
-- stosowanie nowych materiałów tapicerskich, szczególnie z tworzyw 

sztucznych; 
— rozszerzenie stosowania elementów pozyskiwanych bezwiórowo oraz 

gietoprasowanych i gietoklejonych; | 
— dalsze zmniejszenie udziału drewna litego przez rozszerzenie użycia 

płyt wiórowych, płyt pilśniowych, elementów z tworzyw sztucznych itp.; 
-- coroczne wprowadzanie co najmniej 15—20%6 nowych wzorów 

raebli; 
—- Opracowanie 1 szerokie wprowadzenie mebli wbudowanych. 
Do niedawna przemysł polski drzewny starał się pokryć wzrastające 

zapotrzebowanie gospodarki narodowej na półfabrykaty i wyroby drzew- 
ne w tylko jeden sposób: przez zwiększenie produkcji w oparciu o pro- 
porcjonalne zwiększenie wyrębów w lasach. W ostatnich trzech latach 
wiele się jednak zmieniło na lepsze. Pomimo stopniowego zmniejszania 
rozmiaru pozyskania drewna, a więc pomimo spadku podaży surowca 
drzewnego, przemysł coraz lepiej pokrywa zapotrzebowanie. Jest to wy- 
nikiem nieśmiałego jeszcze i za słabego dla naszych potrzeb, ale mimo to 
widocznego doskonalenia metod przerobu drewna i wprowadzania zasad 
prawidłowej gospodarki drewnem. Nowe kierunki rozwojowe polskiego 
przemysłu drzewnego, ścisły związek przemysłu drzewnego z gospodar- 
stwem leśnym, współpraca z przemysłem celulozowo-papierniczym, do- 
prowadzą niewątpliwie do likwidacji pojęcia bezwzględnego deficytu 
drewna.


