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Wzrastajęce zapotrzebowanie przemysłu meblarskiego na okleinę naturalnę, przy 

znacznie ograniczonych możliwościach importu tradycyjnego surowca okleinowego, 

zmusza jej dotychczasowych producentów do podejmowania działań zmierzajęcych do 

zapewnienia odpowiedniej bazy surowcowej. Znacznę rezerwę surowcowę upatruje się 

zarówno w zagospodarowaniu przemysłowym nowych gatunków drzew występujęcych na te

renie kraju, jak również w bardziej racjonalnym użytkowaniu drewna tartacznego, 

przeznaczonego obecnie wyłęcznie do produkcji materiałów tartych, tj.: tarcicy, 

elementów meblowych i fryzów. 

Zwiększenie bazy surowcowej drewna okleinowego przez wprowadzenie w większym 

stopniu nowych gatunków drzew oraz skierowanie do tego przerobu kłód tartacznych 

o odpowiedniej jakości wymaga przeprowadzenia stosownych badań, uzasadniajęcych 

celowość takich przedsięwzięć [3-5]. 

Rozpatrujęc problem zwiększenia masy drewna okleinowego w odniesieniu do kra
jowej bazy surowcowej stwierdzić należy, że istnieję możliwości częściowego pokry

cia zapotrzebowania na to drewno z drzewostanów sosnowych na obszarach północno

-wschodnich oraz drzewostanów bukowych, rozmieszczonych w północno-zachodniej i 

południowo-wschodniej części kraju. 

W niniejszej pracy uwzględniono wyniki dotychczasowych badań, a także aktual

ne potrzeby przemysłu drzewnego przy istniejęcej bazie surowcowej. Celem jej jest 
ustalenie opłacalności wariantowego przerobu sosnowych i świerkowych oraz buko

wych, dębowych i olchowych kłód tartacznych I grupy jakości na materiały tarte i 

okleinę. Potrzeby surowcowe skłaniaję nas do poszukiwania metod i sposobów bar

dziej racjonalnego przerobu drewna, szczególnie zaś sortymentów o wysokiej jakoś

ci technicznej. 
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Optymalizacja przerobu drewna tartacznego, głównie zaś kłód odziomkowych o wy

sokiej jakości, wymaga opracowania zasad wariantowego ich przerobu, w powięzaniu 
z istniejęcymi warunkami technicznymi, technologicznymi i organizacyjnymi. Przy

jęcie do badań kłód, uformowanych z sosnowego i świerkowego oraz bukowego i dę

bowego drewna tartacznego uzasadnia się znacznym udziałem tych rodzajów drewna w 
ogólnej masie drewna tartacznego w Polsce, wynoszęcym odpowiednio: 69,2, 13,B, 

5,2 i 4,5% [2]. Uwzględnienie w pracy drewna olchowego wynika z możliwości znacz

nego zwiększenia pozyskiwania tego surowca. Część doświadczalnę pracy wykonano w 
Barlineckim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego w Barlinku, ze względu na istnie

jęce w nim warunki, zapewniajęce wariantowy przerób kłód. 

Zrealizowanie założonego celu pracy pozwala na: 

- przeprowadzenie doświadczalnych przerobów kłód tartacznych wymienionych ro

dzajów drewna przy założeniu produkcji różnych wyrobów docelowych; 

- wybór wariantu optymalnego; 

- określenie udziału ilościowego i struktury rodzajowo-jakościowej produktów 

docelowych i odpadów powstajęcych w toku produkcji; 

- ustalenie jednostkowego kosztu własnego produkcji i wartości produkcji towa

rowej wg cen zbytu oraz wytworzonej akumulacji. 

ZAŁOŻENIA METODYCZNE I OPIS PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 

Wybór materiału doświadczalnego 

Charakter i cel badań wymagał opracowania założeń metodycznych w zakresie rea

lizacji przerobów doświadczalnych, jak i wprowadzenie rachunku ekonomicznego. Do 

czynników majęcych zasadniczy wpływ na rezultaty badań zaliczono: wybór reprezen

tatywnego materiału doświadczalnego, przyjęcie odpowiedniego postępowania badaw

czego oraz dobór kryteriów oceny opłacalności przerobu. Wyboru materiału doświad
czalnego dokonano na podstawie analizy struktury rodzajowej oraz jakościowo-wymia

rowej drewna tartacznego dowiezionego do przetarcia w Barlineckim Przedsiębior

stwie Przemysłu Drzewnego w latach 1981-19B4. 

Analiza dostaw wykazała, iż surowiec tartaczny dowożony był z okolicznych nad

leśnictw lub zespołów składnic lasów państwowych, stanowięcych naturalnę bazę su

rowcowę tego Przedsiębiorstwa. Materiał doświadczalny stanowiły kłody odziomkowe, 

rzadziej środkowe, pozyskane z dłużyc tartacznych I i II klasy jakości. Uformowa

ne kłody odznaczały się wysokę jakościę, wynikajęcę z głębokiego zalegania sęków 

i braku wad widocznych na obwodzie. Kwalifikowano je na podstawie kryteriów po

działu zawartych w warunkach technicznych, do I grupy jakości. Ze względu na za

kres i cel badań założono minimalnę średnicę kłód w cieńszym końcu 30 cm dla 
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wszystkich rodzajów drewna z wyjętkiem olchowego. W tym ostatnim przypadku mini

malnę średnicę kłód obniżono do 25 cm. 
Długość kłód w zależności od możliwości technicznych obrabiarek oraz wymiarów 

założonych produktów wahała się od 2,5 do 4,5 m, przy czym w przypadku produkcji 
okleiny, górna granica długości kłód nie mogła przekraczać 3,6 m. Łęczna m1ąz

szość materiału doświadczalnego wynosiła 132,82 m3, przy czym w ramach przyjętych 
rodzajów drewna przedstawiała się ona następująco: kłody sosnowe - 38,80, świer

kowe - 12,20, bukowe - 17,94, dębowe - 48,05 i olchowe - 15,83 m3. W ramach przy

jętych rodzajów drewna wydzielono partie kłód, przeznaczone do produkcji określo
nych wyrobów. 

Zasady przerobu kłód 

Zmierzając do wykazania opłacalności wariantowego przerobu kłód tartacznych 

I grupy jakości, uwzględniono następujące alternatywne rozwiązania: 

a) produkcję materiałów tarty'ch, obejmującą następujące wyroby: 

- tarcicę eksportową; 

- tarcicę na zaopatrzenie krajowe; 

- łaty, półfabrykaty meblowe i fryzy; 
b) przerób kłód na okleinę. 

Zaznaczyć jednak należy, iż tylko w przypadku przerobu kłód sosnowych, świer

kowych i dębowych uwzględniono wszystkie podane warianty. Z kłód bukowych produ

kowano tarcicę na zaopatrzenie krajowe, łaty meblowe i fryzy oraz okleinę, nato~ 

miast z kłód olchowych - tarcicę i okleinę. Przeroby doświadczalne przeprowadzo

no zgodnie z istniejącymi w 8PPD warunkami technicznymi, technologicznymi i orga

nizacyjnymi, preferując te sortymenty, których produkcja wynika z potrzeb przed

siębiorstwa. 

Produkcja tarcicy 

Z kłód sosnowych i świerkowych produkowano tarcicę eksportową i tarcicę prze

znaczoną na zaopatrzenie krajowe. Bale eksportowe produkowano w zależności od 

średnicy kłody zgodnie z następującymi sprzęgami: 

I a) 3/32 - 1/150 - 3/32 

b) 2/32 - 3/75 - 2/32 

II a) 3/32 - 1/200 - 2/32 

b) 2/32 - 3/75 - 2/32 
Tarcicę przeznaczoną na zaopatrzenie krajowe produkowano w postaci nie obrzy

c:ianych bali o grubości 50 lllll. Kłody bukowe przecierano na tarcicę nie 
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obrzynaną na pilarkach taśmowych w postaci desek o grubości 25 i 38 mm i bali 

o grubości 76 nrn. Z przetarcia kłód dębowych otrzymano tarcicę 

eksportową o grubości 38 mm i tarcicę przeznaczoną na zaopatrzenie krajowe produ

kowaną w postaci desek o grubości 25 i 38 ITV11 i bali o grubości 76 nrn. Kłody 

o 1 cho we przecierano na tarcicę nie obrzynaną o grubości 25 i 50 nrn. 

Produkcja półfabrykatów meblowych i fryzów 

Półfabrykaty sosnowe produkowano w następujących wymiarach: 40 x 50 x 1820 mm, 

40 x 50 x 1260 nrn i 40 x 50 x 760 nm. Fryzy świerkowe miały następujące wymiary 

netto: grubość - 27 mm, szerokość: 46, 56 i 76 nm, długość: 300, 350,400 i 450 mm. 

Założono produkcję następujących bukowych łat meblowych i fryzów: 

a) łaty meblowe o przekroju 38 x 38 mm; 

b) fryzy o przekroju 27 x 76 mm przeznaczone do produkcji deski podłogowej ty

pu BAR; 

c) fryzy o przekroju: 25 x 76 nm , 25 x 50 nm, 25 x 40 nm przeznaczone na par
kiet lity. 

Z drewna dębowego produkowano fryzy o przekroju 27 x 76 mm oraz 27 x 56 mm 

przeznaczone do produkcji deski podłogowej typu BAR oraz fryzy o przekroju 
25 x 76 mm , przeznaczone na parkiet lity. 

Produkcja okleiny 

W wyniku skrawania pryzm na skrawarkach płaskich pozyskano okleinę o następu

jącej grubości: 

a) 0,7 mm - bukową i olchową, 

b) 0,8 mm - dębową, 

c) 1,0 mm - sosnową i świerkową. 

Metodyka rachunku ekonanicznego 

Wyniki uzyskane w trakcie doświadczalnych przerobów stanowiły dane wyjściowe 

do zastosowania rachunku ekonomicznego. W celu wykazania efektywności przerobu 

kłód poszczególnych rodzajów drewna przyjęto rachunek finansowy porównawczy. Naj

bardziej odpowiedni do tego celu okazał się kalkulacyjny układ kosztów, przy czym 

za jednostki kalkulacyjne przyjęto odpowiednio: dla materiałów tartych 1 m3 wyro

bu, a dla okleiny - 1000 m2. 

Za podstawowe kryterium opłacalności przerobu kład uznano wielkość wytworzo

nej akumulacji rozumianej jako różnica między produkcją towarową wg oen zbytu 

a jednostkowym kosztem własnym produkcji. 
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Na jednostkowy koszt własny prod~kcji składały się koszty [l, 3]: zakupu, su
rowca brutto, surowca netto, robocizny bezpośredniej, wydziałowe, ogólnozakładowe 
i sprzedaży. 

Po stronie efektów zestawiono wartość produkcji towarowej wg cen zbytu oraz 
wartość odpadów. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

W rezultacie przeprowadzonych badań otrzymano dane liczbowe, charakterystycz

ne dla poszczególnych rodzajów drewna i założonych produktów docelowych. Obejm
wały one: mięższość i strukturę jakościowę wyprodukowanych wyrobów, zestawienie 

produktów i odpadów otrzymanych w toku produkcji, zestawienie wartości produktów, 

bilans wartości produktów i odpadów otrzymanych w doświadczalnych przerobach, kal

kulacje jednostkowe kosztu własnego produkcji określonych wyrobów oraz strukturę 
kosztów. 

T a b e 1 a 1 

Kształtówanie się wydajności ilościowej produktów docelowych 

Produkt Wydajność ilościowa w %,w odniesieniu do rodzaju drewna 
docelowy sosnowego świerkowego bukowego dębowego olchowego 

Tarcica 70,5 68,0 68,5 73,0 71,5 
Półfabrykaty 

meblowe i 19,0 47,1 37,8 40,1 
fryzy 

Okleina 46,1 45,9 51,9 44,6 44,4 

ZE względu na ograniczone możliwości prezentacji bardziej szczegółowych wyników 
badań obejmujęcych kilkadziesięt tabel i rysunków podano jedynie wydajność ilościowę 

produktów docelowych oraz wartość akumulacji wytworzonej w poszczególnych warian
tach pracy. Zmiany ilościowej wydajności r.ateriałowej założonych produktów doce

lowych w odniesieniu do mięższości przyjętych rodzajów drewna tartacznego zesta

wiono w tabeli 1. Najniższę wydajność ilościowę uzyskano przy produkcji półfabry

katów meblowych i fryzów. Mieściła się ona w przedziale 19,0-47,1% i uzależniona 

była od wymagań jakościowych oraz struktury wymiarowej wyrobów. Zdecydowanie więk

szę wydajność □sięgnięto przy produkcji fryzów z powodu dużych różnic w wymiarach. 
Podkreślić przy tym trzeba, że w wariantach tych poza produktami docelowymi otrzy

mano także dośj znacznę masę „tarcicy przypadajęcej", w rezultacie czego ogólna 

wydajność materiałowa znacznie wzrosła. 
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'•iydajność ilościowa okleiny wahała się od 44, 4% - przy przerobie drewna olcho

wego, rlo 51, 9% - w pi. zyp«di<1J jej wytwarzan_ia :t. drewr,a bukowego. Wskaźnik wydajnoś

c-:_ ilościowej był m;jwyż~zy przy p~odukcji tarcicy. t.-liPśdł się on w przedziale 

73 -68~. ' uz:;ileżniony był od sposobu przecierania klór_; i grubości produkNanej tar

cicy. 

Jed rzeCLę oczywistą, :7e hez~o:5rednie :::;~:-'l~!ny~•anie "'Yd? jn,•'.:ici i1Dś.::10wej osię

ganej prZ\' prod•1kcji ruznych wyrrh,5-.· może mieć wył;;iczn.> ch.:. ·: akter infon,,ac:1 ~ny, 

ze względu na oc'mi enne tecr'l -i~ <Jg:;_.J przc1 ob• 1 G~'ewna i w v.onsek1„encji - innę µos·~ ać 

wyi. obó1-,, a także n.1 występujęce Lr<1Z11icowa,1ie wymiaruwt::: ,; cbrębie pr!luLi: ,c•~ur.:,-:::h 

sflrtyioontów. Le znacLnie wię'.°'frą dozę prawdo?odobienstwa ;,10żna na i:omias"!: rnzpatry

wać i analizcwać wydajność Eośr:iuwę pszczególr-:·r::h ar 11µ wyrobów, na przykład 

oklei.r1y czy fryzów, w odniesieniu do przv.'.i~tyL, ~od7.aj1..,., drewna, jakkc] wiek i 

w tych przypadkach mogę h.tmeć r'"~Ć' istotne różnice wymiar0·,1P. i wymaganie) jako-

3c;i owe, wpływa,~ęce n ... c.,ętµliwie m, kształt•. :~;,nie się tego wskc1źnikr. 

Obliczenie l:/da~n'1śr: !. i.lościowej wyrobów w poszL.:..:::gó1nych wariantach pracy by

ł ·J jednak k0nieczne, gdyż st'lnowi ona puc~ta1 _ da wylic..t:enia wskażnikćiw zużycia i 

kosztu surowca, niezbęd:12go do '.•1•:~•odukowania _iec.,,,.:istki wyrobuw, a także umożli

wia sporzędzanie kalkulacji jednostkuwyc.;h k~sztów w~~snych prodLkcji. 

Na podstawie zna jo , ,ciści !;osztu „łasnego produkcji i war+n.ści wytworzonej µro

dukcJi towarov.!8j wg cen ztivtu obł iczono 3kumulację Jeonostkowę, wytworzonę w trak

cie przerobu kłód. Kształtowanie :;i ~ ak•.''llL!} acji w od, ,j esieniu do założonycn pro-· 

duk~ów docelowych i przy~~t;ch rcdz~.iów drewna ilust··uje tabela 2. 

T a b e 1 a 2 

Kszt.:,łtowanie się akumulacj1 1~ ooszczegó:i.nych wariantach i::racy 

Produkt 
docelowy 

Tarcica 

Półfabrykaty 
meblowe i 
fryzy 

Okleina 

Akumulacja w zł wytworzona przy przerobie dre~na 

sosnowego świerkowego bukowego dębowego olchowego 

l 492 -180 -1 920 +779 -821 

+8 290 +4 255 +2 292 +2 524 

+32 329 +13 172 +3 615 +l 829 +6 617 

Zdecydowanie największą akumulację wytworzono przy przerobie kłód na okleinę, 

a następnie przy założeniu produkcji półfabrykatów meblowych i fryzów. Ze wzglę

du na obowięzujęce relacje cen na drewno tartaczne i wyroby należy oddzielnie roz

patrywać akumulację osięganę przy przerobie drewna tartacznego z drzew iglastych 

i liściastych. Kształtowanie się tego miernika wskazuje na celowość i ekonomiczną 
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opłacalność starannej klasyfikacji i sortowania drewna okrągłego w lesie, a tak

że na konieczność odsortowywania kłód tartacznych najwyższej jakości i kierowania 

ich - w pierwszej kolejności - do przerobu na okleinę, a następnie do produkcji 

półfabrykatów meblowych i fryzów. 

W przypadku produkcji tarcicy z drewna świerkowego, bukowego i olchowego jed

nostkowy koszt własny produkcji ~~,ł większy od wartości wyprodukowanej tarcicy. 

W tych przypadkach produkcja tarr.icy z kłód najwyższej jakości nie jest opłacal

na, pomimo bardzo korr1stnej struktury jakościowej wyprodukowanych sortymentów. 

Wi~IQSKI 

7.arciwno rodzuj cirewn1,jak i założony wariant przerobu wpływają ~ sposób 

,istotny na ks~tałtowanie się przyjętych mierników opłacalności przerobu. 

~. R,.nul taty baaań wskazuję na konieczność odsortowania kłód z surowca tarta

czr•?go najwyż;:;2:ej jakości i celowość skierowania ich do produkcji okleiny. 

3. K~ztałtowanie się al:umulacji pozwala na stwierdzenie, iż największą war

bśr; 0::;ięgnęł ten miernik przy produkcji okleiny, a następnie - półfabrykatów me

blowycl" . .i fryzów. 

4. Z uą .:l<:s:iych rezultatów wy,1ika, że wartość wytworzonej akumulacji jest od

wrotnie oroporc:jur:alr.a do ceny przy,iętych rodzajów drewna, wpływającej w sposób 

isto~ny na koszt sur'.'wca, a zai;em i na wyniki rachunku ekonomicznego. 
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ExH Byxro.111,u 

IIEPEPABOTKA BHBPA.HHbIX BH)lOB JIECOIIHJihHOti ,llPEBECHHH 
HA mt.'IOMATEPliAJiłl H W.Ali""EPY 

Pea10Me 

Ue.11&10 TPYAa aB.11a.11oc& onpeĄeJieHae ue.11ecooOpaaHocTH BapaaHTHoA 
nepepaOOTKH .11econHJI&HJ:,IX 6peBeH COCHw,e.11H, OyKa H OJI&XH 1-on KaąecT
BeHHon rpynnw Ra DHJIOMaTepHaJIH H qi&Hepy. B onYTHhOC nepepaOoTKax yąH
TYBaJIH CJieAYIO~He Ko~eąHYe H3AeJIHH: 3KCD0p~Hbttt IIHJIOMaTepHa.11, DHJIOMa
TepHaJlbl Ha oOecneąeHae BHyTpeHHHX HY',S.lt, pettKH, Me0eJI&H~e nony~a6pH
KaTY H 4JPH3li, a TSIOCe q>a.Hepy. 

PesyJI&TaTW no.11yąeHHYe B XOAe ODWTHYX nepepa60TOK COCT&B.118.IIH HC
XO~Hble ĄaHHYe AJIR npHMeHeHHR 3KOHOMH•~~CKOro pacąeTa. OCHOBH~M KpH
TepHeM ODTHMH38UHH nepepaOoTKH OpeBeH Ow.11a CTOHMOCT& npOH3Be~eeaoff 
aKKYMYJIHUHH. PeayJI&TaT~ HCC~eAOBSHHtt yKa3~B8.IOT Ha aeoOxOAHMOCTb pac
copTBpOB8HHR OpeBeH OTAeJIRR HX OTDHJIOMSTepHaJIOB HaHBWcmero KaqecTBa 
H Ha ue.11ecooOpaaHOCTb HCńOJib30B8HH8 HX B nepBym oqepeA& Ha npOH3BOA
CTBO ~aeepw, a 38TeM weOeJI&HblX DOJIY~a0pHK8TOB H q,pH30B. 

Jerzy Buchholz 

PROCESSING SELECTEO SAW TIMBER KINDS 
FOR SAWN MATERIALS AND VENEER 

Sur11mary 

The aim of the work was to determine the profitability of processing variants 
of pine and spruce, beech, oak and alder saw timber of the quality group I to 
sawn materials and veneer. In the experimental processings the following finał 
products were taken into consideration: export saw ti~ber, saw timber for home 
needs, rods, furniture semi-products, flooring strips and veneer. 

The resJlts obtained in the course of experimental processings constituted 
starting point for the economic calculation. A basie optimization criterion of 
timber processing constituted the value of the manufactured accumulation. 

The investigation results suggest ~he necessity of separating timber from the 
first-quality saw timber and designing it, first of all, for production of veneer 
and then of furniture semi-products and flooring strips. 


