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0 ZAGADNIENIA OGOLNE 

68* ITD 
674 061.6 (483—15 Munchen) 

04 

EBA.: Das Institut fir Holzforschung 

und Holztechnik in Miinchen. Instytut 

Badania Drewna i Techniki Drzew- 

nictwa м Monachium. Intern, Holz- 

markt. 1957, nr 8, s. 43—44, nr 11, A, 4, 

s. 23—26, fot. 3. 

Historia powstania Instytutu organi- 

zowanego od r. 1949. Właściwy roz- 

wój Instytutu datuje się od objęcia 

kierownictwa przez prof. F. Kollmanna 

w r. 1954. W zasadzie w zakres prac 

Instytutu wchodzą podstawowe badania 

dotyczące zagadnień technologii drew- 

na. Zakłady: 1. Zakład biologii, anato- 

mii i patologii drewna z sekcją ochro- 

ny drewna (dr E. Schmidt) — m. in. 

zbiór preparatów mikroskopowych i 

wyrzynków drewna. 2. Zakład chemii 

drewna (nieczynny — w trakcie orga- 

nizacji). 3. Zakład fizyki drewna (dr 

Schneider) — obejmuje również zagad- 

mienia suszenia drewna. 4. Zakład me- 

chanicznej technologii drewna i two- 

rzyw drzewnych (dr Teichgraber) — z 

sekcją badania palności drewna. 5. Za- 

kład mechaniki i badania drewna i 

tworzyw drzewnych (inż. Dosoudil). 

Szczegóły dotyczące wyposażenia Insty- 

tutu w aparaturę badawczą. Zagadnie- 

nia na najbliższą przyszłość: mecha- 

niczne korowanie drewna użytkowego, 

parzenie i  uplastycznianie drewna, 

przeciwogniowe zabezpieczanie drewna. 

płyty wiórowe — produkcja i metody 
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badania, powierzchniowe traktowanie . 

drewna. 

69* ITD 

674.03—412.003.1(485) : 38(485) 

07 : 071 : 209 

LOFFLER H.: Vom schwedischen Roh- 

holzmarkt (1). Die Marktpartner. Ze 

s<wedzkiego rynku surowca drzewne- 

go (I). Partnerzy na rynku. Holz.-Zbl. 

1957, r. 83, nr 96, A3, $. 1173—1175, 

rys. 1 tabl. 5. , 

Lesistość Szwecji 225 mln ha = 

520) z podziałem na kategorie własno- 

ści (18%, lasy państwowe, 7%, inne lasy 

publiczne, 25%, lasy należące do prze- 

mysłu — głównie towarzystwa akcyjne, 

250, lasy prywatne, przeważnie chłop- 

skie). Nierównomierność wyrębów (43--- 

60 mil. m3), uzależnionych przede 

wszystkim od koniunktury na rynku, 

ze względu na dużą ilość lasów ргу- 

watnych. Silna centralizacja handlu 

drewnem w lasach państwowych. Zwią- 

zki właścicieli lasów prywatnych (prze- 

ważnie drobna własność) i ich rola w 

handlu surowcem drzewnym; własny 

przemysł drzewny tych związków. 

Przemysł drzewny w Szwecji: 7924 tar- 

taki w tym 4137 handlowe, produku- 

jące 96,5%, całej produkcji tarcicy; 

reszta małe tartaki gospodarcze) prze- 

rabiające 14 mln m3 rocznie, 135 zakła- 

dów przemysłu celulozowo-papiernicze- 

go przerób — 145 mln m3), 19 fabryk 

sklejek i oklein, 18 fabryk płyt pil- 

śniowych. W tartakach 35%, tarcicy pro- 

dukuje się na piłach tarczowych. Wy- 

dajność tarcicy 53—55% (odpady prze: -



kazywane do przerobu chemicznego), 

25, wyrębu rocznego idzie na opał. 

Import i eksport surowca. Wpływ po- 

lityki kredytowej na stosunki w handlu 

drewnem. 

70* ITD 

634.9(43—11),1954—56* : 674(43—11) 

„1954—56“.003 

07 : 209 

Forst- und Holzwirtschaft der Sowjet- 

zone. Gospodarka leśna i drzewna w 

strefie radzieckiej. Holz-Zbl. 1957 r., 

83, nr 104, s. 1263—1264, wykr. 1. 

Wyjątki dotyczące gospodarki leśnej 

i drzewnej NRD z drugiego sprawo- 

zdania (za lata 1954—56) Wydziału Rol- 

nego Rady Badania Zagadnień Ponow- 

nego Zjednoczenia Niemiec (Forschungs- 

beirat fiir Fragen der Wiedervereini- 

gung) — przy Związkowym Minister- 

stwie do Zagadnień Ogólnoniemieckich. 

Powierzchnia leśna. Pozyskanie drewna. 

Zapas drewna. Nowe formy organiza- 

cyjne. Lasy chłopskie. Urządzenie la- 

sów. Szkolenie zawodowe. Zasadnicze 

problemy. Obszerne wnioski dotyczące 

gospodarki leśnej, przemysłu drzewne- 

go oraz zużycia drewna. 

71* | ITD 

674.083 —412 381(485)658.84 

071 

LOFFLER H.: Vom schweidschen Roh- 

holzmarkt (III). Die Verkaufsmethoden. 
Z szwedzkiego rynku surowca drzewne- 

go (IIM). Metody sprzedaży. Holz.-Zbl. 

1957, r. 83, nr 97, A3, s. 1189—1190. 

W Szwecji dużą rolę odgrywa jeszcze 

sprzedaż drewna na pniu (głównie z 

powodu trudności robotniczych). W la- 

sach państwowych dąży się do zmiany 

tej formy sprzedaży (względy hodo- 

wlane) i obecnie około 75%, sprzedaje 

się w formie drewna  wyrobionego 

(przy pniu). Z ilości tej 40%, sprzedaje 

się ASSI (państwowe przedsiębiorstwo 

przemysłu drzewnego) lub przerabia 

we własnych tartakach i mielerzach. 

Pozostałą część sprzedaje się w połowie 

w drodze przetargów, a w połowie 

w ramach wolnej sprzedaży. Około 1/4 

całej ilości drewna lasy państwowe 

sprzedają jeszcze na pniu i to w więk- 

szej części na dużych jesiennych licy- 

tacjach, a w mniejszej — w drodze 

przetargów. Właściciele lasów prywat- 

nych (z wyjątkiem dużych przedsię- 

biorstw przemysłowych) w większości 

sprzedają drewno za pośrednictwem 

zrzeszeń właścicieli lasów prywatnych, 

płacąc za pośrednictwo 4—8 Gre od 

stopy3, Do niedawna lasy państwowe 

i zrzeszenia właścicieli sprzedawały 

drewno razem, ale ostatnio lasy pań- 

stwowe wycofały się ze wspólnej sprze- 

daży i same sprzedają drewno. Sezon 

sprzedaży trwa od początku paździer- 

nika do końca grudnia. 

72* ITD 

654.984.7.003.(73) : 676.16.036 : 661.728.36 

076 : 61 

MADLEN J. I.: Pulpwood supplies for 

the pulp and paper industries. Zapasy 

papierówki dla przemysłu celulozowo- 
-papierniczego. Analysts J. 1956, t. 12, 
nr 38, s. 51—60. 

Przegląd zapasów drewna w USA 
oraz prognozy zaopatrzenia USA w pa- 

pierówkę po roku 1975. Zużycie drew- 

na na 1 tonę celulozy wynosi około 
5,8 m3. Dane dotyczące rozmieszczenia 

i rozwoju przemysłu produkcji celulozy 

z drewna oraz perspektywy rozszerze- 

nia bazy surowcowej dla tego prze- 

mysłu przez wykorzystanie drewna 

twardego. 

73* ITD 

674.031.32 : 620.1 

078.: 101 

HARZMANN L. J.: (Institut fur Forst- 

nutzung, Eberswalde): Das Holz anbau- 

wiirdiger Schwarzpappelhybriden. Un- 
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tersuchungen tiber die Qualitatsentwick- 

lung.Drewno mieszańców topoli czar- 

nej nadających się do hodowli. Badania 

nad rozwojem jakościowym. Holz-Zbl. 

1957, r. 83, nr 123, A3, s. 1503—1506, 

fot. 15, poz. bibl. 17. 

Badano drewno nastepujacych topoli: 

Populus euramericana (formy — mari- 

landica, serotina, regenerata, robusta, 

gelrica-Spreewald) oraz Populus nigra, 

z siedlisk odpowiednich do  hodówli 

topoli. Ogólny opis badanych pni. We- 

nętrzne cechy badanych pni decydujące 

o jakości drewna oraz wady drewna. 

W wyniku badań stwierdzono, że ja- 

kość drewna poszczególnych form to- 

poli jest własnością przyrodzoną (zwią- 

zaną z daną formą), jednak można na 

nią bardzo poważnie wpływać zabie- 

gami hodowlanymi. Przede wszystkim 

zależy ona. od ilości i rodzaju sęków 

a więc, aby osiągnąć jak najlepsze pod 

tym względem drewno niezbędne jest 
stosowanie podkrzesywania i to rozpo- 
czętego dostatecznie wcześnie, prowa- 
dzonego regularnie i dokonywanego 
bardzo starannie. Rjodzai i wielkość 
wyrośniętych sęków i innych zarośnię- 
tych wad można ocenić na podstawie 
guzów i brewek na korze. 

J BOTANIKA. WADY I USZKODZE- 
NIĄ DREWNĄ 

74* s ITD 
674.038.17 : 667.671.3 : 634.928.533 : 53.08 

12 : 255 

OSTERMANN W.: Sichtbarmachung der 

Jahrringe an Buchen-Bohrspdnen. Po- 

lepszenie widoczności słojów na buko- 

wych wywierconych wiórach. Holz-Zbl. 

1957, r. 83, nr 120, A3, s. 1459. 

Wiór uzyskany za pomocą świdra do 

badania przyrostów należy najpierw 

ostrożnie oczyścić (szczególnie jego 

pierwsze centymetry) drobnoziarnistym 

papierem szklanym z nierówności i za- 

nieczyszczeń. Następnie wiór zanurza 

się w mieszaninie składającej się z 1 cz. 
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kwasu azotowego i 3 cz. wody. Po 

10—90 sek. wiór zabarwia się na kolor 
żółto-czerwonawo-brunatny z ostro za- 

rysowanymi granicami drewna późnego. 

Widoczność jest najlepsza po wyjęciu 

wióra z mieszaniny, gdy płyn dobrze 

wsiąknie. W miarę wysychania różnice 

w zabarwieniu drewna wczesnego i póź- 

nego zanikają i po kilku dniach wiór 

staje się jednostajnie żółty. Wystarczy 

jednak zanurzenie w zwykłej wodzie, 
aby różnice w zabarwieniu znów po- 

wróciły. Można to powtarzać wielo- 

krotnie. Szczegółowe wskazówki postę" 
powania. 

75* ITD 

581.823.4.001.5 : 576.3 : 620.18 : 674.032 

13 

BUCHER H.: Die Struktur der Tertiar- 

wand von Holzfasern. Struktura we- 

wnętrznej błony wyścielającej. włókien 

drewna. Holzforschung. 1957, t. 11, nr 4, 

A4, s. 97—102, fot. 5, rys. 2, tabl. 1. 

poz. bibl. 11. 

Wewnętrzną błonę wyściełającą („bło- 

na trzeciego rzędu”) włókien drewna 

można oddzielić (przez spęcznienie oraz 

rozpuszczenie błony wtórnej) i przez to 

uczynić dostępną do przeprowadzenia 

badań jej struktury. Błona ta wykazuje 

strukturę spiralną, lewoskrętną, tzw. 

skrętność S. Oznaczono kąt nachylenia 

fibril względem osi włókien dla kilku 

gatunków iglastych. Mieszczą się one w 
granicach od 30? (Picea excelsa) do 89° 
(Larix europaea). Stwierdzono takze, ze 

główna warstwa błony wtórnej wykazuje 

skrętność Z (prawoskrętność), zaś jej 
warstwa zewnętrzna — skrętność S. 

Błona pierwotna posiada strukturę siat- 

kową, Streszcz. ang. 

76* „e ITD 
581.824.1.001.5 : 576.3 : 620.18 

13 : 12 

WARDROP A. B, DADSWELL H. E. 

(Division of Forest Proudcts, Common- 

wealth. Scientific and Ińdustrial Rese-



arch Organization, Australia): Variations 

in the cell wall Organization of trache- 

ids and fibres. Zmiany struktury błony 

komórkowej cewek i włókien. Holzfor- 

schung. 1957, t. 11, nr 2, A4, s. 33—41, 

rys. 2, fot. 15, poz. bibl. 28. 

W nowszych pracach naukowych do- 

tyczących budowy wtórnej błony ce- 

wek i włókien stwierdza się tendencję 

do określania wewnętrznej warstwy 

błony wtórnej („błona trzeciego rze- 

du'). Autorzy nie widzą istotnych po- 

wodów do zmiany dotychczasowej ter- 

minologii zaproponowanej przez Kerra 

i Baileya w 1934 r. i przyjętej przez 

większość badaczy z tej dziedziny. Ba- 

dania przeprowadzone za pomocą mi- 

kroskopu elektronowego dostarczają dal- 

szych danych do wyjaśnienia budowy 

błony komórkowej. Tworzenie się „bło- 

ny trzeciego rzędu* trzeba przypisać 
osadzeniu się pozostałości plazmy ko- 
mórkowej na ściankach błony wtórnej. 
Odchylenia od normalnej trójwarstwo- 

wej budowy błony wtórnej występują 

zwłaszcza w drewnie  reakcyjnym. 

Streszczenie niem. 

77* ITD 

674.032.475.442.004.12 : 620.193.82.001.5 

14 : 54 ` 

SCHULZ G. (Biologische Bundesanstalt 

fir Land- und Forstwirtchaft, Institut 

fiir Mykologie und Holzschutz, Hann.- 

-Miinden): Versuche zur Frage der na- 

tiirlichen Pilzfestigkeit von nordischen 

und deutschen Kiefernsplint- und Kern- 

bolz. Badanie nad naturalną odporno- 

ścią na grzyby bielastego i twardzielo- 

wego drewna północnej i niemieckiej 

sosny. Holz Roh- u. Werkst. 1957, r. 15, 

nr 10, A4, s. 401—405, fot. 2, rys. 6, 

tabl. 5, poz. bibl. 5. 

Mykologiczne badania nad naturalną 

odpornością drewna północnej (skandy- 

nawskiej) i niemieckiej sosny nie wy- 

kazały pod tym względem szczególnych 

różnic. Biel i twardziel były atakowane 

w różnym stopniu. Badanie polegało 

na pomiarze utraconego ciężaru drewna 

poddawanego działaniu grzybów: Lenzi- 

tes abietina, Poria vaporaria, Lentinus 

lipideus t Merulius lacrimans. Przy 

próbnym nasycaniu drewna olejem kre- 

ozotowym okazało się, że biel drewna 

skandynawskiego trudniej się impre- 

gnował, niż biel niemieckiej sosny. 

Streszcz. ang. 

78* ITD 

674.038.182.001.5 

15 

WATERMANN A. M., HANSBROUGH 

I. R.: Microscopical rating of decay in 

Sitka spruce and its relation to tough- 

ness. Mikroskopowa ocena zgnilizny w 

drewnie świerka sitkajskiego i jej 

wplyw na wytrzymałość, For. Prod. J. 

1957, t. 7, nr 2, A4, s. 77—84, fot. 2, 

tabl. 4, wykr. 14, poz. bibl. 5. 

Badania laboratoryjne mające na celu 

próbę określenia wpływu  zgnilizny 

drewna w różnych stadiach rozwoju na 

własności fizyczne drewna, a w szcze- 

gólności na jego wytrzymałość na zła- 

manie. Próbom poddane zostało dnewno 

świerka  sitkajskiego (P. sitchensis 

Caar) zakażone zgnilizną czerwoną i 

białą wywołaną przez różne gatunki 

grzybów gnilnych. Szczegółowy opis 

metod badawczych oraz liczbowych 

oznaczeń stopnia uszkodzenia drewna 

przez grzybnię. Wyniki przeprowadzo- 

nych prób podano w tablicach i wy- 

kresach. Wyniki doświadczeń wskazują 

na wyraźną zależność wytrzymałości 

drewna od stopnia uszkodzeń drewna 

przez grzybnię. Uzyskane dane wska- 

zują na potrzebę bardziej rozległych 

badań w tym kierunku. Zadaniem tych 

badań byłoby określenie granicy stop- 

nia uszkodzenia tkanki drzewnej przez 

grzyby gnilne, po przekroczeniu któ- 

rej drewno nie może być używane do 

celów wymagających dużej jego wy- 

trzymałości. 
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3 FIZYKA DREWNA 

79* ITD 

674.03 : 620.192.5 : 620.193.19 

33 : 82 

HALE I. D.: The anatomical basis of 

dimensional changes of wood in respon- 

se to changes in moisture content. 

Anatomiczne podstawy zmian_ objeto- 

Sciowych drewna pod wplywem zmian 

wilgotnosci. For. Prod. J. 1957, t. 7. 

nr 4, A4, s. 140—144, fot. 3, rys. 1, 

poz. bibl. 15. 

Ogólna hipoteza tłumacząca zmiany 

objętościowe . drewna, spowodowana 

zmianami wilgotności drewna, przede 

wszystkim zmianami  objętościowymi 

naczyń. Znaczenie hamującego działania 

promieni rdzeniowych w procesach pęcz- 

niena i kurczenia się drewna pod wpły- 

wem zmian jego wilgotności. Zagadnienia 

dotyczące struktury i charakteru tkan- 

ki drzewnej: higroskopijny charakter 

drewna, anizitropowe zmiany objeto- 

Sciowe drewna, charakterystyka struk- 

tury tkanki naczyniowej oraz rola 

tkanki drewna wczesnego, wpływające- 

go hamująco na wielkość zmian obję- 

tościowych drewna, 

80* ITD 

674.03 : 620.192.52.001.5 

33 : 32 

KELSEY K. E.: The shrinkage inter- 

section point — its significance and 

the method of its determinations. Punkt 

przecięcia się przedłużenia prostego od- 

cinka krzywej kurczenia się drewna z 

osią odciętych — jego znaczenie i me- 

tody określania. For. Prod. Journal. 

1956, +. 6, пг 10, $. 411—417. 

Omówienie przebiegu krzywej kur- 

czenia śię drewna w poprzek włókien 

w zależności od wilgotności drewna. 

Punkt przecięcia się przedłużenia pro- 

stego odcinka krzywej kurczenia się 

drewna — z osią odciętych (osią wil- 

gotności drewna); znaczenie tego punk- 

tu oraz analogicznych punktów doty- 
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czących zależności poszczególnych włas= 

ności mechanicznych od wilgotności 

drewna. Błędne utozsamianie tego 

punktu z „punktem nasycenia włókien'. 

Różne metody określania punktu prze- 

cięcia się przedłużenia prostego odcinka 

krzywej kurczenia się drewna z osią 

odciętych . (ang. ,,shrinkage intersection 

point“, nm. ,Schwindungs — Ausgleich- 

schinttpunkt') i ich krytyka. 

6 CHEMICZNY PRZERÓB DREWNA 

81* ITD 

547.914.2 : 668.472.092 : 66.048.4 : 668.445.44 

69 

KOMSZILOW N. F. (Laboratorja leso- 

chimji Karielskowo filiata AN SSSR): 

O wysokopławkoj abietinowoj kisłotie. 

Wysokotopliwy kwas abietynpwy. 7. 

prikł. Chim. 1957, t. 30, nr 7, BS, s. 

1111—1115, tabl. 2, poz. bibl. 11. 

Kwas abietynowy znajduje się w ży- 

wicy Pinus silvestris. Opisano metody 

preparowania z kalafonii zwykłego (ni- 

skotopliwego) kwasu abietynowego i je- 

go izomeryzacji oraz sposób otrzymy- 

wania tzw. wysokotopliwego kwasu a- 

bietynowego, przez rozkładową destyla- 

cję kalafonii pod ciśnieniem i następnie 

dziesieciokrotne frakcjonowanie otrzy- 

manego oleju kalafoniowego. Kwas ten, 

o wzorze sumarycznym C»9H3902 posia- 

da w cząsteczce dwa podwójne wią: 

zania. Temperatura topnienia wynosi 

186? a [a]t8p + 30,2” (w alkoholu). 

82* ITD 

668.471.002.3 : 662.712 : 674.032.475.452 

69 : 56 

UWAROWA N. I, BARDYSZEW 1. 1. 

(Chim. otdieł Dalniewostocznowo filiała 

AN SSSR i Biełorusskij lesotiechn. in- 

stitut): Issledowanje sostawa suchopie- 

riegonnowo kotielnowo skipidara iz os- 

moła kiedra koriejskowo. Badanie skła- 

du terpentyny kotłowej z rozkładowej 

destylacji karpiny sosny koreańskiej. 

Ż. prikł. Chim. 1957, t. 30, nr 7, BZ, s. 

1105—1108, wykr. 2, poz. bibl. 9.



Wykonano rozkładową destylację kar- 

piny sosny koreańskiej (Pinus koraien- 

sis Sieb, et Zucc.) i oznaczono skład 

otrzymanej terpentyny. Terpentyna za- 

wierała: około 25% 1-и -pinenu, 7% 

l-kamfenu, 5% cyklodwuhydromyrcenu, 

13%, d-A3 -karenu, 25%, l-limonenu z 

dwupentenem, 3% p-cymenu, 4%, alko- 

holi z ternenu z dwupentenem, 35%, p- 

cymenu, 4%, alkoholi terpenowych oraz 

14% związków wysokowrzacych, któ- 

rych składu nie oznaczono. Pozostałość 

po destylacji zawierała 55,5%, alkoholi 

terpenowych (w przeliczeniu na CH; 

OH) o bliżej nieustalonym składzie. 

7 KONSERWACJA 

I SUSZENIE DREWNA 

83* ITD 

674.048.3.001.5 : 632.952.004.13 : 620.199 

721 

CARTER E. P.: Preliminary raport 

on an accelerated sollburial test method 

for evaluating the effectiveness of pro- 

prietary wood preservatives applied by 

non- pressure methods. Wstępne spra- 

wozdanie z zastosowania metody zako- 

pywania drewna w ziemi, przyspiesza- 

jącej ocenę skuteczności zasadniczych 

impregnatów do drewna przy nasycaniu 

metodami bezciśnieniowymi. For. Prod. 

J. 1957, t 7, nr 1, A4, s. 27—31, fot. 2, 

tabl. 1, poz. bibl. 17. 

Wyniki prób przeprowadzonych na 

próbkach drewna iglastego (Pinus pon- 

derosa i Pinus lambertiana impregno- 

wanego metodami  bezciśnieniowymi 

(kąpiel lub smarowanie), przy użyciu 

najczęściej stosowanych środków im- 

pregnacyjnych. Próbki impregnowanego 

drewna były. zagrzebywane w . ziemi 

zakażonej grzybnią Lenzites trabea 1 

Lentinus lepideus. Tabelaryczne zesta- 

wienie stopnia uszkodzenia tkanki 

drzewnej przez grzybnię po rocznym 

pozostawieniu próbek w ziemi zakażo- 

nej wspomnianymi grzybami. Uszko- 

dzenia te są różne w  żależności od 

'sposobu impregnacji i rodzaju użytego 

impregnatu. Celem doświadczeń była 

ocena skuteczności impregnowania 

drewna sposobami gospodarczymi, sto- 

sowanymi w praktyce, zwłaszcza w bu- 

downictwie oraz w tych przypadkach, 

gdy drewno styka się bezpośrednio z 

ziemią. 

ITD 

: 620.199 

84* 

_674.048.3.002.3 : 632.952.001.5 

721 

LANGENDORF G. (Institut fiir Holz- 

technologie und Faserbaustoffe in 

Dresden): Entwicklung von Verfahren, 

die eine kurzfristige Priifung von Holz- 

schutzmitteln auf ihre fungizide Wir- 

kung gestatten, u.a. durch Homogeni- 

sierung des Priifkórpers und Benutzung 

der Schlagbiegepriifung. Rozwój metod 

umożliwiających szybkie badanie środ- 

ków ochronnych do drewna pod wzglę- 

dem ich działania grzybobójczego, m. 

in. przez homogenizację próbki oraz 

zastosowanie badania zginania dyna- 

micznego. Zwischenbericht 09 04 01 h/V 

4—23, z dnia 20.. I. 1955, 5$. 29 гус. 

diagr. 32, tabl. 29. , 

Działanie grzybobójcze Środków о- 

chronnych do drewna bada się na ogół 

wg DIN 52176 (skrócone badania myko- 

logiczne), jednak wymaga to czasu 4 

do 6 miesięcy. Ze znanych w litera- | 

turze prób skrócenia tego czasu, jako 

zapowiadające możliwość uzyskania naj- 

lepszych rezultatów, najwłaściwsze oka- 

zały się dotąd następujące badania: 1) 

wytrzymałości na rozciąganie w zasto- 

sowaniu do pasków forniru, 2) wytrzy- 

małości na zginanie w zastosowaniu do 

płyt ze ścieru drzewnego, 3) wytrzyma- 

łości na ściskanie w zastosowaniu do 

drewna litego, 4) badania mikrosko- 

powe szybkości  rozprzestrzeniania się 

w drewnie strzępków grzybni. 

ITD 

632.945 / 

85* 

674.048.4 : 620.193.5 : 632.76 : 

722 : 16 

SCHMIDT H., SCHNEIDER A.: (Bun- 

desforschungsanstalt fiir Forst- und 

89



Holzwirtschaft, Reinbek):  Abtótende 

und vorbeugende Wirkung bei der 

Hausbockbekimpfung mit  Heissluft, 

Zabijające i prewencyjne działanie go- 

rącego powietrza przy zwalczaniu spusz- 

czela. Holz Roh- u. Werkst. 1957, r. 15, 

nr 10, A4, s. 406—410, fot. 2, wykr. 2, 

tabl. 5, poz. bibl. 7. 

Nowe dane dotyczące wysokości tem- 

peratury (54—55%C) i czasu jej dzia- 

łania (20 min.), niezbędnych do zabicia 

larw spuszczela w drewnie. Wykonano 

oparte mna fizjologicznych podstawach 

badania nad prewencyjnym traktowa- 

niem drewna gorącym powietrzem, w 

celu jego zabezpieczenia przed atako- 

waniem przez larwy spuszczela. Stwier- 

dzono, że następujące przy tym trakto- 

waniu wyzwalanie się substancji won- 

nych (terpeny) oraz częściowe ich utle- 

nianie, a także wzbogacanie się ze- 

wnetrznych warstw drewna w żywicę 

(na skutek przemieszczania się jej z 

partii środkowych do warstw zewnętrz- 

nych), ma wpływ na zmniejszenie się 

ilości skiładanych jaj, natomiast nie 

zabezpiecza przed samym żerem. 

86* ITD 

674.047.3 

75 

KOPPEL R.: Zur Entwicklung der kinst- 

lichen Holztrocknung. Rozwój sztucz- 

nego suszenia drewna. Holz-Zbl. 1957, 

r. 83, nr 24, A3, s. 301—304, fot. 2, 

rys. 6, wykr. 6, tabl. 6. 

Podstawowe wiadomości z zakresu 

suszenia. Suszenie naturalne zwykłe i 

przyspieszone (huśtawkowe oraz za po- 

mocą wentylatorów osiowych). Różne 

typy małych suszarni rzemieślniczych. 

Nowoczesne urządzenia suszarniane: su- 

szamie na wysokie temperatury, su- 

szarnie wirowe, suszarnie z zastosowa- 

niem promieni podczerwonych. Suszenie 

w cieczach (oleje, petrolatum); połącze- 

nie suszenia z nasycaniem. Suszenie 

prądami wielkiej częstotliwości. Tech- 
nika suszenia — poszczególne fazy pro- 

cesu — praktyczne wskazówki. 
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87* ITD 
674.047.3 : 620.192.5.001.5 

150 : 38 

KUBLER H.: Spannungen Verschalun- 
gen und verwandte Erscheinungen. Na- 

prężenia, zaskorupienia i zjawiska po- 

krewne. Holz-Zbl. 1957, r. 83, nr 101, 

A3, s. 1227—1229, rys. 4, wykr. 1, poz.. 

bibl. 9. 

Powstawanie naprężeń w drewnie i 

ich istota. Odkształcenia sprężyste (e- 

lastyczne) i odkształcenia  plasyczne. 
Tłumienie pęcznienia i kurczenia się 

drewna. Powstawanie naprężeń w 

drewnie w wyniku różnic wilgotności. 

Naprężenia przy suszeniu drewna. Czyn- 

niki sprzyjające powstawaniu odkształ- 

ceń plastycznych: wysoka temperatura, 

duża wilgotność i zmiany wilgotności. 

Próbki widełkowe jako wskaźnik na- 

prężeń. Definicja terminu „zaskorupie- 

nie' (zróżnicowanie plastycznych od- 

kształceń między powierzchnią drewna 

i jego partiami środkowymi). Wygięcie 

desek w poprzek włókien. Dotychcza- 

sowe metody usuwania naprężeń i za- 

skorupienia: 1) parowanie w trakcie 

procesu suszenia, 2) poddawanie drew- 

na, po wyrównaniu się wilgotności w 

sztaplu, działaniu temperatury 70—80”. 

przy wilgotności powietrza nieco wyż- 

sze niż wilgotność równoważna. Nowa 

metoda: drewno poddaje się działaniu 

wysokiej temperatury (60—100°), ochta- 

dza do określonej temperatury (w zam- 

kniętej komorze, bez doprowadzenia 

świeżego powietrza), a następnie wyj- 

muje z komory lub studzi dalej w 

komorze przy czynnych wentylatorach. 

8 MECHANICZNA TECHNOLOGIA 

DREWNA 

88* ITD 

674.028.9 : 668.31 : 620.17 . 620.195 

831 : 846 

SUCHLAND K.: „Einfluss der Ober- 

flichenrauhigkeit auf die Festigkeit 

einer Leimverbindung am Beispiel der 

Holzverleimung. Wpływ szorstkoSci po-



wierzchni na wytrzymałość spoiny kle- 

jowej na przykładzie klejenia drewna. 

Holz. Roh- u. Werkst. 1957, r. 15, nr 9, 

A4, s. 385—390, fot. 2, rys. 4, wykr. 7, 

tabl. 1, poz. bibl. 7. 

Wskazując na związek i podobień- 

stwo pomiędzy porowatością a szorst- 

kością powierzchni zbadano (na przy- 

kładzie drewna sosnowego strefy 

wczesnej i późnej) wpływ stopnia 

szorstkości powierzchni na wytrzyma- 

łość spoiny klejowej. Wzrost szorstko- 

ści zwiększa wytrzymałość spoiny kle- 

jowej jednak do pewnej granicy, po 

osiągnięciu której wzrastająca szorst- 

kcść powoduje zmniejszanie się wytrzy- 

małości drewna co powoduje również 

zmniejszenie wytrzymałości połączenia. 

Wpływ poszczególnych czynników cha- 

rakteryzujących klejenie porowatych 

ciał. Podobne wyniki otrzymane przy 

sklejeniu metalu o szorstkości powie- 

rzchni zbliżonej do  szorstkości (jako 

wyniku porowatości) badanych próbek 

drewna (ciętych mikrotomem) wskazują 

na to, że szorstkość ciał nieporowatych 

(np. metalu) wpływa w podobny spo- 

sób na wtyrzymałość spoiny klejowej 

jak porowatość drewna. Streszczenie 

ang. 
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