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Możliwość wykorzystania drewna świerkowego 

‚® фравомайего przez zgniliznę czerwoną ' 

Возможность использования еловой древесины зараженной бурой гнилью 

Einsatzmóglichkeiten von rotfaulem Fichtenholz 

jl. Znaczenie zgnilizny czerwonej 

W NRD świerk zajmuje 27% powierzchni leśnej i po sośnie stanowi 
„|! najważniejszy gatunek lasotwórczy. Głównymi odbiorcami drewna 

świerkowego są tartaki i przemysł celulozowy. Rozmiar pozyskania papie- 

rowki świerkowej nie pokrywa yw pełni zapotrzebowania przemysłu celu- 
lozowego i papierniczego pracującego wdeług szeroko rozpowszechnionej 

w NRD metody siarczanowej. Niezbędny jest import znacznej ilości 
drewna z ZSRR. Przy pozyskaniu i manipulacji drewna świerkowego 
Szczególnego znaczenia nabiera: osiągnięcie możliwie wysokiego stopnia 

tacjonalnego wykorzystania drewna użytkowego, przeznaczenie możliwie 

największej części drewna dla przemysłu tartacznego i celulozowego. Po- 
zostali odbiorcy drewna, jak przemysły płyt pilśniowych i wiórowych, 
Wykorzystują przede wszystkim drewno sosnowe i liściaste. Do zakładów 

ych drewno świerkowe jest kierowane tylko wówczas, gdy jest ono nie- 

Przydątne dla przemysłu celulozowego (drewno zbyt cienkie, nie spełnia- 

ące wymogów jakościowych). | 
znaczne straty w drewnie świerkowym powoduje zgnilizna czerwona. 

edług Lyra (3) 5 do 10% pozyskiwanego corocznie drewna świerko- 

„Ego jest silnie obarczone zgnilizną czerwoną. Drzewostany te są nara- 

tine w silnym stopniu na wiatrowały i śniegołomy. Szacuje się, że na 
nach NRD, zasobnych w świerk, straty w przeliczeniu na 1 m pozy- 

. anego drewna kształtują się w wysokości 3 do 5 marek, co odpowiada 

cznym stratom w wysokości ok. 6 mln marek (5). | | 
cz ożliwość radykalnego zapobieżenia zgniliźnie czerwonej jest ograni- 

Wan? ponieważ działanie metod profilaktycznych jest niewielkie. Naj- 

—Miejszym zadaniem pozostaje więc racjonalne zużytkowanie drewna. 

  

    

   

tt ' Referat wygloszony na XII Miedzynarodowym Sympozjum Mechanizacji 
"ytkowania Lasu we wrześniu 1978 r. w Grillenburgu, NRD 
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   Pod pojęciem zgnilizny czerwonej rozumie się grzybowy rozklad 
drewna drzew iglastych, przede wszystkim świerka. W pierwszym etapie: 
ataku następuje przebarwienie drewna na kolor brunatnoczerwony. Drew- 
no to, zdające próbę „siekiery i gwoździa”, ma — co prawda — zmniej: 
szoną wytrzymałość, lecz może być użyte do określonych celów. W póź- 
niejszym stadium porażenia drewno ulega całkowitej destrukcji. Spraw- 
cami zgnilizny czerwonej są Basidiomycetes, które przenikają do drewna 
przez uszkodzenia nadziemnej części strzały (spałowanie przez zwierzynę, 
uszkodzenia powstałe przy ścince i zrywce) lub przez korzenie. 

2. Drewno tartaczne świerkowe ze zgnilizną czerwoną 

W ramach prac przygotowawczych do badań jakości tarcicy otrzyma- 
nej przez przetarcie odziomkowych części strzał o dużych średnicach 
(przeciętna średnica w połowie długości ponad 25 cm) przeprowadzono. 
inwentaryzację, mającą na celu ustalenie występowania i rozprzestrze- 
nienia zgnilizny czerwonej na 5 powierzchniach badawczych założonych 
w drzewostanach rębnych w Lesie Tharandckim. Wiek drzewostanów od 
100 do 147 lat, średnie wysokości drzew od 25 do 29 m, średnie pierśnice 
od 30 do 40 cm, bonitacja III i IV, łączna liczba drzew 6193 o miąższości. 
5933 m3. | 

Najważniejsze ustalenia: . a ПВ 
Udział strzał opanowanych przez zgniliznę czerwoną, tzn. względny: 

udział strzał ze zgnilizną czerwoną na powierzchni przekroju odziomka: 
ściętego drzewa (niezależnie od jej rozmiaru i intensywności), w ogólnej 
liczbie strzał wahał się od 34 do 75%. Przeciętnie wynosił 51%. Nie 
stwierdzono związku między wiekiem i procentowym udziałem strzał opa”. 
nowanych przez zgniliznę czerwoną, zaobserwowano natomiast tendencję 
do niewielkiego wzrostu liczby porażonych strzał w drzewostanach o gor. 
szej bonitacji. | | 

Dla scharakteryzowania położenia zgnilizny na powierzchni rzazu wy”, 
różniono następujące jej typy: boczną, pierśnicową, centralną. 

Na podstawie wyników badań innych autorów, np. Richtera (6), 
można przypuszczać, że między typem zgnilizny i jej przyczynami istnieje. 
pewien związek. Zgnilizny boczna i pierścieniowa są wynikiem okaleczeń 
kory w strefie odziomkowej (spałowanie przez zwierzynę, szkody PO 
wstałe przy Ścince i zrywce), natomiast zgnilizna centralna jest wywo”. 
łana infekcją korzeniową. Zróżnicowanie to przejawia się także w ode. 
miennej terminologii. Zgnilizny boczna i pierścieniowa są zwane zgi. 
liznami przyrannymi, a zgnilizna centralna — rdzeniową. W badanych 
drzewostanach zgnilizna rdzeniowa stanowiła 1/3, a zgnilizna przyranna 
*/s stwierdzonych przypadków; zgnilizna czerwona jest więc przede wszy”: 
stkim wynikiem uszkodzeń kory w nadziemnej strefie drzew. | 
_ Zaleznos¢ miedzy srednica rozprzestrzenienia zgnilizny na powierzch” 
ni przekroju a średnicą strzały opisuje równanie regresji prostoliniowe! 
Ze wzrostem średnicy strzały wzrasta także średnica zgnilizny. Dla wszy: 
stkich zbadanych drzewostanów średnica strzały w części odziomkowe! 
drzew opanowanych przez zgniliznę czerwoną była równa 45 cm, a ŚTE”” 
nica zgnilizny 15 cm. a 4 

Badania rozprzestrzenienia wzdłużnego zgnilizny czerwonej w drew". 
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nie zostały przeprowadzone w połączeniu z wyrzynką kłód tartacznych. 
„Wysokość zgnilizny” zwiększa się ze wzrostem „średnicy zgnilizny”, tak 
że na podstawie rozprzestrzenienia się zgnilizny na przekroju poprzecz- 
nym można wnioskować o jej rozmiarze w kierunku pionowym. Średnia 
„wysokość zgnilizny” była równa 2,25 m, a wartości maksymalne wahały 
się od 4,50 m do 5,50 m. Dla podanej powyżej przeciętnej średnicy zgni- 
lizny czerwonej na powierzchni przekroju równej 15 cm przeciętne roz- 
przestrzenienie się zgnilizny w kierunku pionowym jest 15-krotnie więk- 
sze od „średnicy zgnilizny”. 

Jak wspomniano powyżej, udział drzew opanowanych przez zgniliznę 
czerwoną na wszystkich powierzchniach badawczych wynosił średnio 
51%. Zgnilizna czerwona była zlokalizowana na najbardziej cennej od- 
ziomkowej części strzały, natomiast jej części środkowa i wierzchołkowa 
pozostały zdrowe. Po odcięciu ze strzały ze zgnilizną czerwoną wyrzyn- 
ków aż do uzyskania zdrowego przekroju lub wyrobieniu strzały na kłody 
porażone przez zgniliznę czerwoną i kłody zdrowe uzyskano dla 5 bada- 
nych powierzchni poniższe wyniki. 

Z 51% strzał ze zgnilizną czerwoną na powierzchni przekroju od- 
ziomkowego 41,1% (w odniesieniu do miąższości) stanowiły zdrowe części 
odziomkowe i 9,9 % części ze zgnilizną czerwoną. 

W ogólnej miąższości pozyskanego drewna (5933 m3) ok. 10% stano- 
wiły kłody — przeważnie odziomkowe — porażone przez zgniliznę czer- 
woną. Po rozmanipulowaniu strzał, które na podstawie objawów na po- 
wierzchni przekroju odziomkowego uznano za opanowane przez zgniliznę, 
okazało się, że pozostałe drewno było zdrowe, ponieważ zasięg zgnilizny 
wzdłuż strzały był ograniczony. 

Przyjąwszy jako poziom odniesienia miąższość strzał zakwalifikowa- 
nych po ścince do drewna porażonego przez zgniliznę czerwoną (51% = 
= 3031 m?%) uzyskano po rozmanipulowaniu tych strzał 20% kłód ze zgni- 

lizną czerwoną i 80% kłód zdrowych. Należy przy tym wspomnieć, że 
w kłodach ze zgnilizną czerwoną znaczna część drewna bielastego jest 
zdrowa, a zgnilizna ma częściowo właściwości zgnilizny twardej; śre- 
dnio 10 do 20% miąższości kłód stanowiło drewno całkowicie rozłożone 
przez zgniliznę czerwoną o charakterze zgnilizny miękkiej. . 

Z badanych strzał, porażonych przez zgniliznę czerwoną, wyrobiono 
30 kłód odziomkowych o długości około 4 mio zróżnicowanym rozprze- 
strzenieniu zgnilizny. Przetarto je na deski o grubości 40 mm lub 29 mm. 
Średnica kłód w połowie długości wahała się od 25 do 45 cm, a średnica 
w cieńszym końcu od 21 do 40 cm. 

W nie obrzynanej tarcicy 25% nie wykazywało zgnilizny, 53% zostało 
zakwalifikowane do tarcicy według TGL 18981 *, po wycięciu z długości 
lub szerokości desek zgnilizny czerwonej, 22% charakteryzowało się zgni- 
lizną o większym stopniu rozprzestrzenienia niż dopuszczają normy NRD. 

‚ Stwierdzono, że z odziomkowych części strzał porażonych przez zgni- 

liznę czerwoną można uzyskać znaczne ilości tarcicy o jakości odpowia- 

dającej wymaganiom stawianym przez TGL. Jest sprawą zrozumiałą, 

ze przy przecieraniu takiego drewna występuje jego negatywny wpływ 
na wskaźniki techniczno-ekonomiczne uzyskiwane przez tartaki (mniejsza 

2 TGL — normy NRD. 
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wydajność pracy). Jednak z punktu widzenia gospodarki narodowej by- 
łoby bezsensowne, gdyby obarczone zgnilizną drewno świerkowe o du- 
żych średnicach i znacznym udziale zdrowego bielu nie zostało przezna- 
czone do produkcji tarcicy. , | | 

Do koniecznych i niezbędnych przedsięwzięć zmierzających do opty- 
malnego użytkowania krajowych zasobów należy także efektywne wy- 
korzystanie do produkcji tarcicy drewna świerkowego o zakresie średnic 
powyżej 30 cm porażonego przez zgniliznę czerwoną. Drewno takie jest 
przeznaczone dotychczas w znacznej części do wyrobu drewna stoso- 
wego, przeznaczonego na podrzędne cele. 

W stosunku do kłód tartacznych ze zgnilizną czerwoną należy postawić 
następujące wymagania: Sa 

— średnica w cieńszym końcu co najmniej 30 cm, 
— dopuszczalna zgnilizna czerwona (zarówno twarda jak i miękka) 

na powierzchniach przekroju o rozmiarze do '/3 średnicy kłody w połowie 
długości, | 

— rozmiar zgnilizny miękkiej powinien być uwzględniony przy usta- 
laniu miąższości kłody. 

3. Papierówka ze zgnilizną czerwoną 

Drewno świerkowe o średnicy poniżej 30 cm porażone przez zgniliznę 
czerwoną powinno być przeznaczane przede wszystkim na papierówkę. 
Sortyment FZI, który według TGL 15799 jest stosowany do produkcji 
celulozy, może zawierać zgniliznę czerwoną, natomiast sortyment FSH 
do produkcji ścieru musi być całkowicie zdrowy. Drewno ze zgnilizną 
miękką, jako sortyment FZ2, musi być wysortowane i dostarczone do 
zakładów przemysłu celulozowego w osobnych partiach. W odniesieniu 
do tego sortymentu stawia się wymaganie, że najwyżej 50% powierzchni 
przekroju może być porażone przez zgniliznę miękką. Pozostała część 
musi być drewnem zdrowym lub drewnem ze zgnilizną twardą. W ba- 
daniach przeprowadzonych w StFB* Gotha na 200 m? niełupanej papie- 
rówki o średnicach około 40 cm porażonych zgnilizną czerwoną uzyskano 
następujące wyniki: i 

— drewno zdrowe | 80%. 
— drewno ze zgnilizną czerwoną twardą == 11% 
— drewno ze zgniliżną czerwoną miękką 9% 

W ogólnej miąższości wałków papierówki porażonych przez zgniliznę 
czerwoną 20% było opanowane przez zgniliznę o różnym stopniu rozwoju, 
a 80% — przede wszystkim w części bielastej — było zdrowe. | 

Wyłupywanie drewna obarczonego zgnilizną czerwoną z papierówki 
Świerkowej jest możliwe tylko w połączeniu z rozłupywaniem wałków. 
Czynność ta jest jednak nadzwyczaj czasochłonna i nieracjonalna. Z dru- 
giej strony nie ulega wątpliwości, że obecność zgnilizny w takim sorty- 
mencie jak FZ2 wpływa w 'istotnym stopniu na wydajność i jakość 
celulozy nawet wówczas, gdy jej udział kształtuje się w wysokości 20 do 

* StFB (Staatlicher Forstwirtschaftbetrieb) — Państwowe Przedsiębiorstwo 

Leśne os 
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30% ogólnej miąższości drewna. Racjonalne wykorzystanie papierówki 
iświerkowej ze zgnilizną czerwoną jest możliwe wówczas, gdy w procesie 
technologicznym produkcji celulozy uda się zniwelować niekorzystny 
wpływ żgnilizny na jakość uzyskiwanej masy lub oddziaływanie to utrzy- 
mać w określonych granicach tolerancji. Można to uzyskać np. przez 
odsortowanie ze zrębków drewna porażonego przez zgniliznę, lepsze sorto- 
wanie i oczyszczanie ostateczne lub skuteczne bielenie. 
- Eksperymenty z papierówką sosnową FZ2, przeprowadzone w zakła- 
dach przemysłu celulozowego NRD, wykazały, że nie bielone masy celu- 

|lozowe, produkowane z tego surowca według metody siarczynowej, nie 
spełniają stawianych wymagań jakościowych. W przypadku celulozy bie- 
lonej zużycie środka bielącego było wyższe o 10 do 15%. Stopień białości 
by zbliżony do 82%, zanieczyszczenia wynosiły około 600 do 800 na m*, 
natomiast wytrzymałość na zrywanie była normalna. Ocenia się, że po- 
lepszenie reżimów technologicznych w czasie gotowania, oczyszczania 
ostatecznego i bielenia masy uzyskanej z jakościowo gorszego surowca 
może doprowadzić do otrzymania celulozy siarczynowej bielonej o stopniu 
białości około 88%, i zanieczyszczeniu maksymalnym od 100 do 200 na m*, 
co pozwoli na spełnienie wymagań stawianych przez dalszą obróbkę. 

Należy również dodać, że lepsze wykorzystanie bazy surowcowej musi 
juwzględniać przemysłowy przerób drewna świerkowego opanowanego 

jprzez zgniliznę czerwoną. Drewno o większych grubościach, tzn. kłody 
0 średnicy ponad 30 cm w cieńszym końcu, obarczone zgnilizną czer- 

.Woną, powinno być przeznaczone na tarcicę, ponieważ przetarcie takiego 
jdrewna pozwala na uzyskanie tarcicy bocznej zdrowej lub ze zgnilizną 

j0 niewielkim rozprzestrzenieniu. Drewno o śregnicach poniżej 30 cm ze 

jzgnilizną twardą i miękką powinno być przekazywane bez łupania do 
| zakładów celulozowych, gdzie niekorzystny wpływ zgnilizny na jakość 

| Uzyskiwanej masy celulozowej może być zniwelowany przez odpowiednie 
| przedsięwzięcia technologiczne, przede wszystkim w trakcie oczyszczania 

j ostatecznego i bielenia celulozy. Papierówka ze zgnilizną czerwoną po- 

|winna być dostarczana do zakładów w osobnych partiach. 
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Краткое содержание 
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В ГДР ель занимает 27% лесной площади и после сосны является самой важной | 
лесообразующей породой. Значительные потери в еловой древесине вызывает бурая. 
гниль — 5 до 10% заготавливаемой древесины отягощена этим недостатком. Иссле.. 
дования показали, что лучшее использование запасов сырья возможно путем аро-. 
мышленной переработки еловой древесины зараженной бурой гнильц. Толстомерная 
древесина, так называемые колоды < диаметром в более тонком конце более 30 см. 
отягощенная бурой гнилью, должна предназначаться на пиловочник, так как раобпи- 
ловка’ такой древесинын позволяет получить здоровую боковую доску с небольшим 

распространением гнили. Древесина с диаметром ниже 30 ом с твердой и мягкой 

бурой гнильц должна без раскалывания передаваться в целлюлозно-бумажные ком- 

бинаты, где отрицательное влияние гнили на качество получаемой массы целлюлозы 

может быть нивелировано соответствующими технологическими мероприятиями. 

прежде всего в ходе окончательной очистки и беления целлюлозы. Балансовая 

древесина зараженаая бурой гнилью далжна поступать на предприятия в отдельных. 
партиях. 

4 

Zusammenfassung 

Die Fichte nimmt in der DDR 27% der Waldfliche ein und ist die wichtigste 
nach der Kiefer waldbildende Holzart. Bedeutende Verluste verursacht die Rot- 

faule — 5 bis 10% des eingeschlagenen Fichtenholzes sind durch die Rotfiule im | 

Wert stark gemindert. Die Untersuchungen haben nachgewiesen, dass eine bessere | 

Ausnutzung des rotfaulen Fichtenholzes durch dessen industrielle Verwertung - 
moglich ist. Starkeres Fichtenholz (Zopfdurchmesser iiber 30 cm) mit Rotfaule 

musste als Sageholz verwendet werden, da man von solchem Holz noch gesundes | 

oder wenig im Wert gemindertes Seitenschnittholz erreichen kann. Holz unter. 

30 cm Durchmesser mit beil- und nagelfester als auch weicher Rotfaule miisste | 

ungespaltet in die Zellstoffwerke geliefert werden, wd die nachteiligen AUS" 
wirkungen der Faule auf die Qualitit der erzeugten Zellstoffimasse durch ent- 
sprechende technologische Prozesse, vor allem durch Feinreinigung und Bleichuns: 

ausgeschaltet oder in zu tolerierenden Grenzen gehalten werden kónnen. Das rot- 
faule Faserholz miisste den Zellstoffwerken getrennt geliefert werden. 
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