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Obecna sytuacja w europejskim przemyśle żywicznym 

Настоящее положение в европейской смоляной промышленности 

Present situation in the European resin industry 

W tym artykule zajmiemy się tylko przemysłem destylacji żywicy 

oraz ekstrakcją karpiny sosnowej. Nie uwzględnimy produktów ży- 

wicznych otrzymywanych z oleju talowego, gdyż z wyjątkiem krajów 

skandynawskich i Związku Radzieckiego produkcja ta jest w Europie 

jeszcze mało rozwinięta. 
Przemysł żywiczny w Europie możemy podzielić na przemysł krajów 

socjalistycznych i przemysł krajów kapitalistycznych. W grupie krajów 

socjalistycznych o rozwiniętym przemyśle żywicznym znajdują się: 

ZSRR, Polska, NRD, Bułgaria, Jugosławia i Albania. Natomiast w gru- 

pie krajów kapitalistycznych do największych producentów żywicy na- 

leżą: Portugalia, Francja, Hiszpania i Grecja. Załączony wykres (ryc. 1) 

ilustruje produkcję żywicy w większości krajów europejskich. 

PRZEMYSŁ ŻYWICZNY W EUROPEJSKICH KRAJACH SOCJALISTYCZNYCH 

ZSRR. Spośród krajów socjalistycznych największym producentem 

żywicy i produktów żywicznych pochodzących z ekstrakcji karpiny prze- 

mysłowej jest Związek Radziecki. Prawdopodobnie w 1967 r. w ZSRR 

wyprodukowano 150—160 tys. ton kalafonii i 35—45 tys. ton terpentyny. 

Sama tylko produkcja żywicy w 1967r. wynosiła 200 tys. ton, a w 1970r. 

planuie się pozyskanie 225 tys. ton. | | 

Polska. Pod względem produkcji żywicy Polska zajmuje drugie miej- 

sce wśród krajów socjalistycznych. Maksymalną ilość żywicy pozyskano 

w Polsce w 1961 r. — ok. 24500 ton (w okresie optymalnego rozwoju 

żywicowania chemicznego). W ostatnich zaś latach pozyskania żywicy ma 

charakter ustabilizowany i wynosi ok. 23 tys. ton rocznie. W Polsce 

czynne są dwie destylarnie żywicy — w Zagórzu 1 Garbatce, które pize- 

rabiają wszystką żywicę pozyskaną w kraju. Natomiast z ekstrakcji kar- 

piny przemysłowej pozyskuje się rocznie ok. 5 000 ton kalafonii i ok. 500 

ton terventynv. 
NRD. W NRD produkcja żywicy balsamicznej wynosi rocznie ok. 

15000 ton i od kilku lat ma również ustabilizowany charakter. W NRD 

podobnie jak w Polsce żywicuje się tylko sosnę pospolitą (Pinus sil- 

vestris/). 
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Bułgaria. W Bułgarii roczna produkcja żywicy waha się w granicach 
2 500—3 000 ton. Żywicuje się sosnę pospolitą. Bułgaria ma jeden zakład 

ekstrakcji karpiny w Welingradzie. 
Jugosławia. Jugosławia produkuje 2000—2500 ton żywicy rocznie. 

Głównie żywicuje się sosnę czarną (Pinur nigra), sosnę pospolitą (Pinus 
silvestris) oraz na terenie Dalmacji w niedużych ilościach Pinus hale- 
pensis. W Bośni znajduje się zakład ekstrakcji karpiny przemysłowej — 
w Wiszegradzie. W ostatnich latach Jugosławia zwiększyła import żywi- 

cy albańskiej i biszpańskiej. 
Albania. Nie mamy pewnych danych o pozyskaniu żywicy balsamicz- 

nej w Albanii, ale szacujemy ją na 2 500—3 000 ton rocznie. Prawdopo- 

dobnie żywicuje się tam sosnę czarną (Pinus nigra). 

W 1967 r. w. krajach socjalistycznych wyprodukowano prawdopodo- 
bnie ok. 190000 ton kalafonii oraz 45 000—50 000 ton terpentyny. 

PRZEMYSŁ ŻYWICZNY W EUROPEJSKICH KRAJACH KAPITALISTYCZNYCH 

Francja. Francja jest krajem o najstarszych tradycjach żywiczar- 

- skich w Europie. Pozyskiwano tam żywicę jeszcze w epoce Gallów i Rzy- 

mian. Rozwój żywicowania w tym kraju uwydatnił się szczególnie w cza- 

sie wojny secesyjnej w Ameryce Płn., kiedy to został wstrzymany im- 

port kalafonii i terpentyny do krajów Europy zachodniej. W tym to cza- 

sie zaczęto sosnę nadmorską (Pinus maritima) nazywać „złotym drze- 
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wem” — „arbre dor” z powodu wysokich cen żywicy. Francuska pro- 

dukcja żywicy przechodziła różne fazy rozwoju i kryzysów. Maksymal- 
ną uzyskano w 1920 r. — 178 300 ton. Pozyskanie żywicy we Francji in- 

tensywnie wzrastało do czasu II wojny Światowej. Notujemy także 

wzrost i po wojnie, ale już nie tak intensywny. Najwięcej żywicy po- 

zyskano w 1952 r. — 85 072 tony, od którego to roku nastąpił spadek po- 

zyskania, by w 1968 r. dojść do 30 000 ton. 
Wiele przyczyn spowodowało spadek pozyskania żywicy we Francji. 

Do najważniejszych należą: konkurencja taniej żywicy zagranicznej, brak 

robotników żywiczarzy, przechodzenie robotników leśnych do pracy 

w przemyśle oraz niskie płace. Francja, która dawniej stała na czele pro- 

ducentów żywicy w Europie, dzisiaj zaimuje czwarte miejsce za Związ- 

kiem Radzieckim, Hiszpanią i Portugalią. 

Portugalia. Jedyny kraj kapitalistyczny w Europie dynamicznie roz- 

wijający pozyskanie żywicy. Z rocznym pozyskaniem ponad 100 000 ton 

żywicy Portugalia jest dzisiaj przodującym krajem wśród wszystkich 

żywicujących kapitalistycznych krajów w Europie. Żywicuje się tam sos- 

пе nadmorska (Pinus maritima), która zajmuie powierzchnię 1,2 mln ha 

lasów. Blisko 950/, portugalskiej kalafonii i terpentyny idzie na eksport 

do kraiów Europy zachodniej, Amervki Płd. oraz Afryki. Portugalia ma 

możność zwiększenia pozyskania żywicy do ok. 160 000 ton rocznie. 

Hiszpania. W Hiszpanii maksimum pozyskania żywicy osiągnięto Do 

II woinie światowej, w 1961 r. uzyskując ponad 55 000 ton. Po tym roku 

produkcja spada i w 1968 r. wyniosła tylko 40 000 ton. 90% swoich pro- 

duktów żywicznych Hiszpania przeznacza na eksport. 

Grecja. W Grecji żywicowanie opiera się na sośnie (Pinus halepensis), 

która zajmuje powierzchnię ok. 0,5 mln. ha. Maksymalne pozyskanie 

osiągnięto w 1961 r., wyniosło ono 48000 ton. Poprzednio pozyskanie 

żywicy w Grecji wynosiło 25 000 — 30 000 ton. 

Austria. Austria przeżywa obecnie kryzys w pozyskaniu żywicy, które 

wvnosi 1000 — 1500 ton. Austria jest obecnie nastawiona przede wszy- 

stkim na import produktów żywicznych, głównie z kraiów Europy. Ma- 

ksymalne pozyskanie żywicy w Austrii wyniosło ok. 8 000 ton. Zywicuje 

sie sosne pospolita (Pinus silvestris). * 

W 1967 r. we wszystkich krajach kapitalistycznych Europy wypro- 

dukowano ok. 140 000 ton kalafonii i ok. 27 000 ton terpentyny. 

Interesującv jest fakt, że w latach 1967 — 1968 prowadzone były 

rozmowy między francuskimi, portugalskimi, hiszpańskimi i greckimi 

producentami żywicy w celu stworzenia jednej organizacji, której zada- 

niem bvłoby ustalenie wielkości pozyskania żywicy oraz cen żywicy 

i produktów żywicznych we wszystkich wyżej wymienionych krajach. 

Taka organizacja do tej pory nie została utworzona, prawdopodobnie 

z powodu rozbieżności interesów poszczególnych krajów Europy zachod- 

niej. Najbardziej oponowała przeciwko temu Portugalia jako najwiekszy 

producent żywicy i eksporter przetworów żywicznych wśród wszystkich 

krajów kapitalistycznych w Europie. 

Na wykresach 2 i 3 zobrazowano rozwój produkcji kalafonii i terpen- 

tyny w socialistycznych i kapitalistycznych krajach Europy w latach 

1955 — 1967. Do lat 1963 i 1964 produkcja kalafonii i terpentyny w kra- 

jach kapitalistycznych była większa niż w krajach socjalistycznych. Na 
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zmniejszenie tej produkcji w krajach kapitalistycznych w ostatnich la- 

tach wpłynął przede wszystkim spadek pozyskania żywicy we Francji. 

Obecnie w pozyskaniu żywicy i produktów żywicznych przodują kraje 

socjalistyczne z wyraźną tendencją ciągłego podwyższania swej produkcji. 

Pierwsze miejsce w Europie, w przemyśle żywicznym, zajmuje Związek 

Radziecki i sądzimy, że ta sytuacja utrzyma się w następnych latach. 

Drugie miejsce zajmuje Portugalia, i ten kraj na pewno utrzyma tę po- 

zycję. 
| Z Katedry Użytkowania Lasu 

Wydziału Leśnego w Skopje 
(Jugosławia) 
oraz 
z Katedry Użytkowania Lasu SGGW 

w Warszawie 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 2 kwietnia 1969 r. 
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Краткое содержание 

Авторами рассматривается настоящее положение в смоляной промышлен- 

ности в Европе. Учитывается только промышленность очистки смолы и про- 

мышленность экстракции смолы из пневого осмола. В 1967 г. в Европе в социа- 

листических странах было произведено ок. 45 000—50 000 тонн скипидара, в то 

время как в капиталистических странах произведено около 140000 тонн кани- 

фоли и ок. 27000 тонн скипидара. До 1968 и 1964 года производство канифоли 

и скипидара в капиталистических странах было выше, чем в социалистических 

странах. На уменьшение продукции в капиталистических странах повлияло, 

прежде всего, уменьшение производства смолы во Франции. Динамически раз- 

вивается производство смолы в СССР (в 19617 г. заготовлено больше 200 000 тонн), 

а также в Португалии (в 1967 г. заготовлено больше 100000 тонн). В настоящее 

время социалистические страны занимают первое место в Европе с точки зре- 

ния производства смолы и переработки смоляных продуктов и проявляют от- 

чётливую тенденцию дальнейщего её развития. 
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Summary 

Authors discussed the recent situation in the resin industry in Europe. The indu- 

stry of resin distillation and that of rootwood extraction have been considered on- 

ly. In 1967 in European socialistic countries there were manufactured ca 190 000 tons 

of rosin and ca 45000 — 50000 tons of turpentine oil, while in capitalistic countries 

there were manufactured ca 140000 tons of rosin and ca 27000 tons of turpentine 

oil. Until 1963 and 1964 the production of rosin and turpentine oil was bigger in ca- 

pitalistic countries, when compared with socialistic ones. The decrease in this pro- 

duction in capitalistic countries was affected first of all by the decline in resin har- 

vest in France. Resin industry reveals a dynamic development in USSR (200 000 

tons were harvested in 1967) and in Portugal (more than 100000 tons harvested in 

1967). At present, sccialistic countries lead in Europe in resin harvest and the pro- 

duction of resin products and they reveal a distinct trend of further development.


