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WSTEP 

Zwiększenie ilości pozyskiwanej Swierkowej kory garbarskiej dla za- 
spokojenia stale rosnącego zapotrzebowania, może być osiągane nie tylko 
przez rozszerzenie bazy surowcowej, lecz również przez unowocześnie- 
nie starych i wprowadzenie nowych metod pozyskania. 

Spośród różnych metod najracjonalniejsza będzie ta, która nie tylko 
pozwoli na pozyskanie jak największej ilości kory garbarskiej o jak naj- 
lepszej jakości, ale również nie będzie powodowała pogorszenia własności 
technicznych drewna użytkowego, a przeciwnie, może nawet stworzy 
dogodniejsze warunki jego konserwacji. 

W celu ustalenia wpływu różnych metod pozyskania świerkowej kory 
garbarskiej na fizyczne i mechaniczne własności drewna, przeprowadzono 
w roku 1958-59 w Instytucie Technologii Drewna w Zakładzie Badania 
Drewna w Warszawie, na wniosek i przy współpracy Zakładu. Ubocznych 
Użytków Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa, badania fizycznych 
i mechanicznych własności drewna świerkowego z drzew okorowanych 
w lipcu, na pniu do wysokości 6 m, a ściętych tego samego roku w listo- 

padzie, z drzew ściętych i okorowanych na całej długości w lipcu i pozo- 
stawionych na zrębie do listopada oraz z drzew kontrolnych ściętych 
w listopadzie i niekorowanych. 

MATERIAŁ BADAWCZY 

Materiał badawczy w postaci wyrzynków z drzew próbnych, pobrany 

został w oddziale 61 nadleśnictwa Katrynka, położonego w północno- 

-wschodniej części Niziny Podlaskiej (Zarząd Lasów Państwowych Okrę- 

gu Białostockiego). 
Charakterystyka siedlisk i drzewostanów tego oddziału, oparta na da- 

nych zaczerpniętych z operatów urządzeniowych, jest następująca. 
Siedliskowy typ lasu — bór świeży przechodzący w bór mieszany. 

Gospodarczy typ drzewostanów — świerk, sosna. Wiek od 80 do 130 lat. 

Zwarcie umiarkowane i luźne, miejscami przerwane. Teren równy lub 

lekko falisty. Gleba piaszczysta, głęboka świeża, średnio zbielicowana. 

Pokrywa zielna zamszona i zadarniona. 
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W drzewostanach tych wybrano trzy serie drzew próbnych. Seria 
pierwsza (9 drzew) zawierała drzewa korowane na pniu, druga (3 drzewa) 
drzewa próbne okorowane bezpośrednio po ścięciu i trzecia (9 drzew) 
drzewa kontrolne nie poddawane żadnym zabiegom. Wybór drzew prób- 
nych dokonany był z uwzględnieniem podziału na trzy klasy grubościo- 
wo-wysokościowe według metody Hartiga. 

Charakterystykę wybranych drzew próbnych zawiera tabela 1. Pierw- 
szą serię w ilości 9 drzew próbnych stanowiły drzewa okorowane na pniu 
do wysokości 6 m w dniach 3 i 4 lipca 1957 roku, ścięte zaś dnia 13 listo- 

Tabela 1 

        

    

        
  

  
  

  

  

  
  

    
  

Charakterystyka wybranych drzew próbnych 

Długość Średnica 
Seria drzew Wiek Pierśnica | Wysokość części długości 

próbnych | | użytkowej „części | 
| użytkowej 

| lat cm m m cm 

1 2 3 4 5 6 
| 

101 26 19,5 18,0 18 
5 x 104 2 | 21,5 20,0 16 гига O orowane 100 97 | 21.5 13,5 16 w lipcu na pniu 105 30 23.6 21,6 21 

do wysokości 6 m, 100 30 | 250 23,5 20 ścięte w  listopa- 107 39 97 9 26,2 19 dzie 124 34 22,0 20,0 24 
130 34 27,0 25,0 23 
114 34 27,7 26.7 200 

Drzewa Sciete i oko- 89 22 16,6 13,0 17 
rowane na calej | 110 30 25,9 22,4 21 
długości w lipcu | 123 34 27,7 24,2 23 

108 26 23,5 21,5 21 
99 26 24,0 22,0 18 

Drzewa nie podda- 100 26 26,7 24,2 19 
wane żadnym za- 110 30 21,5 20,0 20 
biegom, ścięte w 108 30 22,0 20,0 21 
listopadzie 108 30 26,3 23,3 24 

121 34 25,2 23,7 24 
120 34 26,2 24,2 25 
115 34 | 29,3 26,8 25           

pada 1957 roku. Druga seria w ilości 3 drzew — były to drzewa ścięte 
I okorowane na całej długości w dniach 3 i 4 lipca 1957 roku, a następnie 
pozostawione na zrębie do dnia 13 listopada 1957 roku. Wreszcie seria 
trzecia złożona była z 9 drzew kontrolnych nie poddawanych żadnym 
zabiegom, ściętych 13 listopada 1957 r. 
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Z każdego drzewa próbnego wycięto w dniu 13 listopada trzymetrową 
kłodę, jako materiał do badań fizycznych i mechanicznych własności 
drewna oraz dziesięciocentymetrowy wyrzynek do badań wilgotności 
drewna w stanie świeżym. Trzymetrowe kłody były wycinane w ten spo- 
509, że Środek ich długości odpowiadał szóstemu metrowi strzały licząc 
od jej podstawy, tj. miejsca ścięcia, a dziesięciocentymetrowe wyrzynki 
były odcinane od pozostałej dolnej części strzały w odległości 4,4 m od 
jej podstawy. o. 

Opisany materiał badawczy został wybrany, wycięty i dostarczony przez 
Zakład Ubocznych Użytków Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa. 

METODYKA BADAŃ 

Po otrzymaniu materiału badawczego wyrobiono bezzwłocznie z dzie- 
sięciocentymetrowych wyrzynków próbki do określania wilgotności drew- 
na w stanie świeżym, w ilości po 12 sztuk z każdego wyrzynka. 
Trzymetrowe kłody pocięto na wyrzynki według schematu uwidocznio- 

nego na rycinie 1. 
Następnie z wyrzynków tych wyrobiono próbki w stanie surowym (nie- 

obrobionym). 
Próbki na przekroju poprzecznym rozmieszczone były zgodnie z kie- 

runkami stron świata (ryc. 2), które zostały oznaczone przed ścięciem 
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mechanicznych własno- Ryc. 2. Rozmieszczenie próbek na prze- 

Ści drewna kroju poprzecznym strzały 

  

    
drzew na strzałach. Na każdym z tych kierunków wyrobiono po trzy 
próbki z głównych stref przekroju poprzecznego, a mianowicie: 

próbka nr 1 —ze strefy zewnętrznej (przyobwodowej), 
2-— ze srefy środkowej (między obwodem a rdzeniem). 

»  „»  8—ze strefy przyrdzeniowej. 

Badania wilgotności drewna w stanie świeżym wykonano bezpośrednio 
po wyrobieniu próbek, metodą suszarkowo-wagową zgodnie z wymaga- 
niami obowiązującej normy [3]. 

Próbki w stanie surowym, wyrobione z wyrzynków do badań fizycz- 
nych i mechanicznych własności drewna, umieszczono po przesezono- 
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waniu w komorze klimatyzacyjnej w celu ujednolicenia ich wilgotności 
w granicach od 10 do 20%, a przy próbkach do badania udarności w gra- 
nicach od '12 do 18%. Po przeprowadzeniu klimatyzacji, z próbek suro- 
wych wyrobiono próbki właściwe (znormalizowane), zgodnie z wymaga- 
niami odpowiednich norm [2—9], według których przeprowadza się bada- 
nia fizycznych i mechanicznych własności drewna. Drewno próbki pozba- 
wione było wad. Po ostatecznej obróbce próbki te umieszczono ponownie 
w komorze wilgotnościowej, w której pozostawały do chwili wykonywa- 
nia prób. 

Wszystkie próby statyczne wykonano na 5-tonowej maszynie probier- 
czej Amslera przy zakresie obciążeń zbliżonym do siły niszczącej, tj. pró- 
by na ściskanie przy 5000 kG, na rozciąganie wzdłuż włókien przy 
29500 kG, na rozciąganie w poprzek włókien i zginanie statyczne przy 
500 КС oraz na ścinanie i twardość przy 1000 kG. Próby udarności wy- 
konano na 15 kGm młocie udarowym Amslera, przy pełnej energii spadku 
młota wahadłowego. 

WYNIKI BADAŃ I ANALIZA STATYSTYCZNA 

Średnie wyniki badań i charakterystyka zmienności poszczególnych 
zbadanych fizycznych i mechanicznych własności drewna śwerkowego 
z drzew korowanych różnymi metodami i niekorowanych zawarte są 
w tabeli 2. Dane w tej tabeli wyliczono na podstawie wartości średnich 
dla poszczególnych drzew. Uzyskane wyniki badań opracowano statystycz- 
nie obliczając dla każdej zbadanej własności drewna jej wartość średnią, 
minimalną i maksymalną, błąd standardowy (błąd średni średniej aryt- 

Tabela 2 

Charakterystyka zbadanych fizycznych i mechanicznych własności 

drewna świerkowego 
  

  

  
    

  

  
        
          
  

Ad 
Ilość Wartość z Е _ z 

| © NĄ 

z bed ao A я м O 

УС | śred- зо = я | BR O. róbnyc U . a s у с nia | , = S Е ЕЗ 
sztuk = 38) SO 5 8 

c 4 = m A O W) 9 
— g |__| _@ G 

м ЕЯ м | ВЯ м У | Р 
1 2 | 3 4) 5 | 6 7 8 9 | 10 

Wilgotność W drewna w stanie świeżym (w rubrykach 4—8 dane w %%) 
Drzewa 

okorowane 

w VII 

Ścięte w XI 108 9 39,7 | 60,1 | 87,6 | +44 | +-13,2 | 22,0 7,32 
Ścięte i okoro- 

wane w VII 36 3 32,1 | 41,8 | 56,1 +7,3 +12,6 | 30,21 | 17,44 
nie poddawane 

żadnym zabie- 

gom | 108 9 06,6 | 63,0 | 80,9 +2,6 7,9 | 12,5 4,18                   
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(dalszy ciąg tab. 2) 
  

  

                  

1 | 2 | 8 | 4 5 6 7 | 8 | 9 | 10 

Ciężar właściwy y, (w rubrykach 4—8 dane w G/cm?) 

Drzewa 

okorowane 

w VII 

Sciete w XI 540 9 10,455 | 0,485 | 0,530 |--0,010 | -++0,029 6,1 | 2,02 
ścięte i okoro- 

wane w VII 180 3 |0,460 |0,490 | 0,535 | 0,022 | -+-0,037 7,6 4,38 
nie poddawane 

żadnym zabie- 

gom 540 9 | 0,460 |0,490 | 0,530 |--0,009 | +-0,028 5,8 1,94 

Wytrzymałość na ściskanie Rys (w rubrykach 4—8 dane w kG/cm?) 

Drzewa | 

okorowane 

w VII 

ścięte w XI 108 9 370 | 410 460 | +10 +30 7,2 2,40 
ścięte i okoro- 

wane w VII 36 3 420 | 440 480 +16 +27 9,2 3,54 

nie poddawane 

zadnym zabie- 

gom 108 9 400 | 420 460 6 +17 4,0 13,2                   
Wytrzymałość na rozciąganie R; wzdłuż włókien(w rubrykach 4—8 dane w kG/cm”) 

Drzewa 

okorowane 

w VII 

ścięte w XI 

ścięte i okoro- 

wane w VII 

nie poddawane 

żadnym zabie- 

gom 

Drzewa 

okorowane 

w VII 

ścięte w XI 

Sciete i okoro- 

wane w VII 

nie poddawane 

żadnym zabie- 

gom 

108 

36 

108   
9 1000 

3 1060 

9 960       
1130 

1110 

1120 

1230 

1210 

  1290   
27 

E48 

+36   
E82 

+82 

108 

Wytrzymatos¢e na rozciaganie R,;; w poprzek wtokien 

(w rubrykach 4—8 dane w kG/cm-° 

108 

36 

108       
9 11 

3 12 

9 13   
14 

14 

150 

18 

16 

  17   
+1 

+1 

+1   
+2 

2 

+2 

  

  

7,2 

7,4 

9,6 

16,2 

15,2 

10,5 

2,41 

4,28 

    3,20 

5,39 

87,5 

  3,0 1 
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(dalszy ciąg tab. 2) 
  

  

Wytrzymałość 

Drzewa 

okorowane 

w VII 

ścięte w XI 

ścięte i okoro- 

wane w VII 

nie poddawane 

żadnym zabie- 

gom 

Udarność Uy (w 

Drzewa 

okorowane 

w VII 

ścięte w XI 

Ścięte i okoro- 

wane w VII 

nie poddawane 

żadnym zabie- 

gom 

        
na zginanie statyczne R 15 

108 

36 

108   

108 

36 

  108 

    

    

020 

560 

540   
580 

590 

570 

  

  

  

    

1 4 5 6 | 7 | 4 | 9 | 10 

Wytrzymatos¢ na scinanie Ry; (w rubrykach 4—8 dane w kG/cm?) 

Drzewa | 

okorowane 

w VU 

Sciete w XI 108 75 85 95 | +2 —6 1,4 2,46 
ścięte i okoro- 

wane w VII 36 85 95 105 , +6 +10 10,7 6,17 
nie poddawane | 
żadnym zabie- | 
som 108 90 95 100 +1 +3 2,8 0,92   

(w rubrykach 4—8 dane w kG/cm?) 

650 

630 

630   
+16 

22 

+9   
+48 

+38 

+26 

rubrykach 4—8 dane w kG/cm?) 

0,35 

0,55 

0,45   
0,55 

0,60 

0,55   
0,65 

0,70 

0,65   
0,04 

0,03 

--0,02   
—= 0,12 

0,06 

—0,06 

Twardość Hys (w rubrykach 4—8 dane w kG/cm?) 

Drzewa 

okorowane 

w VII ścięte 

w XI 

Ścięte i okoro- 

wane w VII 

nie poddawane 

żadnym zabie- 

gom 

88 

108 

36 

108       
195 

185 

185   
210 

210 

215   
220 

240 

250 

| 

  

+3 

+8 

+8   
+9 

+31 

+23 

  

  

  

8,3 

6,3 

4,6 

22,4 

9,7 

11,5 

4,1 

15,0 

10,8 

2,75 

3,65 

1,54   

7,45 

5,63 

  3,83 

1,37 

8,63 

3,60  



metycznej), odchylenie standardowe (średnie odchylenie kwadratowe), 
współczynnik zmienności oraz wskaźnik dokładności. Obliczenia te opra- 
cowano dla każdej z dwóch porównywanych ze sobą metod korowania 
oraz dla drzew nie poddawanych żadnym zabiegom (kontrolnych). 

Z, zestawionych w tabeli 2 wyników badań widać, że największą wilgot- 
ność w stanie świeżym, wytrzymałość na rozciąganie w poprzek włó- 
„kien i twardość wykazuje drewno z drzew nie poddawanych żadnym za- 
biegom; największym ciężarem właściwym, wytrzymałością na ściskanie 
i zginanie statyczne oraz udarnością odznacza się drewno z drzew Scie- 
tych i okorowanych w lipcu i pozostawionych na zrębie do listopada; 
największą zaś wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien stwierdzono 
w drewnie drzew okorowanych na pniu w lipcu, a ściętych w listopadzie. 

Dla wyczerpującego naświetlenia zagadnienia wpływu korowania drzew 
na fizyczne i mechaniczne własności drewna świerkowego, przeprowadzo- 
no podwójną analizę statystyczną uzyskanych wyników badań [10]. 
Pierwszą analizę wariancyjną Fishera według bloków losowych prze- 
prowadzono porównując wyniki badań pierwszej i trzeciej serii drzew 
próbnych, które to serie posiadają jednakową ilość obserwacji. Następnie 
drugą analizę wariancyjną, zastosowaną do niejednakowej liczby obser- 
wacji, przeprowadzono przy porównaniu wyników badań pierwszej, dru- 
giej i trzeciej serii drzew próbnych. 

Zarówno w analizie wariancyjnej według bloków losowych przy uino- 
Sci 99°/y i 95°/o, jak też w analizie zastosowanej do niejednakowej liczby 
obserwacji przy ufności 99%, stwierdzono nieistotność różnic między 
porównywanymi fizycznymi i mechanicznymi własnościami drewna, 
bowiem, jak wykazują tabele 3 i 4, empiryczny stosunek wariancji F jest 

  

  

  

    
                  

    

            

Tabela 3 
Tabela analizy wariancyjnej według bloków losowych 

F 
teoretyczny 

Ilość | 

Rodzaj wariancji Suma stopni , Wariancja | empi- przy przy 

kwadratów swobody ryczny 950/ 990/ 
ufno- ufno- 

“ Sci Sci 

1 2 3 | 4 о | | 6 7 sa 

Wilgotność W drewna w stanie świeżym 

Ogólna 1931,767 

Wg bloków 994,855 8 124,35687 

Wg wariantów 38,136 1 38,136 2,95 238,89 5981,34 

Błąd 898,774 8 112,34675 

Ciężar właściwy у, 

Ogólna 0,013460 
Wg bloków 0,012478 8 0,001560 

Wg wariantów 0,000050 1 0,000050 2,32 238,89 5981,34 
Błąd 0,000932 8 0,000116             
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(dalszy ciąg tabeli 3) 

1 | 2 3 | 4 | 6 | 7 

Wytrzymałość na ściskanie R 45 

Ogólna 9840,5 

Wg bloków 4293,5 8 536,6875 

Wg wariantów 470,2 1 470,2 1,35 238,89 5981,34 

Błąd 5076,8 8 634,6000 

Wytrzymałość na rozciąganie R 15 wzdłuż włókien 

Ogólna 146783 

Wg bloków 50576,5 8 6322,062 

Wg wariantów 181 1 181 66,32 238,89 5981,34 

Błąd 96025,5 8 12003,187 

Wytrzymałość na rozciąganie Riis w poprzek włókien 

Ogólna 64 

Wg bloków 34 8 4,25 

Wg wariantów 3,5555 1 3,5555 1,08 5,32 11,26 

Błąd 26,4445 8 3,3055625 

Wytrzymałość na ścinanie R,4; 

Ogólna 687,12 

Wg bloków 199,17 8 24,89 

Wg wariantów 304,23 1 304,23 13,24 5,32 11,26 

Błąd 183,77 8 22,97 

Wytrzymałość na zginanie statyczne Rats 

Ogólna 24791 

Wg bloków 11895,5 8 1486,9375 

Wg wariantów 566,7 1 566,7 2,72 238,89 5981,34 

Błąd 12328,8 8 1541,1 

Udarność Uy 

Ogólna 0,1523 

Wg bloków 0,0370 8 0,004625 

Wg wariantów 0,0016 1 0,0016 8.88 238,89 5981,34 

Błąd 0,1137 8 0,0142125 | 

Twardość H x 

Ogólna 4975,12 

Wg bloków 2586,12 8 323,265 

Wg wariantów 43,56 1 43,56 6,73 238,89 5981,34 

Błąd 2345,44 8 293,18 
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Tabela 4 

Tabela analizy wariancyjnej zastosowanej do niejcdnakowej liczby obserwacji 
  

  

  

  
          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ilość F 
Rodzaj wariancji ic ae stopni Wariancja 

wadratów swobody empiryczny |teoretyczny 

1 2 3 | 4 5 6 

Wilgotność W drewna w stanie świeżym 

Ogólna 3249,663 20 162,483 

Wg wariantów 1037,207 2 518,603 4,22 6,01 
Błąd 2212,456 18 122,914 

Ciężar właściwy у o 

Ogólna 0,016285 20 0,000814 

Wg wariantów 0,000089 2 0,000044 20,45 90,44 

Błąd 0,016196 18 0,000900 

Wytrzymałość na ściskanie Rts 

Ogólna 12859 20 642,9500 

Wg wariantów 2007 2 1003,5000 1,66 6,01 
Błąd 10852 18 602,8889 

Wytrzymałość na rozciąganie R 45 wzdłuż włókien 

Ogólna 160972 20 8048,60 

Wg wariantów 772 2 386,00 23,06 99,44 
Błąd 160200 18 8900,00 

Wytrzymałość na rozciąganie R; w poprzek włókien 

Ogólna 72,6667 © 20 3,6334 

Wg wariantów 3,0555 2 1,7775 2,16 99,44 
Błąd 69,1112 18 3,8396 

Wytrzymałość na ścinanie R/g; 

Ogólna || 929,81 20 46,4905 
Wg wariantów _ 340,92 2 170,4600 5,21 6,01 
Błąd _ 588,89 18 32,7161 

Wytrzymałość na zginanie statyczne R 15 

Ogólna 28239,2376 20 1411,9619 

Wg wariantów 1202,3487 2 601,1744 2,50 99,44 
Błąd '27036,8889 18 1502,0494 

| 

Udarność Uy 

Ogólna 0,1772 20 0,00886 

Wg wariantów 0,0192 2 0,00960 1,09 | 6,01 
Błąd 0,2580 18 0,00878 | 

Twardość H 45 

Ogólna 7028,67 20 351,4335 

Wg wariantów 199,11 2 99,5550 3,81 99,44 

Błąd 6829,56 18 379,4200       
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zawsze mniejszy od teoretycznego, z wyjątkiem wytrzymałości na ścina- 
nie przy porównaniu pierwszej serii drzew z trzecią, gdzie empiryczny 
stosunek wariancji w metodzie bloków losowych jest nieco większy od 
teoretycznego. Różnica ta jednak jest bardzo mała i nie ma znaczenia 
praktycznego. 

Reasumując rezultaty wyników badań należy stwierdzić, że zbadane 
własności drewna z trzech serii drzew próbnych nie wykazują, przy 
wspólnym porównaniu tych grup, istotnych różnic, a w związku z tym 
zarówno drewno świerków korowanych w lipcu, a ściętych w listopadzie, 
jak i drewno świerków ściętych i korowanych w lipcu oraz świerków nie 
poddawanych żadnym zabiegom można uznać za materiał jednorodny. 

WNIOSKI 

Na podstawie uzyskanych wyników badań i ich analizy można stwier- 
dzić co następuje: 

Pozyskanie kory garbarskiej świerkowej dokonane w lipcu zarówno 
z drzew ściętych w lipcu i pozostawionych na zrębie do listopada, jak też 
z drzew stojących, a ściętych w listopadzie nie spowodowało obniżenia 
wartości technicznych drewna w porównaniu do drzew nie poddanych 
zadnym zabiegom a ściętych w listopadzie. 

Z Zakładu Badania Drewna 
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