
R. XXXI SYLWAN 1987 Nr 5 
  

JANUSZ SURMIŃSKI, LIDIA ANTKOWIAK 

Charakterystyka żywicy sosnowej 
oraz produktów jej destylacji 

pozyskanych za pomocą drożdży paszowych 
i Flordimexu TH 

Характеристика сосновой смолы и продуктов её дистилляции 

полученных при помощи кормовых дрожжей и флордимекса ТХ 

On the distillation of pine resin obtained by means of fodder yeasts and 

Flordimex TH agents and products of its distillation 

1. WSTĘP 

W ostatnich latach pozyskanie żywicy sosnowej w Polsce uległo zna- 
cznemu zmniejszeniu. W 1984 r. pozyskano 8,7 tys. ton żywicy so- 

snowej, a w tym samym czasie jedynie przemysł papierniczy i gumowy 
zużył ok. 18 tys. t kalafonii (1). Znaczny zatem deficyt kalafonii musi 
być rekompensowany kosztownym jej importem. 

Jednym ze sposobów zwiększenia wydajności żywicy balsamicznej jest 
stosowanie stymulatorów, dzięki którym można uzyskać nawet do 80'0 
więcej żywicy. | 

Począwszy od 1971 r. stosowane są w Polsce jako stymulatory ekstrakt 
drożdżowy i drożdże paszowe w postaci roztworów wodnych lub roztwo- 
rów w soku brzozowym. Zaletą tego rodzaju substancji jest ich nieagre- 
sywność i łatwość transportu, gdyż same drożdże dostarczane są w po- 
staci sypkiej lub pasty. 

Zwiększenie aktywności drożdży można uzyskać przez dodanie do 
nich niewielkich ilości regulatorów wzrostu roślin. Substancje te powo- 
dują wzmożenie stymulującego działania drożdży, w wyniku czego na- 
stępuje wzrost wydajności żywicy o 60—80%. Roztwory samych drożdży 
bez dodatku regulatora wzrostu powodują wydzielanie się żywicy jedy- 
nie o 40% większe niż podczas żywicowania sposobem tradycyjnym. 

Celem niniejszej pracy jest określenie według ogólnie znanych i sto- 
sowanych metod właściwości fizycznych i chemicznych żywicy balsamicz- 
nej uzyskanej za pomocą stymulatora w postaci drożdży paszowych oraz 
drożdży paszowych z dodatkiem regulatora wzrostu roślin o nazwie Flor- 
dimex TH, w stosunku do żywicy pozyskiwanej w sposób tradycyjny, jak 
również określenie właściwości otrzymanej z niej kalafonii i terpentyny. 
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2. STYMULATORY 

Żywicowanie sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) przeprowadzono 
przy zastosowaniu stymulatorów w postaci 4% wodnego roztworu droż- 
dży paszowych (Torula urtilis) oraz 4% roztworu drożdży z dodatkiem 
Flordimexu TH w ilości 40 g na 1000 g roztworu. 

Flordimex TH jest preparatem produkowanym w NRD jako regulator 
wzrostu roślin. Jest on nieszkodliwy dla zdrowia, toteż zalicza się go do 
V klasy toksyczności. Jego składnikiem w ilości 34,5% jest kwas 2-chloro- 
etanofosionowy ulegający w środowisku alkalicznym lub lekko zakwaszo- 
nym rozkładowi, przy czym jednym z powstających wówczas produktów 
jest etylen, będący związkiem biologicznie czynnym (2, 13): 

O O 
| || 

CICH,CH,— P — OH + OH-~ > CH, = CH, + P (OH), + Cl- 
O— 0— 

etylen 

3. CHARAKTERYSTYKA BADANEGO MATERIAŁU 

Żywicę do badań pozyskano w dwu kolejnych sezonach, a więc w la- 
tach 1984 i 1985 z drzew rosnących na powierzchni doświadczalnej Ka- 
tedry Użytkowania Lasu Akademii Rolniczej w Poznaniu. Powierzchnię 
tę założono na terenie nadl. Grodzisk, w leśn. Wąsowo, w drzewostanie 
V klasy wieku, na siedlisku Bśw II bonitacji. 

Żywicę pozyskano z trzech grup drzew: 
a) żywicowanych sposobem tradycyjnym, 
b) których nacięcia na spale spryskiwano wodnym roztworem droż- 

dży paszowych, 
c) których nacięcia na spale spryskiwano wodnym roztworem droż- 

dży paszowych z dodatkiem Flordimexu TH. 
Prace żywiczarskie wykonano według obowiązującej instrukcji żywi- 

cowania sosny zwyczajnej (7). Wszystkie drzewa, z których pobierano ży- 
wicę do badań, nacinano w jednym dniu, a w dniu następnym po nacięciu 
wybierano żywicę, którą do czasu przeprowadzenia analiz chemicznych 
i oznaczeń fizycznych przechowywano w naczyniach szklanych szczelnie 
zamkniętych w temperaturze + 10°C. 

Wszystkie oznaczenia dotyczące żywicy i produktów jej destylacji, 
a więc kalafonii i terpentyny, przeprowadzono według obowiązujących 
metod (3, 6) oraz polskich norm (8, 9, 10, 11, 12). 

4. WYNIKI 

Otrzymana żywica we wszystkich trzech przypadkach była substancją 
białą z lekkim odcieniem kremowym. Liczba kwasowa żywicy otrzymanej 
przy zastosowaniu stymulatorów jest wyższa niż żywicy otrzymanej spo- 
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sobem tradycyjnym. Wydajność kalafonii z żywicy otrzymanej za pomocą 
stymulatorów jest większa niż w przypadku stosowania tradycyjnej me- 
tody żywicowania, przy czym drożdże paszowe z dodatkiem Flordimexu 
TH powodują wzrost wydajności kalafonii o ok. 6" (tab. 1). Właściwości 
kalafonii z żywicy otrzymanej przy zastosowaniu stylmulatorów sa bar- 
dzo zbliżone do żywicy uzyskanej z żywicy bez stosowania jakiegokolwiek 
stymulatora (tab. 2). W przypadku terpentyny otrzymanej z żywicy, któ- 
rą uzyskano stosując stymulatory, to stwierdzić trzeba, że charakteryzuje 
się ona nieco wyższą początkową temperaturą wrzenia, natomiast wydaj- 
ność frakcji destylujących powyżej 170'C jest nieco mniejsza niż w przy- 
padku terpentyny otrzymanej z żywicy bez stymulatora (tab. 3). 

Krzywe destylacji normalnej wykazują ponadto, że terpentyna otrzy- 
mana z żywicy za pomocą stymulatora w postaci samych drożdży paszo- 
wych różni się bardziej od terpentyny otrzymanej z żywicy bez jakiego- 
kolwiek stymulatora. Terpentyna uzyskana natomiast z żywicy, podczas 
otrzymywania której używano drożdże paszowe z dodatkiem Flordimexu 
TH, wykazuje pod tym względem mniejsze różnice (rvcina). 

Tabela 1 

Właściwości żywicy sosnowej 

  

Sposób pozyskania żywicy 

z roztworem 

  

Oznaczenie bez stymu- z roztworem drożdży i 
latora drożdży Flordimexem 

Liczba kwasowa mg KOH/g żywicy 106,2 120,3 117,8 

Wydajność kalafonii 0%, 61,4 65,6 67,3 

Wydajność terpentyny "5 30,6 28,5 28,8 

Ogółem kalafonii i terpentyny 0% . 92,0 94,1 96,1 

Straty i zanieczyszczenia oraz woda *5 8,0 5,9 3,9 

Tabela 2 

Właściwości kalafonii sosnowej 

Kalafonia otrzymania z żywicy 

pozyskanej: 

Oznaczenie 

  
z roztworem 

  

per stymu- z roztworem dróżdży i 

atora drożdży Flordimexem 

Barwa K K K 

Liezba kwasowa wg KOH/g kalafonii 169,0 168,0 170,0 

Liczba zmydlania 174,5 175,9 178,8 

Substancje ше zmydlające się 9% 3,8 3,6 4,3 

Stopień krystalizacji % 12 12 12 — 

Temperatura mięknienia * 70 71 72 
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Krzywe destylacji normalnej terpentyny sosnowej, otrzymanej z żywicy: 
bez stymulatora + 
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Tabela 3 

Właściwości terpentyny sosnowej 

  

  

  
  

Terpentyna oddestylowana z żywicy 
pozyskanej 

Oznaczenie rozt | 
bez stymu- z roztworem z POZEWOCEBI 

latora drożdży drożdży i 
Flordimexem 

Gęstość g/cm3 0,865 0,865 0,865 

Współczynnik załamania światła np 20 1,470 1,470 1,471 

Skręcalność właściwa ap 20 4195 3975 352 

Temperatura początkowa wrzenia ?C 157 158 | 159 

Procent desylatu uzyskanego do 

temp. 170°C 92 89 88 

Warto nadmienić, że w dostępnej literaturze nie napotkano danych 
dotyczących wpływu dodatku Flordimexu TH do drożdży paszowych na 
właściwości otrzymywanej żywicy sosnowej i produkty jej destylacji. 
Według dotychczasowych badań przeprowadzonych w NRD wiadomo je- 
dynie, że Flordimex TH mie zmienia lepkości żywicy (4), jak również nie 
powoduje zmian szerokości przyrostów rocznych w drzewie (5). 

5. WNIOSKI 

Właściwości fizyczne i chemiczne żywicy sosnowej oraz kalafonii i ter- 
pentyny różnią się stosunkowo w niewielkim stopniu w przypadku sto- 
sowania omawianych stymulatorów w stosunku do analogicznych pro- 

duktów, uzyskanych bez jakiegokolwiek stymulatora. 
Wspomniane różnice mieszczą się w granicach przewidzianych dla 

omawianych produktów przez polskie normy. 

Z Instytutu Chemicznej Technologii Drewna 
oraz 
Katedry Użytkowania lasu 
Akademii Rolniczej w Poznaniu 
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Краткое содержание 

Проведенные исследования касаются смолы полученной при помощи 4%) вод- 

ного раствора кормовых дрожжей, а также дрожжей с добавлением регулятора 

роста растений флордимекса ТХ, который содержит 34,5% 2-хлорэтанфосфоно- 

вой кислоты. 

Констатировано, что полученная смола как и продукты её дистилляции — 

канифоль и скипидар незначительно отличаются от такиз же продуктов полу- 

ченных без какого-либо стимулятора. 

Summary 

Reported investigations are concerning resin obtained by means of 4%, water 

solutions of fodder yeasts and 4°, fodder yeasts with growth controller Flordimex 

TH. The said Flordimex contains 34.50/, of 2-chloroetanofosfine acid. 

It was stated that obtained resin as well as products of its distillation — rosin 

and turpentine are slightly differing from analogical products obtained without 

any stimulating agent.


