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Problemy technologii chemicznej drewna 

Проблемы химической технологии древесины 

Problems of Chemical Wood Technology 

К atedra Technologii Chemicznej Drewna i Torfu Politechniki Gdań- 
skiej zorganizowała 13 i 14 maja 1958 r. sesję naukową poświęconą 

technologii chemicznej drewna. 

Celem sesji, pierwszej tego rodzaju w Polsce, było zapoznanie się 
z tematyką poszczególnych ośrodków i skonfrontowanie jej z potrzebami 
przemysłu oraz nawiązanie współpracy i wymiany z uczonymi zagra- 
nicznymi. 

_ W sesji wzięli udział liczni przedstawiciele nauki i przemysłu kra- 
jowego oraz dwóch uczonych z zagranicy. Wygłoszono 18 referatów 
I kilka komunikatów, przy czym obrady obejmowały kolejno zagadnienia 
przemysłu żywicznego, chemii drewna i technologii celulozy oraz roz- 
kładowej destylacji drewna. 

Uczestników konferencji powitał Rektor Politechniki Gdańskiej prof. 
W. Balcerski, po czym organizator sesji prof. Zbigniew Roz- 
m e ] wygłosił referat wprowadzający. Właściwe obrady otwarte zostały 
referatem prof. Prosinskie go, który zapoznał zebranych z tema- 
tyką prac, stanem kadr i wyposażeniem kierowanych przez niego ośrod- 
ków, mianowicie Katedry Technologii Chemicznej Drewna WSR w Poz- 
naniu i Zakładu Technologii Chemicznej Drewna ITD w Poznaniu. 

Następnie doc. K. Szczerbakow (SGGW Warszawa) wygłosił 
reierat pt. „Produkcja żywic naturalnych i ich pochodnych oraz per- 
spektywy rozwoju przemysłu żywicznego w Polsce '. Stwierdził on, że 
P olska jest predestynowana na dużego producenta żywicy z uwagi na 
odpowiedni klimat i dominujący drzewostan sosnowy. Przerób żywicy 
Osranicza się obecnie do rozdziału terpentyny od kalafonii. Pewnym 
postępem w przemyśle żywicznym jest wprowadzenie beczek metalo- 
wych do transportu i schronów betonowych do magazynowania żywicy. 
Wobec rozwoju innych gałęzi przemysłu i nadmiernych wyrębów lasów 
należy opracować metody podniesienia wydajności żywicy i trzeba pod- 
nieść jakość produktów żywicznych. W tym celu proponuje on wpro- 
wadzenie chemicznego Vi biologicznego drażnienia żywicowanych drzew, 
wykorzystanie innych gatunków drzew do żywicowania (modrzew, 
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) Zywicowanie takie zostało już w Polsce -rozpoczęte w 1958 r. (przyp. red.). 
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świerk) i zmniejszenie strat terpentyny przy żywicowaniu. Podniesienie 
jakości produktów doc. Szczerbakow widzi w opracowaniu techno- 
logii cennych związków, np. terpineolu, wodzianu terpinu, borneolu, 
kamiory itp. Ważne jest też obniżenie kosztów produkcji przy pozyski- 

waniu i przerobie żywicy. 
Z kolei mgr M. Pęcikiewicz (IBL Warszawa) omówił wskaźniki 

technologiczne przy przerobie karpiny, a mgr Siwek (ITD Poznań) 
przedstawił wyniki badań nad zwiększeniem wydajności kalafonii i ter- 
pentyny ekstrakcyjnej z karpiny. 

Następnie mgr B. Siła wygłosił referat pt. „Hydroksykwasy żywicy 
świerkowej . Suchą żywicę świerkową ekstrahowano benzyną, a następ- 
nie butanolem, otrzymując „żywicę abietynową' (met. Wasieczkina). 
Produkt ten po przeprowadzeniu w sole sodowe rozdzielono na 6 frakcji 
ekstrahując kolejno rozpuszczalnikami organicznymi. Wytrącone kwasy 
wykazywały w obrębie każdej frakcji duże wahania temperatury topnie- 
nia. Po dłuższych badaniach wyodrębniono związek krystaliczny, wyka- 
zujący pewne podobieństwo do pochodnej santenu, opisanej przez Has- 
selstró ma. Kwas ten znajduje się w żywicy abietynowej w ilości 
ok. 0,5°/o. 

Mer A. Matawowski i mgr Uzarewicz wygłosili referat pt. 
„Termiczno-katalityczna izomeryzacja a-pinenu wobec kaolinu '. a-pinen 
poddawano izomeryzacji w temperaturze 280—540'C w rurze szklanej, 

żelaznej i kaolinowej. Wyniki były podobne, niezależnie od tworzywa. 

Do rury wkraplano a-pinen o wysokiej czystości, ciekłe produkty suszono 

i destylowano, po czym badano fizykochemicznie. Stwierdzono, że szyb- 

kość izomeryzacji jest funkcją temperatury, która wpływa również na 

kierunek biegu procesu. Ilość allocymenu rosnie do 400°C (40/0) po 

czym maleje z wytworzeniem  cykloheksadienów. Ilość dwupentenu 

rośnie do 380?C (35—40%0), potem utrzymuje się bez zmian. Ogólnie, 

sdy temperatura reakcji nie przekracza 420°C w produktach wystę- 
pują: dwupenten, allocymen oraz cykloheksadieny. Powyżej 540°C izo- 

meryzacji towarzysza procesy aromatyzacji i krakingu. 

Mgr A. Matawowski i mgr Z. Nowicka wygłosili referat pt. 

„Aromatyzacja a-pinenu wobec trójtlenku chromu'. Celem pracy było 

otrzymanie z a-pinenu węglowodorów aromatycznych bez domieszek 

alicyklicznych. Reakcję prowadzono w rurze szklanej, ogrzewanej do 

450—460C, do połowy wypełnionej katalizatorem (Cr;O0; na węglu 

drzewnym lub wacie azbestowej w ilości 25%0 wagi nośnika). a«-pinen 

przebywał w strefie reakcji przez 8,2 sek. Produkty rozdzielono desty- 

lacyjnie (z parą wodną, potem pod zmniejszonym ciśnieniem) i badano 

fizyko-chemicznie. Wyniki pracy były zbieżne z ogłoszonymi przez 

Pluskina (Żurn. Prikł. Chimji 1957,30,911). 
Nad referatami wywiązała się ożywiona dyskusja, którą otworzyła 

dłuższa wypowiedź inż. A. Waligóry. Na wstępie stwierdził on, 

że termin „ekstrakcja karpiny* jest słuszny tylko dla przypadków, 

sdy mamy przecięte przewody żywiczne. Gdy przewód jest zamknięty, 

a takich jest większość, zachodzi proces dyfuzji rozpuszczalnika przez 

ścianki komórkowe i z tego punktu należy ujmować zagadnienie. Niską 

wydajność w zakładach przerobu karpiny dyskutant tłumaczy zawod- 

nieniem benzyny i radzi stosować suszenie karpiny w esktraktorach, 

oddestylowując część benzyny z wodą. Powiększenie wydajności zy- 
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wicy bodzcami chemicznymi budzi zastrzezenia ze wzgledu na wprowa- 
dzanie obcych substancji do żywicy; lepsze wyniki może dać stosowanie 
mikroorganizmów. Następnie inż. Waligóra zajął się kwestią postępu 
technicznego. Zamiast odstojników do żywicy balsamicznej proponuje 
dwustopniowe odwirowywanie zanieczyszczeń. Kalafonię ekstrakcyjną 
należy ralinować iuriurolem lub usuwać zanieczyszczenia rozpuszczając 
ją w mieszaninie propanolu z butanolem. Poza tym, wobec rozwoju tech- 
nologii detergensów, zapotrzebowanie na kalafonię przez przemysł my- 
dlarski maleje i należy szukać nowych zastosowań np. przez wodoro- 
wanie jej dla otrzymania emulgatorów, plastyfikatorów itp. Również 
terpentynę należy koniecznie przerabiać. Zacofanie techniczne przemy- 
słu żywicznego dyskutant widzi w niezrozumieniu wagi problemów tech- 
nicznych przez resort leśnictwa. 

Mgr Siwek polemizował z inż. Waligórą w sprawie zastrzeżeń 
do podstaw teoretycznych ekstrakcji karpiny. Doc. Szczerbakow 
wskazał na fakt rozpoczynania wielu prac od podstaw, bez uwzględnia- 
nia dorobku poprzedników. Odpowiadając inż. Waligórze przytoczył 
przykłady drażnienia chemikaliami drzew żywicowanych (USA, ZSRR) 
bez ujemnych skutków dla jakości żywicy. Między leśnikami a chemi- 
kami nie widzi on antagonizmu, stwierdzając, iż czynniki nadrzędne 
w leśnictwie popełniły w przeszłości wiele błędów, co odbija się obecnie 
m. in. na postępie technicznym w przemyśle żywicznym. 

Inni dyskutanci, opierając się na zapotrzebowaniu różnych gałęzi prze- 
mysłu na produkty żywiczne, wskazywali na konieczność przerobu struż- 
ki poekstrakcyjnej na płyty pilśniowe. W dyskusji wyrażono również 
żal, że na sesji nie jest reprezentowany ośrodek wrocławski (prof. B u- 
kała), który ma duże osiągnięcia w dziedzinie uszlachetniania produk- 
tów przemysłu żywicznego. 
Problemom chemii drewna i celulozy poświęcono dwa posiedzenia. 

Wygłoszono 10 referatów, z czego 3 na temat chemii drewna, jeden 
poruszający teorię warzenia siarczanowego, jeden o oleju talowym i pięć 
o nowych surowcach celulozowych. 

Szczególnie interesujące były referaty dra K. Kurschnera (Sło- 
wacka Akademia Nauk w Bratysławie) o nowej metodzie oznaczania 

ligniny, nawiązującej do znanego oznaczania celulozy według Kiirsch- 
ner-Hoffera, następnie prof. Hostomskyego (Wyższa Szkoła 
Techniczna w Bratysławie) o badaniu stanu utlenienia celulozy i doc. 
W. S urewicza (Politechnika Łódzka) o przyczynkach do teorii wa- 
zenia slarczanowego. 

Referaty wskazujące na możliwość stosowania nowych surowców w 
celulozownictwie wygłosili: prof. Zbigniew Rozmej (Gdansk) 
»Masy wiskozowe siarczanowe z topoli“, mgr Surminski (WSR Poz- 
nan) „Badanie własności fizykochemicznych i możliwość stosowania 
Salice caspica', mgr Bącz yńska (ICP, Łódź) „Badania nad surowcami 
drzewnymi i stomiastymi“. Inz. J. Kowalski (Kat. Techn. Chem. 
Drewna i Torfu Politechniki Gdanskiej) zreferowat laboratoryjne proby 

wykorzystania dębowej strużki poekstrakcyjnej na masy półchemiczne. 

Szczególnie gorąca dyskusja wywiązała się nad próbami stosowania do 

produkcji celulozy nowych gatunków roślin włóknistych. Dyskutowano 
krytycznie zarówno metodykę prac jak i słuszność wysuwania zagad- 
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nien. Stwierdzono, że wiele zbadanych roślin w Polsce nie rozwija sie po- 
myślnie, np. Salix caspica, Pinus murrayana, Pinus Banghi itp. 

Prof. Krzysik (SGGW Warszawa) stwierdził brak koordynacji mię- 
dzy ośrodkami badawczymi, w wyniku czego opracowano problemy mar- 
ginesowe a nie zasadnicze. Np. sprawa zastosowania drewna bukowego 
do wyrobu celulozy. Ciekawe też były uwagi dyrektora mgra Staw- 
skiego (Wytw. Ekstraktów Garbarskich w Bydgoszczy) o tysiącach 
ton bezużytecznej dębowej strużki poekstrakcyjnej i dalsza dyskusja 
nad jej wykorzystaniem na płyty pilśniowe (mgr Pulikowski, ICP 
Łódź, Czarna Woda) lub na masy półchemiczne inż. Kowalski, Poli- 
technika Gdańska). 

Ostatnie posiedzenie poświęcone było rozkładowej destylacji drewna. 
Reteraty wygłosili: W М. Kozłow (Uralska Filia Akademii Nauk ZSRR, 
>wierdłowsk), prof. F. Kozmal (Słowacka Akademia Nauk i Wyższa 
Szkoła Techn. w Bratysławie), mgr P. Giecewicz (ITD, Poznań), mgr 
I. Giecewicz (ITD, Poznań) oraz mgr Matawowski (Katedra 

Chemii Organicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). 

Proi. Kozłow wygłosił referat obejmujący zarówno rozkładową des- 
tylację drewna jak i inne zagadnienia wchodzące w zakres jego zainte- 
resowań. W ZSRR celem rozkładowej destylacji drewna jest uzyskanie 
węgla drzewnego poszukiwanego przez zakłady metalurgii metali kolo- 
rowych. Stąd cykl produkcyjny i wyniki ilościowe różnią się od innych, 
np. od amerykańskich. Smoły uzyskuje się niezbyt wiele, przy czym jest 
ona poszukiwanym surowcem do przerobu drogą krakingu na środki flo- 
tacyjne, pędne itp. Kwas octowy z octu surowego wyodrębniany jest 
jako octan wapnia; w budowie jest zakład ekstrakcji octu przy pomocy 
rozpuszczalnika organicznego. W ZSRR przemysł rozkładowej destylacji 
drewna znajduje się w rozwoju, powstają nowe zakłady. Referat swój 
prof. Kozłow ilustrował wieloma schematami i zdjęciami urządzeń 
i fabryk w ZSRR. W laboratoriach prof. Kozłowa prowadzi się tez 
różne prace, np. nad hydrolizą drewna (stwierdzono m. in., iż biel, twar- 
dziel i drewno gałęziowe ulegają hydrolizie z tą samą mniej więcej 
szybkością), nad ekstrakcją karpiny i technologią poszczególnych pro- 
duktów z rozkładowej destylacji drewna. Wypróbowano piec z ogrze- 
waniem drewna w strumieniu mieszaniny par i gazów zapewniający ter- 
miczny rozkład ze zwiększoną wydajnością kwasów i węgla drzewnego. 
Zbadano też mechanizm tworzenia się głównych produktów rozkładowej 
destylacji w różnych warunkach pracy i z różnych gatunków drzew. Opra- 
cowując smoły drzewne prof. Kozłow otrzymał nowe związki piano- 
twórcze z frakcji kwaśnych smoły i z pozostałości po rektyfikacji kwasu 
octowego. Wreszcie prof. Kozłow przedstawił własne ujęcie matema- 
tyczne przeciwprądowej ekstrakcji kwasu octowego z roztworów wodnych. 

Referat pt. „Rozkładowa destylacja drewna metodą fluidyzacyjną* 
wygłosił członek korespondent Słowackiej Akademii Nauk prof. F. Ko z- 
та]. W aparaturze laboratoryjnej opartej na zasadzie pieca do fluidy- 
zacyjnego prażenia pirytów poddawał on trociny rozkładowej destylacji. 

Trociny unosiły się w strumieniu gazów nieskraplających. Przezwyciężono 

trudności związane z zabezpieczeniem surowca podawanego ślimakiem 
przed przedwczesnym zwęgleniem oraz odprowadzaniem węgla drzew- 

nego. Aparatura pracowała bardzo sprawnie, szczególnie po zastosowa- 
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niu oryginalnych rozwiązań konstrukcyjnych. W toku jest budowa urzą- 
dzenia półtechnicznego. 

Mgr T. Giecewicz zreferował wyniki pracy na ćwierćtechnicznym 

urządzeniu destylacji smół drzewnych (patent polski nr 39819). W cza- 

sie destylacji nie tworzy się pak, a konstrukcja aparatury zapobiega 
przerzucaniu smoły do odbieralnika. Mgr P. Giecewiczowa podzie- 
liła się uwagami na temat zwiększenia wydajności kwasu octowego i me- 
tanolu oraz objaśniła projekt retorty ciągłej. Wreszcie mgr Mata- 
wowski (Toruń) przedstawił dwie prace: „Analiza polskich smoół 
z drzew liściastych ' i „Syntezy kationitów na bazie paku i fenoli 

ze smoły drzewnej. 
W dyskusji zabierali głos również goście zagraniczni. Dużo pytan za- 

dawano prof. Kozłowowi na temat prac i wyników osiąganych w 
ZSRR. Szeroko dyskutowano wyniki pracy inż. T. Giecewicza. 
Wypowiedzi dyrektorów zakładów w Hajnówce i Gryfinie podkreślały 
dużą pomoc naukowców z ITD w Poznaniu przy rozwiązywaniu trud- 
ności produkcyjnych w ich fabrykach. 

Na zakończenie zebrani uchwalili wnioski. 
1. Postanowiono wystąpić do PAN o zwołanie konferencji w wąskim 

gronie w celu szybkiego rozwiązania zagadnień: a) dębowej strużki po- 
ekstrakcyjnej; b) karpinowej strużki poekstrakcyjnej; c) przerobu drew- 
na bukowego na celulozę. 

2. Postanowiono starać się o sprowadzenie do Polski dokumentacji 
suszarni rozpyłowej do octanu wapnia, która może znaleźć zastosowanie 
w Hajnówce. Dokumentację tę obiecał bezinteresownie przekazać jej 
twórca, prof. Kozłow. 

3. Stwierdzono zgodnie, że konferencja była bardzo pożyteczna w 
związku z czym podobne zebrania, z udziałem naukowców z bratnicn 

krajów, powinny odbywać się co 2—3 lata. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 9 czerwca 1958 r.


