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Z badań nad składem chemicznym i niektórymi 
fizycznymi i mechanicznymi własnościami 

drewna bożodrzewu 

B adania nad gatunkami drzew szybko rosnących są już w Polsce pro- 
wadzone od szeregu lat, dotychczas jednak obejmowały one wyłącz- 

nie możliwości hodowli i użytkowania drewna różnych gatunków topoli 
i wierzb. 

Brak surowca drzewnego i wciąż nań wzrastające zapotrzebowanie 
spowodowało tak u nas jak i za granicą żywe zainteresowanie innymi 
gatunkami drzew szybko rosnących. Na uwagę zasługują zwłaszcza 
badania przeprowadzone nad szybko rosnącymi egzotami, które w po- 
równaniu z wspomnianymi topolami i wierzbami nie tylko nie uste- 
pują im w przyroście masy drzewnej, lecz także mają mniejsze wyma- 
gania glebowe. 

Przykładem tego może być bożodrzew — Ailanthus glandulosa Desf. 
(Ailanthus altissima Swingle), drzewo pochodzące z północnych Chin 
i obszaru Himalajów, które zupełnie dobrze znosi klimat panujący 
w zachodniej części Polski [12]. 

W porównaniu z topolami bożodrzew ma o wiele mniejsze wymagania 
glebowe i nawet w warunkach niezbyt dogodnych odznacza się dużymi 
przyrostami rocznymi, zwłaszcza w okresie młodości drzewa. 

Topole, jak wiadomo, potrzebują szczególnie dużo wody do produkcji 
masy drzewnej. Dla przykładu wystarczy choćby przytoczyć dane do- 
tyczące ilości wody potrzebnej do wytworzenia 1 kg substancji drzewnej 
przez niektóre gatunki drzew [1]: 

| sosna — 170 1, 
buk — 350 l, 
topola — 500 1. 

Bożodrzew podobnie jak grochodrzew zadowala się glebami suchymi, 
piaszczystymi, kamienistymi oraz rumowiskami użyźniając je stopniowo 
znaczną ilością opadających liści. Rozmnaża się on bardzo łatwo tak 
przez nasiona jak i odrośla. Należy nadmienić, że odrośla bożodrzewu 
przyrastają dwa do trzech razy szybciej niż pędy wyhodowane z nasion 
i osiągają w ciągu pierwszego roku do 2 m wysokości [3]. 

Gatunek ten wykazuje również dość dużą odporność na gwałtowne 
zmiany temperatury i chociaż młode pędy często ulegają uszkodzeniu 
podczas późnych przymrozków, regenerują się jednak bardzo szybko. 
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Szczególnie interesująca jest nadzwyczaj wielka odporność bozodrzewu 
na zanieczyszczenia atmosiery dymami fabrycznymi, kurzem i szkod- 
dliwymi gazami, które często spotyka się w dużych okręgach przemy- 
stowych [1, 4, 6, 8, 11, 12]. 

W naszych warunkach nie zagrażają także bożodrzewowi poważniejsze 
szkodniki, które utrudniają prowadzenie większych monokultur topo- 
lowych [7]. 

W Polsce pojedyncze egzemplarze bożodrzewu można znaleźć na ob- 
szarze całego kraju, jest on jednak hodowany wyłącznie jako drzewo 
ozdobne w ogrodach i parkach [11], natomiast nie wykorzystuje się go 
dotychczas do umacniania wydm, terenów zagrożonych erozją oraz do 
zalesiania hałd, do czego świetnie się nadaje [1, 6]. 

Drewno bożodrzewu zbudowane jest w 60—70%, z włókien drzewnych, 
o średniej długości około 1,2 mm [9,10]. W porównaniu z drewnem 
lianych gatunków drzew szybko rosnących (np. osiki 0,7—1,4 mm), dłu- 
gość ta jest zupełnie zadowalająca. Grube ścianki komórek drzewnych 
oraz ich nieregularne i postrzępione powierzchnie wpływają korzystnie 
na spilsnienie sie mas papierniczych [1, 2]. 

Ciężar właściwy drewna bożodrzewu jest większy od ciężaru właści- 
wego drewna topoli, dzięki czemu przy użyciu drewna bożodrzewu do 
produkcji celulozy można uzyskać większą wydajność z warnika [1]. 

Bożodrzewem prócz Japonii, gdzie drewno to używane jest jako pa- 
pierówka, zainteresowały się ostatnio również niektóre kraje europejskie, 
przede wszystkim Austria i Niemcy, gdzie poczyniono obserwacje nad 
jego hodowlą oraz przeprowadzono badania przydatności drewna tego 
gatunku dla celów przemysłu |1, 2, 6]. 

Próby warzenia mas celulozowych przeprowadzone przez K.J. Ada- 
mika w Austriackim Instytucie Celulozowo-Leśnym w Grazu wyka- 
zały, że drewno bożodrzewu ulega łatwo rozwieraniu tak pod wpływem 
działania alkaliów jak i roztworów kwaśnych, a sam proces jest krótszy 
w porównaniu z warzeniem mas z drewna topoli [1, 5]. 

Według Adamika i Braunsa wydajność mas celulozowych 
z bożodrzewu zależy od stosowanej metody rozwierania [1, 2, 5]. Wyod- 
rębnianie mas celulozowych metodą sodową dało w rezultacie wydaj- 
ność 49,30, metodą obojętnego siarczynu od 51,0 do 53,8%%6 a metodą 
siarczynową od 49,2 do 54,50/. 

Badania przeprowadzone w zakładach Zellwolle AG w Lipsku [1] 
nad obróbką uszlachetniającą i bieleniem masy celulozowej otrzymanej 
z bożodrzewu metodą obojętnego siarczynu wykazały, że masa ta bez 
specjalnych trudności może być uszlachetniona, dzięki czemu znajduje 
zastosowanie nawet jako surowiec do produkcji włókien sztucznych. 

Skład i własności chemiczne masy bielonej z bożodrzewu są według 
Zellwolle AG w Lipsku następujące |1]: 
«a — celuloza 88,109 
żywice i gumy 5,860/0 
popiół 0,220/6 
liczba miedziowa 1,72 
lepkość w odczynniku Schweitzera 325 
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Wydajność oraz niektóre fizyczne i mechaniczne własności masy ceiu- 
lozowej drewna bożodrzewu i osiki otrzymanej metodą siarczynową ujęto 

        

  

  

    
    

w tabeli 1. Dane te zaczerpnięto również z pracy Adamika [1]. 

Tabela 1 
Wydajność oraz niektóre fizyczne i mechaniczae własności masy celulozowej 

M | 

ny а Wytrzy- s 

asi Smar- | małość Neale Wydłu-  Przepu-| |. 
Gatunek У ność na zer- eerwa - zenie klenie Białość 

celulozo- . ność 
, wanie 

wej | 

0 °SR kG m % | kG 0 

Bożodrzew 54,5 20 6,77 414 0,64 1,32 57,0 

Osika 42,0 20 10,47 6,40 1,23 2,83 45,5                           
Z tabeli 1 wynika, ze mechaniczne wiasnosci mas celulozowych uzyska- 

nych z bozodrzewu. i osiki sq do siebie zblizone. Masa celulozowa z bozo- 
drzewu odznacza się jednak większą białością niż masa z osiki, dzieki 
czemu może być stosowana również do produkcji papierów drukowych 
o lepszej jakości [5]. | 

Badania przeprowadzone przez autorów tego artykułu nad składem 
chemicznym drewna bożodrzewu wykonano na próbkach pobranych 
z drzew 13-letnich. 

Do analiz chemicznych użyto drewno pochodzące z części odziomkowej, 
z kłód środkowych pobranych w odległości 2,5 m od odziomka. Wyniki 
tych analiz ujęto w tabeli 2. 

  

Skład chemiczny drewna 13-letniego bożodrzewu 

Tabela 2 

Miejsce pobrania próbki 

  

        
        

      

Badane składniki | kłoda 
odzio- | . . 
mek | srodko- galezie 

wa 

Woda 12,57 12,36 12,42 

Substancje mineralne 0,46 0,40 0,38 

Substancje rozpuszczalne w zimnej wodzie 2,33 2,97 2.78 

Substancje rozpuszczalne w gorącej wodzie 2,97 3,20 3,44 

Substancje rozpuszczalne w 1%, NaOH 20,63 20,82 21,08 

Substancje rozpuszczalne w mieszaninie alkoholowo- | a 

benzenowej 2,76 | 3,00 3.21 

Celuloza według metody Kiirschnera-Hoffera 50,84 50,50 50.63. 

Pentozany 21,94 22,42 22,70 

Lignina 19,02 19,06 © 15.25` 
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Jak wynika z tabeli 2, różnice zawartości celulozy w drewnie odziomka, 
kłody środkowej i gałęzi są minimalne. 

Wyniki badań fizycznych i mechanicznych własności drewna bożo- 
drzewu przeprowadzone na próbkach pobranych z drewna kłody środ- 
kowej porównano z własnościami drewna innych gatunków (tabela 3). 

  

  

        
        
  

Tabela 3 

Fizyczne i mechaniczne własności drewna bożodrzewu 

i innych gatunków drzew szybko rosnących 

| Wytrzymałość na: Twardość 
- Ciężar | na przekroju 

1 | 

właści- | ściska- , NA ME , 
an 

Gatunek wy nie m seam | CZOłO- stycz- 
. staty- wzaluz wym nym 

wzdłuż czne włókien 
włókien 

G/em3 KG/em? | 

Ailanthus glandulosa Desf.| 0,65 512 948 103 0,0 4,4 
Populus alba L. 0,42 308 533 — 1,9 — 

Populus tremula L. 0,50 374 766 57 2,5 — 

Populus balsamifera L. 0,50 371 134 57 — —             
Detychczasowe wynik hodowli bożodrzewu w naszym kraju oraz wy- 

niki badań zagranicznych i orientacyjnych badań własnych nad tym 
gatunkiem drewna pozwalają na sformułowanie następujących wnio- 
sków: 

1. Bożodrzew jako gatunek o dużej odporności na dymy i gazy prze- 
mysłowe oraz o małych wymaganiach glebowych nadaje się do zalesień 
hałd i nieużytków dlatego należałoby podjąć próby nad wprowadzeniem 
go na Śląsku oraz w innych okręgach przemysłowych kraju. 

2. Hodowla drzewa tego gatunku mogłaby zasilić nasze zasoby surowca, 
zwłaszcza jeśli chodzi o przemysł celulozowo-papierniczy i przemysł płyt 
pilśniowych. 

Z Zakładu 
Chemicznej Technologii Drewna 
Instytutu Technologii Drewna 

i Wyższej Szkoły Rolniczej 
w Poznaniu 
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