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DEFINICJA DRZEWNICTWA 

Swe „drzewnictwo” stanowi termin wprowadzony w Polsce w ciągu 

ostatnich 20 lat, nie mający równoznacznego odpowiednika w innych 

e tego terminu i zespół zagadnień składających się na 

jego treść stanowią dorobek Polski Ludowej. W ujęciu gospodarczym 

drzewnictwo obejmuje działania ekonomiczne, gospodarcze i techniczne, 

mające na celu racjonalny przerób i zastosowanie drewna. W ujęciu nau- 

kowym drzewnictwo stanowi zespół teoretycznych i praktycznych wiado- 

mości dotyczących drewna jako surowca i materiału, jego konserwacji, 

technologii i przetwarzania oraz zagadnień ekonomicznych i techniczno- 

ekonomicznych związanych z gospodarczym stosowaniem drewna. Głów- 

nymi kierunkami naukowo ujmowanego drzewnictwa są: nauka o drew- 

nie, obrabiarki do drewna i jego obróbka mechaniczna, fizyko-chemiczna 

i chemiczna technologia drewna oraz ekonomika drzewnictwa.. 

językach; stworzeni 

 



ROZWOJ DRZEWNICTWA NA SWIECIE 

Ze względu na wysokie cechy techniczne i łatwość obróbki drewno jest 
materiałem, który od niepamiętnych czasów odgrywał dużą rolę w gospo- 
darce człowieka. Drewno było stosowane nie tylko na miejscu jego wystę- 
powania. Międzynarodowe obroty drewnem istniały w starożytności - 
i w średniowieczu. Jedynymi sposobami przewozu drewna na większe od- 
ległości były spław i transport morski. Prowadziło to do dewastacji zasobów 
leśnych wzdłuż szlaków wodnych, a w dalszej konsekwencji do lokalnego 
deficytu drewna przy istnieniu bogatych rezerw w terenach odległych od 
rzek i trudno dostępnych. 

Ten układ stosunków zmienił się dopiero na przełomie XIX i XX wie- 
ku. Dzięki rozbudowie szlaków kolejowych wzrosły możliwości transportu 
i zwiększyły się wewnętrzne i światowe obroty drewnem. Obrazują to 
liczby zestawione w tab. 1. 

  

  

  

  

Tabela 1 

Zużycie drewna w Europie (bez ZSRR) w latach 1913—1975 w mln m3 

a Rok 
Rodzaj drewna 

1913 | 1925/29 | 1935/38 | 1950 | 1960 1975 

Drewno przemysłowe 138 153 173 169 233 340 
Drewno opałowe 136 144 129 118 107 93 

Ogółem 274 297 302 287 340 433 

Równocześnie zmieniają się kierunki stosowania drewna w Europie 
(tab. 2) i w świecie (ryc. 1). 

Z liczb zestawionych w tabelach oraz z wykresu wynika, że mimo re- 
wolucji technicznej i szerokiego stosowania materiałów zastępczych, 
zużycie drewna użytkowego w Europie zwiększa się w latach 1950—1975 
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Ryc. 1. Światowa produkcja drewna przemysłowego i wyrabianych 
z niego półfabrykatów



Tabela 2 

Glowne kierunki zuzycia drewna w Europie 
w liczbach stosunkowych 
  

  

  

  

. o. Rok 
Kierunki zużycia drewna 

1950 1960 1975 

Tarcica 100 129 151 

Celuloza i Scier 100 195 452 

Plytowe tworzywa drzewne 100 269 741 

Drewno okragie (kopalniaki, 

slupy) 100 104 66 

Ogółem 100 141 210 

Tabela 3 

Wartość światowej produkcji drzewnej i celulozowo-papierniczej 

w miliardach dolarów 
  

  

  

  
  

  

Rok s 

Wyszczególnienie | 1966 
1950 1955 1960 — 

mld dol. 05 

Celuloza, ścier, 

papier, tektura 8,7 9,4 12,5 17,3 41,3 

Tarcica, podkłady, 

kompl. skrzynkowe 10,3 12,2 13,5 15,2 36,3 

Okleiny, sklejki, pły- | 

ty pilsn. i widrowe 1,0 1,8 2,7 4,6 11,0 

Inne półwyroby 

z drewna 3,9 5,5 5,3 4,8 114 

Ogółem 23,9 28,9 34,0 41,9 100,0 

dwukrotnie. Przyczynami tego są: 1) dynamiczny wzrost ludności świata, 

która podwaja się w ciągu 50 lat, 2) nowe kierunki stosowania drewna. 

Zmniejsza się natomiast zużycie drewna użytkowego w stanie okrągłym 

(kopalniaki, słupy) oraz drewna opałowego. 

W XIX i do połowy XX wieku dominującą rolę w zużyciu drewna 

użytkowego odgrywał tradycyjny sortyment — tarcica. Po 1950 r. zazna- 

czają się przesunięcia na rzecz przemysłu celulozowo-papierniczego 1 prze- 

mysłów produkujących materiały płytowe. Strukturę potrzeb ludności 

świata obrazują liczby zestawione w tab. 3. 

Z liczb zestawionych w tej tabeli wynika, że w latach 1960—1966 war- 

tość produkcji przemysłu celulozowo-papierniczego przewyższyła wartość 

produkcji przemysłu tartacznego i wysunęła się na pierwsze miejsce 

z udziałem 41,3%, Udział wartości produkcji przemysłu tworzyw drzew- 

nych wynosi 11,0%. Wartość produkcji przemysłu celulozowo-papierni- 

czego i przemysłu płytowego wynosi łącznie 52,3°/0, na przemysł tartaczny 

przypada tylko 36,3%. Wynika stąd dominująca rola chemicznego i fizyko- 

-chemicznego przerobu drewna i malejąca stopniowo rola tradycyjnej pro- 

dukcji tartacznej. SCE . 
Nadchodzące stulecie będzie w drzewnictwie wiekiem celulozy, papieru 

i tworzyw sztucznych. W krajach uprzemysłowionych zapotrzebowanie 
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drewna tartacznego bedzie malało, a rekompensatę tarcicy będą stanowiły 
produkowane z drewna materiały płytowe, karton i tektura. Parametry 
wymiarowe i jakościowe potrzebnego na ten cel surowca są mniej wygó- 
rowane od wymagań stawianych przez przemysł tartaczny. Ten fakt de- 
terminuje kierunki rozwoju przemysłu drzewnego oraz związanych z nim 
badań naukowych. 

Przemysł drzewny rozpatrywany w świetle wizji roku 2000 musi 
uwzględniać postulat pełnego (kompleksowego) wykorzystania i przerobu 
drewna oraz konieczność zastępowania rąk ludzkich przez mechanizmy 
i automaty. Realizacja tych zadań wymaga kosztownych urządzeń i du- 
żych nakładów, opłacalnych w warunkach koncentracji surowca i budowy 
dużych, wielokierunkowych kombinatów. Są to dalsze elementy wywie- 
rające wpływ na strukturę przemysłu drzewnego i ukierunkowanie badań 
naukowych. 

Z przeprowadzonych rozważań wynika, że podstawową przyczynę 
twórczych zmian w drzewnictwie stanowił niedobór występujący w różnej 
postaci: ilościowego i jakościowego niedoboru drewna lub niedoboru rąk 
do pracy. Zjawisko niedoboru stanowiło przyczynę powstania i dźwignię 
rozwoju nauki drzewnictwa. 

NAUKA DRZEWNICTWA W ŚWIECIE 

W dawnych czasach obróbka i stosowanie drewna oparte były na do- 
świadczeniu praktycznym i wiekowych tradycjach. Chemiczny przerób 
drewna, poza suchą destylacją w mielerzach i wypalaniu popiołu, do poło- 
wy XIX wieku nie istniał. Nie było również nauki drzewnictwa, a poczy- 
nania w tej dziedzinie stanowią zjawisko powstałe niedawno. Pierwsze 

poważne publikacje ukazały się w końcu XVIII wieku i na początku 
XIX wieku (G. Buffon — 1779, Duhamel du Monceau — 1780, 
J.Chevandier i G Wertheim — 1848). Dalsze klasyczne pozycje 
opublikowali H. Nórdlinger, J. Buschinger, Tetmajer 
iG. Janka. | 

W okresie międzywojennym powstają placówki badawczo-naukowe 
z dziedziny drzewnictwa w USA, Anglii i ZSRR. Burzliwy rozwój labora- 
toriów i istytutów poświęconych zagadnieniom drzewnictwa przypada na 
okres 25-lecia po drugiej wojnie światowej. 

Po pierwszej wojnie światowej główną rolę w rozwoju nauki drzew- 
nictwa objęło Forest Products Laboratory w Madison, ośrodek badawczy 
związany z Uniwersytetem Wisconsin. Poza nim pracuje obecnie w USA, 
w dziedzinie celulozy i papieru, 7 instytutów (4 państwowe, 2 stanowe, 
l przemysłowy). Laboratoria celulozowo-papiernicze istnieją również 
w licznych uczelniach (Main, Syracuse, Alabama, Oregon, West Michigan, 
Florida). Główny potencjał badawczy stanowi jednak ok. 50 laboratoriów 
należących do wielkich koncernów celulozowo-papierniczych. Ogólnie bio- 
rąc na prace badawczo-naukowe przeznacza się 1—3% wartości produkcji. 
Zdaniem E. Glesingera badania naukowe stanowią najbardziej opła- 
calną inwestycję; przemysł powinien przeznaczać na nie 10% wartości 
produkcji. Postulat Glesingera jest stopniowo realizowany. Świadczą 
o tym laboratoria szwedzkich koncernów przemysłowych (np. Svenska 
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Cellulosa A. B. w Sundsval) wyposazone w najbardziej nowoczesna apara- 
turę laboratoryjną i półtechniczną oraz zatrudniające setki pracowników 
(w Sundsval 151). 

W Anglii wiodącą rolę w badaniach z zakresu nauki o drewnie oraz 
technologii drewna spełnia Forest Products Research Laboratory w Princes 
Risborough. Przy jego współdziałaniu uruchomiono wiele laboratoriów 
1 instytutów z zakresu drzewnictwa w dawnych dominiach angielskich (np. 
Dehra Dun w Indiach). 

W Związku Radzieckim żywą działalność dydaktyczną i naukową roz- 
winęły w okresie międzywojennym wydziały mechanicznej i chemicznej 
technologii drewna wchodzące w skład wyodrębnionych, wyższych uczelni 
techniczno-leśnych. Na czoło tych uczelni wysuwają się Akademia Tech- 
niczno-Leśna im. Kirowa w Leningradzie oraz Instytut Techniczno-Leśny 
w Moskwie, dalej instytuty w Archangielsku, Krasnojarsku, Mińsku (Insty- 
tut Technologiczny), Rydze i Kijowie. Awiązek Radziecki był pierwszym 
krajem, który w okresie międzywojennym stworzył wyodrębnione wie- 
lowydziałowe uczelnie poświęcone zagadnieniom leśnictwa i drzewnictwa 

(wydziały mechanicznej technologii drewna oraz chemicznej technologii 

drewna). 
Na wzór radzieckich instytutów techniczno-leśnych powstały po drugiej 

wojnie światowej uniwersytety leśnictwa i drzewnictwa w Bułgarii, Cze- 

chosłowacji i na Węgrzech; w NRD i w Rumunii wydziały leśnictwa 

i drzewnictwa są zlokalizowane w politechnikach, w Polsce w wyższych 

szkołach rolniczych. 

W Niemieckiej Republice Federalnej nauka drzewnictwa stoi na wyso- 
kim poziomie, jakkolwiek ogranicza się do szczupłego grona ludzi (brak 

wydziałów technologii drewna w uczelniach akademickich). W dziedzinie 

pracy naukowo-badawczej przoduje Institut fir Holzforschung w Reinbek 

oraz kierowany przez F. Kollmanna Istitut fir Holzforschung und 

Holztechnik Uniwersytetu w Monachium. Z inicjatywy Kollmanna 

powstała Międzynarodowa Akademia Drzewnictwa (International Acade- 

my of Wood Science), której sekretariat ma siedzibę w Wiedniu. Duże 

osiągnięcia badawcze w dziedzinie płyt wiórowych ma Politechnika 

w Braunschweig. 

We Francji badania z zakresu drzewnictwa koncentrują się w Centre 

Technique du Bois w Paryżu. Powiązana z tą placówką Ecole Supérieure 

du Bois prowadzi szkolenie fachowców dla przemysłu drzewnego. Drugim 

ośrodkiem badawczo-naukowym jest Centre Technique Forestier Tropical 

w Nogent-sur-Marne koło Paryża, prowadzące wielokierunkowe badania 

z zakresu drewna i drzewnictwa tropikalnego. 

W Czechosłowacji zagadnienia drzewnictwa zgrupowane są w Państwo- 

wym Instytucie Badawczym Drzewnictwa (Statny Drevarsky Vyskumny 

Ustav) w Bratislavie oraz w Instytucie Rozwoju Drzewnictwa w Pradze. 

Kształcenie fachowców z zakresu drzewnictwa odbywa się na Wydziale 

Technologii Drewna Wyższej Szkoły Leśnictwa i Drzewnictwa w Zvoleniu. 

W Niemieckiej Republice Demokratycznej badania wchodzące w zakres 

przemysłu drzewnego zgrupowane są w Institut fiir Holztechnologie und 

Faserrbaustoffe w Dreźnie, badania dotyczące surowca drzewnego w dziale 

badania drewna w Instytucie Leśnictwa Niemieckiej Akademii Nauk Rol- 

niczych w Eberswalde.



Intensywne prace badawcze prowadzi sie w instytutach technologii 
drewna Węgier, Bułgarii i Rumunii. We wszystkich tych krajach powołano 
do życia wydziały technologii drewna w zorganizowanych na wzór Związku 
Radzieckiego uczelniach techniczno leśnych. 

Z. retrospektywnego przeglądu wynika, że światowa nauka drzew- 
nictwa, znajdująca się w okresie międzywojennym na poziomie umiarko- 
wanego nasilenia, przeszła po drugiej wojnie światowej w stadium bardzo 
intensywnego, niemal burzliwego rozwoju. U progu cywilizacji wielko- 
przemysłowej, potrzeba badań podstawowych i stosowanych oraz potrzeba 
kształcenia specjalistów z dziedziny drzewnictwa stała się tak oczywista, 
że nurt ten objął nawet słabo rozwinięte kraje trzeciego świata, gdzie przy 
pomocy FAO organizuje się placówki dydaktyczno-badawcze z zakresu 
leśnictwa i drzewnictwa. W organizowaniu tych placówek biorą udział rów- 
nież naukowcy polscy (doc. Korzeniowski, dr Siwek, dr Molski 1 in.). Przy- 

czynę takiego układu stosunków stanowi rosnący w świecie niedobór drew- 

na oraz żywiołowy rozwój produkcji celulozy, papieru i tworzyw 

drzewnych. 
Na tle ewolucji zachodzącej w skali światowej kształtuje się drzew- 

nictwo i nauka drzewnictwa w Polsce. 

ROZWÓJ DRZEWNICTWA W POLSCE 

Początek kształtowania się i rozwoju drzewnictwa przypada w Polsce 
na okres międzywojenny. Świadczy o tym wydana w 1928 r. książka absol- 
wenta Wydziału Leśnego SGGW inż. Władysława Barańskiego pt. ‚Клез а 
drzewna w Polsce”. Pionierami drzewnictwa w Polsce byli absolwenci wy- 
działów leśnych, którzy specjalizowali się w Katedrach Użytkowania Lasu 
i Mechanicznej Technologii Drewna, kierowanych przez profesorów Adama 
Szwarca, Cyryla Kochanowskiego i Juliana Rafalskiego. 

W latach trzydziestych, wśród postępowych leśników zaczął się utrwalać 

pogląd, że działalności leśnictwa nie można ograniczać do produkcji su- 
rowca drzewnego, lecz trzeba również zbudować przemysł dostosowany do 
kompleksowego przerobu wszystkich produkowanych w lesie kategorii 

drewna. Wyrazem tych tendencji było zapoczątkowanie w okresie między- 

wojennym rozbudowy przemysłu drzewnego (40 nowoczesnych tartaków, 

1 fabryka sklejek) w pionie Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Był 

to początek drzewnictwa, chociaż słowo ,„drzewnictwo” jeszcze nie istniało. 

W okresie powojennym teza Barańskiego „Nie można rozważać problemu 

drzewnego niezależnie od kwestii leśnej” była konsekwentnie realizowana. 
Jej końcowym wyrazem była przeprowadzona w 1956 r. integracja leśnic- 

twa przez skupienie leśnictwa, przemysłu drzewnego i przemysłu celulo- 

zowo-papierniczego w jednym ośrodku dyspozycyjnym, w Ministerstwie 

Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 
Punktem wyjściowym rozważań na temat drzewnictwa jest określenie 

wymagań, jakie gospodarka narodowa ma prawo stawiać przemysłowi 

drzewnemu oraz sprecyzowanie jego zadań. 
Z punktu widzenia gospodarki narodowej zadaniem przemysłu drzew- 

nego jest zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie wyrobów z drewna na 

poziomie standardu światowego i w dostatecznej ilości. Z punktu widzenia 
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integracji lesnictwa i drzewnictwa zadanie polega na przerobieniu w ren- 
towny sposób dostarczanej przez leśnictwo masy drzewnej. Z punktu wi- 
dzenia niedoboru drewna zadaniem przemysłu drzewnego jest zrezygnowa- 
nie z wysokich wymagań wymiarowych i jakościowych i dostosowanie 
profilu produkcyjnego do przerobu drewna o niskich cechach technicznych. 

W świetle powyższych założeń struktura przemysłu drzewnego powinna 
być dostosgwana do zapotrzebowania ludności na wyroby z drewna oraz 
do możliwości produkcyjnych bazy surowcowej. 

W myśl planów perspektywicznych bieżące i przyszłe zużycie drewna 
użytkowego i opałowego będzie wynosić w Polsce 0,62 m? na mieszkańca 
rocznie. Przyjmuje się, że dzięki stosowaniu bardziej racjonalnych 
i oszczędnych metod użytkowania i przerobu drewna, co stanowi główne 
zadanie nauki drzewnictwa, oraz dzięki jego częściowej substytucji mate- 
riałami zastępczymi, potrzeby ludności będą zaspokajane lepiej niż obecnie 
przy niezmieniającym się wskaźniku zużycia drewna. . 

Z prognozy wzrostu ludnosci i z przerachowania liczb wynika, ze przy- 
_szle zużycie drewna będzie przedstawiać się następująco: 

Rok Liczba ludności Zużycie drewna 

mln mln m? 
1960 29,8 18,6 
1965 31,6 19,6 
1970 33,4 20,7 
1975 39,0 22,7 
1980 37,6 23,3 
1985 39,6 24,6 
2000 ok. 50,0 ok. 31,0 

Podstawę zaopatrzenia kraju w drewno stanowią zasoby leśne. 
Powierzchnia lasów w Polsce w dniu 31. XII. 1965 r. obejmowała 

w liczbach okrągłych: 

  

tys. ha 0/0 

lasy państwowe 6597 — 83 
lasy niepanstwowe 1496 — 17 

razem 8093 — 100 

Produkcja lasów niepaństwowych jest zużywana w głównej mierze na 
potrzeby lokalne. W zaopatrzeniu przemysłu drzewnego odgrywa ona nie- 
znaczną rolę, co nie zmniejsza jej znaczenia w dziedzinie zaspokajania po- 
trzeb wewnętrznych. 

Wyrąb drewna w lasach Polski wynosił w liczbach okrągłych w 1963 г. 
20 mln m”, w tym 17 mln m? grubizny. Z pozycji tej 15 mln m? przypadało 
na drewno użytkowe, 2 mln m? na drewno opałowe. Udział drewna tartacz- 
nego wynosił 9 mln m w tym 8 mln m3 drewna iglastego i 1 mln m* 
drewna liściastego. W 1966 r. produkcja tarcicy wynosiła 6,9 mln m 
w tym tarcicy iglastej 6,1 mln m. Zapas na pniu wynosił 726 mln m* 
grubizny. 

Liczby porównawcze dla Europy (bez Związku Radzieckiego) i dla 
Polski przedstawiają się następująco:



Europa Polska 

lesistość %o 30 26 
powierzchnia lasów na 1 mieszkańca ha 0,32 0,26 
drewno użytkowe na 1 mieszkańca m3 0,49 0,48 
tarcica na 1 mieszkańca m3 0,15 0,19 

Lesistość kraju i powierzchnia leśna przypadająca na 1 mieszkańca są 
w Polsce niższe od średniego poziomu europejskiego, przeciętny zapas 
drewna na 1 ha jest niższy niż w krajach sąsiednich. W Polsce wynosi on 
111 m%ha, w Czechosłowacji — 193 m%ha, w Rumunii — 170 ma, 
w NRD — 121 m%ha. Mimo to ilość drewna użytkowego zużywanego przez 
1 mieszkańca (łącznie z eksportem) jest równa, a ilość tarcicy jest większa 
od średniej europejskiej. 

Trudności związane z pozyskaniem potrzebnych ilości surowca oraz 
z pokryciem bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania na drewno 
obrazuje układ klas wieku przedstawiony w tab. 4. 

Tabela 4 

Powierzchnia leśna lasów państwowych według klas wieku. Stan z 30.IX.1960 r. 
  

Klasy wieku 
  

Jednostka 1 | 

  

  

  

      
  

ne II III IV V VI VII 
=— 1—20 21—40 | 41—60 | 61—80 | 81—100 101—120| 121 i w| C2%e™ 

100 ha 1956 1417 1102 837 475 286 63 6136 
0, 31,9 23,1 18,0 13,6 7,7 6,3 10  *' 1000 

Z liczb przedstawionych w tabeli klas wieku wynikają następujące 
wnioski. | 

1. Drzewostany młode w wieku do 40 lat zajmują w lasach państwowych 
55/0 powierzchni. 

2. W 1976 r. powstanie konieczność pokrywania 1/5—1/3 etatu rębnego 
wyrębem drzewostanów w wieku 85 lat. Ten stan rzeczy będzie trwał do 
2020 roku, po czym etat rębny znajdzie pełne pokrycie w drzewostanach 
V klasy wieku. 

Z przeciwstawienia liczb określających bieżące i perspektywiczne za- 
potrzebowanie drewna wynika, że w przypadku stabilizacji zużycia drew- 
na na dotychczasowym poziomie, niedobór drewna wyniesie w 1985 r. 
4,4 mln m a w 2000 r. ok. 10 mln m”. Niedobór drewna i wyrobów z drew- 
na istnieje już dzisiaj. Świadczy o tym fakt, że importujemy nie tylko 
drewno tartaczne, papierówkę i tarcicę iglastą niskich jakości, lecz rów- 
nież tarcicę bukową i jesionową, drewno okleinowe, okleiny, sklejkę, pod- 
kłady kolejowe bukowe i dębowe, płyty pilśniowe i wiórowe oraz celulozę 
i papier. 

г Docelowy potencjał produkcyjny lasów polskich wynosi 4—5 m?/ha 
rocznie. Osiągnięcie tego pułapu będzie równoznaczne z pozyskiwaniem 
30—40 mln m$ drewna rocznie, co odpowiada poziomowi potrzeb w 2000 
roku. Do czasu realizacji tego zadania przez rozwój gospodarstwa leśnego 
ciężar zmniejszenia niedoboru drewna spada na drzewnictwo i naukę 
drzewnictwa. 

Na tle sytuacji panującej w leśnictwie dostawy drewna tartacznego



muszą być w latach 1970—2000 poważnie obniżone. Natomiast duża po- 
wierzchnia drzewostanów w wieku poniżej 60 lat stwarza możliwość pozy- 
skiwania dużej ilości drewna cienkiego, nadającego się do przerobu na 
celulozę i tworzywa płytowe. Ten stan rzeczy przesądza potrzebę rozbudo- 
wy przemysłu celulozowego oraz przemysłu płyt pilśniowych i wiórowych. 

Rozwój naszego przemysłu sklejkowego wykazuje w porównaniu ze 
skalą światową duże zahamowanie. Opóźnienie to jest dysproporcją w sto- 
sunku do prężnego rozwoju przemysłu meblarskiego i rosnących potrzeb 
budownictwa. Opóźnienia te powinny być w bieżącym dziesięcioleciu zni- 
welowane. 

Baza surowcowa przemysłu sklejkowego jest szczupła, co stwarza ko- 
nieczność wykorzystania wszelkich rezerw drewna krajowego. Rezerwy 
takie istnieją w drewnie bukowym, z którego na surowiec sklejkowy prze- 
znacza się tylko 3/0; w Czechosłowacji udział surowca sklejkowego wy- 
nosi 7'/e, a w NRD 10—15% grubizny bukowej. Dalszą pozycją rezerwową 
jest drewno świerkowe — u nas niewykorzystywane na ten cel, a prze- 
rabiane masowo na sklejkę w Szwecji. Wreszcie rosnącą w perspektywie 
czasu rezerwę surowca sklejkowego (w 2000 r. setki tysięcy m? rocznie) 
stanowi drewno topolowe. Uruchomienie wymienionych rezerw jest tym 
bardziej wskazane, że na deskowania budowlane i inne zastosowania tech- 
niczne nie potrzeba materiału wysokiej jakości. 

Przejściowe ograniczenie możliwości produkcyjnych lasu stwarza ko- 
nieczność uruchomienia niewykorzystywanych dotychczas rezerw surowca 
drzewnego, które w chwili obecnej można szacować następująco: 

mln m? 

niewykorzystywane dotychczas drewno liściaste 1,00 
drewno z zadrzewień 0,25 

drobnica leśna 3,0 

świeża karpina 0,50 
odpady przemysłowe Pac 
odpady korowania 

  

razem rocznie 1,00 

W warunkach współczesnej techniki nie ma gatunków lub sortymentów 

drewna nie nadających się do przerobu. Wynika stąd, że deficyt drewna 

jest w Polsce, przynajmniej w części, deficytem względnym, deficytem 

grubizny, a zwłaszcza drewna tartacznego. Można go równiez uwazać za 

niedobór rozwiązań naukowych oraz delicyt nakładów inwestycyjnych na 

rozwój leśnictwa i budowę potrzebnych zakładów przemysłowych. Przero 

niewykorzystywanej dotychczas masy drzewnej jest uzależniony ос: 2 i- 

kwidowania antybodźców ekonomicznych, zwiększenia nakładów na ba la- 

nia naukowe, zwiększenia nakładów na rozbudowę przemysłu umożliwia- 

jącego k leksowy przerób drewna. | 

: W wyniku zakłócenia równowagi w leśnictwie, zapotrzebowanie arew~ 

na na wewnetrzne potrzeby kraju oraz na potrzeby eksportu Je wrens 

od możliwości produkcyjnych lasu. Zagadnienie niedoboru trze а то р - 

trywać w płaszczyźnie potrzeb ilościowych i jakościowych, urzę ę niajac 

możliwości dostawy poszczególnych kategorii surowca, zw aszcza Sorty- 

mentów o dużej grubości oraz możliwości zastępowania drewna g 5 
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drewnem o mniejszych wymiarach. W warunkach integracji leśnictwa 
i drzewnictwa istnieje potrzeba koordynacji potencjału przerobowego po- 
szczególnych działów przemysłu drzewnego z możliwościami produkcyj- 
nymi lasu i z potrzebami gospodarki narodowej. 

Realizacja tych zadań stanowi główne zadanie nauki drzewnictwa. 

NAUKA DRZEWNICTWA W OKRESIE 25 LAT POLSKI LUDOWEJ 

W okresie międzywojennym nie było większych placówek z zakresu 
nauki drzewnictwa. Skromne zaczątki w tej dziedzinie stanowiły Katedry 
Użytkowania Lasu i Mechanicznej Technologii Drewna na wydziałach 
leśnych Politechniki Lwowskiej, Uniwersytetu Poznańskiego i Szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W katedrach tych obok 
dydaktyki z dziedziny użytkowania lasu zajmowano się zagadnieniami 
pierwiastkowej obróbki drewna (przemysł tartaczny i sklejkowy) oraz pro- 
wadzono w skromnym rozmiarze prace badawcze z zakresu nauki o drew- 
nie (głównie badania drewna) oraz mechanicznej technologii drewna. Na 
podkreślenie zasługuje fakt opublikowania przez prof. Adama Szwarca 
i prof. Cyryla Kochanowskiego pierwszych akademickich podręcz- 
ników z zakresu drzewnictwa, które wówczas zasłużyły na miano opraco- 
wań postępowych. 

Jako osiągnięcie okresu międzywojennego należy zanotować urucho- 
mienie zakładu badania drewna w Instytucie Badawczym Lasów Państwo- 
wych, opracowanie norm badania drewna oraz pierwszych norm na mate- 
riały drzewne. Niezwykle ważnym było powstanie w latach trzydziestych 
państwowego przemysłu drzewnego obejmującego kilkadziesiąt nowo- 
czesnych zakładów oraz powołanie do życia Polskiej Agencji Drzewnej 
„Paged”, zajmującej się początkowo wyłącznie eksportem drewna z lasów 
państwowych. Fakty te stanowią dowód, że wśród leśników okresu mię- 
dzywojennego istniała świadomość konieczności daleko idącej ingerencji 
państwa w sprawy obróbki, przerobu i eksportu drewna. Związane z tym 
postulaty wykroczyły już wówczas poza ramy dyskusji światopoglądo- 
wych i w 1939 r. znajdowały się w stadium daleko posuniętej realizacji. 

Koniec drugiej wojny światowej przyniósł z sobą upaństwowienie la- 
sów i przemysłu drzewnego. Niemniej o integrację leśnictwa i drzewnictwa 
trzeba było walczyć jeszcze przez ponad 10 lat. W 1945 r. Państwo prze- 
jęło tysiące średnich i drobnych zakładów, zniszczonych przez wojnę i znaj- 
dujących się często w stanie kompletnej ruiny. Nadające się do urucho- 
mienia duże obiekty przemysłowe stanowiły rzadkie wyjątki. Obecny stan 
przemysłu drzewnego w Polsce stanowi wynik rekonstrukcji nadających 
się do odbudowy obiektów, budowy nowych zakładów i uruchomienia nie- 
istniejących w okresie międzywojennym kierunków przemysłu drzewnego. 

Upaństwowienie przemysłu drzewnego, delicyt drewna tartacznego oraz 
potrzeba tworzenia przemysłu o nowoczesnym profilu — to trzy czynniki, 
które u progu powojennego 25-lecia wyzwoliły konieczność szkolenia kadr 
fachowców i stworzenia polskiej nauki drzewnictwa. Pierwszym krokiem 
na tej drodze było uruchomienie w marcu 1946 r. na Wydziale Leśnym 
SGGW w Warszawie Oddziału Technologii Drewna, który w 1951 r. został 
przemianowany na samodzielny wydział. Poza Związkiem Radzieckim był 
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to pierwszy w Europie wydział wyższej uczelni, poświęcony zagadnieniom 
drzewnictwa. W Bułgarii, Czechosłowacji, Rumunii i na Węgrzech uru- 
chomiono analogiczne wydziały o wiele lat później. W grudniu 1969 r. Wy- 
dział obejmował 7 katedr: 1) Katedra Fizyki, 2) Katedra Mechaniki Tech- 
nicznej, 3) Katedra Maszynoznawstwa Ogólnego, z Zakładem Techniki 
Cieplnej, 4) Katedra Mechanicznej Technologii Drewna z zakładami Chemii 
Drewna i Technologii Tartacznictwa, 5) Katedra Chemicznej Technologii 
Drewna, 6) Katedra Obróbki i Obrabiarek Drewna z Zakładem Elektro- 
techniki, 7) Katedra Projektowania i organizacji Przedsiębiorstw Przemy- 
słu Drzewnego z Zakładem Ekonomiki Drzewnictwa. Aktualny stan kadry 
dydaktyczno-naukowej przedstawiają liczby zestawione w tab. 6. Wydział 
prowadzi studia stacjonarne magisterskie, eksternistyczne dla absolwentów 
ze stopniem inżyniera oraz zaoczne studia inżynierskie. Wydział ma zawar- 
tą umowę o współpracę dydaktyczną i naukową z Wydziałem Przemysłu 
Drzewnego w Sopron (Węgry). Pracownicy Wydziału pracowali i pracują 
za granicą (Tunis, Egipt, Zambia, Ghana) w charakterze ekspertów FAO 
i CEKOP-u. 

W latach 1952—1956 zorganizowano, po przejściu kilku etapów ewolu- 
cyjnych, Wydział Technologii Drewna z Oddziałem Chemicznej Technologii 

Drewna w WSR w Poznaniu. W grudniu 1969 r. Wydział obejmował 11 ka- 

tedr: 1) Katedra Mechaniki Technicznej, 2) Katedra Maszynoznawstwa 

Ogólnego, 3) Katedra Mechanicznej Technologii Drewna, 4) Katedra Tar- 

tacznictwa, 5) Katedra Technologii Meblarstwa i Stolarki Budowlanej, 

6) Katedry Obróbki i Obrabiarek Drewna, f) Katedra Projektowania Tech- 

nicznego Zakładów Przemysłowych, 8) Katedra Ekonomiki Drzewnictwa, 

9) Katedra Higieny i Ochrony Pracy, 10) Katedra Chemicznej Technologii 

Drewna, 11) Katedra Technologii Ubocznych Produktów Leśnych. Prócz 

tego na Wydziale czynna jest pracownia Towaroznawstwa Drzewnego. 

Wydział Technologii Drewna WSR w Poznaniu kształci fachowców 

w kierunku mechanicznej obróbki oraz w kierunku chemicznego przerobu 

drewna. Z punktu widzenia programu studiów Oddział Chemicznej Techno- 

logii Drewna prowadzi dydaktykę w zakresie konserwacji drewna 1 wykań- 

czania jego powierzchni, przerobu drewna przez pirolizę i hydrolizę, tech- 

nologii produktów żywicznych i garbników, technologii ubocznych produk- 

tów leśnych oraz produkcji płyt pilśniowych. Jest to profil zawężony. Dla 

pełnego i racjonalnego rozwoju Oddziału 1 dla jego ewolucji koniecz- 

ne jest rozszerzenie dydaktyki na problematykę celulozy. Przemawia za 

tym niedobór fachowych kadr w przemyśle celulozowo-papierniczym oraz 

fakt, że przemysł już obecnie zatrudnia absolwentów Oddziału, a zapotrze- 

bowanie na nich będzie wzrastać w miarę rozbudowy fabryk celulozy. 

Wydział Technologii Drewna WSR w Poznaniu ma zawarte umowy 

o współpracę dydaktyczną 1 naukową z Wyższą Szkołą Leśnictwa 1 Drzew- 

nietwa w Zvoleniu (CSRS) oraz z Akademią Leśnictwa 1 Drzewnictwa w Le- 

ningradzie. A o = 

Efekt pracy dydaktycznej obydwu wydziałów technologii drewna obra- 

zują liczby zestawione w tab. 5. m | 

"Na obydwu wydziałach przeprowadzono 16 przewodów habilitacyj- 

nych. 
Kilka tysięcy a | 

nicznego w przemyśle i nasycali p 
bsolwentów, którzy stopniowo zasilali kadry plonu tech- 

lacówki badawcze i naukowe stanowi du- 
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Tabela 5 

Zestawienie dyplomow wydanych na Wydzialach Technologii Drewna 
  

  

      

  

  

  

  
  

  

SGGW — Warszawa WSR — Poznan , 
W yszcze- oe int 

golnienie dokt. |mgr.,inż.| inż. dokt. |mgr.,inż.| inż. inż 

Studia stacjo- 
narne 59 735 583 22 780 564 2862 

Studia zaoczne — — 71 — — 83 154 

Razem 59 735 654 22 780 647 3016 

ży wkład obydwu wydziałów w rozwój przemysłu drzewnego i nauki 
drzewnictwa. 

Kształcenie iachowców dla kierunku celulozowo-papierniczego jest zlo- 
kalizowane na międzywydziałowej specjalizacji z zakresu celulozownictwa 
i papiernictwa w Politechniee Łódzkiej. Zadanie to spełniają dwie katedry: 
1) Katedra Technólogii Celulozy i Papieru, 2) Katedra Papiernictwa i Ma- 
szyn Papierniczych. Dodatkowe zaplecze dydaktyczne stanowi Zakład Pa- 
piernictwa Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy. Te trzy placówki 
zatrudniają łącznie ok..40 pracowników dydaktyczno-naukowych. Katedry 
specjalistyczne Politechniki Łódzkiej wypuszczają rocznie ok. 30 absolwen- 
tów (chemików i mechaników) wyspecjalizowanych w problematyce celulo- 
zownictwa i papiernictwa. 

Kształcenia fachowców z zakresu konstrukcji obrabiarek i urządzeń do 
obróbki drewna odbywa się na Wydziale Technologii Maszyn Politechniki 
Gdańskiej, gdzie działają dwie katedry specjalistyczne: 1) Katedra Mecha- 
nicznej Technologii Drewna, 2) Katedra Obróbki i Obrabiarek Drewna. Po- 
litechnika Gdańska wypuszcza corocznie kilkunastu magistrów inżynierów 
mechaników wyspecjalizowanych w zagadnieniach drzewnictwa. 

Z przeprowadzonych rozważań wynika, że w ciągu ubiegłych 25 lat po- 
wołano do życia 22 katedry rozwijające działalność dydaktyczną i nauko- 
wo-badawczą w zakresie drzewnictwa. Jest to osiągnięcie umożliwiające 
systematyczne zasilanie kadr przemysłu drzewnego i placówek naukowych 
młodymi fachowcami dojrzałymi do dalszej specjalizacji. 

W ślad za decyzją Ministerstwa Oświaty o powołanie Oddziału Techno- 
logii Drewna w SGGW, co stanowiło wstępne ogniwo organizowania nauki 
drzewnictwa, poszły decyzje resortów gospodarczych. 

W pierwszych latach po wojnie uruchomiono w Łodzi Instytut Celu- 
lozowo-Papierniczy podporządkowany Ministerstwu Przemysłu Che- 
micznego. 

W Instytucie Techniki Budownictwa uruchomiono i wydatnie rozbudo- 
wano Zakład Drewna Budowlanego. 

W 1951 r. Ministerstwo Przemysłu Lekkiego powołało do życia Central- 
ne Laboratorium Przemysłu Drzewnego w Warszawie. 

W 1952 r. Ministerstwo Leśnictwa powołało do życia Instytut Techno- 
logii Drewna w Poznaniu. 

W 1956 r. nastąpiła integracja leśnictwa i drzewnictwa przez skupienie 
leśnictwa, przemysłu wtórnej obróbki drewna oraz przemysłu celulozowo- 
-papierniczego (rozproszonych przed tym w trzech resortach) w jednym 
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ośrodku dyspozycyjnym. W ślad za tym Instytut Celulozowo-Papierniczy 
został podporządkowany Ministerstwu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, 
a Centralne Laboratorium Przemysłu Drzewnego weszło jako Oddział War- 
szawski w skład Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu. 

W ten sposób w ciągu pierwszego dziesięciolecia Polski Ludowej zbu- 
dowano stopniowo podstawę wyjściową dla rozwoju drzewnictwa w ujęciu 
gospodarczym i naukowym. Następstwem tych osiągnięć organizacyjnych 
było stopniowe porządkowanie zagadnień przemysłu drzewnego, wytycze- 
nie jego linii rozwojowych (zużytkowanie drewna gorszej jakości, rozbu- 
dowa przemysłu celulozowo-papierniczego, zapoczątkowanie przemysłu 
fizyko-chemicznego przerobu drewna) i ustalenie kierunków rozwoju nauki 
drzewnictwa. Konsekwencją i wyrazem tych poczynań jest zmniejszenie 
ilości drówna opałowego z 40 do 12%, osiągnięte drogą współdziałania prak- 
tyki z placówkami naukowymi. 

W 1961 r. powołano do życia Komitet Technologii Drewna Polskiej Aka- 
demii Nauk. W tych warunkach odpowiedzialność za organizację i rozwój 
nauki drzewnictwa spoczywa na trzech instytucjach: Ministerstwie Oświaty 
i Szkolnictwa Wyższego (szkolenie kadr zawodowych na poziomie akade- 
mickim i inicjowanie nowych kierunków naukowych), Ministerstwie Le- 
Snictwa i Przemysłu Drzewnego (badania stosowane oraz współdziałanie 
nauki z praktyką) i na Polskiej Akademii Nauk (inicjowanie i rozwój badań 
podstawowych w nauce drzewnictwa, współpraca z zagranicą). 

Na uwagę zasługuje rozwój placówek badawczo-naukowych podporząd- 
kowanych Ministerstwu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. ! 

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu wraz z Oddziałem Warszaw- 
skim liczy obecnie (31.X1II.1969) 13 zakładów badawczo-naukowych. Są to: 

1. Zakład Konserwacji Drewna i Tworzyw Drzewnych. 
2. Zakład Hydrotermicznej Obróbki Drewna. 
3. Zakład Chemicznej Technologii Drewna. 
4. Zakład Ekonomiki i Organizacji Przemysłu Drzewnego. 
5. Zakład Uszlachetniania Drewna i Tworzyw Drzewnych. 

6. Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Przemysłu Drzewnego. 

7. Zakład Mechanicznej Obróbki Drewna i Tworzyw Drzewnych. 

8. Zakład Badania Drewna i Tworzyw Drzewnych. 
9. Zakład Technologii Płyt Pilśniowych. 

10. Zakład Technologii Płyt Wiórowych. 
11. Zakład Dokumentacji i Informacji Naukowo-Technicznej i Ekono- 

micznej Drzewnictwa. 
12. Zakład Badania Konstrukcji Mebli. 

13. Zakład Technologii Meblarstwa. 

Uzupełnienie zakładów stanowią cztery samodzielne pracownie: 

l. Samodzielna Pracownia Ochrony Pracy. 

2. Samodzielna Pracownia Normalizacji. 

3. Samodzielna Pracownia Opakowań. 

4 Samodzielna Pracownia Technicznych Wad Drewna. 

stawienie obrazuje jak szeroki jest zakres działania Insty- 

tutu Technologii Drewna. Liczba jego pracowników obejmuje 181 osób 

w tym 72 pracowników naukowych. W zespole pracowników naukowych 17 

osób ma stopień doktora, natomiast tylko 1 osoba ma tytuł docenta; w po- 

Powyższe ze 
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rownaniu z 1966 r. zaznaczyla sie tu regresja z trzech (1 profesor, 2 docen- 
tów) do jednej osoby. 

Instytut Celulozowo-Papierniczy w Łodzi obejmuje 7 zakładów; są to: 

zakład Celulozownictwa. 
zakład Papiernictwa. 
Zakład Przetwórstwa Papierniczego. 
Zakład Produktów Ubocznych i Gospodarki Wodno-Ściekowej. 
zakład Fizyko-Chemiczny. 
zakład Ekonomiki. 
Zakład Gospodarki Energetyczno-Cieplnej. D

A
D
R
W
N
D
R
 

Instytut zatrudnia 190 pracowników, w tym 16 pracowników nauko- 
wych. W zespole pracowników naukowych trzy osoby mają tytuł profesora 
nadzwyczajnego, jedna osoba tytuł docenta; trzy osoby mają stopień 
doktora. 

Obok dwóch instytutów, stanowiących główne ośrodki badawcze resortu, 
Ministerstwu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego podporządkowany jest 
Centralny Ośrodek Rozwoju Meblarstwa w Poznaniu, zatrudniający 59 pra- 
cowników naukowych ( w tym 2 osoby ze stopniem doktora). Ośrodek Kon- 
strukcyjny przy Zjednoczeniu Przemysłu Tartacznego i Wyrobów z Drew- 
na (18 pracowników naukowych) oraz 7 laboratoriów: Są to: 

Laboratorium Branżowe Płyt Pilśniowych w Czarnej Wodzie. 
Laboratorium Branżowe Płyt Wiórowych i Laminatów w Nidzie. 
Laboratorium Branżowe Sklejek w Bydgoszczy. 
Laboratorium Branżowe Suszarnictwa w Hajnówce. 
Laboratorium Branżowe Parzelnictwa w Starachowicach. 
Laboratorium Branżowe Gospodarki Wodnej w Koniecpolu. 
Laboratorium Branżowe Automatyki i Pomiarów w Czarnkowie. N

O
o
e
 
w
n
 

hr 

Laboratoria te zatrudniają kilkudziesięciu pracowników badawczo-nau- 
kowych, nie mających wyższych stopni naukowych. 

Poza Ministerstwem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego istnieją pla- 
cówki badawczo-naukowe poświęcone problematyce drewna w czterech in- 
nych resortach gospodarczych. Zakres działania tych placówek dostosowany 
jest do specyfiki potrzeb odnośnych resortów. 

Przegląd placówek naukowych z zakresu drzewnictwa oraz rzeczywisty 
i planowany stan kadr naukowych przedstawiono w tab. 6. 

Jako ważniejsze osiągnięcie naukowe, a w związku z tym gospodarcze, 
zrealizowane w ciągu ubiegłych 25 lat można — przykładowo — wymienić: 

1. Znormalizowanie metod badania drewna i opracowanie ponad 100 

norm przedmiotowych dotyczących drewna i wyrobów z drewna. 
2. Wytyczenie, w oparciu o opracowania ekonomiczne, linii rozwojo- 

wych przemysłu drzewnego. 
3. Oryginalne opracowanie naukowe z zakresu konserwacji drewna 

(zwalczanie sinizny, grzybów domowych, zabezpieczanie przed termitami). 
4. Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji sklejki z drewna bu- 

kowego, lignofolu i lignostonu. 
5. Opracowanie i wdrożenie wielu zagadnień z zakresu produkcji płyt 

pilśniowych i wiórowych. 
6. Badania nad zastosowaniem drewna liściastego do produkcji płyt 

pilśniowych i wiórowych. 
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Tabela 6 

Rzeczywisty i planowany stan kadr naukowych w zakresie nauki drzewnictwa 

  

  

  

                          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Profesorowie i docenci Inn; 
w uczelniach DL 

Samodzielni prac. bad. nauk. E aukowi 

Placówka w instytutach pi 

naukowa lub . sam. = 
badawczo- Okres pracown. > 
naukowa > A — © = 

N > +5 = о = 

ww las Pie) «| B/S/T) ELS 
© oo O N go N -d < == N N 5 

5 5. a I w N A 5 w N A w © 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 13 

Wydziat Technologii XII. 63 3 1 2 6 — — — 9 28 37 43 

Drewna SGGW XII. 66 3 2 6 11 — — — 14 28 42 53 

Warszawa XII. 69 3 5 12 20 — — — 15 27 42 62 

1980 6 12 10 28 — — — 50 76 126 154 

Wydział Technologii XII. 63 2 — 6 8 — — — 20 5 20 33 

Drewna WSR XII.66 2 1 10 13 — — — 14 16 30 43 

Poznan XII. 69 2 4 12 18 — — — 10 19 29 47 

1980 11 20 6 37 — — — 46 33 79 116 

Wydział Technologii XII.63 — 1 1 2 —- —- —- — 4 4 6. 

Maszyn Politechniki XII.66 — 1 1 2 —- —- — 3 1 4 6 

Gdańskiej, specjali- 
zacja: obrabiarki XII.69 — 2 — 2 — —- — 3 2 5 1 

drewna 1980 2 3 5 10 — — — 5 6 11 21 

Politechnika Łódzka, XIL.683 — — 3 3 — — — 1 9 10 13 

specjalizacja: XII.66 — 2 1 3 —- —- — 3 9 12 15 

celulozowo- XII.69 — 2 2 4 — — — 3 10 13 17 

-papiernicza 1980 2. 2 4 8 — — — 8 15 23 31 

Instytut Technologii XII.63 — — — — 8 2 10 — 58 98 68 
Drewna w Poznaniu XII.66 — 1 2 3 11 7 18 7 44 5 i 

(Oddział w War- хи 69 — — 1 1 17 6 23 6 42 
SZawie) 1980 2 6 19 27 34 — 34 35 55 90 151 

Instytut XII.63 — 1 3 4 — — — 1 — l 5 

Celulozowo-Papier- XII.66 — 1 3 С 1 7 8 3 — 3 15 

1 4 5 11 16 1 — 1 21 
niczy XII.69 — 3 33 

1980 1 3 4 g 10 15 25 — — — 

Instytut Techniki XII.68 — — 1 1 m 1 1 _ 5 5 7 
Budowlanej, Zakład XII.66 — — — , KIETRZ PAZ 

Drewna Budowla- XII. 69 przeniesiony do Zakładu Badan i Doświadczeń 

nego Warszawa 1980 Przemysłu Stolarki Budowlanej 

m к бб 5 5 
Instytut Przemysłu XII.68 — -—- — i 5 5 5 
Drcbnego i Rzemio- os eo UWE m m | — 1 1 6 7 3 

Sta, Warszawa 108 5 — z о 3 3 3 1 4 9 

p к 1 2 2 
Główny Instytut XII.66 — — 1 м 1 1 о 

Gornictwa, XII.68 — = = УНИИ 1 1 9 3 

Katowice 1980 — 1 
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d. c. tab. 6 
  

  

  

1 2 |s|4|s|6|7|8 | 9 |10{] 11 | 12 | 13 

Zakład Badań i Do- XII.66 — — — — — —  — — 18 18 18 

świadczeń Przemysłu XII.69 — — 1 1 — 1 1 1 34 35 37 

Stolarki Budowlanej, 1980 brak danych 

Warszawa 

Centralny Ośrodek  XII.66 — — — — — — — 11 11 11 

Opakowań XII.698  — —- мм м — 10 11 11 

Warszawa 1980 — — 3 о 
  

Centralny Ośrodek XII.66 — — — — - — — 55 57 57 

L
l
 

| 
w
e
 | 

ND
 

ae
 

~]
 

  

  

  

  

  

  

  

  

Rozwoju Meblarstwa XII.69 — — — — 2 1 3 56 56 59 

Poznan 1980 — — — — 10 5 15 60 60 75 

Laboratorium Bran- XII.66 — — — — — — — 1 8 9 9 

zowe Ptyt Pilsn. XII.69 —- — 1 1 — — — — 10 10 11 

w Czarnej Wodzie 1980 о — 1 1 1 10 11 12 

Laboratorium Branż. XII.66 — — — — — — — 2 6 8 8 

Płyt Wiórowych XII.69 — — м ~—- —— —— — = 6 6 6 

i Laminatow w Nidzie 1980 о — 1 1 2 7 9 10 

Laboratorium Branz. XII.66 — — — — —  — — — 4 4 4 

Sklejek, Bydgoszcz XII.69 — — — — — ~ — — 5 5 5 

1980 О —- 1 1 1 5 6 7 

Laboratorium Branz. XII.66 — — — — — —- —- — 1 1 1 

Suszarnictwa XII.69 — — — — ом —- — 2 2 2 

w Hajnowce 1980 —- —- —- ~~ ~~ — — 1 2 3 3 

Laboratorium Branż. XII.66 — — — — — — = = 1 1 1 

Parzelnictwa, XII.69 — —- м м мо —- м 1 1 1 

Starachowice 1980 — | —- —- О —- —>_ — — 3 3 3 

Laboratorium Branz. XII.66 — — — — — — —- — 5 5 5 

Gospodarki Woanej, XII.69 — — — — — — — 1 7 8 8 

Koniecpol 1980 1 1 1 6 7 8 

Laboratorium Branż. XII.66 — — — — — — — — 3 3 3 

Automatyk1i Pomia- XII.69 — — — — — — — — 2 2 2 

rów, Czarnków 1980 — — — — — 1 1 — 5 5 6 

Ośrodek Konstruk- XII.66 — — — — — — — — Ili 11 11 

cyjny przy Zjedn. XII.69 — — —- —- — — — — 13 13 13 

Przem. Tart. i Wy- 1980 о — 1 1 — 15 15 16 

robów z Drewna, Warszawa 

7. Badania kompleksowe zmierzające do stworzenia polskiej technologii 

produkcji płyt pilśniowych metodą suchą. 
8. Kompleksowe opracowanie zagadnień ekstrakcji żywicy oraz przero- 

bu świeżej karpiny. 
9. Zbadanie wpływu czynników siedliskowych i wieku drzewostanu na 

ilościową i jakościową wydajność tarcicy sosnowej. 
10. Rozwiązanie konstrukcyjne w zakresie budowy obrabiarek i urzą- 

dzeń do obróbki drewna. 
11. Osiągnięcia badawcze w zakresie rozszerzenia bazy surowcowej 
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przemysłu celulozowego, usprawnienia procesów technologicznych i chemi- 
zacji produkcji papierów. 

12. Zbadanie własności technicznych podstawowych gatunków drewna. 
kompleksowe badania nad pęcznieniem drewna oraz badanie mikrostruk- 
tury błony komórkowej. 

Dużym osiągnięciem było zorganizowanie przez Komitet Technologii 
Drewna PAN i Katedrę Technologii Celulozy i Papieru Politechniki Łódz- 
kiej międzynarodowego sympozjum na temat: „Teoretyczne podstawy roz- 
twarzania drewna . Sympozjum odbyło się w Łodzi, w dniach 19—21 wrze- 
śnia 1963 roku, przy udziale specjalistów z ZSRR, Chińskiej Republiki Lu- 
dowej, Szwecji, Finlandii, Włoch, Francji, USA, NRD, CSRS, Rumunii 
1 Węgier. Konirontacja poziomu polskich prac naukowych z pracami za- 
granicznymi wypadła w pełni pozytywnie. 

Osiągnięcia polskiej nauki drzewnictwa są oceniane pozytywnie i spoty- 
kają się z uznaniem zagranicy. Świadczy o tym duża liczba polskich prac 
publikowanych w czasopismach zagranicznych, powoływanie polskich pra- 
cowników nauki na recenzentów w zagranicznych przewodach doktorskich 
1 habilitacyjnych, powołanie dwóch polskich profesorów (TI. Perkitne- 
go 1 F. Krzysika) na członków Międzynarodowej Akademii Drzewnic- 
twa oraz nadanie prof. M. Pachelskiemu godności doktora h.c. przez 
Uniwersytet Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w Sopron. 

Należy podkreślić, że w ciągu minionych 25 lat opublikowano kilkaset 
oryginalnych prac naukowych. Poza tym opublikowano lub oddano do dru- 
ku pierwsze w języku polskim, oryginalne podręczniki akademickie 
z wszystkich prawie dziedzin wchodzących w zakres nauki drzewnictwa. 
Stworzenie własnej literatury fachowej ułatwia w dużym stopniu pracę 
w uczelniach i w zakładach przemysłu drzewnego. 

Osiągnięcia polskiej nauki drzewnictwa w ciągu ubiegłych 25 lat nie ma- 
ja 1 nie mogą mieć charakteru przebojowego. Nie pozwoliły na to trudności 
związane z organizacją powstających stopniowo placówek. Ich praca dydak- 
tyczna i badawczo-naukowa przyczyniła się w dużym stopniu do rozwoju 
postępu technicznego, do usprawnienia i modernizacji przemysłu drzewne- 
go oraz do torowania dróg dla nowych gałęzi drzewnictwa. 

Polska nauka drzewnictwa wystartowała w 1945 r., z pozycji niemal ze- 
rowej, w kraju zdewastowanym bezprzykładnie przez działania wojenne 
i lata okupacji. Po 25 latach zajęła pozycję, która ma duże znaczenie w kra- 
ju i liczy się w skali światowej. Dokonany wysiłek zasługuje na uznanie 
i pozytywną ocenę. 

ZADANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU NAUKI DRZEWNICTWA 

Prof. I Malecki rozważając w 1961 r, perspektywy rozwoju nauki 
polskiej przyjął za podstawę dwa założenia. 

1. Kadra samodzielnych i pomocniczych pracowników nauki osiągnie 
w ciągu 10 lat (do 1971 r.) podwojenie. 

2. W ciągu 20 lat (do 1980 r.) kadra naukowa wzrośnie 4—5-krotnie. 
Z, liczb zestawionych w tab. 6 wynika, że w I dziesięcioleciu żadna z roz- 

patrywanych placówek naukowych drzewnictwa nie wykaże podwojenia 

2— Sylwan nr 2 
17



kadry naukowej. Trudno również spodziewać się czterokrotnego wzrostu 
liczby pracowników naukowych w latach 1971—1980. 

Przyczynę zbyt powolnego rozwoju placówek naukowych stanowi zbyt 
szczupłe finansowanie badań i wynikające stąd zjawiska wtórne — niedo- 
bór pomieszczeń, niedostateczne wyposażenie, mała atrakcyjność pracy 
w instytucjach naukowych. Nakłady budżetowe i inwestycyjne na Instytut 
Technologii Drewna w latach 1955—1964 wynosiły 124 mln zł, co stanowiło 
0,10% wartości produkcji zainteresowanych zjednoczeń (118 525 mln zł). 
Analogicznie wydatki na utrzymanie Instytutu Celulozowo-Papierniczego 
stanowią ok. 0,12%0 w stosunku do wartości produkcji. W tych warunkach 
łączne świadczenia przemysłu drzewnego na rzecz wszystkich placówek 
naukowych nie przekraczają kwoty 1%0 wartości produkcji. W krajach 
o przodującej technice wydatki na badania naukowe wynoszą 2—3%, 

w USA do 4% według Glesingera będą w przyszłości dochodzić do 10 
wartości produkcji. Według Maleckiego należy się liczyć, że nakłady na ba- 
dania naukowe wzrosną w Polsce do 1980 r. do poziomu 2,4% dochodu na- 
rodowego. 

W wyniku niedostatecznego linansowania i zbyt szczupłej kadry nauko- 
wej badania naukowe w zakresie drzewnictwa nie wyprzedzają w Polsce 
praktyki i często idą za nią w tyle. Zgodnie z założeniami ogólnymi w latach 
1966—1975 należy odrobić zaległości w rozwoju zaplecza naukowego i nale- 
ży dostosować je do potrzeb przemysłu i nauki. Po 1975 r. tempo rozwoju 
zaplecza naukowego powinno być dostosowane do tempa rozwoju przemy- 
słu. Część potencjału roboczego placówek naukowych powinna być prze- 
znaczana na badania podstawowe. 

Założenia rozwoju gospodarczego i społecznego w latach 1971—1975 
oraz linie wytyczne dla opracowania jednolitego 5-letniego planu badań 
naukowych na lata 1971—1975 zostały określone w uchwale nr 78/69 Rady 
Ministrów z 28 kwietnia 1969 r. (załącznik nr 3). W myśl podanych w tym 

dokumencie dyrektyw, badania naukowe w drzewnictwie należy skupić na 

preferowanym problemie „Kompleksowe wykorzystanie surowca drzewne- 

go w przerobie przemysłowym”. Cel badań stanowi optymalne wykorzysta- 
nie masy drzewnej przez zwiększenie przerobu drewna drobnowymiaro- 

wego oraz opracowanie i wdrożenie nowych technologii. Bardziej szczegó- 

łowe określenie zadań badawczych sformułowano w podany poniżej sposób. 

„Z przybliżonych szacunków wynika, że w 1985 r. niedobór drewna wy- 

niesie ok. 4,4 mln m3. Tego niedoboru nie będzie można złagodzić zwiększo- 
nym rozmiarem użytkowania lasu. W tych warunkach przed przemysłem 
drzewnym stoją zadania: 

— pełnego kompleksowego wykorzystania drewna zwłaszcza podrzęd- 

nej jakości i odpadów — w tym zakresie np. niewykorzystane rezerwy su- 

rowca drzewnego i odpadów wynoszą ogółem 6 mln m*, z tego: drobnicy 

3,0 mln m3, drewna liściastego 0,5 mln m», świeżej karpiny 0,5 mln m*, od- 

padów przemysłowych 2,0 mln m*, 

— stosowanie substytutów w całej gospodarce narodowej dla wydatne- 

go zmniejszenia zużycia drewna. i 

— rozwoju tworzyw drzewnych, a zwłaszcza płyt pilśniowych i płyt 

wiórowych przy równoczesnym rozwoju asortymentowym; szczególny na- 

cisk zostanie położony na zastosowanie nowoczesnych krajowych maszyn 

i urządzeń w tym zakresie, łącznie z opracowaniem metody suchej produk- 
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cji płyt pilśniowych oraz z uruchomieniem produkcji kompletnych ciągów 
produkcyjnych wg tej metody dla potrzeb krajowych i eksportu, 

— szerszego wykorzystania drzewnych surowców wtórnych, a zwła- 
szcza drewna poużytkowego, trocin i makulatury w przemyśle celulozowo- 
-papierniczym. 

Jako pożądany termin realizacji zadań badawczych podano 1975 r. Re- 
sortem odpowiedzialnym za wykonanie zadania jest Ministerstwo Leśnic- 
twa i Przemysłu Drzewnego. W rzędzie resortów współpracujących na 

pierwszym miejscu wymieniono Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa Wyż- 

szego. 
Określone w ten sposób zadania są równoznaczne z naukowym opraco- 

waniem podstaw generalnej przebudowy przemysłu pierwiastkowej obrób- 

ki drewna oraz modernizacji i usprawnienia przemysłu tworzyw drzewnych 

i przemysłu celulozowo-papierniczego. Wykonanie tych zadań wymaga in- 

tensywnej rozbudowy placówek naukowych drzewnictwa, zarówno uczel- 

nianych, jak Ministerstwa Leśnictwa 1 Przemysłu Drzewnego. Wymaga 

również stworzenia odrębnej placówki do prowadzenia badań podstawo- 

wych; najbardziej celowe byłoby organizacyjne podporządkowanie tej pla- 

cówki Polskiej Akademii Nauk. 
Nauce drzewnictwa postawiono trudne i szeroko zakrojone zadania. Za- 

dania te można zrealizować w postulowanym terminie — do 1970 r. Przed 

tym jednak trzeba zrealizować ogólnie przyjętą tezę, że najbardziej opłacal- 

ną formą inwestycji są inwestycje na badania naukowe. Bez szybkiego zre- 

alizowania tej tezy placówki naukowe drzewnictwa nie będą w stanie wy- 

pełnić postawionych im zadań. 

WNIOSKI 

W wyniku przeprowadzonych rozważań należy sformułować podane po- 

niżej stwierdzenia i wnioski. o 

1. W ciągu minionych 25 lat dokonano dużego postępu w drzewnictwie 

i stworzono nie istniejącą przed tym w Polsce naukę drzewnictwa. Jej pla- 

cówki zatrudniają dużą liczbę wykwalifikowanych pracowników 1 spełniają 

doniosłą rolę dydaktyczną i naukową. | | 
2. Zadania badawcze, jakie polska nauka drzewnictwa ma wykonać 

w planie 5-letnim na lata 1971—1975 są trudne i obszerne. Wykonanie ich 

jest konieczne, jeżeli drzewnictwo ma do 1985 r. zaspokoić rosnące potrzeby 

gospodarki narodowej i zniwelować deficyt drewna szacowany na 

4,4 mln m rocznie. | 

3. Polska nauka drzewnictwa jest w stanie zrealizować postawione 

przed nią zadania pod warunkiem szybkiego rozszerzenia materialnej i ka- 

drowej bazy placówek naukowych do rozmiarów wynikających z postawlo- 

nych zadań. 
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Краткое содержание 

Преобладающую роль в мировом использовании древесины играла до сих пор 

пиловочная древесина. После 1930 года наметилось динамическое развитие целлюлозно- 
бумажной промышленности, а также производства древесно-волокнистых плит и струж- 
ковых плит. В 1966 году стоимость продукции этих отраслей промышленности равня- 

лась 52,3% стоимости мирового производства деревообрабатывающей промышленности. 

Будущее столетие будет в технологии древесины столетием целлюлозы, бумаги 

и производимых из древесины плит. Эти обстоятельства определяют направления 

развития деревообрабатывающей промышленности и связанных с ней научных иссле- 
дований. 

Пионерами науки древесиноведения в Польше были в межвоенный период пере- 

цовые лесоводы, которые указывали на необходимость связи производства древесины 
в лесу с ее рациональной переработкой в промышленности. В настоящий момент 

потребление древесины в Польше равняется 20 млн м?З в год, в 2000 году будет 

равняться 30 млн м3. Этих потребностей нельзя обеспечить пиловочной древесиной. 
В тоже время существует возможность заготовки большого количества тонкомерной 

древесины, пригодной для переработки на целлюлезу и на древесные плиты. Допол- 
нительной базой этих отраслей промышленности являются ежегодно около 7 млн м3 

древесины низкого качества и древесных отходов. Дефицит древесины в Польше можно 
в значительной степени ограничить путем научных исследований и развитием про- 
мышленности. Первым шагом на этом пути было создание факультетов технологии 
древесины в Варшаве (1946 г.) и в г. Познань (1952 год). До 31.ХП.1969 года эти 

факультеты выпустили 2816 инженеров технологии древесины, присвоили 81 канди- 

датскую степень и 16 докторских степеней. Таким образом был обеспечен приплыв 

профессиональных и научных кадров. 
Непосредственно после второй мировой войны открыт был в Лодзи Целлюлозно- 

Бумажный Институт, в котором работает в настоящее время 190 сотрудников, в том 
числе 11 самостоятельных научных работников. В 1952 г. Министерство Лесного 
Хозяйства создает Институт Технологии Древесины в г. Познань, в котором работает 
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в настсящее время 181 сотрудник, в'том числе 72 научных сотрудника. Наряду с этими 

двумя институтами был создан целый ряд специалистических научно-исследовательских 

лабораторий. Обзор научных учреждений в области науки о древесине и технологии 

древесины, а также существующее и планируемое состояние научных кадров пред- 

ставлен в таблице 6. 

В 1961 году был создан Комитет Технологии Древесины Польской Академии 

Наук. В настоящих условиях ответственность за организацию и развитие науки древеси- 

новедения лежит па Министерстве Просвещения и Высшего Образования (обучение 
инженеров и научные исследования), на Министерстве Лесного Хозяйства и Дерево- 

обрабатывающей Промышленности (производственные исследования и сотрудничество 

науки и практики) и на Польской Академии Наук (инициатива научных исследований, 

сотрудничество с заграницей). | 

К важнейшим достижениям осуществленным в течение последних 25 лет можно 

отнести: 

1. Нормализацию методов исследования древесины и разработку более 100 норм 

на древесину и продукты из нее. 

2. Научную разработку в области консервации древесины, а особенно результаты 

исследюваний касающихся защиты древесины от синевы. 

3. Исследования, цель которых создание польского еухого метода в производстве 

древесно-волокнистых плит. 

4. Исследования над расширением сырьевой базы целлюлозной промышленности, 

усовершенствование технологических процессов и химизации производства бумаги. 

В течение 25-летия было опубликовано несколько сот оригинальных научных работ 

и разработаны первые на польском языке оригинальные (отечественные) учебники 

для высших учебных заведений из всех областей науки о древесине и технологии 

древесины. 

Указания при. разработке 5-летнего плана научных исследований на 1971—1975 годы 

рекомендуют концентрацию исследований над комплексным использованием древесного 

сырья в промышленной переработке путем: 

1. комплексного использования древесины низкого качества и древесных отходов. 

2. развития промышленности древесных материалов, а особенно разработка сухого 

‘метода производства древесно-волокнистых плит и отдание в эксплоатацию необходи- 

мых машин и оборудования. 

3. использования вторичного древесного сырья. 

Реализация этих задач требует разработки базы: 

а) генеральной перестройки промышленности элементарной обработки древесины, 

6) модернизации промышленности древесно-волокнистых плит и стружковых плит, 

а также целлюлозно-бумажной промышленности. 

Желаемым срокам окончания исследовательских работ считается 1975 год. Ответст- 

венной единицей за выполнение этих задач является Министерство Лесного Хозяйства 

И Деревообрабатывающей Промышленности. Из сотрудничающих учреждений, в первую 

очередь было названо Министерство Просвещения и Высшего Образования. 

Summary 

Until recently sawn wood played a dominant role in the world consumption of 

wood. Following to 1930 there was marked a dynamic development of cellulose and 

Paper industry as well as industry of fibre — and particle boards. In 1966 the value 

of production of these two industries amounted to 52.3% of the world value of wood 
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industry production. The coming century in wood technology will be the century of 

cellulose, paper, and boards made of wood. This state of affairs determines directions 

of the development of wood industry and research related with it. 

Progressive foresters indicating the necessity of connecting wood production 

in forest with its rational processing in industry were the pioneers of wood science in 

Poland. The present consumption of wood in Poland amounts to 20 millions of cu. m. 

per annum and in 2000 it will amount to 30 millions of cu. m. This demand cannot 

be met with sown timber. but there is a possibility of procurement of a great quantity 

of small wood suitable for processing into cellulose and board material. About 

7 millions of cu. m. of low quality wood and wood discards per annum provide an 

additional basis for these industries. Wood deficit in Poland may be to a considerable 

extent alleviated by scientific research and development of industry. The first step 

on this way was calling to being faculties of wood technology in Warsaw (1946) and 

in Poznan (1952). Until December 31, 1969 these faculties educated 2816 engineers 

of wood technology, granted 81 doctorial diploma and carried out 16 proceedings for 

assistant professor (docent) degree. Thus a permanent inflow of professional and 

scientific staff was assured. 

Immediately after the World War II there was opened in Łódź the Cellulose and 

Paper Institute which employs at present 190 workers, including 11 senior scientific 

workers. In 1952 the Ministry of Forestry called to being the Institute of Wood 

Technology in Poznań, employing now 181 persons, including 72 scientific workers. 

Apart from two institutes there were organized numerous specialistic research 

laboratories. Table 6 gives the review of scientific institutions in the field of wood 

science and technology, as well as the existing and planned status of the scientific 

staff. 

In 1961 there was formed the Committee of Wood Technology, Polish Academy 

of Sciences. Under present conditions the responsibility for the organization and 

development of wood science is vested on the Ministry of Education and Higher 

Schools (training of engineers and carrying out scientific research), on the Ministry 

of Forestry and Woodworking Industry (applied research and cooperation between 

science and practice) and on the Polish Academy of Sciences (initiating scientific 

research, international cooperation). 

As more important achievements attained during the past 25 years the following 

could be mentioned: 

1. standardization of methods of wood examination and the development of more 

than 100 standards on wood and wood products, 

2. scientific production in the sphere of wood conservation, especially results 

of studies concerning the protection of wood against the blue stain, 

3. studies aimed at the development of the Polish method of dry production 

of fibreboards, 

4. studies on the extension of raw-material resources for the cellulose industry, 

on improvements in technology and chemization of paper production. 

In the course of the 25 years there were published several hundreds of original 

scientific papers and first in Polish language original handbooks for universities 

from all fields of the science of wood and its technology. 

Highlights for the development of 5 years Plan of Scientific Research for years 

1971—1975 recommend the concentration of efforts on the problem of complex 

utilization of wood material in the industrial processing through: 

1) the complex utilization of low quality wood and wood discards, 
2) development of the industry of wood materials, and particularly the develo- 
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pment of the dry method of fibreboard production and starting the manufacturing of 
indispensable machines and equipment, 

3) utilization of secondary wood material. 

Realization of these tasks requires the development of the background of: 
a) general reconstruction of the industry of primary wood processing, 
b) modernization of fibre- and particle-board and cellulose — paper industry. 
The 1975 was determined as a desirable date for the completion of research 

work. Ministry of Forestry and Woodworking Industry was made responsible for the 
execution of these tasks. Among cooperating departments the Ministry of Education 
and High Schools was mentioned on the first place.


