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FRANCISZEK KRZYSIK 

Jakość drewna i wiek rębności w świetle 
badań rentgenowskich 

Качество древесины и возраст рубки в свете рентгеновских исследований 

Wood quality and cutting age in the light of X-ray examination 

pierwsze w Polsce rentgenowskie badania drewna zostały przeprowa- 
dzone w Zakładzie Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskie- 

go. Ich wynikiem było 6 prac opublikowanych w latach 1930—1937 przez 
prof. Ss Pieńkowskiego i jego współpracowników: L. Jurkie- 
wicza, Z Kuleszanke, C. Szwacka iB. Schmidt (1—6). 
Były to prace w dużym stopniu pionierskie. Ich wyniki są cytowane w roz- 
dziale dotyczącym submikroskopowej budowy drewna w podręczniku 
Kolilmanna „Technologie des Holzes” wydanym w 1936 r. i powtorzo- 
nym w rozszerzonej postaci w 1951 r. Prace te przyczyniły się w znacznym 
stopniu do ukierunkowania i uściślenia rentgenowskich metod badania 
drewna. 

Kontynuację nurtu zapoczątkowanego w okresie międzywojennym przez 
Pieńkowskiego stanowią prace prowadzone przez J. Koconia 
w Pracowni Fizyki Akademii Rolniczej w Warszawie. J. Kocoń opubli- 
kował w latach 1966—1970 dziewięć prac (/—15), które kierują dociekania 
szkoły Pieńkowskiego na tory praktycznych zastosowań w leśnictwie 
i drzewnictwie. Przesłankę wyjściową tych badań stanowiło założenie, że 
odporność drewna na działanie sił zewnętrznych i jego przydatność do za- 
stosowań wymagających materiału o wysokiej jakości zależą od budowy 
submikroskopowej, której wyrazem jest ukierunkowanie mikrofibry w ce- 
lulozowym szkielecie drewna. 

Przedmiot badań Koconia stanowiło drewno normalne i drewno 
reakcyjne gatunków iglastych i liściastych, pobierane z drzew o wieku od 
5 do 150 lat; materiał przeznaczony do badań pobierano z różnych wyso- 
kości pnia, z przyrdzeniowych, pośrednich i przyobwodowych warstw drew- 
na. Na podstawie analizy opublikowanych prac można wnioskować, że licz- 
ba wykonanych rentgenogramów sięga 2000. Zebrany w ten sposób materiał 
porównawczy stworzył podstawę do precyzowania wielokierunkowych, teo- 
retycznie ugruntowanych stwierdzeń i wniosków. 

Główne rodzaje orientacji mikrofibryl, to orientacja śrubowa (11, ryc. 
10), występująca w warstwach otaczających rdzeń, orientacja kątowa (11, 
ryc. 9) występująca w warstwach pośrednich oraz występująca na obwodzie 
pnia orientacja równoległa do osi włókna (11, ryc. T). Charakterystyczny 
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dla tej strefy wysoki stopień uporządkowania mikrofibryl decyduje o wy- 
bitnych cechach jakościowych drewna strefy zewnętrznej, ograniczonej 
przedziałem wieku od 50 do 150 lat i wyżej. 

W odziomkowej części pnia, między szyją korzeniową a przekrojem pnia 
na wysokości 1,5 m, przeważa śrubowa i kątowa orientacja mikrofibryl, co 
wpływa ujemnie na techniczne cechy drewna. Analogiczne zjawisko ma 
miejsce w napływach korzeniowych i innych zniekształceniach pnia. Naj- 
wyższy stopień orientacji wykazują warstwy drewna ze strefy obwodowej 
w dolnej części pnia, powyżej 1,5 m wysokości. SZELCKOŚĆ tej strefy zależy 
od wieku drzewa. 

W miarę posuwania się ku wierzchołkowi drzewa stopień uporządko- 
wania mikrofibryl zmniejsza się, ustępując miejsca orientacji kątowej i śru- 
bowej. 

Drewno reakcyjne, zwłaszcza drewno napięciowe, odgrywa w drzewach 
rolę czynnika powodującego zmianę kierunku wzrostu i stabilizujacego 
ustawienie pnia. Orientacja mikrofibryl wykazuje tu niski stopień uporząd- 
kowania, przeważa orientacja kątowa i spiralna. Następstwem tego są ujem- 
ne cechy jakościowe. Drewno reakcyjne stanowi dotkliwą wadę, której nie 
dopuszcza się w sortymentach drewna o wysokiej jakości. Wyjątek stanowi 
papierówka, zwłaszcza papierówka topolowa. Komórki drewna napięcio- 
wego zawierają więcej celulozy (wewnętrzna warstwa błony wtórnej zbu- 
dowana wyłącznie z celulozy) niż drewno normalne, dzięki czemu obecność 
drewna napięciowego w papierówce jest w przemyśle celulozowym oce- 
niana pozytywnie. 

Z, teoretycznych wniosków Koconia wynikają stwierdzenia o pod- 
stawowym znaczeniu dla praktyki leśnictwa i drzewnictwa. Wysoka ja- 
kość drewna zależy od wysokiego stopnia uporządkowania mikrofibryl. 
Obszary o wysokim stopniu uporządkowania są zgrupowane w obwodo- 
wych strefach drzew. Im wyższy wiek drzewa — w określonych dla danego 
gatunku granicach — tym większa szerokość strely obwodowej, wykazują- 
cej wysoki stopień uporządkowania krystalitów. Z punktu widzenia prze- 
mysłu tartacznego stosowana u nas 100-letnia kolej rębności zapewnia pro- 
dukcję drewna o przeciętnych lub niskich parametrach jakościowych. Chcąc 
produkować drewno nadające się do wytwarzania sortymentów i wyrobów 
doborowych, trzeba w wybranych drzewostanach, np. w doborowych drze- 
wostanach sosnowych na Mazurach (18), w Augustowskiem lub w Puszczy 
Białowieskiej oraz w drzewostanach świerkowych, w których występują 
drzewa o jakości rezonansowej (np. w nadl. Istebna i Rycerka) stosować 
wiek rębności zbliżony do 150 lat. 

Wyniki badań Koconia stanowią fundamentalne potwierdzenie po- 
stulatów Dziewanowskiego (16) i Gieruszyńskiego (17) 
przedstawionych na sesji naukowej PTL w Olsztynie, we wrześniu 1960 r.!, 
które na podstawie innych badań i odmiennych przesłanek wyjściowych 
uzasadniały celowość podwyższenia wieku rębności w doborowych drzewo- 
stanach sosnowych. Stanowią one również teoretyczne uzasadnienie 200-let- 
niego wieku rębności stosowanego w NRD w odniesieniu do dobrze uksztal- 
towanych dębów. Równocześnie potwierdzają one słuszność wypowiedzi 

starych mistrzów ciesielskich, zatrudnionych przy konserwacji zabytko- 
  

1 Sesja naukowa poświęcona zagadnieniom wieku rębności drzewostanów sosno- 

wych na Pojezierzu Mazurskim, 24 i 25 września 1960 г,
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_wych budynków drewnianych: „Dawniej drewno było inne”. Istotnie było 
inne, gdyż pochodziło z drzew o wysokim wieku i dużych wymiarach śred- 
nicy, dzięki czemu jego submikroskopowa struktura wykazywała wyższy 
niż obecnie stopień uporządkowania. 

Starania PTL o podwyższenie w wybranych drzewostanach wieku ręb- 
ności do 140 lat nie dały dotychczas zamierzonych wyników. W niektórycn 
wypadkach uzyskano podwyższenie wieku rębności do 120 lat; progu 140 lat 
nie zdołano dotychczas osiągnąć. 

Poza wnioskiem naczelnym, z materiałów Koconia można wysnuć 
szereg innych wniosków praktycznych. Np., że w produkcji instrumentów 
muzycznych lub innych wyrobów o specyficznych wymaganiach jakościo- 
wych nie należy stosować drewna pochodzącego z części pnia położonej 
między przekrojem odziomkowym a przekrojem położonym na wysokości 
1,5 m nad ziemią. 

Przeprowadzone w Polsce badania rentgenowskie przyczyniają się 
w dużym stopniu do wzbogacenia wiadomości z zakresu fizyki drewna. Ich 
wartość praktyczna polega na tym, że mogą one stanowić teoretyczne uza- 
sadnienie decyzji ustalających kierunki racjonalnego organizowania pro- 
dukcji leśnej. 
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Краткое содержание 

Рентгеновские исследования древесины были проведены впервые в Польше Пень- 

ковским и его сотрудниками на Кафедре Экспериментальной Физики Варшавского 

Университета. Результаты были опубликованы в 1930—1937 годах в трудах перечис- 

ленных в списке литературы (1—6). Эти труды расширили знания о субмикроскопиче- 

ской структуре древесины и усовершенствовали рентгеновские методы исследований. 

Продолжением исследований Пеньковского являются труды Коцоня проводимые 

систематически в Лаборатории Физики Сельскохозяйственной Академии в Варшаве. 
Коцонь опубликовал в 1966—1970 годах девять работ, заглавия которых перечислены 

в списке литературы (7—15). Предметом исследований была нормальная древесина, 

а также реакционная древесина хвойных и лиственных пород; образцы брались с де- 

ревьев в возрасте с 5 до 150 лет, на разной высоте ствола. Количество выполненных 

рентгенограмм насчитывает ок. 2000. 

В результате исследований констатировано, что слои древесины, охватывающие 

ядро носят спиральную ориентацию микрофибриллов. В слоях древесины, отдалённых 

от ядра преобладает угловая ориентация микрофибриллов. Во внешней зоне, охваты- 

вающей древесину вне 50-летнего слоя, микрофибриллы установлены приблизительно 

параллельно продольной оси трахеид и волокон древесины. Параллельная ориентация 

микрофибриллов характерна для древесины с исключительными качественными осо- 

бенностями. | 

Чем старше дерево, тем больше ширина зоны древесины с высокой степенью 

упорядоточения микрофибриллов, пригодной для производства сортиментов высшего 

качества. 

Из теоретических выводов Коцоня вытекают подтверждения с большим практи- 

ческим значением. С точки зрения лесопильной промышленности, насаждения выращи- 

ваемые в 100-летнем обороте рубок дают древесину среднего или. низкого качества. 

Чтобы производить древесину высокого качества нужно в выбранных, отборных со- 

сновых и еловых насаждениях применять очерёдность рубки приближённую к 150-лет- 

нему возрасту. 

Так сформулированные выводы подтверждаются результатами исследований Ге- 

рушиньского (17) и Дзевановского (16), которые опираясь на анализ текущего прироста 

и качественных результатов риспилки древесины, доказывали в 1960 г. целесообразность 

повышения возраста рубки в выбранных сосновых насаждениях мазурской области.



Summary 

First in Poland X-ray examinations of wood were carried out by Pieńkowski and 

his associates in the Section of Experimental Physics, University of Warsaw. Their 

results were published during years 1930—1957 in papers cited in references (1—6). 

These publications contributed to the broadening of knowledge about the subinicro- 

scopic wood structure and to the refinement of X-ray examination technique. 

The work by Kocon carried out regularly in the Laboratory of Physics, Agricul- 

tural University in Warsaw, presents continuation of Pienkowski’s research. Kocon 

during years of 1966—1970 published nine papers, titles of which are given in referen- 

ces (7—15). Study object provided regular and reaction wood of coniferous and decid- 

uous species taken from trees from 5 to 150 years old at various heights of stem. The 

number of X-ray photographs is ca 2000. | 
As a result of studies it was found that wood layers surrounding pith have spiral 

orientation of microfibrils. In wood layers distant from pith the angular orientation 

of microfibrils prevails. In the outer zone, including wood outside the 50th annual 

ring, microfibrils are arranged approximately parallely to the longitudinal axis of 

wood tracheids and fibres. Parallel orientation of microfibrils characterizes wood with 

outstanding quality features. The older age of tree, the greater width of wood zone 

with a high degree of microfibril arrangement useful for the production of prime 

quality assortments. 

Statements with great practical significance result from theoretical conclusions 

drawn by Kocon. From the saw-milling industry standpoint stands raised in 100 years 

long cutting rotation give wood with average or low quality. For the production of 

high quality wood one should use the rotation close to 150 years in selected, excellent 

pine and spruce stands. 

So formulated conclusions are confirmed by results of studies by Gieruszynski 

(17) and Dziewanowski (16), who based on the analysis of current increment and 

qualitative results of wood conversion, substantiated in 1960 the purposefullness of 

the increase in cutting age in selected pine stands in the Mazurian province. 
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