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Laszlo TOLVAJ, Robert NEMETH, Denes VARGA, Sandor MOLNAR1

COLOUR HOMOGENISATION OF BEECH WOOD
BY STEAM TREATMENT
In our study beech (Fagus silvatica L.) samples containing white and red heartwood were steamed to obtain colour homogenisation. Wide range of steaming
temperatures (80–120°C) was applied for wet (47%), semi-wet (28%) and dry
(8%) samples. All temperature values were effective in minimising the colour difference between white and red heartwood of beech. Below 100°C the colour
change was similar irrespective of the temperature value. Determinative part of
the colour change occurred during the first 12 hours of the process. It was found
that the optimum homogenisation time is 0.5–2 days depending on the applied
temperature value. The initial moisture content had no effect on the colour change
if it was above the fibre saturation point. The colour shift was less intensive in the
case of initially dry samples than in the case of wet samples. Colour
homogenisation of beech wood by steaming below 100°C is not recommended if
the timber is initially dry.
Keywords: beech, steaming, red heartwood, colour homogenisation, moisture
content
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Introduction
In practice steam treatment of wood to obtain colour change was started as early
as in the second half of the previous century. However, systematic research
on discovering of specific effects of steaming parameters has been carried out
for 10 years only. The most relevant publications concerning the steaming
behaviour of black locust (Robinia pseudoacacia) are as follows: Molnár [1998];
Tolvaj and Faix [1996]; Tolvaj et al. [2000]; Horváth [2000]; Horváth and Varga
[2000]. Horváth created an exponential function presenting the steaming
temperature and time dependence of the lightness change of black locust
[Horváth 2000]. Varga and van der Zee investigated some of the mechanical and
physical properties of two European and two tropical hardwood species. The
altering of these properties is caused by different steam treatments [Varga, van
der Zee 2008]. Colour variations of steamed cherry wood are discussed in Straze
and Gorisek [2008]. Black locust and beech timber are the wood species that are
steamed mostly. It is usually thought that steaming of beech is uncomplicated,
while steaming of black locust is difficult.
Beech is usually steamed to turn its white-grey initial colour into more
attractive reddish. These days the increasing red heartwood portion of beech
poses a great challenge to the timber industry. The identification of discoloration
by colour measurement is described by Hrcka [2008]. The reason for red heart
formation in logs is still only partly discovered. Recently published results
[Hofmann et al. 2004, 2008; Albert et al. 2003] have revealed that the increase
of pH value found at the border of red heartwood is indispensable for enzymatic
processes to take place. At these increased pH values both enzymes (peroxidase
and polyphenol-oxidase) responsible for oxidation of phenolic compounds are
very active. The sharp decrease in concentration as well as change of the composition of phenolic compounds can be found at the red heartwood border. The
chromophores of the red heartwood are formed in a narrow tissue range in front
of the colour border by hydrolysis and oxidative polymerisation of beech polyphenols.
A new promising colour modification method, which is a combination of
ultraviolet irradiation and thermal treatment, was also discovered. Mitsui and his
co-workers found that UV treatment before steaming amplifies the darkening
effect of steaming [Mitsui et al. 2001, 2004; Mitsui 2004].
The colour shift is related to alteration of conjugated double bound chemical
systems. These bounds can be found in lignin and in the extractives. Thus colour
changes in the tested temperature range originated mostly from alteration of the
extractives. Sundqvist and Morén [2002] found that not only the extractives but
also products of wood polymer degradation participate in formation of colour
during hydrothermal treatment. Flavonoids play a significant role in discolora-
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tion of wood [Németh 1997; Csonka-Rákosa 2005]. Melcerová et al. [1993]
found that the tannins in black locust participate in the condensation reaction
caused by hydrothermal treatment at 80 and 120°C.
The objective colour measurement helps the researchers to perform exact
and detailed investigation in the field of colour modification of wood. This
measurement method has been widely applied in wood research only recently
[Bekhta, Niemz 2003; Hapla, Militz 2004; Mitsui et al. 2001, 2004; Mitsui 2004;
Oltean et al. 2008; Tolvaj et al. 2000]. The objective colour coordinates allow
description of behaviour of different wood species during steam treatment.

Materials and methods
The dimensions of beech (Fagus silvatica L.) specimens used in our laboratory
experiments were 200 × 100 × 30 mm3 (long. × tang. × rad.) and 200 × 100 ×
× 50 mm3 (long. × tang. × rad.). Only samples without any wood defects were
used for tests. Red and light heartwood surfaces were prepared as well. The
treatment was carried out in a steam chest at 100% relative humidity in the temperature range of 80–120°C (98°C was applied instead of 100°C because it is the
highest temperature which do not need a pressure chamber.) Wood specimens
were placed in a large pot with distilled water for conditioning the air to maintain maximum relative humidity. The pots were heated in a drying chamber to
the indicated temperatures. The steaming process started with a six-hour heating
process. The temperature was regulated automatically around the set values with
a tolerance of ± 0.5°C. Specimens were removed after 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, and
6 days. The temperatures between 110 and 120°C were generated in an autoclave. Samples of three different initial moisture content values (wet samples:
EMC = 47%, semi-wet samples: EMC = 28% and dry samples: EMC = 8%)
were investigated. No conditioning phase was applied at the end of the process.
Samples were removed from the steaming chest right after the treatment finished
and stored in laboratory conditions.
Before colour measurements treated wood specimens were conditioned for
one month at a room temperature. Then the specimens were cut with a sharp
circular saw along the centre line parallel to the longer side. Colour of the newly
prepared planned surfaces was measured using a KONICA-MINOLTA 2600d
colorimeter. The reflection spectrum was determined in the 400–700 nm region.
L*, a*, b* colour coordinates were calculated in accordance with the CIELab
system based on D65 light source automatically. On each specimen the
measurements were conducted at 10 randomly chosen spots. Then the average
value was calculated for further analyses.
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Results and discussion
As described above samples of two different thicknesses (30 and 50 mm) were
examined. It was found that there is no difference in steaming behaviour of these
two types of samples.
The most intensive shift was experienced in the case of L* coordinate representing lightness. During the first 12 hours of steaming lightness decreased
rapidly. After this period lightness change was moderate or it remained constant.
The lightness of white heartwood decreased more rapidly than that of red heartwood (fig. 1). This phenomenon gives the possibility of colour homogenisation.

Fig. 1. Lightness change of white (a) and red (b) heartwood of beech (EMC = 47%)
Rys. 1. Zmiana współrzędnej jasności (L*) białej (a) i czerwonej (b) twardzieli drewna
bukowego w procesie jego parzenia (EMC = 47%)

Rys. 2. Zmiana współrzędnej jasności (L*) białej (W) i czerwonej (R) twardzieli drewna bukowego parowanego w różnych
temperaturach (EMC = 47%)

Fig. 2. Lightness change of white (W) and red (R) heartwood of beech at different temperatures (EMC = 47%)
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It can be stated that below 100°C the effect of temperature on lightness is not
significant. However lightness alteration above 100°C is more intensive. The
difference between the lightness decrease of white and red heartwood was
significant during the first 12 hours of steaming. After that time the trends
proved to be the same. It means that colour homogenisation takes about 12 hours
at any temperature. It is well visible in fig. 2 where the lightness changes of
white and red heartwood are presented together at different temperatures.
Differences are observed only in the trend of lightness decrease.

Fig. 3. Red colour change of white (a) and red (b) heartwood of beech (EMC =
= 47%)
Rys. 3. Zmiana czerwonej współrzędnej barwy (a*) w procesie parowania białej (a) i czerwonej (b) twardzieli drewna bukowego (EMC = 47%)
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The shift of red colour coordinate (a*) was opposite to that of lightness
(fig. 3). The curves of red colour have a maximum. The increase before the peak
was extremely intensive, while the decrease after that was moderate. With rising
temperature the peak values shifted towards shorter steaming time values. The
peak value was almost the same both in white and red heartwood. From the
viewpoint of red colour the optimum steaming time belongs to the highest peak
value. After that the steam partly leached out coloured chemical compounds

Fig. 4. Lightness change of white (a) and red (b) heartwood of beech at 80°C
depending on the initial moisture content
Rys. 4. Zmiana współrzędnej jasności (L*) białej (a) i czerwonej (b) twardzieli drewna
bukowego parowanych w temperaturze 80°C w zależności od początkowej wilgotności
próbek
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from the samples resulting in a decrease of a*. These times were longer below
100°C and shorter above 100°C than the times calculated according to lightnes
change. To get the most attractive red colour the preferred steaming times are 2
days at 80–90°C, 1 day at 98°C, and 0.5 day at 110–120°C. Application of these
treatment times also ensures colour homogenisation. To find out the effective
steaming times under industrial conditions further semi-industrial investigations
should be done.

Fig. 5. Red colour change of white (a) and red (b) heartwood of beech at 80°C
depending on the initial moisture content
Rys. 5. Zmiana czerwonej współrzędnej barwy (a*) białej (a) i czerwonej (b) twardzieli
drewna bukowego parowanych w temperaturze 80°C w zależności od początkowej wilgotności próbek
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The yellow colour hardly changed during the treatment process, only a slight
decrease was observed on the first day. This decrease was similar for white and
red heartwood. Therefore, it is assumed that the shift of yellow colour is not
significant from the viewpoint of colour homogenisation.
The effect of the initial wood moisture content was also examined. The
investigation of this parameter is important because there are many cases when
relatively long time passes after falling until the actual steaming process is

Fig. 6. Lightness change of white (a) and red (b) heartwood of beech at 110°C depending on the initial moisture content
Rys. 6. Zmiana współrzędnej jasności (L*) białej (a) i czerwonej (b) twardzieli drewna
bukowego parowanych w temperaturze 110°C w zależności od początkowej wilgotności
próbek
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performed. In these particular cases the sawn timber tends to dry quickly
depending on the wood species, thus semi-wet or even dry boards have to be
hydrothermally treated. To imitate the situation semi-wet (EMC = 28%) and dry
(EMC = 8%) samples were investigated as well. Results are shown in fig. 4–7
representing lightness and red colour change during steaming processes at 80
and 110°C. The figures confirm that colour changes of initially wet and semiwet samples are similar. The only difference can be seen in fig. 7 where the red

Fig. 7. Red colour change of white (a) and red (b) heartwood of beech at 110°C
depending on the initial moisture content
Rys. 7. Zmiana czerwonej współrzędnej barwy (a*) białej (a) i czerwonej (b) twardzieli
drewna bukowego parowanych w temperaturze 110°C w zależności od początkowej wilgotności próbek
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colour increase was faster in the case of wet samples than in the case of semiwet samples during the first 6 hours of treatment; however this difference seems
to disappear after 2–4 days of steaming.
Below 100°C the lightness change of initially dry samples was slower
than that of wet samples. It was found that white heartwood was more sensitive
to the initial moisture content value than red heartwood as it is well presented in
fig. 4–5. Above 100°C there was no significant difference among the examined
series.
Based on fig. 5 and 7 it is clear that red colour is more sensitive to the initial
moisture content. The increase of a* value was less intensive in the case of dry
samples and below 100°C the difference was visible in the whole examined time
interval. In timber industry beech samples are usually steamed below 100°C.
Unfortunately, these temperatures are not suitable for colour homogenisation if
the timber is initially dry. Above 100°C the increase of red colour of dry samples
did not stopped after one day but continued in the whole examined time scale, so
the a* coordinate was able to reach the red hue value of wet samples after 5 days
of steaming.

Conclusions
All steam treatments in the examined temperature range (80–120°C) are suitable
for homogenisation of the colour of white and red heartwood of beech assuming
that the timber is in wet or at least semi-wet state. Below 100°C the temperature
has no significant effect on the colour. Decisive part of the colour alteration occurred during the first 12 hours of treatment. Under laboratory conditions the
optimum duration of the homogenisation process is 0.5–2 days depending on the
applied temperature. Above fibre saturation point no relation was found between
the initial moisture content and colour change. The colour shift was slower in
initially dry samples than in wet samples. Colour homogenisation of beech wood
by steaming below 100°C is not recommended if the timber is initially dry.
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UJEDNOLICENIE BARWY DREWNA BUKOWEGO
POD WPŁYWEM PARY WODNEJ

Streszczenie
Badania, których celem była homogenizacja barwy drewna, obejmowały parzenie próbek
drewna bukowego (Fagus silvatica L.) z białą i czerwoną twardzielą. Zastosowano szeroki
zakres temperatur parzenia (80–120°C) dla próbek wilgotnych (47%), półsuchych (28%)
i suchych (8%).
Wszystkie stosowane temperatury skutecznie zmniejszały różnice barwy pomiędzy białą
i czerwoną twardzielą drewna bukowego. Po procesie parzenia w temperaturach poniżej
100°C zmiana barwy była na tym samym poziomie bez względu na zastosowaną temperaturę.
Znaczące zmiany barwy wystąpiły podczas pierwszych 12 godzin procesu parzenia.
Stwierdzono, że optymalnym czasem dla homogenizacji barwy jest okres od 0,5 do 2 dni
w zależności od zastosowanej temperatury. Początkowa wilgotność drewna nie ma wpływu
na zmiany barwy, jeśli jest ona powyżej punktu nasycenia włókien. W porównaniu
z próbkami wilgotnymi, przesunięcie barwy w określonym kierunku było mniej intensywne.
Jeśli drewno jest suche nie zaleca się homogenizacji barwy drewna bukowego poprzez
parowanie poniżej 100°C.
Słowa kluczowe: drewno bukowe, parowanie/parzenie, czerwona twardziel, homogenizacja
barwy, zawartość wilgoci

DREWNO – WOOD 2009, vol. 52, nr 181

Magdalena NOWACZYK-ORGANISTA 1

PROTECTION OF BIRCH AND WALNUT WOOD COLOUR
FROM THE EFFECT OF EXPOSURE TO LIGHT USING
ULTRA-FINE ZINC WHITE
The research was carried out using methods of accelerated ageing tests consisting
in exposure of birch and walnut wood surface to xenon lamp light. It was proved
that the use of ultra-fine zinc white in lacquer made it possible to obtain furniture
elements of high lightfastness.
Keywords: wood, nanoparticles of zinc oxide (ZnO), colour change, lightfastness

Introduction
Because of its decorative and functional qualities wood is commonly used in the
furniture industry. Finishing of its surface by lacquering brings out the pattern
and colour of wood, and at the same time it improves aesthetic and decorative
qualities. The colour of wood depends on chemical composition, age and origin
of the tree. Wood exposed to external factors such as, for instance, humidity,
temperature, biotic factors or light, undergoes ageing processes and as a result of
these processes it loses not only mechanical strength but also its aesthetic qualities [Kataoka et al. 2006; Dziurzyński et al. 1988; Fumiro et al. 1996].
In order to extend durability of furniture in use, wood is subjected to finishing, for example with clear lacquers. However, this process does not protect
wood against photochemical reactions of wood composites [Paprzycki et al.
1994]. One method of protection of wooden furniture colour durability is adding
UV radiation absorbers to lacquer composition. The existing agents which limit
colour change may be generally classified as organic absorbers, inorganic absorbers, and stabilizers of UV radiation. Depending on chemical structures and
types of substituents, organic absorbers change their properties; however the
maximum of UV light absorption is within the range of 280-350 nm. Traditionally used inorganic compounds demonstrate absorption of UV radiation and
Magdalena NOWACZYK-ORGANISTA, Wood Technology Institute, Poznań, Poland
e-mail: M_Nowaczyk@itd.poznan.pl
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visible light; however they cause partial coverage (matting) of the base surface.
Thanks to nanotechnology inorganic compounds may be so prepared that the
lacquer coating produced with the share of these compounds does not cover the
base and at the same time protects wood surface against ultraviolet light and part
of visible light.
In the field of improvement of resistance to atmospheric factors, including
light, such applications of nanomaterials as the following inorganic compounds
are mentioned: titanium oxides, zinc oxides, cerium oxides, and iron oxides
[Boehm 2005]. As UV absorbers, the nanoparticles of inorganic compounds are
especially important for these lacquer products, in which organic absorbers demonstrate a strong trend towards migration and sublimation which decreases
their effectiveness as regards light protectiveness [Knowles 2006]. Particles of
the size equal to half of the wave length of light getting to their surface have
the highest refraction coefficient. In the visible range the highest refraction
coefficient characterises particles of the size within the range of 200-385 nm,
and in the case of ultraviolet – particles whose size ranges from 140 to 200 nm.
In the case where the size of particles is smaller than half of the wave length the
substance will not effectively reflect the light [Główczyk-Zubek, Gabrylewicz
2001].
Own research of the author indicates that the use of the same light protective
agent, as an addition to lacquer, protects particular wood species to various
degrees as regards the effect of exposure to light. It also happens that a finished
surface instead of improving its lightfastness reduces it. A similar phenomenon,
i.e. improvement or reduction of lightfastness, was observed in the case of
wood subjected to extraction of secondary wood components [Nowaczyk et al.
2004].

Aim and scope of the research
The aim of the research was to determine the effect of modification of wood
(impregnation) and water-based lacquer with ultra-fine zinc white on colour
durability of birch and walnut veneer exposed to light.
The scope of the research encompassed determination of the influence of:
− wave length of light getting to the surface of birch and walnut wood on colour change,
− share of nanoparticles of zinc oxide added to lacquer on the reduction of
colour change of wood finished surface caused by light,
− wood impregnation with water dispersions of zinc oxide on colour change
caused by light.
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Test methodology
Materials used in the tests

Birch and walnut veneers were used in the tests. The wood species selection
criterion was different resistance to light of the wave length of 270–800 nm
(UV-VIS) and 400–800 nm (VIS). Table 1 presents characteristic of the veneers.
Table 1. Characteristic of the veneers
Tabela 1. Charakterystyka oklein
Wood species
Gatunek drewna

Characteristic of veneers
Charakterystyka oklein

Colour
coordinates*)

L

Współrzędne
barwy*)

Birch

Walnut

Brzoza

Orzech

83,43

54,09

a

4,9

7,2

b

15,5

13,1

6,2

5,6

0,6

0,6

Moisture content of wood
Wilgotność drewna

Veneer thickness [mm]
Grubość okleiny [mm]

*) Average value from 20 measurement points.
*) Wartość średnia z 20 punktów pomiarowych.

Table 2. Physical and chemical properties of the lacquer product
Tabela 2. Właściwości fizyko-chemiczne wyrobu lakierowego
Tested property

Unit

Lacquer

Badana właściwość

Jednostka

Lakier

Density
Gęstość

Content of film making substances
Zawartość ciał błonotwórczych

Viscosity in 23°C
Lepkość w 23°C

Gloss at 60°
Połysk przy 60°

Drying time in 70°C
Czas suszenia w 70°C

Diluent
Rozcieńczalnik

pH

3

g/cm

1,04

%

32

s

25–30

%

28–32

min

10–15

–

–

Water
Woda

8,1
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A lacquer characterised by high resistance to light was used so as to show
the influence of nanoparticles of ultra-fine zinc white on the improvement of
resistance to light of finished wood elements. The second criterion for lacquer
product selection was its low toxicity. Amongst products offered on the market
the above-mentioned requirement was fulfilled by water-based lacquer produced
on the base of acrylic dispersion by one of leading producers of lacquer
products. Physical and chemical properties of the lacquer are presented in
table 2, whilst properties of nanoparticles of zinc oxide (ZnO) are shown in
table 3.
Table 3. Physical and chemical properties of zinc oxide*)
Tabela 3. Właściwości fizyko-chemiczne tlenku cynku*)
Symbol of zinc oxide (ZnO)

Properties
Właściwości

Symbol tlenku cynku (ZnO)

Nano 20

Nano 40

Appearance

White water dispersion

Wygląd

Biała dyspersja wodna

Particle size [nm]
Rozmiar cząstki [nm]

Content of ZnO [%]
Zawartość ZnO [%]

Density [g/cm3]
Gęstość [g/cm3]

pH

Nano 60

20

40

60

40

40

50

1,59

1.59

1,72

7

7

7

*) Data from the producer.
*) Dane producenta.

Radiation filters

In order to determine the influence of electromagnetic wave length on wood
colour change during exposure to xenon lamp light of the wave length of
270–800 nm the surfaces of birch and walnut veneers were covered with optical
filters A–F. Fig. 1 presents characteristic of transmittance of xenon lamp light
through filters B–F. According to the data of the producer of the SUNTEST
apparatus, filter A (quartz glass) lets through the radiation of the wave length of
270–800 nm; however shape and dimensions of the filter made it impossible to
make transmittance spectrum.

Transmittance
ofof
radiation
TT
[%]
Permeability
radiation
[%]
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Przepuszczalność
promieniowania
T [%]
Przepuszczalność
promieniowania
T [%]
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Length of wave [nm]
Długość fali [nm]

Fig. 1. Transmittance of xenon lamp light through glass filters B–F (own research)
Rys. 1. Przepuszczalność światła lampy ksenonowej przez filtry szklane B–F (badania
własne)

Preparation of samples for testing
Modification – impregnation of wood with water dispersion containing
nanoparticles of zinc oxide

Veneer samples of the dimensions of (50 × 50 × 0.6) mm in the amount of around 20 g were placed in beakers of the volume of 600 ml. Then the samples
were poured over with 500 ml of a dispersion of commercial zinc oxide preparations (ZnO) dilute in distilled water in the following proportions: 2.5 : 97.5 ml
(Nano 20 and Nano 40 preparations) and 2:98 ml (Nano 60 preparation).
Impregnation of wood was conducted in vacuum drier (7 mbar) for 30 minutes.
After impregnation the samples were protected from the access of light and dried
in the temperature of 23 ±°C.
Lacquer coatings on quartz plates

220 g/m2 of 9 lacquer compositions was applied on the surface of quartz plates
of the dimensions of 30 × 50 ×3 mm. The applied systems were the following:
EM lacquer without ZnO, EM lacquer + 2%, 4% and 6% share of Nano 20,
Nano 40 and Nano 60 zinc oxide preparations. So prepared samples were dried
in the temperature of 23 ± 2 °C. The thicknesses of created coatings were within
the range of 69–71 µm. Characteristic of transmittance of light of the wave
length of 270–800 nm through the created lacquer coatings is presented in fig. 2.

Transmittance T [%] / Przepuszczalność T [%]
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Lacquer/Lakier EM
Lacquer/Lakier EM + 2%Nano 20
Lacquer/Lakier EM + 4%Nano 20
Lacquer/Lakier EM + 6%Nano 20
Lacquer/Lakier EM + 2%Nano 20
Lacquer/Lakier EM + 4%Nano 20
Lacquer/Lakier EM + 6%Nano 20
Lacquer/Lakier EM + 2%Nano 20
Lacquer/Lakier EM + 4%Nano 20
Lacquer/Lakier EM + 6%Nano 20

Length of wave [nm] / Długość fali [nm]

Fig. 2. Transmittance of radiation through lacquer coatings without and with
different shares of zinc white (3820, 3840 and 3860) on quartz plates
Rys. 2. Przepuszczalność promieniowania przez powłoki lakierowe bez udziału oraz
z różnym udziałem bieli cynkowej (3820, 3840 oraz 3860) na płytkach kwarcowych

The transmittance of radiation through lacquer systems containing ultra-fine
zinc white was determined using a UV VIS – Spekol 1500 spectrophotometer,
by AnalitykJena. Determinations of transmittance were recorded every 1 nm
for the wave range of 270–500 nm and every 5 nm for the wave length of
500–800 nm.
Lacquer coatings on natural veneers

10 samples of the dimensions of (90 × 500 × 12) mm were cut out from particleboards covered with birch veneer, and 10 samples of the dimensions of
(90 × 500 × 12) mm were cut out from particleboards covered with walnut
veneer. Then around 44 g/m2 of EM lacquer without ultra-fine zinc white (ZnO)
was applied on the samples using a sponge. On so prepared base one layer of
each of different lacquer-absorber compositions was applied using an aperture
applicator (aperture of 240 µm). In this way 10 variants of coatings on each of
the wood species were obtained. The thicknesses of particular finishing types are
presented in table 4.
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Table 4.Characteristic of the surface of tested furniture elements
Tabela 4.Charakterystyka powierzchni badanych elementów meblowych
Veneer type
Rodzaj
okleiny

1

Layers of lacquer coating

Thickness of lacquer coating [µm]

Warstwy powłoki lakierowej

Grubość pokrycia lakierowego [µm]

2
EM lacquer without ZnO
Lakier EM bez udziału ZnO

EM lacquer + 2% Nano 20
Lakier EM + 2% Nano 20

Brzoza

EM lacquer without ZnO

Birch

Lakier EM bez udziału ZnO

EM lacquer + 4% Nano 20
Lakier EM + 4% Nano 20

EM lacquer + 6% Nano 20
Lakier EM + 6% Nano 20

EM lacquer + 2% Nano 40
Lakier EM + 2% Nano 40

EM lacquer + 4% Nano 40
Lakier EM + 4% Nano 40

Lakier EM + 6% Nano 40
EM lacquer + 6% Nano 40

EM lacquer + 2% Nano 60
Lakier EM + 2% Nano 60

EM lacquer + 4% Nano 60
Lakier EM + 4% Nano 60

EM lacquer + 6% Nano 60
Lakier EM + 6% Nano 60

EM lacquer without ZnO
Lakier EM bez udziału ZnO

EM lacquer + 2% Nano 20
Lakier EM + 2% Nano 20

Orzech

EM lacquer without ZnO

Walnut

Lakier EM bez udziału ZnO

EM lacquer + 4% Nano 20
Lakier EM + 4% Nano 20

EM lacquer + 6% Nano 20
Lakier EM + 6% Nano 20

EM lacquer + 2% Nano 40
Lakier EM + 2% Nano 40

EM lacquer + 4% Nano 40
Lakier EM + 4% Nano 40

EM lacquer + 6% Nano 40
Lakier EM + 6% Nano 40

EM lacquer + 2% Nano 60
Lakier EM + 2% Nano 60

EM lacquer + 4% Nano 60
Lakier EM + 4% Nano 60

EM lacquer + 6% Nano 60
Lakier EM + 6% Nano 60

Average

Min.

Max.

56

57

56

55

58

57

54

58

56

56

61

58

73

75

74

72

77

74

74

76

75

75

79

77

76

80

78

74

77

75

61

64

62

67

70

68

65

68

66

62

67

65

58

62

61

57

65

61

67

72

69

70

74

72

63

68

65

64

67

65

Średnia

Thickness of lacquer coatings was determined using a QuintSonic PRO
ultrasound thickness gauge, by ElektroPhysik.
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Tests of surface resistance to light

Surface resistance to light was tested according to EN 15187:2005. Test duration, which is a measure of material resistance to light, was determined based on
the change of colour between light exposed and not light exposed part of the
sixth standard of the blue woollen fabric at 4 degree of grey scale contrast whose
numerical value in the LAB system is ∆E = 1.7 ± 0.3 [PN-EN 20105-A02:1996;
PN-EN ISO-105-J03:2000].
Irradiation was conducted in a SUNTEST CPS apparatus, by Heraeus,
equipped with a xenon lamp covered with quartz filter letting through light of
the wave length of 270–800 nm.
The colour of tested surfaces before and after irradiation was measured using
an ELREPHO 2000 spectrophotometer, and colour coordinates were recorded in
the CIE Lab system.
Colour change was calculated acc. to the following formula [PN-ISO 105B02:2006]:

∆E =

(∆L ) 2 + (∆a ) 2 + (∆b ) 2

(1)

where: ∆E – colour difference,
L – colour achromatic coordinate (lightness); L = 100 indicates
approximation of a given colour to white, and L = 0 to black,
a, b – colour chromatic coordinates; (+ a) indicates red colour, (– a)
indicates green colour, (+ b) indicates yellow colour, (– b)
indicates blue colour.
The measurement of colour coordinates L*, a*, b* of veneers before and
after irradiation was done in the same, accurately marked places (fig. 3).

Before irradiation

After irradiation

Przed naświetlaniem

Po naświetlaniu

Fig. 3. The method for measurement of veneer colour coordinates before and after
irradiation
Rys. 3. Sposób pomiaru współrzędnych barwy oklein przed i po naświetlaniu
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Test results
The impact of wave length of electromagnetic radiation getting to wood surface on
colour change (∆E) after irradiation

Colour change ∆E / Zmiana barwy ∆E

Fig. 4 and 5 present colour change (∆E) of surface of birch and walnut veneers
after 45 h of exposure to radiation of the wave length of 270-800 nm, 310–800
nm, 350–800 nm, 400–800 nm, 420–650 nm, and 450–800 nm (A–F filters –
fig. 2) .
The change of birch veneer colour is determined mainly by ultraviolet light.
∆E of surface exposed to light of the wave length of 270-800 nm and 310–800
nm was 14.83 and 10.31, respectively. Blocking of 270–350 nm radiation by
application of filter C (fig. 1) brought about rapid reduction of wood colour
change to the value of ∆E = 3.5. The change of birch surface colour caused by
visible light (400–800 nm) was relatively insignificant and, depending on
applied filters (D–F), ranged from 2.19 to 2.52.

Length of wave of electromagnetic getting to wood surface [nm]
Długość fali elektromagnetycznej padającej na powierzchnię drewna [nm]

Fig. 4. Colour change ∆E of birch veneer covered with filters A–F after 45 h of
exposure to light of the wave length of 270–800 nm
Rys. 4. Zmiana barwy ∆E okleiny brzozowej osłoniętej filtrami A–F po 45 h działania

światła o długości fal 270–800 nm
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Colour change ∆E
Zmiana barwy ∆E

In the case of walnut wood, it was observed that the range of ultraviolet light
and the range of visible light are responsible for photochemical reactions
accompanied by colour effects. The colour change caused by (UV-VIS) radiation 270–800 nm and 310–800 nm was 6.79 and 8.41. Unlike in the case of birch
wood, blocking of 270–350 nm radiation did not cause considerable reduction of
wood colour change. ∆E of walnut veneer exposed to light of the wave length of
350–800 nm (filter C) was 7.0. As a result of exposure to visible light VIS
(400–800 nm) the surface colour change was 5.24 (filter D) and 3.93 (filter F –
450–800 nm). An insignificant value of ∆E caused by radiation of the wave
length of 420–650 nm (filter E) may stem from either lower transmittance of this
light range to wood surface by filter E (fig. 1) or photochemical reactions
consisting in, for instance, disintegration of colour chromophore groups present
in wood.

Length of wave of electromagnetic getting to wood surface [nm]
Długość fali elektromagnetycznej padającej na powierzchnię drewna [nm]

Fig. 5. Colour change ∆E of walnut veneer covered with filters A–F after 45 h of
exposure to light of the wave length of 270–800 nm
Rys. 5. Zmiana barwy ∆E okleiny orzechowej osłoniętej filtrami A–F po 45 h działania

światła o długości fal 270–800 nm
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The influence of wood impregnation with water dispersion of nanoparticles of zinc
oxides on colour change caused by irradiation

Two processes resulted simultaneously from wood impregnation. The first one
was partial removal of components soluble in cold water. The second was introduction of nanoparticles of zinc oxide (ZnO) into wood structure. From fig. 6
and 7 it follows that leaching of extraction substances during wood impregnation
with distilled water only had the least impact on wood colour change. The change of birch colour was 1.06, whilst of walnut colour 2.12. Removal of extraction
substances and simultaneous introduction of zinc oxide nanoparticles of the size
of 20 nm, 40 nm, and 60 nm into wood caused much greater changes of wood
colour in comparison with not impregnated wood. Depending on the size of zinc
white nanoparticles introduced into wood, the change of birch colour ranged
from 3.27 to 4.87, whereas ∆E of walnut was in the range of 6.99–10.78. These
changes were caused mainly by the colour component “L” (tables 5–6). The
impregnation of wood resulted in lightening of wood surface which might
contributed to improvement of colour durability of modified wood compared to
not modified wood. The improvement of colour durability (smaller change
of ∆E after 45 h of exposure to light – fig. 8 and 9) was caused by the fact that
lightener wood surface reflected visible light to a greater extent. Therefore in the
case of walnut wood (sensitive to visible light) impregnation of wood resulted in
much better protective effect compared to birch wood. The change of colour of
walnut impregnated with zinc oxide was in the range of 4.22–4.95, whilst ∆E of
not impregnated wood was 7.52. In the case of birch veneer characterised by
much smaller sensitivity to VIS light the difference between ∆E values for
impregnated and not impregnated wood was around unity. In the case of both
veneers, it was observed that extraction of secondary wood components with
cold water had a negative impact.
Table 5. Change of colour coordinates of birch surface after impregnation
Tabela 5. Zmiana współrzędnych barwy powierzchni brzozowej po nasycaniu
Wood impregnation with

Change of colour coordinates L*,a* and b*
of birch wood after impregnation

Nasycanie drewna

Zmiana współrzędnych barwy L*,a*,b*
drewna brzozy po nasycaniu

Water

∆L

Nano 20

Nano 40

Nano 60

–0,47

–2,98

–4,48

–2,96

∆a

0,3

0,6

1,8

0,6

∆b

–0,9

–1,2

–0,6

–1,6

∆E

–1,06

3,27

4,87

3,42

Wodą
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Zmiana barwy ∆E

Colour change ∆E

Water / woda

4,87

3,42

Fig. 6. Colour change ∆E of birch veneer after impregnation with distilled water
and water dispersion of Nano 20, Nano 40, and Nano 60 preparations
Rys. 6. Zmiana barwy ∆E okleiny brzozowej po nasycaniu wodą destylowaną oraz wodną
dyspersją preparatów Nano 20, Nano 40 i Nano 60

Zmiana barwy ∆E

Colour change ∆E

Water / woda

10,78

6,99

Fig. 7. Colour change ∆E of walnut veneer after impregnation with distilled water
and water dispersion of Nano 20, Nano 40, and Nano 60 preparations
Rys. 7. Zmiana barwy ∆E okleiny orzechowej po nasycaniu wodą destylowaną oraz wodną
dyspersją preparatów Nano 20, Nano 40 i Nano 60
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Table 6. Change of colour coordinates of walnut surface after impregnation
Tabela 6. Zmiana współrzędnych barwy powierzchni orzechowej po nasycaniu
Wood impregnation with

Change of colour coordinates L*,a*,and b*
of walnut wood after impregnation

Nasycanie drewna

Zmiana współrzędnych barwy L*,a*,b*
drewna orzecha po nasycaniu

Water

∆L

Nano 20

Nano 40

Nano 60

–0,93

–6,96

–6,51

–10,26

∆a

–0,1

0,4

0,5

1,4

∆b

–1,9

3,2

2,5

3

∆E

2,12

6,07

6,99

10,78

Wodą

Colour change ∆E / Zmiana barwy ∆E

control / kontrolna
water / woda

Time of irradiation [h] / Czas naświetlania [h]

Fig. 8. Distribution of colour change (∆E) during irradiation with light of the wave
length of 270–800 nm of birch veneer impregnated with distilled water and water
dispersion of zinc whites of the particles’ size of 20 nm, 40 nm, and 60 nm
Rys. 8. Przebieg zmian barwy (∆E) w czasie naświetlania światłem o długości fal 270–800
nm okleiny brzozowej nasyconej wodą destylowaną oraz wodną dyspersją bieli cynkowych
o rozmiarach cząstek 20 nm, 40 nm oraz 60 nm
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Colour change ∆E / Zmiana barwy ∆E

control / kontrolna
water / woda

Time of irradiation [h] / Czas naświetlania [h]

Fig. 9. Distribution of colour change (∆E) during irradiation with light of the wave
length of 270–800 nm of walnut veneer impregnated with distilled water and water
dispersion of zinc whites of the particles’ size of 20 nm, 40 nm, and 60 nm
Rys. 9. Przebieg zmian barwy (∆E) w czasie naświetlania światłem o długości fal 270–800

nm okleiny orzechowej nasycaneej wodą destylowaną oraz wodną dyspersją bieli cynkowych o rozmiarach cząstek 20 nm, 40 nm oraz 60 nm

The influence of nanoparticles of zinc oxides in lacquer on colour durability
of finished wooden elements
Birch veneer

Fig. 10 and 11 present change of colour (∆E) of birch veneer finished with EM
lacquer without the addition of zinc white (oxide) and with different percentage
shares of ZnO nanoparticles of the particle size of 20 nm, 40 nm, and 60 nm,
caused by xenon lamp light of the wave length of 270–800 nm.
From fig. 10 and 11 it follows that the best effect of birch wood protection
against light was obtained for lacquer systems with a 4% share of zinc whites
(Nano 20, Nano 40, and Nano 60). The change of colour of these lacquer
systems during the whole exposure period (45 h) did not exceed the value
of ∆E ≤ 1.7 ± 0.3. These systems block UV radiation in the wave range of
270–380 nm (fig. 2). From a practical point of view, the lacquer coating with the
share of white of the smallest size of particles is the best system protecting
wood colour against the effect of exposure to light amongst these 3 variants of
finishing. At the same time this coating ensures the best exposition of wood
pattern (without the effect of matting).
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Time of irradiation – 45 h / Czas naświetlania – 45 h

Fig. 10. Colour change of birch veneer finished with EM lacquer without the share
and with different shares of Nano 20, Nano 40, and Nano 60 zinc whites after 45 h
of exposure to light of the wave length of 270–800 nm

Colour change ∆E / Zmiana barwy ∆E

Rys.10. Zmiana barwy okleiny brzozowej uszlachetnionej lakierem EM bez udziału oraz
z różnym udziałem bieli cynkowych Nano 20, Nano 40 oraz Nano 60, po 45 h naświetlania
światłem o długości fal 270–800 nm

Lacquer / Lakier EM + 4% Nano 20
Lacquer / Lakier EM + 4% Nano 40
Lacquer / Lakier EM + 4% Nano 60

Time of irradiation [h] / Czas naświetlania [h]

Fig. 11. Distribution of colour change (∆E) during irradiation with light of the wave
length of 270–800 nm of birch veneer finished with EM lacquer with a 4% share of
zinc whites of the particles’ size of 20 nm, 40 nm, and 60 nm
Rys. 11. Przebieg zmian barwy (∆E) w czasie naświetlania światłem o długości fal 270–800
nm okleiny brzozowej wykończonej lakierem EM z 4% udziałem bieli cynkowych o rozmiarach cząstek 20 nm, 40 nm oraz 60 nm
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Time of irradiation – 45 h / Czas naświetlania – 45 h

Fig. 12. Change of the lightness coordinate (∆L) of birch wood finished with EM
lacquer without the share and with different percentage shares of Nano 20, Nano
40, and Nano 60 zinc whites after 45 h of irradiation with light of the wave length of
270–800 nm
Rys.12. Zmiana współrzędnej jasności (∆L) drewna brzozy uszlachetnionego lakierem EM

Colour change ∆a / Zmiana barwy ∆a

bez udziału oraz z różnym procentowym udziałem bieli cynkowych Nano 20, Nano 40 oraz
Nano 60, po 45 h naświetlania światłem o długości fal 270–800 nm

Time of irradiation – 45 h / Czas naświetlania – 45 h

Fig. 13. Change of the chromatic coordinate (∆a) of birch wood finished with EM
lacquer without the share and with different percentage shares of Nano 20, Nano
40, and Nano 60 zinc whites after 45 h of irradiation with light of the wave length of
270–800 nm
Rys.13. Zmiana współrzędnej chromatycznej (∆a) drewna brzozy uszlachetnionego lakierem EM bez udziału oraz z różnym procentowym udziałem bieli cynkowych Nano 20,
Nano 40 oraz Nano 60, po 45 h naświetlania światłem o długości fal 270–800 nm
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Lacquer coatings with a 2% share of zinc whites protected wood colour
against the effect of irradiation to a small degree. The change of colour of wood
finished with EM lacquer without the addition of zinc white was 10.2, whilst ∆E
of wood protected with the lacquer with a 2% share of zinc whites used in the
tests was 8.3 (ZnO-Nano20), 8.2 (Nano 40), and 7.6 (Nano 60). The lack of
appropriate protection of wood colour against the effect of exposure to light
(∆E > 1.7 ± 0.3) stems from the fact that these coatings let through radiation of
the wave range of 280–370 nm (fig. 2) which causes photochemical reactions of
birch wood, which reactions bring about the greatest colour effects (fig. 4).

Time of irradiation – 45 h / Czas naświetlania – 45 h

Fig. 14. Change of the chromatic coordinate (∆b) of birch wood finished with EM
lacquer without the share and with different percentage shares of Nano 20, Nano
40, and Nano 60 zinc whites after 45 h of irradiation with light of the wave length of
270–800 nm
Rys.14. Zmiana współrzędnej chromatycznej (∆b) drewna brzozy uszlachetnionego lakierem EM bez udziału oraz z różnym procentowym udziałem bieli cynkowych Nano 20,
Nano 40 oraz Nano 60, po 45 h naświetlania światłem o długości fal 270–800 nm

The change of colour of birch finished with EM lacquer with a 6% share of
zinc whites is approximately 2 times greater in comparison with the change of
colour of wood finished with the lacquer with a 4% share of ZnO. The analysis
of colour coordinates “L”, “a” and “b” (fig. 12–14) indicates that the addition of
zinc whites at the amount of 6% to EM lacquer caused change in the direction of
changes of finished wood surface colour components. As a result of exposure to
UV-VIS (270–800 nm) radiation wood surface became darker (–∆L), more red
(+∆a), and more yellow (+ ∆b). Limitation of the influence of UV radiation by
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adding 2% of ZnO to EM lacquer caused reduction of coordinate “b” changes,
whereas blocking of UV radiation (270–380 nm) by using a 6% share of ZnO
caused the situation, where, as a result of irradiation, birch surface became
lighter (∆L), les red and less yellow. It may mean that UV light causes photochemical reactions in birch wood during which colour chromophore systems are
created, whereas visible light is responsible for disintegration of chromophore
systems present in wood. An appropriately selected share of the absorber allow
establishment of such a wood-lacquer-absorber system, in which changes of
wood colour caused by UV and VIS radiation are balanced, i.e. change of colour
of the whole system will not exceed the assumed value of ∆E = 1.7 ± 0.3.
Walnut veneer

Colour change ∆E / Zmiana barwy ∆E

Fig. 15 presents the change of colour (∆E) of walnut veneer finished with EM
lacquer without an addition of zinc white and with different percentage shares of
zinc white. The change was caused by xenon lamp light of the wave length of
270–800 nm.

Time of irradiation – 45 h / Czas naświetlania – 45 h

Fig. 15. Colour change of walnut veneer finished with EM lacquer without the
share and with different shares of Nanobyk 3820, Nanobyk 3840, and Nanobyk
3860 zinc whites after 45 h of irradiation with light of the wave length of 270–800
nm
Rys. 15. Zmiana barwy okleiny orzechowej uszlachetnionej lakierem EM bez udziału oraz
z różnym udziałem bieli cynkowych Nanobyk 3820, Nanobyk 3840 oraz Nanobyk 3860, po
45 h naświetlania światłem o długości fal 270–800 nm
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Time of irradiation – 45 h / Czas naświetlania – 45 h

Fig. 16. Change of the lightness coordinate (∆L) of walnut wood finished with EM
lacquer without the share and with different percentage shares of Nano 20, Nano
40, and Nano 60 zinc whites after 45 h of irradiation with light of the wave length of
270–800 nm
Rys.16. Zmiana współrzędnej jasności (∆L) drewna orzecha uszlachetnionego lakierem

Colour change ∆a / Zmiana barwy ∆a

EM bez udziału oraz z różnym procentowym udziałem bieli cynkowych Nano 20, Nano 40
oraz Nano 60, po 45 h naświetlania światłem o długości fal 270–800 nm

Time of irradiation – 45 h / Czas naświetlania – 45 h

Fig. 17. Change of the chromatic coordinate (∆a) of walnut wood finished with EM
lacquer without the share and with different percentage shares of Nano 20, Nano
40, and Nano 60 zinc whites after 45 h of irradiation with light of the wave length of
270–800 nm
Rys.17. Zmiana współrzędnej chromatycznej (∆a) drewna orzecha uszlachetnionego lakierem EM bez udziału oraz z różnym procentowym udziałem bieli cynkowych Nano 20,
Nano 40 oraz Nano 60, po 45 h naświetlania światłem o długości fal 270–800 nm
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Colour change ∆b / Zmiana barwy ∆b

The change of the colour of walnut veneer surface finished with EM lacquer
decreases as the share of zinc white increases. However, none of the applied
systems, differing by size and percentage share of zinc white in lacquer, sufficiently protected wood colour against the effect of exposure to light
(∆E > 1,7 ± 0,3).
The analysis of the changes of coordinates L*, a*, b* (fig. 16 –18) of walnut
indicates that, unlike in the case of birch veneer, all colour coordinates changed
in the same direction, independently of the wave length of light getting to the
base – wood.

Time of irradiation – 45 h / Czas naświetlania – 45 h

Fig. 18. Change of the chromatic coordinate (∆b) of walnut wood finished with EM
lacquer without the share and with different percentage shares of Nano 20, Nano
40, and Nano 60 zinc whites after 45 h of irradiation with light of the wave length of
270–800 nm
Rys.18. Zmiana współrzędnej chromatycznej (∆b) drewna orzecha uszlachetnionego lakierem EM bez udziału oraz z różnym procentowym udziałem bieli cynkowych Nano 20, Nano
40 oraz Nano 60, po 45 h naświetlania światłem o długości fal 270–800 nm

As a result of exposure to light the surface of walnut finished with various
systems of lacquer coatings became lighter (∆L), more yellow (+ ∆b), and less
red (+ ∆a). The changes of chromatic coordinate “a” were very small (below
unity), which was the reason for eliminating them from further analysis of test
results. None of the lacquer systems reduced changes of the lightness coordinate,
whereas the value of ∆b decreased as the percentage share of zinc white in
lacquer increased.
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Conclusions
On the basis of conducted research it may be stated that:
1. The change of birch wood colour is caused mainly by ultra-violet light
(UV), whereas the change of walnut wood colour is caused by UV light
and visible light (VIS).
2. Modification of wood, consisting in introduction of zinc oxide nanoparticles into the structure of wood, may constitute an initial process of protection of wood against the effect of irradiation.
3. An appropriately selected share of zinc white in lacquer allows obtaining
of stable in time protection of wood colour from the effect of irradiation.
In the case of birch wood such system is constituted by acrylic lacquer
EM with a 4% share of zinc white whose particles’ size is 20 nm.
4. None of the applied lacquer systems, differing by the particle size and
share of zinc whites, protected walnut wood from the effect of exposure
to light. Such situation was caused by the lack of effective protection
of wood components responsible for changes of the lightness coordinate
∆L.
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OCHRONA BARWY DREWNA BRZOZY I ORZECHA
PRZED DZIAŁANIEM ŚWIATŁA ZA POMOCĄ
MIKROTONIZOWANEJ BIELI CYNKOWEJ

Streszczenie
W celu wyeksponowania walorów estetycznych oraz użytkowych, drewno poddaje się
uszlachetnianiu na przykład za pomocą lakierów transparentnych. Proces ten jednakże nie
zabezpiecza przed fotochemicznymi reakcjami składników drewna. Wśród zastosowań
nanomateriałów z zakresu poprawy odporności na działanie warunków atmosferycznych,
w tym również światła, wymieniane są związki nieorganiczne, obejmujące między innymi
takie związki jak tlenki cynku, tytanu, ceru oraz żelaza.
Celem badań było określenie wpływu nanocząstek bieli cynkowej na poprawę trwałości
barwy okleiny brzozowej oraz orzechowej eksponowanych na działanie światła. Zakres
badań obejmował ustalenie wpływu nasycania drewna wodną dyspersją tlenku cynku (ZnO)
oraz zabezpieczania drewna za pomocą lakieru wodorozcieńczalnego z dodatkiem tlenku
cynku na zmianę barwy pod wpływem światła. W pracy zastosowano handlowe preparaty
bieli cynkowych w postaci wodnych dyspersji, charakteryzujących różną wielkością cząstek
(20 nm, 40 nm oraz 60 nm). Badania prowadzono metodą przyśpieszonych testów starzeniowych, polegających na naświetlaniu powierzchni drewna światłem lampy ksenonowej o
długości fal 270–800 nm, imitującej światło słoneczne w warunkach zewnętrznych.
Na postawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zmiana barwy nieuszlachetnionej
okleiny brzozowej w głównej mierze determinowana jest działaniem światła ultrafioletowego, natomiast na zmianę barwy drewna orzecha wpływa zarówno światło ultrafioletowe
(UV), jak również światło widzialne (VIS). Najlepszy efekt ochrony barwy drewna brzozy
przed działaniem światła uzyskano dla układów lakierowych z 4% udziałem bieli cynkowych
(Nano 20, Nano 40, Nano 60), w których w całym czasie naświetlania (45h) zmiana barwy
nie przekroczyła wartości ∆E ≤ 1,7 ± 0,3. Były to układy odcinające promieniowanie UV
w zakresie fal 270–380 nm. Powłoki lakierowe z 2% oraz 6% udziałem bieli cynkowych nie
zabezpieczyły barwy brzozy przed działaniem światła.

Protection of birch and walnut wood colour from the effect of exposure to light ...

41

W przypadku drewna orzecha, żaden z zastosowanych układów: drewno-lakier-absorber
nie zabezpieczył barwy drewna w zamierzonym stopniu. W miarę wzrostu procentowego
udziału bieli cynkowej stwierdzono istotne ograniczenie zmiany współrzędnej chromatycznej
„b”. Nieznaczna poprawa zmiany wartości współrzędnej ∆L wskazuje, że w celu poprawy
odporności drewna orzecha na działanie światła, należy rozważyć zastosowanie innych
związków absorbujących promieniowanie UV-VIS.
Słowa kluczowe: drewno, nanocząstki tlenku cynku (ZnO), zmiana barwy, odporność na
światło
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PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES
AND RESISTANCE TO FUNGI OF SCOTS PINE
AND BIRCH WOOD MODIFIED THERMALLY
AND USING NATURAL OIL
Thermal modification and impregnation with natural oils may improve functional
properties of wood. However, to a great extent changes in wood properties
depend on the conditions of thermal modification process and on the impregnation method and type and amount of the oil used. The Wood Technology Institute
in Poznan conducted research on thermal modification of wood which joined thermal modification and introduction of natural oils into wood. The aim of the research was to identify properties of Scots pine and birch wood subjected to such
modification. This paper presents results of determinations of the effect of thermal
and thermo-oil treatment of wood on its strength, equilibrium moisture content,
and resistance to fungi. It was observed that some functional properties of wood
improved and resistance to Basidiomycotina fungi increased, even after the wood
was subjected to accelerated ageing by evaporation or leaching with water.
Keywords: wood, thermal modification, natural oil, strength, hygroscopicity,
resistance to fungi

Introduction
The dynamic development, in terms of quantity and quality, of the production of
materials which may substitute for wood causes the situation, where wood has
been squeezed out from its traditional applications. One of the crucial factors
discouraging designers and investors to treat wood as a whole building material
consists in disadvantages of wood resulting from its affinity to water, and espeAndrzej FOJUTOWSKI, Wood Technology Institute, Poznań, Poland
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cially, its unsatisfactory dimension and shape stability in humid conditions as
well as its low resistance to biotic factors, especially to fungi. Stability of dimensions and shape in humid conditions has an essential influence on the performance of constructions made of wood and wood-based panels, when during their
service life they are exposed to changing humidity. An increased moisture content of wood in many functional classes [PN-EN 335-1; PN-EN335-2; Ważny
2003, 2004] also exposes wood to fungi action. If wood is to be used in higher
humidity conditions, then it is recommended to use wood species of higher natural stability and resistance. However, wood of such properties is less available
and more expensive, and most of the European commercially important wood
species are classified as low resistant to biotic factors [PN-EN 350-2]. Strength,
hydrophobicity, dimension stability and resistance to destroying atmospheric and
biological factors may be increased by modification of wood using, for instance,
synthetic resins and chemical agents of the properties of biocides, mainly against
fungi and insects [Kollmann 1936; Militz 2002; Fojutowski 2001, 2002; PN-EN
152-1; PN-EN 599-1; Ważny 2003]. However, resins and biocides are not neutral to the environment, despite the effort to make them environmentally
friendly, low volatile, easily penetrating into wood and fixing in it. These substances may also constitute a difficulty in secondary use of wood, i.e. in wood
recycling. A permanent trend in research concentrates on the search for better,
safe to humans and to the environment, solutions for improvement of natural
wood properties without limiting the possibilities of wood recycling after its
service life is finished. The researchers look for solutions alternative to the use
of biocides, for example for methods such as modification of wood by physical
methods using natural, pro-ecological agents stabilising wood structure and impeding creation of such conditions in wood which would enable growth of fungi
and insects. Thermally modified wood is an interesting proposal which was signalled already in 1930s but has been intensively developed only recently, including launching of industrial production. According to data found in the literature,
such wood demonstrates advantageous functional properties like lower hygroscopicity, dimension stability higher than normal wood, and it is also characterised by better resistance to wood attacking fungi and better durability [Kollman
1936; Militz 2002; Mazela et al. 2004; Rep et al. 2004; Schwarze, Spycher 2005;
Skyba et al. 2008; Welzbacher et al. 2006; Zaman et al. 2000]. Thermally modified wood is produced in Austria, Germany, Norway, Finland, Sweden etc., and
in Poland as well [Noskowiak, Jabłoński 2007; Krawczyk 2007]. However, to
a great extent, changes in wood depend on the conditions of thermal modification process. The Wood Science and Application Department of the Wood
Technology Institute in Poznan has conducted its own research on wood thermal
modification which joins heat treatment and introduction of natural oils into
wood. In this way, the researchers in the Department aim to obtain wood of better physical and mechanical properties and of durability better than in the case of
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natural wood [Noskowiak, Jabłoński 2007]. Thermal modification together with
impregnation of wood with oils may broaden possibilities of practical use of
wood characterised by insufficient (without modification) quality and durability.
Competitiveness of such wood in relation to wood species of better natural properties or in comparison with other non-wood building materials (ceramics, glass,
aluminium, synthetic materials etc.) may increase. It may be expected that such
modification of wood would make it possible to point new lines and ways of
application of this valuable, ecological, and renewable raw material.

Aim and scope of the research
The aim of the research was to identify strength, equilibrium moisture content
and resistance to decaying fungi of Scots pine sapwood and birch wood which
was thermally modified and thermally modified plus impregnated with natural
oil. The object of the research was Scots pine and birch wood (natural, thermally
and thermo-oil modified) at the quadrant technical scale tested in the Wood Science and Application Department of the Wood Technology Institute in Poznan
[Noskowiak, Jabłoński 2007]. Tests of physical and mechanical properties of
wood encompassed determinations of wood density, bending strength and impact bending strength, compression strength, and wood equilibrium moisture
content as well. Mycological tests included laboratorial identification of the effect of pure cultures of Basidiomycotina fungi species on tested wood. In natural
wood Basidiomycotina fungi cause the most serious changes in the form of
brown and white rot.

Materials and test methods
Materials
The tested material was in the form of planed little beams with sharp edges. The
little beams were made of Scots pine sapwood (Pinus sylvestris L.) and birch
(Betula verrucosa Ehrh.) and had the dimensions of 30 (thickness) × 80 × 950 mm.
The impregnation of wood was carried out using industrially produced technical
linseed oil of the density of 0.940 g/cm3 containing 75% of the following acids:
linoleic (C18H32O2) and linolenic (C18H30O2).
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Thermal modification and thermo-oil modification of wood
The modification of wood was conducted in the Wood Science and Application
Department of the Wood Technology Institute at the test station with kiln drier
and impregnation basin for impregnation of wood with linseed oil directly after
thermally
modified wood,

thermo-oil
modified wood,

drewno
termomodyfikowane

evaporation, cooling,
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Fig. 1. Pictorial diagram of carried out termomodification and thermo-oil modification of wood
Rys. 1. Poglądowy schemat przeprowadzonej termomodyfikacji i termo-olejowej modyfikacji drewna
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temperature [°C], temperatura [°C]

heating [Noskowiak, Jabłoński 2007]. The wood modification diagram is presented in fig. 1. Thermal modification, to which 63 little beams of each wood
species were subjected, was conducted at the nominal temperature of 195°C
which was reached inside the wood after four hours and maintained (with the
maximum of 203oC) during the actual thermal modification process for the following three hours. Then the wood was subjected to evaporation and gently
cooled within 2.5 hours to 140°C. After that, individual little beams were quickly
weighted and measured and immediately immersed in linseed oil (20oC) for 14
hours. 18 little beams of Scots pine and 18 little beams of birch were impregnated. Thermal modification of the rest of the little beams was continued by
introduction of steam and cooling down of the wood to the temperature of 12°C
within 12 h. After that, thermally modified Scots pine and birch wood was taken
out of the kiln drier. The oil was removed from the surface of the little beams of
thermo-oil modified wood after they were taken out of the oil. The course of
temperature changes inside the wood during thermal modification process is
presented in fig. 2. Before the following tests all little beams were conditioned in
normal conditions (20°C/65%) until the state of equilibrium moisture content
was reached.

Scots pine, sosna
Birch wood, brzoza

time of thermomodification [min], czas termomodyfikacji [min]

Fig. 2. Temperature of wood thermomodification (measurement inside thermomodified little beams of wood)
Rys. 2. Temperatura termomodyfikacji drewna (pomiar wewnątrz termomodyfikowanych
beleczek drewna)
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Methods for testing physical and mechanical properties
In tests of physical and mechanical properties 9 little beams of each of the following six categories were used: made of thermally modified, thermally modified and oil impregnated, and not modified (natural, control) Scots pine wood,
and made of thermally modified, thermally modified and oil impregnated, and
not modified (natural, control) birch wood. The little beams were selected so as
they represented the whole range of density of wood used in the tests. The selected little beams were planned on all longitudinal surfaces and cut into slats of
the section of 20 × 20 mm which then were cut into samples 300 mm long. In
this way 9 test samples were obtained from each little beam. After further cutting to the dimensions required by particular standards the samples were used for
determination of respective physical and mechanical properties.
Chosen physical and mechanical properties of wood before and after thermal
modification were determined by measuring, acc. to standardised methods, the
following features:
a) equilibrium moisture content of samples, conditioned to a constant mass, in
normal conditions (20ºC/65%), by oven-dry method [PN-EN 13183-1:2004],
b) density, by stereometric method [PN-77/D-04101],
c) bending strength and modulus of elasticity at three-point bending
[PN-77/D-04103 and PN-63/D-04117],
d) parallel to grain compression strength [ PN-79/D-04102],
e) impact bending strength [PN-79/D-04104].
Method for testing wood resistance to Basidiomycotina fungi
For mycological tests of Scots pine sapwood the following material was taken:
a medium density little beam of natural and thermally modified wood, and three
little beams of various retention of linseed oil: 32 kg/m3 (minimum), 128 kg/m3
(medium), 223 kg/m3 (maximum) from thermally modified and linseed oil impregnated Scots pine wood. In the case of birch wood the situation was similar
and the following material was taken: one little beam of natural and thermally
modified wood, and three beams of the following retentions: 76 kg/m3,
189 kg/m3, and 328 kg/m3. The wood was planed on all sides to the thickness of
25 mm, cut into slats of the width of 15 mm. These slats were cut transversely to
grain into samples of the length of 50 mm. In this way, samples of the dimensions of 15 × 25 × 50 mm for testing of wood resistance to Basidiomycotina
fungi were obtained. For comparative purposes and as a control material samples
of the same as the above-mentioned dimensions were prepared from natural and
not subjected to any property modifying treatment Scots pine sapwood and birch
wood.
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Tests were conducted in the temperature of 22±1oC and relative humidity of
70 ± 5%, i.e. in optimum conditions for the processes of decay of lignocellulosic
substance by Basidiomycotina fungi.
The tests based on a method which is an adaptation of agar-block method for
determination of toxic values (fungicidal values) [PN-EN 113]. For 16 weeks
samples were exposed to pure culture of Coniophora puteana (Schum. ex Fr.)
Karst. (BAM Ebw.15) fungus which causes brown rot of wood – in the case of
Scots pine wood testing, or Trametes versicolor (Linnaeus ex Fries) Pilat (CTB
863 A) fungus causing white rot of wood – in the case of birch wood testing.
Coniophora puteana fungus is a fungus characteristic of softwood decay, and
Trametes versicolor fungus attacks hardwood. The properties of control wood
were in accordance with the requirements of [PN-EN 113] standard. Samples of
this wood were used as control ones and as samples for verification of decay
activity of used strains of fungi (6 samples for each purpose). The strains of
fungi came from the collection of the Wood Technology Institute in Poznan. In
each variant 6 check wood samples (kept on a sterile culture medium in the same
conditions as samples exposed to fungi) were used to calculate corrective coefficients (changes in mass caused by other factors than fungi). According to PNEN 113, ten samples of each variant were exposed to fungi. One sample of
tested wood and one sample of control wood were placed in one Kolle flask for
testing thermally modified wood (also modified with oils). For testing of check
and control of activity, two check samples or two samples for activity control
were placed in one Kolle flask.
Before exposure to fungi samples were sterilised with steam in an autoclave
(20 min, 121oC). Check samples were sterilised in autoclave in the same way as
tested samples, i.e. samples exposed to fungi.
Tests of resistance to Basidiomycotina fungi were conducted on wood samples which had not been subjected to additional ageing procedures and which
were subjected to ageing by evaporation before they were exposed to fungi [PNEN 73], i.e. a 12-week action of air of the temperature of 40 ± 2oC and flow
velocity of 1 ± 0.1m/s in an aerodynamic tunnel – the process was conducted by
the Building Research Institute, or ageing by leaching with water [PN-EN 84],
i.e. full impregnation of samples with distilled water and keeping of the samples
under distilled water of the temperature of 20 ± 2oC at the proportion of around 5
volumes of water to one volume of wood, during 14 days, within which period
the water was exchanged nine times. The wood mass loss caused by Basidiomycotina fungi was the criterion for resistance to decay. The assessment of wood
resistance to Basidiomycotina fungi was made according to the recommendations of a standard concerning classification of natural durability of wood [PNEN 350-1], by calculating the ratio (x = Ut/Uk) of average corrected mass loss of
modified or thermo-oil modified wood samples (Ut) to average mass loss of
control samples (Uk), assuming the following assessments: durability class
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(KT) 1, x < 0.15 – very durable; KT 2, 0.15 < x≤ 0.30 – durable; KT 3,
0.30 < x ≤ 0.60 – moderately durable; KT 4, 0.60 < x ≤ 0.90 – slightly durable;
KT 5, x > 0.90 – not durable.

Test results and their presentation
Physical and mechanical properties
The results of determinations are presented in fig. 3 and 4 and in table 1. The
obtained data indicates that thermal modification of wood resulted in a decrease
in wood density by around 8%, whereas thermo-oil modification of wood
brought about an increase in wood density by around 18%. Thermal and thermooil modification of wood resulted in a decrease in bending strength of Scots pine
sapwood to the level of approx. 90 % of the value characterising natural wood,
and in the case of birch wood, to the level of 73% (thermal modification) and
84% (thermo-oil modification) of the value characterising natural wood. The
impact bending strength of wood decreased as well. For the Scots pine wood the
strength of modified wood was around 92% of the value characterising natural
wood, and for birch wood 72–75% of the strength characterising natural wood.
The modulus of elasticity at bending and compression strength of modified Scots
pine sapwood and birch wood increased in comparison to natural wood.
A greater increase was observed for birch wood than for Scots pine wood. The
modulus of elasticity at bending for birch wood rose to 144% – thermal modification, 159% – thermo-oil modification, and for Scots pine wood to 117% and
123%, respectively. The parallel to grain compression strength of birch wood
increased to 132% – thermal modification, 145% – thermo-oil modification, and
of Scots pine wood to 117% and 118%, respectively.
As a result of modification the equilibrium moisture content of Scots pine
and birch wood decreased very distinctly, which evidences high hydrophobation
of wood (table 1).
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Fig. 3. Physical and mechanical properties of modified Scots pine sapwood
Rys. 3. Właściwości fizyczno-mechaniczne modyfikowanego drewna sosny-biel
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Fig. 4. Physical and mechanical properties of modified birch wood
Rys. 4. Właściwości fizyczno-mechaniczne modyfikowanego drewna brzozy
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Table 1. Equilibrium moisture content of Scots pine sapwood and birch wood at
standard conditions: 20oC, 65% RH
Tabela 1. Wilgotność równowagowa drewna bielu sosny i brzozy w warunkach klimatu
normalnego: 20oC, 65% wilgotności względnej
Tested property
Badana właściwość

Statistical
measures
Miary statystyczne

Modification

Before modification
Przed modyfikacją

Modyfikacja
T

TO

Moisture content
of Scots
pine samples
[%]

xśr
xmin
xmax

11,70
10,93
12,96

5,37
3,73
6,39

4,31
2,65
7,36

Wilgotność próbek
sosnowych [%]

s

0,66

0,66

1,32

Moisture content
of birch
wood samples
[%]

xśr
xmin
xmax

12,30
11,89
12,68

4,18
3,61
4,46

3,07
1,90
6,38

Wilgotność próbek
brzozowych [%]

s

0,28

0,26

1,04

Notes: T – Thermomodification, TO – Thermo-oil modification; values: xśr – mean, xmin –
minimum, xmax –maximum, s – standard deviation.
Objaśnienia: T – Termomodyfikacja, TO – Termo-olejowa modyfikacja; wartości: xśr –średnia, xmin –
minimalna, xmax –maksymalna, s – odchylenie standardowe.

Wood resistance to Basidiomycotina fungi
The results of determination are presented in tables 2–5. The decay activity of
Coniophora puteana fungus was high, which is evidenced by mass losses in the
order of 30%, whilst 20% is required. On the other hand, the decay activity of
Trametes versicolor fungus was relatively low and equalled around 12% in
comparison with 15% required from the fungus by EN 113 for Scots pine and
20% required for beech. The obtained data indicates that Basidiomycotina fungi
caused less mass losses in the case of thermally modified Scots pine sapwood
and birch wood and thermally modified and linseed oil impregnated Scots pine
sapwood and birch wood, than in the case of control wood. Thermal modification alone resulted in the least increase in the resistance of Scots pine sapwood.
Samples of this wood were decayed in 12 to 16%, whilst in thermo-oil modified
Scots pine sapwood mass losses ranged from 2.0 to 6.3%, without an explicit
relation to the degree of their saturation with linseed oil. Mass losses of thermally modified and thermo-oil modified birch wood ranged from 1.4 to 5.3%
and there was an evident trend to a decrease in mass losses as retention of linseed oil in wood rose. Additionally, the tests demonstrated that, as regards mycology, thermally modified and thermo-oil modified Scots pine sapwood and
birch wood is resistant to leaching by water and changes caused by evaporation,
because caused by Basidiomycotina fungi mass losses of wood subjected to
these ageing procedures did not increase significantly in comparison with not
aged wood. It is a very positive feature in the aspect of use of wood products in
conditions where they are directly exposed to atmospheric factors. It is also

54

Andrzej FOJUTOWSKI, Andrzej NOSKOWIAK, Aleksandra KROPACZ

worth noticing, that after fungi tests moisture content of thermally modified
wood, and, to even a greater extent, of thermo-oil modified wood, was much
lower than in the case of control wood (table 5). It additionally points to increased hydrophobicity of wood as a result of thermal modification and thermooil modification. These results, which were obtained for the control wood moisture content level in the order of 50% for Scots pine sapwood and 30% for birch
wood, confirm the effect of a much increase in hydrophobicity of wood as a result of thermal and thermo-oil modification. The said effect was observed also
during tests of equilibrium moisture content of wood at the moisture content
level of 12% (table 1).
Compared to natural Scots pine sapwood, which acc. to PN-EN 350-2 is
classified as class 5 – not durable as regards its resistance to Basidiomycotina
fungi, thermally modified Scots pine wood may be classified as class 3 – moderately durable, and thermo-oil modified Scots pine sapwood may be classified as
class 1 – very durable, even with the lowest of the tested content of linseed oil.
Thermal modification of birch wood, which acc. to PN-EN 350-2 is classified as
class 5 – not durable, caused an increase in durability of this wood which allowed its formal classification as class 2 – durable as regards resistance to
Basidiomycotina fungi, whilst the durability index (value) “x” is equal to the
border value of this class and class 3 – moderately durable. Thermo-oil modified
birch wood moderately saturated with linseed oil may be classified as class 3 –
moderately durable at the value of durability index “x” which only insignificantly exceeds the border of class 2 – durable. Thermally modified birch wood
minimally and maximally impregnated with linseed oil may be classified as class
2 – durable, whilst at the minimum retention the value of durability index “x” is
equal to the border value of this class and class 3 – moderately durable. The
situation is similar as in the case of birch wood subjected to thermal modification only. The value of durability index “x” for thermally modified birch wood
containing the maximum amount of linseed oil is the lowest among the values
determined for tested thermally modified and thermo-oil modified birch wood,
but the said value also approximates to the border of class 2 – durable and class
3 – moderately durable. Therefore thermally modified and thermo-oil modified
birch wood is characterised by durability at the border of class 2 – durable and
class 3 – moderately durable.
The observed changes in wood properties resulting from thermal modification and thermo-oil modification may be connected with such phenomena as:
partial dehydration and decarboxylation of cellulose chains, reduction of the
number of hydrophilic hydroxyl groups, polymerisation of lower polysaccharides into branched, network polysaccharides, and demethylation (weak) of lignin. Many properties of wood are improved as a result of modification; however,
some strength properties of wood are worsened by thermal and thermo-oil modification. It was stated by other authors as well, that this effect may limit possibilities of the use of such modified wood in structures connected with mechanical loads, and it also points to the need of further research, if adverse phenomena
are to be eliminated [Bengtsson et al. 2002; Junghans, Niemz 2006; Welzbacher
et al. 2006, 2008].
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Table 2. Results of determination of the resistance of thermally modified and thermally modified and linseed oil impregnated Scots pine sapwood to Coniophora
puteana fungus
Tabela 2. Wyniki oznaczania odporności termomodyfikowanego oraz termomodyfikowanego
i nasyconego olejem lnianym drewna sosny (biel) na działanie grzyba Coniophora puteana
Scots pine – Coniophora puteana fungus
Sosna – grzyb Coniophora puteana

Retention
of linseed
oil in wood
[kg/m3]
Nasycenie
drewna
olejem
lnianym
[kg/m3]

0
Thermally
modified
wood
not impregnated

Mean
mass loss
of tested
series
Ut [%]

Without ageing

Leached – EN84

Bez starzenia

Wymywana – EN84

Mean
mass loss
of control
samples
Uk [%]

Średni
ubytek
masy serii
badanej
Ut [%]

Średni
ubytek
masy
próbek
kontrolnych Uk
[%]

16,7

Mean mass
loss of
x/durability
tested
class*
series [%]

Mean
mass loss
of control
samples
[%]

Evaporated – EN73
Odparowana – EN73
Mean mass
loss of
tested
series [%]

Mean
mass loss
of control
samples
[%]

x/klasa
trwałości*

Średni
ubytek masy
serii
badanej
[%]

Średni
ubytek
masy
próbek
kontrolnych [%]

38,4

0,43/3

12,2

31,3

13,1

36,7

2,3

42,5

0,05/1

3,3

37,2

2,0

42,2

5,3

36,7

0,14/1

6,3

33,7

5,6

42,4

5,0

38,8

0,13/1

5,2

36,1

3,9

38,0

–

36,1

–

–

36,1

–

32,7

Średni
ubytek masy
serii badanej [%]

Średni
ubytek
masy
próbek
kontrolnych [%]

Drewno
modyfikowane
termicznie
nienasycane

32
(Minimum)
128
(Mean)
(Średnie)

223
(Maximum)
0 (Activity
control)
0 (Kontrola
aktywności)

Notes: *x = Ut/Uk; durability classes: 1 – very durable, 2 – durable, 3 – moderately durable, 4 –
slightly durable, 5 – not durable.
Objaśnienia: *x = Ut/Uk; klasy trwałości: 1 – bardzo trwałe, 2 – trwałe, 3 – średnio trwałe, 4 – mało
trwałe, 5 – nietrwałe.
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Table 3. Results of determination of the resistance of thermally modified and thermally modified and linseed oil impregnated birch wood to Trametes versicolor fungus
Tabela 3. Wyniki oznaczania odporności termomodyfikowanego oraz termomodyfikowanego i nasyconego olejem lnianym drewna brzozy na działanie grzyba Trametes versicolor
Birch – Trametes versicolor fungus
Brzoza – grzyb Trametes versicolor

Retention of linseed
oil in wood
[kg/m3]
Nasycenie drewna
olejem lnianym
[kg/m3]

0
Thermally modified
wood
not impregnated

Mean
mass
loss of
tested
series
Ut [%]

Without ageing

Leached – EN84

Evaporated – EN73

Bez starzenia

Wymywana – EN84

Odparowana – EN73

Mean
mass loss
of control
samples
Uk
[%]

Średni
Średni
ubytek
ubytek
masy
masy
serii
próbek
badanej kontrolnych
Ut
Uk
[%]
[%]

x/durability
class*
x/klasa
trwałości*

Mean
mass
loss of
tested
series
[%]

Mean
mass loss
of control
samples
[%]

Średni
Średni
ubytek
ubytek
masy
masy
próbek
serii
kontrolnych
badanej
[%]
[%]

Mean
mass
loss of
tested
series
[%]
Średni
ubytek
masy
serii
badanej
[%]

Mean
mass loss
of control
samples
[%]
Średni
ubytek
masy
próbek
kontrolnych
[%]

4,2

14,1

0,30/2

1,4

10,7 3,9

13,5

4,4

14,7

0,30/2

3,7

9,7 5,3

12,8

4,8

14,4

0,33/3

2,9

8,8 4,6

12,9

3,1

12,8

0,24/2

2,9

9,0 2,4

11,0

–

11,9

–

–

Drewno modyfikowane termicznie
nienasycane

76
(Minimum)
189
(Mean)
(Średnie)

328
(Maximum)
0 (Activity control)
0 (Kontrola
aktywności)

11,9

–

11,8

Notes: *x = Ut/Uk; durability classes: 1 – very durable, 2 – durable, 3 – moderately durable, 4 –
little durable, 5 – not durable.
Objaśnienia: *x = Ut/Uk; klasy trwałości: 1 – bardzo trwałe, 2 – trwałe, 3 – średnio trwałe, 4 – mało
trwałe, 5 – nietrwałe.
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Table 4. Moisture content of thermally modified and thermally modified and linseed oil impregnated Scots pine after exposure to Coniophora puteana fungus
Tabela 4. Wilgotność termomodyfikowanego oraz termomodyfikowanego i nasyconego
olejem lnianym drewna sosny po działaniu grzyba Coniophora puteana
Retention of
linseed oil
in wood
[kg/m3]
Nasycenie
drewna
olejem lnianym
[kg/m3]

0 – thermally
modified
wood, not
impregnated
0 – drewno
modyfikowane
termicznie,
nienasycane

Minimum –
32

Mean
Średnie

– 128

Maximum –
223

Moisture content of wood after exposure to fungus [%]
Wilgotność drewna po działaniu grzyba [%]

Scots pine sapwood,
not subjected to ageing
Sosna (biel) niestarzone

Tested
Badane

31, 4

36,0 44 , 7

18 ,8

22,0 28 , 2

16 , 5

19,9 30 ,1

15 , 6

19,1 24 , 0

Scots pine sapwood,
subjected to ageing by
leaching acc. to EN 84

Scots pine sapwood,
subjected to ageing by
evaporation acc. to EN 73

Sosna (biel) starzone przez
wymywanie wg EN 84

Sosna (biel) – starzone przez
odparowanie wg EN 73

Control

Tested

Control

Tested

Control

Kontrolne

Badane

Kontrolne

Badane

Kontrolne

43, 5

53,2 59 ,8

45 , 5

53,2 61, 5

39 , 3

48,6 56 ,5

33, 4

47,6 64 , 7

20 , 2

31,5 39 ,5

16 , 7

19,6 22 , 2

17 ,8

20,5 26 , 3

15 , 5

19,2 20 , 9

29 , 6

49,3 64 , 0

39 , 5

47,7 56 , 2

44 , 3

50,1 63,1

40 , 3

50,6 57 , 2

28 , 0

33,3 39 , 0

20 ,1

26,5 47 , 9

16 ,8

20,3 28 ,1

15 ,8

19,8 22 , 3

49 ,8

57,9 66 , 0

51, 3

62,9 68 ,8

41, 3

57,7 67 , 3

44 , 6

55,8 65 , 6
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Table 5. Moisture content of thermally modified and thermally modified and linseed oil impregnated birch after exposure to Trametes versicolor fungus
Tabela 5. Wilgotność termomodyfikowanego oraz termomodyfikowanego i nasyconego
olejem lnianym drewna brzozy po działaniu grzyba Trametes versicolor
Moisture content of wood after exposure to fungus [%]
Retention of
linseed oil
in wood
[kg/m3]
Nasycenie
drewna olejem
lnianym
[kg/m3]

0 – thermally
modified
wood, not
impregnated
0 – drewno
modyfikowane
termicznie,
nienasycane

Minimum –
76

Mean
Średnie

– 189

Maximum –
328

Wilgotność drewna po działaniu grzyba [%]

Birch wood,
not subjected to ageing
Brzoza niestarzone

Birch wood,
subjected to ageing by
leaching acc. to EN 84
Brzoza starzone przez
wymywanie wg EN 84

Birch wood,
subjected to ageing by
evaporation acc.
to EN 73
Brzoza starzone przez
odparowanie wg EN 73

Tested

Control

Tested

Control

Badane

Control

Badane

Kontrolne

Badane

Kontrolne

Tested

Kontrolne

19 ,1

26,7 47 , 5

13, 9

19,1 27 , 6

16 , 9

21,4 27 ,1

15 , 3

18,2 24 ,1

30 ,8

32,9 35 ,8

29 ,8

33,2 36 ,1

29 , 9

34,0 37 ,9

29 ,1

32,4 34 ,8

19 ,1

21,8 24 , 4

14 , 2

18,0 21, 5

13, 5

16,7 19 , 3

15 , 5

18,7 24 , 7

30 ,1

32,1 35 , 0

30 , 6

32,9 34 ,9

29 , 2

31,8 33, 5

30 , 08

33,0 38 , 0

21, 2

27,3 38 , 7

14 , 4

24,0 33, 5

15 ,8

21,4 26 , 5

17 , 7

19,8 22 , 2

30 , 7

34,0 35 , 7

30 , 5

36,7 47 , 5

29 , 5

32,3 34 ,5

29 , 5

32,1 34 ,9

Conclusions
1. In comparison to natural wood, thermally modified and thermo-oil modified
Scots pine sapwood and birch wood demonstrates an increase in compression strength and modulus of elasticity at bending. At the same time, their
bending strength and impact bending strength decrease.
2. Thermal and thermo-oil modification of wood distinctly increases its hydrophobicity, which is evidenced by a lower, than in the case of natural wood,
equilibrium moisture content of modified wood and much lower, than in the
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case of control wood, values of moisture content of this wood after end of
mycological tests carried out in the conditions of high humidity.
In comparison to natural wood, thermally modified and thermo-oil modified
Scots pine sapwood and birch wood demonstrates an increased resistance to
Basidiomycetes Coniophora puteana and Trametes versicolor causing
brown and white rot of wood, respectively.
An increased resistance of thermally modified and thermo-oil modified
Scots pine sapwood and birch wood to Basidiomycotina fungi is not decreased as a result of leaching with water and ageing by evaporation, which
is an advantageous functional property in the aspect of direct exposure of
wood to atmospheric factors.
The resistance of thermally modified Scots pine sapwood to Basidiomycotina fungi increases as a result of wood impregnation with linseed oil,
whereas the resistance of thermally modified birch wood to Basidiomycotina
fungi is similar to the resistance of thermally modified birch wood impregnated with linseed oil.
Thermal modification increases durability of Scots pine sapwood towards
Basidiomycotina fungi from class 5 – not durable to class 3 – moderately durable, and of thermo-oil modified Scots pine sapwood even to class 1 – very
durable.
Thermal and thermo-oil modification of birch wood increases durability of
this wood towards Basidiomycotina fungi from class 5 – not durable to the
boarder of classes 2 – durable and 3 – moderately durable.
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drewna litego – Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie
PN-EN 599-1:2001 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych – Skuteczność działania zapobiegawczych środków ochrony drewna oznaczona w badaniach biologicznych
PN-EN 13183-1:2004 Wilgotność sztuki tarcicy – Część 1: Oznaczanie wilgotności metodą
suszarkowo-wagową

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNO-MECHANICZNE
ORAZ ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE GRZYBÓW DREWNA
SOSNY I BRZOZY ZMODYFIKOWANEGO TERMICZNIE
I Z ZASTOSOWANIEM OLEJU NATURALNEGO

Streszczenie
W porównaniu z drewnem naturalnym drewno modyfikowane termicznie wykazuje pewne
korzystne właściwości użytkowe takie jak zmniejszona higroskopijność, wyższa stabilność
wymiarowa. Może się również cechować lepszą odpornością na rozkład powodowany przez
grzyby oraz zwiększoną trwałością. Należy jednak zachować pewną ostrożność używając
drewna modyfikowanego ze względu na ryzyko zmniejszenia właściwości wytrzymałościowych, co może ograniczać wykorzystanie tego drewna w konstrukcjach obciążonych mechanicznie. Zmiany właściwości drewna wynikające z modyfikacji termicznej w dużym stopniu
zależą od warunków termicznych i wilgotnościowych w trakcie procesu modyfikacji. Próbowano otrzymać drewno ulepszone metodą modyfikacji termo-olejowej. Celem niniejszych
badań było określenie wytrzymałości, hydrofobowości i odporności drewna termomodyfikowanego i drewna poddanego modyfikacji termo-olejowej na działanie grzybów powodujących rozkład (Basidiomycotina). Obiektem badań były próbki bielu drewna sosny zwyczajnej
(Pinus sylvestris L.) oraz drewna brzozy (Betula verrucosa Ehrh.) o wymiarach 30 (grubość) × 80 × 950 mm. Drewno było modyfikowane termicznie w temperaturze około 195oC,
którą osiągnięto wewnątrz próbek po 4 h i utrzymywano przez kolejne 3 h. Drewno po ostudzeniu do 140oC impregnowano olejem lnianym poprzez zanurzenie w oleju (20oC) przez
14 h (rys. 1 i 2). Po klimatyzowaniu w warunkach 20oC/65%RH próbki drewna ostrugano
mechanicznie na wszystkich powierzchniach podłużnych i przycięto, aby otrzymać próbki
o wymiarach odpowiednich do wymagań stosowanych norm. W wyniku termomodyfikacji
gęstość drewna zmniejszyła się o 8%, ale wzrosła o 18% w wyniku modyfikacji termoolejowej (rys. 3 i 4). W porównaniu z wartościami wytrzymałości dla drewna naturalnego,
drewno sosny zwyczajnej i brzozy poddane termomodyfikacji i modyfikacji termo-olejowej
wykazało zwiększoną wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien (do 118% dla drewna
sosny i do 130–145% dla drewna brzozy, rys. 3 i 4) oraz moduł elastyczności przy zginaniu
(do 117–123% dla drewna sosny i do 144–158% dla drewna brzozy), ale zmniejszaną wytrzymałość na zginanie (do około 90% dla drewna sosny i do 73–83% dla drewna brzozy)
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oraz wytrzymałość na zginanie dynamiczne (do około 92% dla drewna sosny i do około 70%
dla drewna brzozy). W porównaniu z drewnem naturalnym wilgotność równowagowa drewna poddanego termomodyfikacji i modyfikacji termo-olejowej była wyraźnie obniżona
w przypadku obu badanych gatunków drewna (tabela 1). Modyfikowane drewno sosny zwyczajnej i brzozy badane metodą opartą na normie EN 113 cechowało się zwiększoną odpornością na działanie grzybów Coniophora puteana lub Trametes versicolor odpowiednio po
wymywaniu (EN 84) lub odparowaniu (EN 73) (tabele 2 – 5). Wyższa odporność drewna na
działanie grzybów Basidiomycotina, nawet po sztucznym starzeniu, ma duże znaczenie
z punktu widzenia zastosowań drewna. W wyniku termomodyfikacji lub modyfikacji termoolejowej klasyfikacja drewna pod względem trwałości (EN 350-1) polepszyła się z klasy 5 –
nietrwałe do klasy 3 – umiarkowanie trwałe w przypadku termomodyfikowanego drewna
sosny zwyczajnej i nawet do klasy 1 – bardzo trwałe w przypadku drewna sosny zwyczajnej
zmodyfikowanego metodą termo-olejową. W przypadku drewna brzozy klasyfikacja zmieniła
się z klasy 5 do przełomu klas 2 i 3. Po testach grzybowych wilgotność drewna termomodyfikowanego i poddanego modyfikacji termo-olejowej była wyraźnie niższa niż drewna naturalnego: dla drewna sosny zwyczajnej: 50% – drewno naturalne, 30% – drewno termomodyfikowane, około 20% – drewno poddane modyfikacji termo-olejowej; dla drewna brzozy:
33% – drewno naturalne, 22–27% – drewno termomodyfikowane, około 20% – drewno poddane modyfikacji termo-olejowej (tabele 4 i 5). Potwierdza to także silną hydrofobizację
drewna spowodowaną obróbką termiczną i termo-olejową. Istnieje potrzeba dalszych badań
w celu poprawy wyników modyfikacji termicznej i termo-olejowej drewna w zakresie jego
wytrzymałości.
Słowa kluczowe: drewno, termo-olej, modyfikacja, wytrzymałość, wilgotność równowagowa, grzyby, rozkład, starzenie, odporność
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CONSTRUCTION PROPERTIES OF WOOD TAKEN INTO
CONSIDERATION IN ENGENERING PRACTICE
The paper shows in a synthetic way tabular catalogue of over 70 construction
properties of wood. They were divided according to following properties: (1)
physical, strength and acoustical, (2) technological, (3) exploational, (4) thermic,
electrical and other physical, (5) economic.
The conclusion states that all properties of wood are investigated taking into consideration its anisotropic structure which results in majority of them being decomposed into three components. In the consequence there are 200 unique con-

struction properties which are different for each kind of wood.
Keywords: wood, construction properties, machine construction

Introduction
Wood has accompanied men since the birth of technics; was and is material for
many objects like buildings, machines, furniture, tools, toys or pieces of art.
Around 30.000 kinds of trees is present in the world from which 3000–5000 is
usable. At present around 1500 kinds has precisely catalogued their construction
properties, from 200 is of technical importance [Kokociński 2005; Wood Handbook 1999]. Wood is practically used in all branches of industry especially in
building trade, interior equipment (furniture) in production of every-day objects
and also in engineering industry. The share of wood production in whole (without paper and fiber pulp) industrial production in Poland in years 2005–2006
was around 3%. It came up with plastics and was smaller than metals` production (4,5%) [Concise Statistical Yearbook of Poland 2007]. According to research conducted in ITD-Wood Technology Institute only production aimed at
households and public serviceblenesses was used over 6 mln m3 of different
wood materials [Ratajczak et al. 2006].
Maciej SYDOR, Poznan University of Life Sciences, Poland
e-mail: sydor@up.poznan.pl
Grzegorz WIELOCH, Poznan University of Life Sciences, Poland
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The above mentioned facts resulted in a trial of identification of constructional properties of wood used in machine construction industry. Wood is one of
engineering construction materials and one can list thousands of usages of wood
in machine constructions [Sydor 2009]. It should be mentioned that the authors
under the heading machine understand according to European Directive
2006/42/EC.
All contemporary construction engineering materials used in this area can be
classified in four groups (fig.1): 1-metal alloys, 2-ceramics and minerals, 3polimers, 4- composites.

Ceramics and
minerals
Ceramika i minerały

Composites (among
others wood)
Metal alloys
Stopy metali

Kompozyty
(m.in. drewno)

Polimers
(plastomers & elastomers)
Polimery (plastomery
i elastomery)

Fig. 1. The position of wood in the structure of engineering construction materials
[Sydor 2009]
Rys. 1. Miejsce drewna w strukturze konstrukcyjnych materiałów inżynierskich [Sydor
2009]

Metal alloys are homogenous isotropic submicroscope mixtures of intermetallic phases compounds. Ceramics are inorganic-nonmetalic compounds obtained as a result of heat treatment (burn out) most usually of clay.
Polimers are organic substances consisting of chains of repeating segments
(mers).
Their properties are a kind of resultant of properties of particular components (phases). Interaction between particular phases occurs on the macroscopic
level. In this meaning composite materials are not for example metal alloys,
which in microscopic scale form composition of many components but in macroscopic scale behave as typical homogenous materials.
In composites that is material consisting at least two components can occur
permanent macroscopic construction compositions in form of:
(1) fibres (wood, plywood, polyamide reinforced with carbon fibre – CFRP),
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(2) three-dimensional structures (for example composite materials with slice of
honey core),

(3) irregular (for example particle board, WPC/Wood Plastics Composities/,
concrete),
(4) combinations of the above mentioned for example reinforced concrete.
Fibrous composites so called laminate material can be classified depending
on the way of arrangement of fibres as: (1a) direction composites (e.g. solid
wood – lignoston) – fibres are arranged in one direction, (1b) composite boards
(e.g. plywood, lignofol) – fibres are arranged orthogonally in two perpendicular
directions or (1c) fibrous composites disordered (e.g. fibre board).
The central position of composite materials in fig. 1 among engineering materials comes from the fact that their physicomechanical properties are intermediate in comparison with analogical properties of other materials.
The natural feature of composite materials is anisotropy of mechanical properties which doesn`t have to be treated as a defect. Thanks to possibility of creation of anisotropic material there exists a possibility of adjustment of resistance
indicator values and anisotropy direction to stress state in a material [Dąbrowski
2002].
Wood consists from wood tissue composing of anatomic elements (table 1)
and is a composite material consisting of three phases – permanent (lignin and
hemicellulose), surrounding distracted phase (crystallites cellulose) and pores
filled with air. The properties of wood are resultant of properties of particular
phases; they depend on their percentage share, distribution, geometric properties
of distracted phase and quantity of pores per volume unit.
Table 1. The voluminal contribution of anatomical elements in wood tissue [Kokociński 2005; Wagenfűhr 2006; Wood Hanbook 1999]
Tabela 1. Udziały objętościowe elementów anatomicznych w tkance drzewnej [Kokociński
2005; Wagenfűhr 2006; Wood Hanbook 1999]
Wood of coniferous
Typ tkanki
Vessels / Naczynia

Tracheids / Cewki
Fibres / Włókna
Pith ray / Promienie
drzewne

Parenchyma / Miękisz
Gum ducts / Przewody
żywiczne

Wood of deciduous

Drewno iglaste

Type of tissue

Drewno liściaste

Min.

Average

Max.

Min.

Average

Max.

Min.

Średnio

Maks.

Min.

Średnio

Maks.

–
87
–

–
92
–

–
95
–

5
–
26

20
–
49

58
–
78

4

6

10

6

18

28

~0

1,5

2,0

3

13

21

–

0,4

1,1

–

–

–
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Construction properties of wood
About technical utility of wood decide its construction properties which are
“…minimal set of variables describing […] relationship of the object to its surroundings…” [Tarnowski 2004].
Construction properties of material determine the utility characteristics of an
object made from that material. The most important characteristics of wood as
material for technical objects are listed in tables 1–5.
Table 2. Chosen physical, strength and acoustical properties of wood materials
Tabela 2. Wybrane właściwości fizyczne, wytrzymałościowe i akustyczne materiałów drzewnych
Group
of properties

Kind of properties / Rodzaj właściwości

Grupa
właściwości

General physical
Fizyczne ogólne

Density / Gęstość
Connected with
humidity
Wilgotnościowe

Humidity / Wilgotność
Contractibility Linear / Liniowa
Kurczliwość
Voluminal / Objętościowa
Imbibition, permeability / Nasiąkliwość i przesiąkliwość
Hygroscopicity / Higroskopijność

Porosity / Porowatość

Temporary
Doraźna

Static strength

Wytrzymałość statyczna

Permanent
Trwała

Mechanical

Mechaniczne

for stretching / na rozciąganie
for compression / na ściskanie
for bending / na zginanie
for shearing / na ścinanie
for pressure / na naciski
other / inne
for stretching / na rozciąganie
for compression / na ściskanie
for bending / na zginanie
for shearing / na ścinanie
for pressure / na naciski
other / inne

Fatigue strength (different loading) / Wytrzymałość zmęczeniowa(różne obciążenia)
Linear module of rigidity (Young`s)
Rigidity (resilience)

Sztywność (sprężystość)

Liniowy moduł sprężystości
(Younga)(również wsp. Poissona)

Voluminal module of rigidity
(Kirhoff``s)

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Objętościowy moduł sprężystości
(Kirhoffa)

Acoustic

Akustyczne

Hardness / Twardość
Impact resistance / Udarność
Cleavage / Łupliwość
Plasticity / Plastyczność
Longitudinal / Podłużnej
Wave speed
Prędkość fali
Transverse / Poprzecznej
Structural damping because of elastic hysteresis (and other mechanisms)

Tłumienie z powodu histerezy sprężystej (i inne mechanizmy)
Acoustic resistance / Oporność akustyczna
Coefficient of sound wave reflection / Współczynnik odbicia fali dźwiękowej
Resonance frequency and width of resonance / Częstotliwość rezonansowa
i szerokość rezonansu

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Table 3. Chosen technological properties of wood materials
Tabela 3. Wybrane właściwości technologiczne materiałów drzewnych
Group
of properties

Kind of properties / Rodzaj właściwości

No.

Grupa właściwości

Machinability
Obrabialność

Milling / Frezowanie
Machining Turning / Toczenie
Skrawaniem Boring / Wiercenie
Sawing / Piłowanie
Sanding / Szlifowanie
Slicing / Cięciem
Bending / Gięciem
Splitting / Łupaniem
Burnishing
Chipless
Bezwiórowo

Technological
Technologiczne

33
34
35
36
37
38
39
40
41

Nagniataniem

Pressing

42

Prasowaniem

Polishing

43

Polerowaniem

Hydrothermical
Hydrotermicznie
Chemical / Chemicznie
Outer layer / Warstwy wierzchniej
Refine flexibility
Podatność na uszlachetnianie
Volume / Objętości
Gluing flexibility / Podatność na klejenie

Machining cost (e.g. machining facility, energy-consuming)

44
45
46
47
48
49

Koszt obróbki (np. łatwość obróbki, energochłonność)

Homogeneity (batch of delivered material; properties repeatability
in different batches) / Jednorodność; długość partii dostarczonego
materiału; powtarzalność właściwości w poszczególnych partiach

50
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Table 4. Chosen usable properties of wood materials
Tabela 4. Wybrane właściwości użytkowe materiałów drzewnych
Group
of properties

Kind of properties / Rodzaj właściwości

Grupa
właściwości

Aesthetics / Estetyka

Exploational
Eksploatacyjne

Quality (the degree of
user requirements)

Colour / Barwa
Gloss / Połysk
Design / Rysunek
Reliability (also repair ability) / Niezawodność

No.
51
52
53
54

(również naprawialność)
Functionality / Funkcjonalność
Safety / Bezpieczeństwo

Durability

Jakość (stopień spełnienia
Trwałość
wymagań użytkownika)

55
56
Biological corrosion resistance 57

Odporoność na biokorozję

Chemical corrosion resistance

58

Odporność na korozję chemiczną
Bioactivity / Bioaktywność
59
Fire resistance / Odporność na ogień
60

Table. 5. Chosen thermal, electrical and other physical properties of wood materials
Tabela 5. Wybrane właściwości cieplne, elektryczne i pozostałe fizyczne materiałów drzewnych
Group of
properties

Kind of properties / Rodzaj właściwości

No.

Specific heat / Ciepło właściwe
Conduction / Przewodnictwo
Heat expansibility / Rozszerzalność cieplna
Conductivity / Konduktywność
Permittivity / Przenikalność elektryczna
Electrical resistance / Wytrzymałość elektryczna
Coefficient of dielectric / Współczynnik strat dielektrycznych
Resistance for crowling current / Odporność na prąd pełzający
Friction coefficient and scrape / Współczynnik tarcia i ścieralność
Gases penetrability / Przepuszczalność gazów
Range of work temprature / Zakres temperatury pracy
Absorption of non-polar liquids / Pochłanianianie cieczy niepolarnych (np.

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Grupa
właściwości

Thermal
Ciepne

Electric
Elektryczne

Other physical
Inne fizyczne

oleju)
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Table. 6. Chosen economic properties of wood materials
Tabela 6. Wybrane właściwości ekonomiczne materiałów drzewnych
Group
of properties

Kind of properties / Rodzaj właściwości

No.

Grupa właściwości

Accessibility (intern aria) purchasing cost ) / Dostępność
Economic
Ekonomiczne

(m. in. koszt zakupu)

73

Utlisation costs / Koszt utylizacji

74

Delivery time and probabilisty of on time delivery / Czas oczekiwania na
dostawę i prawdopodobieństwo dostarczenia w terminie

75

Wood properties listed in tables 1, 2 and 4 determine the utitity features of
a wooden object. During projecting of a machine part its function imposes a set
of features, which are taken into consideration. Usually it consists of several
chosen properties out of tens listed in tables 2-6. All wood properties can be
devided into two groups of parameters: subjective – depending on evaluating
subject and objective – measurable.
In the past usage of wood in construction of artefacts was dependend on objective parameters which were more advantegous in comparison with other accessible materials. At present in most cases more important are subjective characteristics, that is mainly aesthetical ones. To the group of subjective parameters
one can include exploational and economic non-measurable characteristics (tables 4 and 6). To objective parameters belongs the whole group of measurable
physical and mechanical characteristics of wood (tables 2 and 5).
Chosen subjective parameters (1) aesthetics, (2) quality, (3) accessibility
(1) Aesthetics. In the times when there is possibility to chose from hundreds
of thousands utilitary practical engineering materials some unique characteristics
of wood can decide about its usage. The most important factor of aesthetic estimation is its look (colour, gloss and surface apperance).
Visual sensations and conneted with it aesthetic experiences of potential user
of each artefact are very their important markscheme (except for strictly functional parameters) and can decide about purchasing.
Design and colour of wood are characterised by natural harmony (angiospermae types e.g. birch, beech, lime-tree, hornbeam) or by natural contrast (e.g.
coniferous and tropical angiospermae types especially mahogony, hebanon).
Particular section colours of wood complement each other and have identical
chromaticity. Particularly interesting colouristic effect has natural waviness of
growth rings which results in interesting patterns of wood (it is considered
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a defect as it decreases its technical properties). Waviness of growth rings is
normal phenomenon of some types of trees like e.g.hornbeams (Carpinus L.),
yews (Taxaceae), junipers (Juniperus L).
(2) Quality is understood not only in its narrow meaning, as a synonym of
reliability but more complex as: the extent, in which a set of inherent features [of
a product] accomplishes requirements [PN ISO 9001:2001]. So the meaning of
quality of a product contains both the extent of fulfilling of requirements both
functional-exploational and aesthetical.
Wood is currently used mainly in machine equipment belonging at the same
time to the group of pieces of art. In perception of this type of artefacts quite
important is ethos of usage of natural material.
This is the matter in the construction of musical instruments, some sorts of
sports equipment and so called ….(e.g.handles, holders, knobs, tools` parts and
toys). Therefore despite worse resistance parameters, lower durability from other
available materials in some usages a wooden product can be of higher quality.
Natural wood also has self-recovery properties, that is some minor damages can
be self-compensated.
Some kinds of utility of wood may be caused by fashion, wish to be distinguished and oryginal.Wood is a perfect material for such purposes – it is associated with luxury and used in modern products looks original and surprises
(e.g. computers, hi-fi equipment, bicycles).
Wood is an atribute of luxury, above standard furnishings e.g. in motor industry from the beginning of the industry some elements of car interior are made
from wood products. Even in mass production there are no two identical parts
made from wood having identical design and colour.
Wood is a human friendly material giving feeling of physical comfort.
(3) Accessibility. A proper indicator of wood accessibility is its price. Although the price can be expressed numerically, accessibility is not a measurable
parameter because it depends on many unobjective features. Example-prices of
some domestic wood assortment contains table 3. The quoted prices refer to big
dimension logs of highest quality. Wood of small dimentions can be bought even
at the price of 30 PLN/m3. Average price of wood calculated for first 3 terms of
year 2007 was 147,28 PLN/m3 (GUS 22.10.2007).
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Table 7. Retail prices in PLN for one m3 of domestic large-dimensions Wood
(source: Forest Inspectorate Płock; price list 22.06.2007)
Tabela 7. Ceny detaliczne brutto w zł za m3 krajowego drewna wielkowymiarowego (źródło:
Nadleśnictwo Płock, cennik obowiązujący od 22.06.2007 roku)
Level
of length
quality

Level of
thickness

Kind of wood / Rodzaj drewna
Alder,
elm,
Larch Birch
Pine Spruce
beech Oak Ash

Klasa
Klasa
Sosna Świerk
długościowo- grubości
jakościowa

A0
B0

CO

2
3
1
2
3
1
2
3

401
534
310
342
400
257
299
348

Mo- Brzoza
Olsza,
drzew
wiąz,
buk

418
549
322
375
448
253
306
328

405
529
314
345
400
259
328
350

359
423
234
276
306
196
227
256

355
431
253
300
351
211
250
277

Other
deciduous

Poplar Pozostałe

Dąb Jesion Topola

854
1230
633
756
899
392
500
632

732
921
476
592
659
281
384
451

liściaste
pozostałe
liściaste

267
300
207
226
240
182
207
222

244
287
195
207
232
183
195
220

Table 8 contains prices of nine tropical kinds of wood offered in the Polish
wood market.
Table 8. Retail prices in PLN for one m3 of tropical large-dimensions wood (source:
Gomex 11.12.2007)

Tabela 8. Ceny detaliczne brutto w zł za m3 tropikalnego wielkowymiarowego (źródło:
Gomex 11.12.2007 roku)

Bosse

2008

4239

2094

2303

1727

1651

2251

Danta

Bongossi

to/do 1200

Grubość
kłody

Bubinga

Badi

[cm]

Amazakoue

to/do 16

Anegre

[m]

Kind of wood / Gatunek drewna
Afromosia

Długość
kłody

Thickness
log
[cm]

Acajou/
khaya/acacia

Length
log
[m]

2879 1651

As it can be noticed from tables 7 and 8, tropical wood can be even 10 times
more expensive than Polish one.
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Conclusions
All wood properties are considered in the aspect of its anisotropic structure
which causes that the majority of them can be decomposed into three components (according to anatomic directions of wood, e.g. Young modulus, resistance
for streching and so on). One can pount around 200 unique construction properties of wood. The values of respective properties are different for each type of
wood.
Some groups are correlated (e.g. resistance with humidity). All properties of
wood are the result of its chemical and anatomical structure.
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WŁAŚCIWOŚCI KONSTRUKCYJNE DREWNA
UWZGLĘDNIANE W PRAKTYCE INŻYNIERSKIEJ

Streszczenie
W pracy w sposób syntetyczny przedstawiono tabelaryczny katalog ponad 70 właściwości
konstrukcyjnych drewna. Podzielono je na cechy: (1) fizyczne, wytrzymałościowe i akustyczne, (2) technologiczne, (3) użytkowe (eksploatacyjne), (4) cieplne, elektryczne i pozostałe fizyczne oraz (5) ekonomiczne. W konkluzji wskazano, że wszystkie właściwości drewna są rozpatrywane w aspekcie jego anizotropowej budowy co sprawia, że większość z nich
można zdekomponować na trzy składowe; w efekcie można wskazać niemal 200 jego unikalnych właściwości konstrukcyjnych. Wartości poszczególnych właściwości są odmienne dla
każdego gatunku drewna i decydują o jego zastosowaniu. Właściwości drewna, przekładają
się na cechy użytkowe wyrobu drewnianego. Podczas projektowania części maszyny jej
funkcja narzuca zestaw cech, które są brane pod uwagę. Najczęściej jest to kilka lub kilkanaście wybranych z kilkudziesięciu rodzajów właściwości wymienionych w tabelach.
Słowa kluczowe: drewno, właściwości konstrukcyjne, budowa maszyn
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ZARZĄDZANIE I MARKETING W POLSKIM
PRZEMYŚLE TARTACZNYM
Artykuł zawiera wyniki badań, dotyczących zmian w systemach zarządzania
i marketingu w przedsiębiorstwach przemysłu tartacznego. Na tle syntetycznej
analizy nowoczesnych nurtów w sferze zarządzania, a także ogólnej charakterystyki polskiego przemysłu tartacznego, przedstawiono ważniejsze wnioski z badań
bezpośrednich przeprowadzonych w latach 2006 i 2008.
Słowa kluczowe: zarządzanie, marketing, przemysł tartaczny, badania ankietowe

Wstęp
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w nieustannie zmieniających się
warunkach, których siłami sprawczymi są przede wszystkim globalizacja, innowacyjne technologie, konkurencja i nowe zachowania nabywcze. W efekcie tych
procesów, nieprzystające do rzeczywistości gospodarczej lub niewystarczające
stają się dotychczasowe koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem.
Globalizacja powoduje zaostrzenie wymagań wobec przedsiębiorstw, które dla
utrzymania pozycji na rynku, powinny ulepszać struktury organizacyjne i wprowadzać nowoczesne metody zarządzania. W nowych nurtach teorii organizacji
I zarządzania szczególnie zauważalny jest wzrost znaczenia czynnika ludzkiego
jako najważniejszego zasobu organizacji [Koźmiński, Piotrkowski 2002; Stoner
2001]. Oprócz ciągłego wdrażania innowacji oraz podnoszenia jakości, dla
funkcjonowania firm coraz ważniejsze jest inwestowanie w rozwój kapitału
ludzkiego oraz transfer wiedzy. Kluczowe znaczenie w nowoczesnym podejściu
do zarządzania ma klient – jego pozyskanie i utrzymanie.
Biorąc pod uwagę obszar, na którym skupia się kierowanie firmą przez menedżera, można wyróżnić tradycyjne techniki zarządzania, takie jak: zarządzanie
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zasobami ludzkimi, produkcją, jakością, innowacjami, środowiskowe, poprzez
kooperację, zorientowanie na klienta, marketingowe, międzykulturowe itd. oraz
nowe nurty, będące skutkiem bieżących wydarzeń i procesów, do których zaliczyć można między innymi: nowy wymiar orientacji na klienta, zarządzanie
oparte na wiedzy, kompleksowe zarządzanie jakością, zarządzanie innowacjami,
reengineering, benchmarking, lean management, time-based management, zarządzanie przez kooperencję, czy aktywną współpracę ze sferą badawczą.
W przypadku przemysłów, których branże wykorzystują zasadniczo jeden
rodzaj surowca, niezwykle ważny jest poziom rozwoju branż usytuowanych na
początku „łańcucha przerobu” (ciągu produkcyjnego)1 i dostarczających materiały dla branż wytwarzających wyroby o charakterze finalnym. W sektorze
drzewnym taką rolę pełni branża tartaczna, w której przetwarzana jest ponad
połowa pozyskiwanego surowca drzewnego przydatnego do celów przemysłowych, dostarczającego materiały i półprodukty co najmniej dla producentów
stolarki budowlanej, materiałów podłogowych, opakowań i mebli. Należy dodać, że pomimo rosnącego znaczenia problematyki zarządzania i marketingu,
a także szczególnego miejsca przemysłu tartacznego w sektorze drzewnym
i całej gospodarce, wiedza z tego zakresu jest skromna. Jedną z przyczyn tego
stanu jest liczność i rozproszenie firm tartacznych, co znacznie utrudnia proces
badawczo-analityczny.

Cel i metodyka badań
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań zmierzających do określenia
zmian zachodzących w polskim przemyśle tartacznym w sferze zarządzania
i organizacji oraz marketingu2.
Główną metodą badawczą były badania ankietowe oraz wywiady eksperc3
kie . W badaniach ankietowych zastosowano dwie metody uzyskania informacji
o rzeczywistości gospodarczej. Pierwsza z nich obejmowała badania wykonane
w 2008 roku, dotyczące stanu rozwoju przemysłu tartacznego [Szostak i in.
2008], a druga – analizę ankiet z 2006 roku zebranych w ramach projektu oce-

1

O znaczeniu idei ciągu produkcyjnego w odniesieniu do sektora drzewnego zob.
m.in.: [Ratajczak 2001].
2
Artykuł zawiera część wyników badań finansowanych ze środków Ministerstwa Gospodarki na działalność statutową, a przeprowadzonych w 2008 roku w Zakładzie Ekonomiki Drzewnictwa Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu [Szostak i in. 2008].
3
Wywiady przeprowadzono w oparciu o specjalnie przygotowany zestaw pytań
w sierpniu 2008 roku ze specjalistami z Polskiej Izby Gospodarczej i Przemysłu
Drzewnego oraz Zakładu Badania i Zastosowań Drewna Instytutu Technologii Drewna.
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niającego konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu drzewnego4. Wykorzystano również wyniki studiów literatury przedmiotu nauk ekonomicznych, nauk
o zarządzaniu oraz literatury branżowej.
W badaniach z roku 2008 dokonano celowego doboru podmiotów,
z założeniem dotarcia do jak największej liczby producentów. Kwestionariusze
ankietowe wysłano pocztą tradycyjną do 791 respondentów, zróżnicowanych
pod względem profilu produkcji oraz wielkości przedsiębiorstw. Dla zwiększenia stopnia zwrotności ankiet zastosowano metodę motywującą respondentów
(załączenie koperty zwrotnej z opłaconą przesyłką oraz list przewodni wyjaśniający cel badań wraz z deklaracją dostarczenia raportu zawierającego syntetyczne
wyniki badań), a także monit telefoniczny jako metodę przypominania. Ostatecznie wypełnione kwestionariusze ankietowe otrzymano od 105 respondentów,
co oznaczało wskaźnik zwrotności w wysokości 14,1%.
Badane przedsiębiorstwa reprezentowały podmioty różnej wielkości zarówno pod względem ilości przecieranego surowca, jak i liczby zatrudnionych.
Największą grupę respondentów (61) stanowili producenci o rocznym przerobie
do 10 tys. m3 surowca drzewnego, przy czym 54% z nich stanowili producenci
przecierający do 5 tys. m3 surowca. Analizie poddano też 14 przedsiębiorstw
przecierających od 10 do 15 tys. m3 surowca rocznie, 7 firm o przetarciu od 15
do 20 tys. m3 oraz 23 przedsiębiorstwa o przetarciu ponad 20 tys. m3. W ostatniej grupie respondentów znalazło się 11 firm dużych, o przetarciu powyżej
30 tys. m3 surowca, ale i przedstawiciele zużywający rocznie 125 tys. m3, 250
tys. m3, a nawet 570 tys. m3 (przedsiębiorstwo wielozakładowe).
Pod względem zatrudnienia najwięcej, bo 58 firm, tj. 55% badanej populacji,
stanowili producenci zatrudniający 10–49 osób; firmy małe (do 9 zatrudnionych)
to 12 firm (11%), a 35 (34%) – firmy zatrudniające powyżej 49 osób. W ostatniej z wymienionych grup znaleźli się również producenci zatrudniający od 60
do 500 osób (18 firm), a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego liczba zatrudnionych wynosiła 7900 osób.
W drugim nurcie badań ankietowych – przeprowadzonych w 2006 roku –
odpowiedzi uzyskano z 38 przedsiębiorstw tartacznych. Nie jest to ilość reprezentatywna w sensie statystycznym, stąd wyniki tych badań należy traktować
jako rodzaj sondażu lub studium stosunkowo licznych przypadków (case studies). W badanej grupie dominowały przedsiębiorstwa małe, zatrudniające 10–
49 osób (18 firm, tj. 48%), natomiast przedsiębiorstwa średniej wielkości, o
zatrudnieniu 50–250 osób, stanowiły 34% ogółu respondentów (13 firm). Naj4

Badania przeprowadzone w Zakładzie Ekonomiki Drzewnictwa Instytutu Technologii
Drewna w ramach projektu szkoleniowego pt. „Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego” 56/PARP/2.36/2005 realizowanego w latach 2005–
2007 przez konsorcjum: F5 Konsulting Sp. z o.o., Instytut Technologii Drewna oraz
Fundację Rozwoju Demokracji. Ankietowanie służyło zasadniczo procedurze wyłonienia
liderów dobrych praktyk i tę część wyników zaprezentowano w: [Bidzińska i in. 2007].
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mniejszą grupę zbadanych firm stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy
zatrudniające do 9 pracowników – 18% (7 firm).

Ogólna charakterystyka przemysłu tartacznego w Polsce
Przemysł tartaczny w Polsce jest bardzo rozproszony, z dużą, trudną do jednoznacznego określenia liczbą faktycznie funkcjonujących firm małych i bardzo
małych. Są to często firmy rodzinne, o charakterze wyłącznie usługowym, niekiedy też działające tylko okresowo. Według systemu REGON5, w tartacznictwie funkcjonuje około 9 tysięcy podmiotów. Jest to 13,5% firm całego sektora
drzewnego (łącznie z meblarstwem i produkcją celulozowo-papierniczą) oraz
24% firm zgrupowanych w tradycyjnie rozumianym przemyśle drzewnym (bez
meblarstwa i przetwórstwa celulozy)6. W relacji do podmiotów działających
w całym polskim przemyśle i w przetwórstwie przemysłowym firmy tartaczne
stanowią 2,5%. Nie wszystkie są wyłącznie tartakami – w tym przemyśle oprócz
materiałów tartych produkuje się również elementy konstrukcyjne, materiały
podłogowe, boazerie, opakowania z drewna, palety itp.
Ponad 90% firm tartacznych zatrudnia mniej niż 10 osób. Jest to odsetek
większy niż przeciętnie w przemyśle ogółem i w przetwórstwie przemysłowym,
gdzie firmy tej wielkości, określane często mianem mikroprzedsiębiorstw, stanowią niecałe 89%. W około 8% producentów branży tartacznej jest zatrudnionych od 10 do 49 osób. Do grupy przedsiębiorstw o liczbie pracujących od 50 do
249 osób należy około 1,5% firm tartacznych, a tylko 15 firm – to przedsiębiorstwa duże, zatrudniające 250 i więcej pracowników. Taka struktura wielkości
wpływa niewątpliwie na specyficzne podejście do koncepcji i technik zarządzania w tym przemyśle.
Produkcja sprzedana przemysłu tartacznego stanowi 0,7% wielkości wygenerowanej przez przemysły przetwórcze i 9,7% produkcji sprzedanej przemysłu
drzewnego wraz z przemysłem meblarskim (w 2007 roku, w podmiotach zatrudniających ponad 9 osób). Po głębokim kryzysie na przełomie XX i XXI wieku,
do 2008 roku sytuacja w branży tartacznej ulegała poprawie. Według danych
5

Według GUS, do 50% danych zawartych w REGON (Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej), dotyczących głównie podmiotów zatrudniających mniej niż 10 osób, jest nieaktualnych. Jest to skutek braku możliwości weryfikacji informacji zawartych w systemie, w wypadku niedopełniania obowiązku zmiany
stanu przez firmy zaprzestające działalności lub zmieniające jej profil. [Przedsiębiorczość 2006].
6
Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: do 2007 roku w dziale 20 – „Produkcja
drewna i wyrobów z drewna oraz z korka (z wyłączeniem mebli), wyrobów ze słomy
i materiałów używanych do wyplatania”, a od 2008 roku w dziale 16 – „Produkcja
wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy
i materiałów używanych do wyplatania”.

Zarządzanie i marketing w polskim przemyśle tartacznym

79

Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w 2007 roku przemysł tartaczny osiągnął wysoką dynamikę wzrostu produkcji sprzedanej, jedną z najwyższych
wśród wszystkich branż drzewnych. W grupie producentów zatrudniających
ponad 49 osób produkcja sprzedana wzrosła w cenach stałych o ponad 24%,
podczas gdy przeciętnie w przemyśle drzewnym (bez meblarstwa) było to
16,5%, a w przemyśle meblarskim – 18,2%. Jednak w 2008 roku wyniki osiągane przez przemysł tartaczny nie były już tak dobre. Podobnie jak w całej gospodarce, nastąpiło wyhamowanie tempa wzrostu produkcji sprzedanej i to silniejsze niż przeciętnie w całym przemyśle. W połowie 2008 roku wzrost w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w branży tartacznej wyniósł
95%, podczas gdy w przetwórstwie przemysłowym – 109,4%, produkcji opakowań z drewna – 114,8%, a meblarstwie – 101,2% [Nakłady 2008]. Były to
w dużym stopniu konsekwencje obserwowanego w latach 2006–2008 deficytu
surowca drzewnego i wzrostu jego cen, a także pierwsze symptomy pogorszenia
koniunktury w gospodarce światowej [Jakóbik 2008], zwłaszcza amerykańskiej
(gdzie obserwuje się znaczący spadek popytu na materiały tarte, także z importu), i trudnej sytuacji na europejskich rynkach tarcicy (m.in. Niemiec, które były
dotychczas jednym z głównych europejskich eksporterów materiałów tartych na
rynek amerykański).
W branży tartacznej zatrudnionych jest około 34 tys. osób, przy czym 54%
(18,2 tys. osób) w jednostkach o liczbie pracujących ponad 49 osób [Sprawozdanie Z-06]. W 2007 roku przeciętne zatrudnienie w tej branży wzrosło o niecałe
2% i była to najniższa dynamika wzrostu odnotowana w sektorze drzewnym,
w którym przeciętne zatrudnienie wzrosło o prawie 4%, podczas gdy w przemyśle drzewnym i meblarskim – o 3,5%, a np. w produkcji opakowań z drewna –
o 9,5%. Tendencja do wzrostu zatrudnienia w przemyśle tartacznym utrzymywała się także w 2008 roku – w I półroczu w stosunku do analogicznego okresu
roku poprzedniego zatrudnienie w grupie przedsiębiorstw średnich i dużych
(ponad 49 osób) wzrosło o 2,7%. Było to jednak mniej niż w pozostałych branżach drzewnych (przemysł drzewny bez meblarstwa – 6,5%, meblarstwo – 3%,
przemysł stolarki budowlanej – 10,1%), w przemyśle (3,9%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (4,9%) [Nakłady 2008]. Udział przemysłu tartacznego
w zatrudnieniu ogółem w polskim przemyśle wyniósł w 2007 roku 1,1%;
w przetwórstwie przemysłowym 1,3%, a w całym sektorze drzewnym – blisko
10% (w przemyśle drzewnym łącznie z meblarstwem – 11,5%).
Należy dodać, że w 2007 roku w branży tartacznej, podobnie jak w całej gospodarce, na rynku pracy uwidoczniło się nowe zjawisko, jakim był deficyt odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej (mimo relatywnie wysokiej stopy
bezrobocia). Przy utrzymaniu się dotychczasowych tendencji migracyjnych mogłoby to być ewentualnym destymulatorem rozwoju przemysłu tartacznego
w przyszłości. Jednak obecny, pogłębiający się kryzys na światowych i europejskich rynkach finansowych z pewnością spowoduje przynajmniej wyhamowanie
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dotychczasowego wysokiego tempa rozwoju również polskiej gospodarki. To
z kolei wiąże się z dużym prawdopodobieństwem ponownego wzrostu poziomu
bezrobocia i trudnościami na rynku pracy (wolniejsze kreowanie nowych miejsc
pracy).
Polska branża tartaczna, choć należy do przemysłów o znacznym potencjale,
niestety charakteryzuje się stosunkowo niską wydajnością pracy. Jest to, co
prawda, w dużym stopniu efektem specyfiki procesów produkcyjnych w tym
przemyśle i niskiej wartości dodanej (znajdującej odzwierciedlenie w cenach
wyrobów tartacznych), ale i zbyt małej mechanizacji prac. W 2007 roku na 1
zatrudnionego w tym przemyśle przypadało 174 tys. zł wartości produkcji
sprzedanej (w jednostkach o zatrudnieniu ponad 9 osób) i było to ponad 3krotnie mniej niż w przemyśle płyt drewnopochodnych, 2-krotnie mniej niż
w przemyśle ogółem i o połowę mniej niż przeciętnie w przemysłach przetwórczych. Podobna sytuacja utrzymywała się także w 2008 roku. O wydajności
polskiego przemysłu tartacznego świadczy pośrednio również fakt, że ma on
ponad 3% udziału w produkcji sprzedanej i aż 10% w zatrudnieniu w tej branży
w Unii Europejskiej (2006 rok, UE-27) [Annual Report 2008]. Jednym z ważniejszych priorytetów rozwoju polskiej branży tartacznej jest więc systematyczne podnoszenie niskiej wydajności pracy [Marianowska 2005].

Ogólne tendencje w przemyśle tartacznym w sferze zarządzania
i organizacji
Nowoczesne systemy zarządzania oraz struktury organizacyjne polskich firm
tartacznych wynikają w dużym stopniu z ich specyficznych cech. Jedną z nich
jest dominacja mikroprzedsiębiorstw, w dużym stopniu o charakterze rodzinnym. Z przeprowadzonych badań wynika, że w polskim przemyśle tartacznym
otwartość na nowoczesne koncepcje i techniki zarządzania występuje w przedsiębiorstwach większych, najczęściej ze znaczącym udziałem kapitału zagranicznego, choć wiele jest przypadków doskonałego stosowania nowych metod
w tej sferze również w firmach małych. W firmach większych, częściej niż
w małych, kadra zarządzająca składa się ze specjalistów z zakresu ekonomii
i zarządzania. Na ogół też właśnie w firmach dużych dostrzegana jest potrzeba
posiadania systemowo ugruntowanej wiedzy na temat nowych rozwiązań w zakresie zarządzania jako warunku potencjalnej implementacji nowych technologii
i/lub zwiększania skali produkcji. W firmach mniejszych natomiast najczęściej
stosowane są tradycyjne techniki kierowania przedsiębiorstwami, przy czym –
co charakterystyczne – posługiwanie się nimi nie zawsze jest świadomym działaniem kierownictwa. W mikroprzedsiębiorstwach na ogół właściciel jednoosobowo kieruje zasobami organizacji, decyduje o celach działalności przedsiębiorstwa i metodach ich osiągania.
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Na podstawie badań można stwierdzić, że choć nie jest to zjawisko
powszechne, to jednak część przedsiębiorstw tartacznych usprawnia swoją strukturę organizacyjną, co świadczy o dostrzeganiu konieczności dostosowywania
sposobu organizacji pracy do zmiennych warunków otoczenia. Z badanych
ponad 100 firm tartacznych uczyniło to w ostatnich 5 latach co trzecie przedsiębiorstwo. Niemniej jednak, nadal w przemyśle tartacznym dominuje scentralizowana struktura uprawnień decyzyjnych oraz odpowiedzialności (70% respondentów). Oznacza to, że większość firm nie wprowadziła charakterystycznej dla
nowoczesnej organizacji „demokratyzacji zarządzania”, polegającej na tym, że
uprawnienia decyzyjne oraz odpowiedzialność są w niej zdecentralizowane.
Spośród firm tartacznych o strukturach zdecentralizowanych, w których coraz
więcej osób musi szybko i samodzielnie podejmować ważne dla przedsiębiorstwa decyzje przyjmując punkt widzenia całej organizacji, połowa badanych
deklarowała zdecentralizowanie uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności do
poziomu kierowników komórek operacyjnych, a 40% – do poziomu grup zadaniowych. Świadczy to o stosunkowo powolnych zmianach zachodzących w sferze zarządzania w polskim tartacznictwie. Ten rodzaj organizacji zarządzania
jest wyznacznikiem nowoczesności polegającej na zastępowaniu wieloszczeblowych struktur hierarchicznych strukturami płaskimi, w których jednemu
przełożonemu podlega kilku podwładnych, mających dużą samodzielność działania.
Kwestia systematycznego dostosowywania struktur organizacyjnych do
zmiennych warunków otoczenia jest tym bardziej istotna, gdyż 41% ankietowanych przedsiębiorców przemysłu tartacznego zadeklarowało, że rozwój ich firmy
utrudniony jest przez bariery organizacyjno-kadrowe. Taki wniosek potwierdzają
też wyniki zakończonego w 2007 roku projektu „Zwiększanie konkurencyjności
przedsiębiorstw przemysłu drzewnego”. Wśród szkoleń przeprowadzonych dla
13 tysięcy uczestników z 800 firm sektora drzewnego, największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia związane z wprowadzaniem zasad współpracy i
komunikacji w zespole, szeroko pojętą komunikacją w przedsiębiorstwie, a także zarządzaniem i organizacją czasu pracy [Projekt 2007].

Zarządzanie wiedzą
Szybszemu zaspokajaniu potrzeb klienta służy zarządzanie wiedzą (zarządzanie
oparte na wiedzy), polegające na ciągłym wzbogacaniu i rozwijaniu, a następnie
udostępnianiu przedsiębiorstwu wiedzy, co oznacza, że organizacja taka nigdy
nie osiąga stanu finalnego, gdyż występuje w niej ciągły proces uczenia. Organizacja oparta na wiedzy określana jest zamiennie jako przedsiębiorstwo innowacyjne, intelektualne lub firma inteligentna, która wymaga od pracowników gotowości do ciągłego uczenia się. Celem zarządzania wiedzą jest osiągnięcie
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takiego współdziałania osób, które pozwoli zneutralizować słabości i maksymalnie wykorzystać talenty i silne strony uczestników organizacji [Staniewski
2002].
Jedną z istotnych cech zarządzania wiedzą jest orientacja na pracownika,
jego ocenę, motywację, ustawiczne szkolenie. W przemyśle tartacznym blisko
połowa zbadanych firm stosuje system oceny pracowników (47%) oraz system
ocen powiązany z systemem motywacji pracowników (41%). Niewiele spośród
zbadanych przedsiębiorstw tartacznych (12%) deklaruje stosowanie długoterminowego programu podnoszenia kwalifikacji pracowników, obejmującego roczne
plany szkoleń, wyjazdów zagranicznych czy kursów językowych. To wyraźnie
ogranicza potencjał dla ciągłego rozwoju organizacji. Wśród szkoleń nadal
dominują warsztaty w zakresie księgowości, sprzedaży oraz marketingu.
Jest ważne, że w większości badanych firm pracownicy są informowani
o głównych strategiach przedsiębiorstwa (60%). Z badań wynika również, że
w co drugiej firmie pracownicy niższego szczebla mają wpływ na formułowanie
głównych celów przedsiębiorstwa (44%). Świadczy to o współuczestnictwie
załogi w zarządzaniu, które niewątpliwie zwiększa lojalność pracowników oraz
ich motywację do realizacji zadań, umożliwia osiąganie efektu synergii [Lis
2007].

Kompleksowe zarządzanie jakością
Zarządzanie wiedzą postrzegane jest niekiedy jako rozwinięcie koncepcji kompleksowego zarządzania jakością TQM (Total Quality Management) [Bugdol
2006]. TQM polega na realizowaniu wszystkich zadań przedsiębiorstwa
z uwzględnieniem aspektu projakościowego przy pełnym zaangażowaniu
wszystkich pracowników. Kluczowe jest rozpatrywanie jakości z punktu widzenia potrzeb i oczekiwań klienta [Lisowski 2004]. TQM to system zarządzania
służący poprawie, rozwojowi i integracji jakości dla zapewnienia produkcji
wyrobów i usług, które zadowolą klienta w sposób najbardziej ekonomiczny
[Baraniecka, Witkowski 2005]. Techniki zarządzania jakością i TQM stają się
współcześnie najważniejszymi narzędziami, które może stosować każda organizacja, walcząc o przetrwanie i rozwój w warunkach gospodarki rynkowej [Lisowski 2004].
Przemiany na rynku globalnym powodują, iż współcześnie zdobywanie
przewagi konkurencyjnej przez polskie firmy tartaczne powinno odbywać się nie
tylko za pomocą konkurencji kosztowo-cenowej, a głównie dzięki stosowaniu
konkurencji jakościowej. Jest zjawiskiem pozytywnym, że co trzecie zbadane
przedsiębiorstwo tartaczne posiada w swojej strukturze komórkę odpowiedzialną
za jakość produkcji. Jednocześnie też, w przemyśle tartacznym funkcjonują systemy zarządzania jakością odnoszące się do produktów i/lub procesów, opierają-
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ce się na normach zgodnych z ISO serii 9000. Nie należy jednak utożsamiać
pojęć TQM i ISO 9000. Upraszczając można stwierdzić, że zadaniem ISO jest
wskazanie sposobu realizacji pewnych działań. Według danych Instytutu Technologii Drewna, certyfikat ISO 9000 posiada 59 zakładów przemysłu tartacznego, ISO 14000 – 4 zakłady oraz ISO 18000 –1 zakład (stan na koniec lipca 2008
roku). Ogółem w Polsce udział certyfikatów posiadanych przez przedsiębiorstwa
przemysłu tartacznego w liczbie certyfikatów występujących w całym przemyśle
drzewnym (łącznie z meblarskim) wynosi dla certyfikatów ISO 9000 – 28%, dla
ISO 14000 – 16%, a dla ISO 18000 – 8%. Z kolei certyfikat kontroli pochodzenia produktu CoC (Chain of Custody) w połowie 2008 roku posiadało 112 producentów materiałów tartych oraz 61 producentów „programu ogrodowego”
(Bank Danych ITD).
Na podstawie wielu źródeł można stwierdzić, że nie wszyscy producenci
wyrobów tartacznych dostrzegają konieczność posiadania certyfikatów ISO
i uświadamiają sobie ich użyteczność, dla której warto spełnić określone wymagania i ponieść koszty. Za bariery wdrażania certyfikatów ISO serii 9000 uznają
oni zbyt długi (średnio do 9 miesięcy) czas wdrażania oraz brak poparcia dla
zmian ze strony pracowników [Leszczyńska 2007].

Zarządzanie innowacjami
Przed kadrą kierowniczą pojawiło się w ostatnich latach nowe wyzwanie –
umiejętność racjonalnego inwestowania w badania i rozwój, co powinno prowadzić do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i, w konsekwencji, do wzrostu
ich konkurencyjności. Podstawowym elementem zarządzania innowacjami jest
opracowanie i realizacja strategii przedsiębiorstwa, która stanowi długofalowy
plan rozwoju technicznego firmy i jej produktów/usług [Jasiński 2006].
Z przeprowadzonego wśród 38 przedsiębiorstw przemysłu tartacznego rozpoznania wynika, że tylko 3% z nich posiada w swojej strukturze wydzielone
komórki odpowiedzialne wyłącznie za innowacyjność i tyle samo – komórki
odpowiedzialne za badania i rozwój; co piąta firma ma natomiast komórki organizacyjne odpowiedzialne za wdrażane technologie.
Biorąc pod uwagę miejsce i charakter zmian w sferze innowacyjności, których dokonano w latach 2003–2007 w polskich firmach tartacznych, można
stwierdzić, że w największej skali dotyczyły one posiadanego parku maszynowego, a także oferty produktowej. Spośrod 105 przedsiębiorstw, które udzieliły odpowiedzi, ponad 75% firm dokonało w ostatnich pięciu latach modernizacji
maszyn i urządzeń, 53% firm wprowadziło na rynek nowy produkt, a 51%
zmodyfikowało produkt już istniejący. W odniesienu do innowacji technologicznych można stwierdzić, że 45% zbadanych przedsiębiorstw unowocześniło w tym okresie dotychczasową technologię, a 42% wprowadziło nową
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technologię. Co istotne, około 32% przedsiębiorstw wprowa-dziło nowy lub
rozszerzyło istniejący już system komputerowy. Jest też charakterystyczne (i
jednocześnie niekorzystne), że w przemyśle tartacznym niewielka jest skala
inwestowania w wartości niematerialne i prawne, co jest ważne w warunkach
gospodarki opartej na wiedzy. Korzystanie z zakupionych licencji zadeklarowało
5% firm, z patentów – 1% firm, a z know-how – 1%.
Zdaniem ekspertów branżowych, w polskich tartakach coraz częściej
dokonuje się zmiany profilu działalności w kierunku rozszerzania produkcji
wyrobów o większej wartości dodanej, czyli bardziej przetworzonych.
Zauważalne jest też nasilenie podejmowania usług posprzedażowych lub
zwiększanie ich zakresu, co jest świadectwem nowoczesnego podejścia do
zarządzania, w którym najważniejszy jest klient i jego lojalność.

Inne nowe koncepcje zarządzania
Nurt lean management („odchudzone”, „wyszczuplone” zarządzanie) oznacza
racjonalizację komunikacji w przedsiębiorstwie na skutek eliminacji zbędnych
szczebli zarządzania. Charakterystyczną cechą tej techniki zarządzania jest odejście od autokratycznego stylu kierowania i przeniesienie kompetencji i odpowiedzialności na niższy szczebel. Do głównych zasad koncepcji lean management należy: praca grupowa, odpowiedzialność osobista, sprzężenie zwrotne,
racja klienta, priorytet wartości dodanej, standaryzacja, ciągłe ulepszanie, natychmiastowa eliminacja przyczyn błędów, przewidywanie [Zimniewicz 2003].
Kluczowe dla lean management jest eliminowanie zbędnych procesów i orientacja na pracę zespołową. Inne charakterystyczne cechy tego podejścia do zarządzania to: integracja łańcucha tworzenia wartości (controlling), orientacja na
potrzeby klienta (marketing z wykorzystaniem TQM), wytwarzanie i organizowanie różnych aspektów działalności „dokładnie na czas” – just-in-time management/production/delivery (zarządzanie/ produkcja/dostawa na czas). „Odchudzone” zarządzanie może wprowadzić każde przedsiębiorstwo produkcyjne,
gdyż jest to skuteczny, długookresowy system kontrolujący cały proces zarządzania i produkcji oraz umożliwiający wybór metod zwiększania ich efektywności przy jednoczesnej redukcji kosztów [Jackiewicz 2006]. Temu systemowi
zarządzania towarzyszy często (lub je zapoczątkowuje) reengineering, czyli
reorganizacja – radykalne przeprojektowanie procesów w firmie w celu uzyskania przełomowej poprawy osiąganych wyników, takich jak koszty, jakość, serwis
i szybkość [Zimniewicz 2003]. W działalności przedsiębiorstwa reengineering
traktowany jest na ogół jako środek ostateczny, gdyż umożliwia pozbycie się
nieefektywnych, często przestarzałych metod organizacji i gospodarowania,
których dalsze stosowanie oznaczałoby upadek firmy [Zimniewicz 2003].
Z kolei dla ustalenia priorytetów firmy i wskazania wyraźnego kierunku jej roz-
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woju często wykorzystywana jest technika benchmarkingu, której istota polega
na porównywaniu danego przedsiębiorstwa z praktyką funkcjonowania i wynikami działania najlepszej podobnej organizacji w skali światowej, a następnie
adaptowaniem najważniejszych cech wzorcowej praktyki do procesów realizowanych w tym przedsiębiorstwie [Benchmarking 2004].
Pomimo iż w polskim przemyśle tartacznym praktycznie nie zaobserwowano wdrożenia w całości takich koncepcji nowoczesnego zarządzania jak
benchmarking czy lean management, to jednak widoczne są liczne działania
specyficzne dla tych nurtów. W opinii uczestniczących w badaniach specjalistów branżowych, większość polskich tartaków zredukowała w ostatnim czasie
powierzchnie produkcyjne oraz ilość zapasów do minimum, co jest charakterystyczną cechą lean management. Popularną obecnie metodą działania jest też
obserwowanie liderów branży, a następnie naśladowanie stosowanych przez
nich rozwiązań (benchmarking). Takiemu celowi służy między innymi wymiana
doświadczeń między konkurentami i partnerami branżowymi (chociażby w ramach branżowego samorządu gospodarczego).

Kooperencja
Jednym z procesów, który uwidocznił się w ostatnich dwudziestu latach XX
wieku jest skłonność konkurentów do tworzenia związków kooperacyjnych.
Pojęcie „kooperencji” (co-opetition) stanowi nowy typ relacji między konkurentami i oznacza układ strumieni jednoczesnych i współzależnych relacji konkurencji i kooperacji pomiędzy konkurentami, którzy zachowują swoją odrębność
organizacyjną [Cygler 2007; Jankowska 2009]. W praktyce kooperencja oznacza
unikanie głównej konkurencji i współpracę przedsiębiorstw w wybranych obszarach [Romanowska 2007]. Przykładem kooperencji są między innymi klastry,
franchising, outsourcing oraz organizacje wirtualne.
Wymienione zjawiska i procesy w sferze zarządzania występują również
w przemyśle tartacznym, choć jeszcze w małym stopniu. Spośród 38 przedsiębiorstw tartacznych objętych sondażem, ponad 30% prowadziło współpracę
z firmami z tej samej lub pokrewnej branży w ramach konsorcjów, klastrów czy
kilkuletnich umów. Co trzecie przedsiębiorstwo podawało też, że współpracuje
z organizacjami samorządowymi. Jednocześnie jednak specjaliści branżowi
zwracali uwagę na fakt, że szanse na utworzenie polskiego klastra tartacznego są
obecnie niewielkie. Główną tego przyczyną jest specyfika przemysłu tartacznego, którego produkcja ma charakter zaopatrzeniowy, a nie finalny i co sprawia,
że utworzeniu klastra w tej branży towarzyszą małe korzyści wynikające z koncentrowania się firm wokół tzw. łańcucha wartości. Dodatkowym powodem jest
brak informacji i przekonania przedsiębiorców o potencjalnych korzyściach
takiej formy współdziałania.
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Przykładem współpracy w ramach przemysłu tartacznego jest utworzony
w 2008 roku tzw. Klub Drzewny. Skupia on trzynastu największych producentów tarcicy w Polsce i ma stanowić elitarną grupę liderów przemysłu drzewnego
w Polsce [Wnorowska 2008].
Firmy tartaczne coraz częściej stosują też outsourcing (podwykonawstwo).
Tę technikę zarządzania można rozpatrywać z punktu widzenia zlecającego wykonanie wydzielonej części zadań lub ich wykonawcy. Spośród 38 analizowanych firm 42% zleca część zadań związanych z produkcją firmom sektora
drzewnego. Najczęściej (57% respondentów) współpraca ta ma charakter stały
i odbywa się na podstawie specjalnej umowy. W przypadku połowy
analizowanych firm na zasadach podwykonawstwa realizowane jest do 10%
wartości produkcji, w 20% firm – od 10 do 20% wartości produkcji, a w 7%
firm – od 20 do 50% wartości produkcji. Przedmiotem zlecenia jest na przykład:
zakup surowca o konkretnych parametrach, suszenie surowca, impregnacja
drewna, specjalistyczna obróbka, produkcja elementów przeznaczeniowych.
W przemyśle tartacznym w stosunkowo dużej skali występuje zjawisko
wykonywania wydzielonych zadań na rzecz innej firmy sektora drzewnego; tego
typu zależność deklaruje aż 70% przedsiębiorstw uczestniczących w sondażu.
W większości przypadków (57%) jest to współpraca o charakterze stałym, na
podstawie umowy. Dla ponad 30% firm podwykonawstwo stanowi do 10%
wartości produkcji, dla 30% firm – od 10 do 20% wartości produkcji, dla 13%
firm od 20 do 50% wartości produkcji oraz dla 13% – powyżej 50% wartości
produkcji. Podobnie, jak w przypadku firm tartacznych zlecających część
produkcji podmiotom z zewnątrz, ten typ podwykonawstwa stanowi mniej niż
10% wartości produkcji. Najczęściej przedmiotem podwykonawstwa jest:
przetarcie drewna, jego suszenie, łączenie elementów z drewna, produkcja i/lub
dostawy materiałów tartych o określonych parametrach i przeznaczeniu (np. do
produkcji stolarki otworowej lub mebli).
Orientacja na klienta i działalność marketingowa
Istotnym nurtem występującym we współczesnym zarządzaniu jest zmiana
w podejściu do klienta. Klient przestał być traktowany jako źródło informacji
oraz bierny odbiorca informacji promocyjnych, lecz stał się partnerem w relacjach z przedsiębiorstwem. Komunikacja z klientem przybiera formę bezpośrednią oraz interaktywną. Dąży się przy tym do kreowania związków długofalowych, które stały się kluczowym czynnikiem sukcesu, szczególnie w przypadku
rynków usług i rynków dóbr przemysłowych [Rudawska 2004].
W opinii specjalistów branżowych, podejście, w którym istotne jest nie tylko
pozyskanie klienta, lecz zbudowanie z nim długookresowych więzi, występuje
już w polskim przemyśle tartacznym, jest bowiem wynikiem dużej konkurencji
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na rynku. Jednak, niewielka jest dotychczasowa wiedza o tym, jak procesy te
przebiegają w przedsiębiorstwach tartacznych. Generalnie ocenia się, że przedsiębiorstwa tej branży w stosunkowo małym stopniu wykorzystują w swojej
działalności wyniki badań marketingowych i rzadko prowadzą systematyczną
obserwację rynku. Jednocześnie, paradoksalnie, kadra kierownicza tartaków
jako jedną z głównych przeszkód w rozwoju branży wymienia barierę rynkową
(mała reakcja klientów na nowe produkty, brak informacji o zjawiskach i tendencjach na rynkach itp.).
Z sondażu przeprowadzonego w 38 firmach tartacznych wynika, że większość z nich tworzy i utrzymuje stałą sieć odbiorców (81%) i posiada system
preferencji dla stałych klientów (71%) – najczęściej w formie rabatów (52%
ankietowanych firm). Do innych stosowanych przez firmy tartaczne narzędzi
programów lojalnościowych należą: przyznawanie stałym klientom krótszego
terminu realizacji zamówień, dogodniejszych terminów płatności, a także składanie większych ilości zamówień.
Dla efektywnego zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie niezbędna jest odpowiednia organizacja struktur firmy. W analizowanych firmach
tartacznych, 40% deklarowało, iż posiada w swojej strukturze komórkę odpowiedzialną za sprzedaż i marketing. Jednak w wielu firmach, pomimo braku
wydzielonych komórek do spraw marketingu, prowadzi się badania i obserwacje
rynku (73% respondentów). Najczęściej analizy te prowadzone są we własnym
zakresie (85%) i obejmują: analizę konkurencji (33%), analizę popytu i sprzedaży (15%) oraz analizę kształtowania cen (11%).
Jednym z wyznaczników efektywnego stosowania narzędzi marketingowych
jest rozpoznawalność produktów danej firmy na rynku. W odczuciu 65% firm
tartacznych objętych sondażem, oferowane przez nie produkty są kojarzone
i rozpoznawalne przez klientów. Przewaga konkurencyjna zdobywana jest najczęściej poprzez oferowanie produktów wysokiej jakości (69%), o niskiej cenie
(40%), a także niezawodnych (20%). Do innych narzędzi pozyskiwania, a następnie utrzymywania klientów, należy stosowanie przez zakłady tartaczne oryginalnego wzornictwa, a także terminowość dostaw oraz możliwość reklamacji.
Kluczową techniką marketingową jest jednak promocja wyrobów, którą
wskazało 75% analizowanych firm tartacznych. Najczęściej (68%) jest to kampania promocyjna skierowana do odbiorców wyłącznie z Polski, przy czym
środkami przekazu są głównie: internet (70%), pisemne oferty i ogłoszenia
(59%), tablice reklamowe (52%), katalogi (48%), udział w targach i wystawach
(30%), sponsoring (26%), publikacje i wywiady (11%). Do innych narzędzi
promocji stosowanych przez firmy tartaczne należy reklama radiowa, współpraca z krajowymi uczelniami wyższymi i szkołami (technika budowlane) oraz
prezentacje bezpośrednie.
Z sondażu wynika, że najbardziej popularne narzędzie promocji, jakim stał
się internet, największe korzyści przynosi tartakom dużym, o przerobie co
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najmniej kilkudziesięciu tysięcy metrów sześciennych surowca rocznie, lub specjalizujących się w wyjątkowych produktach [Urbański 2006]. W przypadku
tartaków małych, witryna internetowa jest w większym stopniu pomocna
w sprzedaży wyrobów gotowych. Wysoki wskaźnik tworzenia stron w sieci
świadczy o tym, iż właściciele tartaków rozumieją, że witryny nie są wyłącznie
sposobem informowania o produkcji, ale również wizytówką budującą markę
firmy. Jednakże zdaniem specjalistów branżowych, sam fakt posiadania witryny
internetowej nie służy, tak jak miało to miejsce jeszcze kilkanaście lat temu,
zdobywaniu przewagi konkurencyjnej na rynku.
Jest też istotne i korzystne dla zmian w podejściu kadr menedżerskich do
sfery zarządzania w przemyśle tartacznym, że do tematyki szkoleniowej najczęściej wybieranej przez przedsiębiorców sektora drzewnego należą te, które dotyczą technik sprzedaży, podstaw negocjacji oraz analiz zmian w prawnym otoczeniu przedsiębiorstwa [Projekt 2007].

Zakończenie
Globalizacja powoduje zaostrzenie wymagań wobec polskich firm, które dla
utrzymania pozycji na rynku są zmuszone ulepszać struktury organizacyjne
i wprowadzać nowe metody zarządzania. Wdrażane metody muszą różnić się
jednak od dotychczasowych, często najprostszych, sposobów podwyższania
konkurencyjności, takich jak choćby wycofywanie się z pewnych dziedzin działalności (i w efekcie – rozwój specjalizacji), obniżanie płac, ograniczanie świadczeń itp. We współczesnym zarządzaniu bardzo duże znaczenie ma ponoszenie
nakładów na rozwój kapitału ludzkiego, transfer wiedzy, doskonalenie jakości,
a także wprowadzanie innowacji. Zainteresowaniem cieszą się również takie
nurty jak „odchudzanie produkcji”, „naśladowanie najlepszych”, „czas to pieniądz” oraz „kooperencja”. Kluczowe znaczenie w nowoczesnym podejściu do
zarządzania ma jednak klient, a szczególnie jego długofalowe zadowolenie,
wyrażające się w lojalności wobec dostawcy.
W obecnej rzeczywistości gospodarczej występuje wiele koncepcji i technik
zarządzania, które na ogół przenikają się wzajemnie i którym często przyświecają podobne cele. Układy te są często bardzo złożone i jednocześnie dynamiczne.
Przykładem jest time-based management, które zawiera w sobie elementy reengineeringu, benchmarkingu, a także zarządzania opartego na wiedzy.
Zmiany w sferze zarządzania zachodzą również w przemyśle tartacznym,
będącym częścią ogólnego systemu gospodarczego. Jak na razie, w przemyśle
tym elementy nowoczesnych koncepcji zarządzania są wprowadzane częściej
w firmach dużych, ze znacznym udziałem kapitału zagranicznego. Dla większości polskich firm przemysłu tartacznego, które w dużej mierze należą do sektora
małych i średnich przedsiębiorstw, a wśród których dominują przedsiębiorstwa
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o skali mikroekonomicznej, ciągłe i kompleksowe dostosowywanie struktury
organizacyjnej oraz metod zarządzania do zmieniających się warunków otoczenia utrudnia fakt, iż generuje to dodatkowe koszty, które dopiero w dłuższym
horyzoncie czasu dają wymierne efekty. Mimo tego, w większości firm tartacznych występuje duża świadomość potrzeby uwzględniania w strategii ich działania
orientacji marketingowej. Prowadzona jest też świadoma strategia zaopatrzenia
w surowce i materiały oraz strategia wytwarzania wyrobów i/lub świadczenia
usług. Spośród narzędzi marketingowego oddziaływania na rynek najbardziej
upowszechniła się promocja wyrobów. Na podstawie badań można przyjąć, że
w przyszłości różnorodność i skala stosowania nowoczesnych praktyk w zarządzaniu będzie w przedsiębiorstwach przemysłu tartacznego coraz większa.
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MANAGEMENT AND MARKETING IN THE POLISH
SAWMILLING INDUSTRY
Summary
Drivers of changes in the present economic reality are globalisation, innovative technologies,
competition, and new types of customer behaviour. As a result of these processes previous
concepts of and methods for company management become insufficient. To gain competitive
advantage in the market it is necessary to take more into consideration of such aspects as
human resources development, knowledge transfer, and enhancement of customer loyalty.
The aim of this article is to present results of research on the changes in the Polish sawmilling industry in the field of management, organisation, and marketing. Surveys and interviews with experts carried out in 2006 and 2008 were main research methods.
Modern management systems and organisational structures encountered in Polish sawmilling companies stem to a great extent from specific features of this industry which encompass great dispersion of and dominance of microenterprises (around 9 thousand business
entities, including over 90% with employment of up to 9 people). At the same time this industry is of great economic importance – it produces 9.7% of sold production of traditionally
defined wood industry (including furniture) and employs 34 thousand people. After a deep
crisis at the end of 1990s the economic situation of the industry improved in the period 2006–
2008 – in 2007 the industry was characterised by one of the highest growth dynamics
amongst the industries of the wood sector.
From conducted research it follows that in the Polish sawmilling industry bigger companies, most often having a considerable share of foreign capital, are generally more open to
innovative management concepts and techniques. In such companies management is made up
of specialist in the field of economics and management more often than in small companies,
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whereas in smaller firms traditional techniques of company management are used the oftenest, whilst not in all cases this is so because of deliberate action of the management. Moreover, generally in microenterprises the owner himself manages the resources of the organisation, decides the goals of the enterprise and methods for their attainment.
On the basis of research it may be stated that part of sawmilling companies regularly
streamline their organisational structures (of over 100 surveyed sawmilling firms every third
company streamlined its organisational structure in last 5 years), although this is not a common phenomenon. However in the surveyed companies a centralised decision-making structure is dominant which means that there is lack of characteristic of modern organisation “democratisation” of management and “flattening” of organisational structures.
Until now full implementation of such modern concepts as: knowledge management,
comprehensive quality management, innovation management, lean management, reengineering, benchmarking, time-based management, or coopetition, was not observed in the Polish
sawmilling industry. However application of some actions specific to these ideas might be
observed. In the context of knowledge management the research showed that not many sawmilling companies have continuous programmes of employee training which significantly
limits development of these organisations. In the sphere of quality management every third
sawmilling company has an organisational unit responsible for quality, which is a positive
phenomenon. However still not all the producers see the necessity of having ISO certificates.
With reference to changes in the innovation sphere it was observed that hardly ever sawmilling companies have in their organisation structure units responsible for innovations,
R&D, and implementation of new technologies. In recent years new investment have been
most often connected with machinery, whereas outlay on purchase of licences, patents or new
technologies has been small. Moreover, the research shows that Polish sawmills more and
more often change their production profile to further processed products of higher added
value. Post-sale service has also been increasing or its scope has been broadened, which
evidences modern approach to management in which the client and his loyalty is the most
important.
The stronger consumer orientation is reflected mainly by the fact that most sawmilling
companies create and maintain a permanent network of consumers and have system of preferences for their regular customers. At the same time product promotion, most often over the
Internet, is a key marketing technique. This way of communication is most advantageous to
big sawmills or sawmills specialising in the production of unique goods. The following factors can be found amongst other factors which have a bearing on winning and keeping the
clients: offer of high quality products, low price, unique design, supply on time, and possibility of complaint. However it is a disadvantage that regular marketing research is relatively
seldom conducted in sawmilling companies.
Some other forms of activity characteristic of modern management trends were observed
in the sawmilling industry as well. The examples of such activities include: reduction of
poduction area and standardisation (features of lean management), setting company’s priorities and strategy by comparison with the best companies and adaptation of the model practice
(benchmarking), commissioning or subcontracting of selected work packages within the
framework of continuous cooperation (outsourcing). On the basis of research and declared
intentions of management it may be assumed that in the future the variety and scale of modern management practices application in sawmilling companies will grow.
Keywords: management, marketing, sawmilling industry, surveys
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AN INSIGHT INTO FORESTRY-WOOD CLUSTERS
The main benefit of forming clusters in the European forestry-wood sector is the
synergy effect – companies, research institutions, local authorities can gain more
through cooperation than by acting in the market alone. Clusters play an important role in driving European competitiveness, innovation and job creation and
thus are strongly supported by EU policies. In times of a global economic slowdown such means of increasing the sector’s competitiveness should be examined
most carefully.
Keywords: clusters, European forestry-wood sector, benefits

The term “cluster” has been introduced into business administration and management literature by Michael E. Porter and refers to “industries related by links
of various kinds” [Porter 1990] as well as to “critical masses – in one place – of
unusual competitive success in particular fields” [Porter 1998a] and more
specifically to “geographic concentrations of interconnected companies, specialised suppliers, service providers, firms in related industries, and associated
organizations (such as universities, standard agencies, trade associations) […] in
particular fields that compete but also cooperate” [Porter 1998b].
Thus clusters are a form of cooperative competition referred to as coopetition1, which can lead to many benefits, also for the forestry-wood sector:
− increase of companies’ productivity,
− drive of innovation,
− creation of more advanced products,
− introduction of new products,

1

Joanna PIKUL-BINIEK, Wood Technology Institute, Poznań, Poland
e-mail: J_Pikul@itd.poznan.pl
For more on coopetition see: [Brandenburger, Nalebuff 1998; Bengtsson, Kock 2000;
Cygler 2007].
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− introduction of new technological solutions,
− specialisation of production,
− formation of new businesses.
A key benefit stems from the fact that cluster members profit from the synergy effect, achieving more than if they acted in the market alone. Due to common actions companies are allowed to reduce costs. These actions commonly
include:
− financial services,
− outsourcing,
− technology research,
− infrastructure,
− transport,
− fair expositions,
− training of employees,
− search for new areas of sale,
− creation of a sales network,
− creation of export products,
− purchase of consultancy services,
− promotion activities,
− cooperation with R&Ds,
− negotiation of wood prices, etc.
The possibility of a mutual performance of these kinds of activities shows
that clusters can also be regarded as a new form of organising company structures. Furthermore, the concept of clusters is linked to the nowadays popular
idea of creating virtual organisations – another form of cooperation where information technology plays a leading role.
Porter notices that for a cluster to be successful, efficient communication and
flow of information among cluster members has to be provided. Moreover, interestingly, companies which cooperate within a cluster should not stop to compete2.
According to the OECD report on national cluster studies, countries identified as having a strong forest cluster are the USA, Sweden, Finland, and Austria
[Viitamo 2001]. Thus a recent project3 undertaken at the European Forest Institute (EFI), Joensuu, Finland, was based on a case study of three well known
2

“Peer pressure, pride, and the desire to look good in the community spur executives to outdo
one another” [Porter 1998a: 83].
3
The project was undertaken by Joanna Pikul-Biniek of the Wood Technology Institute,
Poznan, Poland, under the supervision of Ilpo Tikkanen, Head of EFI’s “Policy and Governance” Research Program and Acting Head of the “Markets and Socio-economics” Research
Program. The research was sponsored by the European Forest Institute within the EFI Membership Scholarship Scheme.
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European cluster initiatives: the Finnish Forest Cluster, The Swedish Forest Industry Cluster, and the Austrian Möbel und Holzbau Cluster. The aim o the
study was to confront the occurrence of potential (theoretical) cluster benefits
with their existence in practice, as perceived by companies participating in these
initiatives.
The study showed that the two famous Scandinavian clusters are more
a concept than organised groups, and member companies are often not aware of
their membership. In case of the Swedish Forest Industry Cluster, which had
been presented by Porter as an exemplary cluster initiative, it was not possible to
gather a list of all actual cluster members. The Austrian Furniture and Woodworking Cluster was the only initiative with its own well developed website. As
for the Finish Forest Cluster, it turned out that concrete information could only
be gathered on Forestcluster Ltd4 – a company established to network research
and innovation in the Finish Forest Cluster, whereas access to data on the entire
Cluster is limited.
Data obtained from questionnaires filled in by companies which are aware of
their membership in the three analysed clusters allow for some general conclusions5:
− member companies perceive more benefits of cluster participation than
costs connected therewith,
− key activities performed together by cluster members include:
promotion,
technology search,
fair expositions,
cooperation with R&Ds,
search for new areas of sale,
− most often recognised benefits of cluster membership include:
creation of more advanced products,
introduction of new technological solutions,
− benefits from the field of economy and management mainly concern the
increase of:
innovation,
know-how,
customer relations management,
− the most often declared barrier of cluster development was lack of trust
between members of the cluster,

4

Forestcluster Ltd is made up of major companies in the Finnish Forest Cluster, together with
the Technical Research Centre of Finland, the Finnish Forest Research Institute and four
Finnish universities.
5
Answers declared by more than 50% of respondents.
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− members of the Austrian cluster generally are more satisfied with the
communication and flow of information among cluster members than in
the case of the Scandinavian clusters’ members,
− cooperation and competition can take place at the same time as long as
cooperation activities focus on fields of the so-called safe zone (promotion of wood, market growth etc.),
− most of surveyed companies did not recognise any costs of cluster membership.
Clusters are a tool allowing for the occurrence of many potential benefits,
thus these initiatives are strongly promoted by EU policies aiming at driving
European competitiveness. In 2006, the EU adopted a broad-based innovation
strategy and identified strengthening clusters in Europe as one of the nine strategic priorities for successfully promoting innovation6. The Community Strategic
Guidelines on Cohesion, adopted for the period 2007–2013, explicitly encourage
EU member states and regions to promote strong clusters as part of their
economic reform strategies. Also, the Regions of Knowledge initiative implemented under FP7 as part of the European Research Area policy aims at stimulating the development of regional “research driven clusters”. It is noteworthy
that participants of the lately launched COST Action E51 have acknowledged
the topic as being significant for integrating innovation and development
policies for the forest sector.
At this moment there is still a cognitive gap with respect to Polish research
in the field of forestry-wood clusters. However, taking into consideration potential positive results of cluster formation, such research should be well promoted.
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Z BADAŃ NAD KLASTRAMI LEŚNO-DRZEWNYMI

Streszczenie
Podstawową korzyścią wynikającą z tworzenia klastrów w europejskim sektorze leśnodrzewnym jest efekt synergii – przedsiębiorstwa, instytucje badawcze, władze lokalne mogą
zyskać więcej przez wspólne przedsięwzięcia niż działając na rynku samodzielnie. Klastry
w sposób istotny stymulują europejską konkurencyjność i innowacyjność, a także kreują
nowe miejsca pracy, dlatego promowanie tych inicjatyw uznano za jeden z dziewięciu strategicznych priorytetów dla wspierania innowacyjności w Unii Europejskiej. W sytuacji
ogólnoświatowego spowolnienia rozwoju gospodarczego, istnieje potrzeba dogłębnej analizy
narzędzi podnoszenia konkurencyjności europejskiego sektora leśno-drzewnego.
Słowa kluczowe: klastry, europejski sektor leśno-drzewny, korzyści
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METODA WYCENY SUROWCA DRZEWNEGO
W PRZEROBIE PRZEMYSŁOWYM
Metoda wyceny drewna okrągłego uwzględnia wpływ kosztów transportu, suszenia i przerobu drewna oraz oprocentowanie kapitału zaangażowanego w produkcję. Podstawą kalkulacji jest miesięczne zapotrzebowanie na surowiec z uwzględnieniem jego klas jakości. Rachunek ujmuje również wpływy ze sprzedaży odpadów.
Słowa kluczowe: drewno, wartość, koszty, oprocentowanie.

Wprowadzenie
Wycena wartości surowca drzewnego z punktu widzenia zakładów drzewnych
uwzględnia opłacalność jego przerobu. Jest ona mierzona poziomem marży
operacyjnej netto, która satysfakcjonuje konkretne przedsiębiorstwo. Poziomy
marży zależą od kilku głównych czynników, w tym kosztów transportu, suszenia
oraz przerobu drewna na materiały i produkty drzewne. Znaczący wpływ na
poziom wyceny drewna okrągłego ma również stan koniunktury na rynku
drewna i wyrobów z drewna, najczęściej skorelowany z aktualną fazą cyklu
rozwoju gospodarki rynkowej danego kraju na tle bliższego i dalszego otoczenia
gospodarczego, również w skali globalnej.
W Polsce opłacalność przerobu drewna jest ściśle związana z aktualną polityką cen drewna okrągłego głównego dostawcy, Lasów Państwowych. Podaż
drewna zależy od planów wyrębów przy zachowaniu produkcyjności drzewostanów i może ona w ograniczonej mierze odpowiadać zmieniającemu się
zapotrzebowaniu na drewno oraz ostrożnej polityce pozyskania surowca znacząco mniejszego niż roczne przyrosty drewna na pniu.
Do podejmowania bieżących, trafnych decyzji zakupu drewna może przyczynić się zastosowanie formuły wyceny wartości drewna okrągłego w przerobie
przemysłowym, uwzględniającej wpływ najważniejszych czynników na opłacalność przerobu.
Mieczysław SZCZAWIŃSKI, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa,
Polska
e-mail: zoepzpd@sggw.pl
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Propozycja tej formuły wskazuje na istotny postęp w metodach określania
wartości drewna, jak również materiałów drzewnych w przerobie przemysłowym [Szczawiński 2006a, b].

Formuła rozwinięta rachunku wartości drewna okrągłego
według klas jakości
Wartość drewna okrągłego określono dla trzech klas jakości.
Dla drewna okrągłego I klasy jakości jego wartość można określić następująco:
 0
1 − rj P

0
a j =1
− k t − k s − k P − 0,5 r j k s + k p
WI = I 
Q
f (1 + m )
j =1
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)
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Odpowiednio dla II klasy wartość drewna wyniesie:
 0
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Dla III klasy wyniesie ona:

WIII
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kt − k s − k P − 0,5 r j k s + k p   + f (1 − a III )(co − k o ), (3)
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gdzie:
Wi – wartość drewna i-tej klasy w przerobie przemysłowym (tu I, II, i III)
[zł/m3],
ai – wskaźnik wydajności w przerobie surowca i-tej klasy (tu aI, aII i aIII),
iє <I;III> – numer klasy jakości surowca,
Q – miesięczne zapotrzebowanie na surowiec do przerobu wszystkich
klas [m3/m-c],
P – wartość przychodów ogółem netto (bez VAT) ze sprzedaży wyrobów
w badanym okresie czasu (tu miesięczna) [zł/m-c],
rj – stopa dyskontowa dla dnia o numerze j, (rj = var),
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jє<1,o> – numer dnia cyklu odzyskania należności za produkcję,
f – współczynnik udziału przedsiębiorstwa w zysku brutto umożliwiający potrącenie podatku dochodowego,
m – założony poziom rentowności operacyjnej brutto,
kt – miesięczne koszty transportu surowca ze składnicy leśnej do zakładu
[zł/ m-c],
ks – miesięczne koszty suszenia surowca [zł/ m-c],
kp – miesięczne koszty przerobu surowca [zł/ m-c],
Co – średnia ważona cena odpadów z przerobu surowca [zł/m3].

C o = U tm ⋅ C tm + U ts ⋅ Cts + U z ⋅ C z + U w ⋅ C w ,

(4)

gdzie:
Utm –
Ctm –
Uts –
Cts –
Uz –
Cz –
Uw –
Cw –

udział trocin mokrych,
cena zbytu trocin mokrych [zł/m3],
udział trocin suchych,
cena zbytu trocin suchych [zł/m3],
udział zrębków,
cena zbytu zrębków [zł/m3],
udział wiórów suchych,
cena zbytu wiórów suchych [zł/m3].

Uogólniając formułę odnoszącą się do wszystkich trzech klas drewna okrągłego, wartość drewna można wyrazić następująco:
 0
1 − rj P

0
ai  j =1
a 
− I kt − k s − k P − 0,5 r j k s + k p
Wi = 
Q  f (1 + m )
ai 
j =1
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  + f (1 − ai )(co − k o ).
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(5)

Wyjaśnienie konstrukcji powyższej formuły ułatwić może analiza poszczególnych jej części składowych.
Rachunek wartości drewna uwzględnia koszt oprocentowania kapitału
finansującego kredyt kupiecki, obejmujący czas od zakończenia produkcji do
odzyskania należności za sprzedany materiał.

∏ (1 − rj )P
0

określa zatem zdyskontowaną wartość netto
f (1 + m )
(bez VAT) przychodów miesięcznych ze sprzedaży materiałów drzewnych
z przerobu z uwzględnieniem założonego poziomu marży operacyjnej po
opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
Składnik formuły

j =1
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Wśród składników formuły rachunku wyceny wartości kłód i-tej klasy, tj. I,
II, i III występują mnożniki aI . Umożliwiają one oszacowanie zwiększonych
ai
kosztów transportu i przerobu drewna, występujących w wypadku konieczności
odpowiednio większych dostaw surowca do odbiorcy, wynikającej z uzyskiwania niższej wydajności surowcowej z drewna o niższych klasach jakościowowymiarowych.
Podobnie przedstawiają się relacje w odniesieniu do kosztów przerobu.
W procesie przerobu ponosimy nakłady na sfinansowanie poszczególnych
składników kosztu w różnych terminach w skali miesiąca.
Narastający rozkład wydatków, np. w procesie suszenia, ilustruje rys. 1.

Rys. 1. Rozkład wydatków w czasie realizacji fazy produkcyjnej
Fig. 1. Distribution of expenses during production phase

Wykres wyjaśnia stosowanie współczynnika 0,5 przed wyrażeniem

∑ rj (ks + k p ) .
0

j =1

Podobny przebieg narastania wydatków w trakcie cyklu przerobu surowca na
materiał drzewny można analogicznie założyć, choć w praktyce może ten proces
przebiegać różnie w różnym czasie, co jest sprawą otwartą i wymagającą
ściślejszych ustaleń w konkretnym zakładzie. Przebieg wykresu nie musi i zwykle nie jest liniowy. Często bywa, iż w wielu procesach wydatki narastają
dopiero pod koniec cyklu realizacji zamówień. Aproksymacja przetwarzania
surowca przez założenie liniowego przebiegu narastania wydatków na suszenie
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i przerób drewna wydaje się być do przyjęcia. Zauważmy, iż cykl suszenia
drewna pokrywa się zwykle z miesięcznym okresem objętym planem operatywnym realizacji zamówienia odbiorców.
Ostatni składnik formuły f (1 − ai )(co − ko ) wyraża wartość odpadów powstałych z przerobu surowca. Wpływ oprocentowania kapitału, który można
uzyskać ze sprzedaży odpadów proponuje się pominąć w rachunku wyceny
drewna.
Mnożnik ai na początku formuły umożliwia przeliczenie kalkulowanych
Q
wartości w skali miesięcznej na 1 m3.
Wskaźnik wydajności surowcowej ai w mnożniku umożliwia przeliczenie
wartości netto surowca w materiale na wartość brutto, tj. ujmującą udział
odpadów z przerobu.

Podsumowanie
Przedstawiona formuła rachunku wartości drewna okrągłego według klas
jakości, uwzględniająca wszystkie istotne czynniki wpływające na wartość obliczeniową surowca, pozwala na możliwie dokładną wycenę drewna okrągłego.
Może ona ułatwić prowadzenie negocjacji przy zakupie surowca między
odbiorcami a jego dostawcą lub też pomóc sformułować ramowe zasady
wzajemnej współpracy między stronami w obrocie drewnem.
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METHOD FOR APPRAISAL OF WOOD RAW MATERIAL
IN INDUSTRIAL PROCESSING

Summary
From the point of view of wood factories wood appraisal allows calculation of profitability of
wood processing taking into account costs of transport, drying, and processing compared with
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the value of income from sale of wood materials from production. The calculation takes into
consideration the influence of diverse raw material productivity dependent on raw material
quality class and its share in the whole supply of roundwood. The value of waste is added on.
The cost of interest on capital involved in purchase and transport of wood as well as in
financing of trade credit (usually granted to purchasers of wood materials) is taken into
account as well.
Keywords: wood, value, costs, interest rate
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ACTIVITY BASED COSTING AND EFFICIENCY
OF ITS APPLICATION IN THE WOODEN HOUSES
PRODUCTION
Calculation based on performed activities and processes – so-called ActivityBased-Costing (ABC) is becoming an important tool for the costs management.
In this paper we would like to present results of comparison of economic
efficiency in traditional calculation system and modern calculation oriented to
processes and activities. The results were achieved by using specific methodology
in a chosen Slovak wood-processing company. On the basis of our designed
methodology and obtained results we can recommend implementation of an alternative calculation system based on performed processes and activities.
Keywords: wood-processing industry, wooden houses production, process management, planning, budgeting, costing, controlling

Introduction
The effort of industrial producers to clarify the financial flows through the single
cost centres necessarily evokes a question related to the definition of objective
direct and indirect costs in the enterprise processes. Different intradepartmental
cost centres are using in practice various metrics in the area of process evaluation; however there is a kind of mutual compatibility, but in its existing form, it
does not allow an adequate comparison. Besides, a lot of indirect costs are
directed “from central level” of the enterprise, while creation framers are working in some of cost centres, which involves unequal indirect costs allocation.
The goal is clear: to optimise the enterprise manufacturing processes from the
cost calculation point of view.
The present times can be characterised by significant changes almost in all
spheres of life, including the economic life. An increasing competition will
Rastislav RAJNOHA, Technical University, Zvolen, Slovac Republic
e-mail: rajnoha@vsld.tuzvo.sk
Felicita CHROMJAKOVÁ, IPA Slovakia, Žilina, Slovak Republic
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require a wide range of innovation activities related to product life cycle shortening and the competition will be more related to prices of products and services.
The radical problem of many industrial countries resides in 30% higher products
prices, which decreases their competition advantage in the international market.
At the same time, in recent years we can see a strong change in company cost
structure, which occurred with implementing of integration production systems
into companies. From the cost structure point of view, a lower share of direct
costs and increasing of indirect costs (overheads) are noticed. The share of
indirect costs is often more than 50% of total company costs and their further
growth in the future is expected. One of the possibilities of increasing profitability, efficiency of enterprise processes, competitiveness and gaining maximal
customer satisfaction, all at once, is the possibility of cost management by the
Activity-Based-Costing Method (ABC).
Stephen R. Covey in Lessons from Activity Based Management Battlefield:
“Those, who look deeply into Activity Based Management will find an area of
management that will empower them with solid information about their organization that enables them to exercise leadership and wisdom in decision making.
Activity Based Management supports excellence by providing a formal management system that compels people to understand their work and how it contributes to achieving strategic objectives. Activity Based Management changes
traditional management practices to guide managers to emulate the best practices
and establish process control to ensure consistently good performance. Activity
Based Management supports the quest for continuous improvement by providing
managers with new insights into customers of activities and business processes
and by permitting managers to adopt management practices with new insights
into customers of activities and business processes and by permitting managers
to adopt management practices that encourage greater value added by all associates. Activity Based Management is the effective planning of the enterprises
activities and achieving of consistency in the performance of activities to
achieve its objectives.”
In the Slovak Republic conditions for application of new access or knowledge in the cost area is strong dependent on transformation process of the whole
economy. We can already see companies which are able to react promptly to
changed conditions and they apply this method of calculation. But there are also
many companies where costing and calculation are used only as a tool for cost
monitoring according to calculation formula and these firms do not use another
possibility which these calculations offer, such as calculation of indirect costs or
Activity Based Costing. Therefore in these companies the elements of strategic
management cannot be implemented and in departmental accounting the tasks
are not observed as they should be. The implementation of Activity Based
Costing and its further utilisation in practice gives companies a possibility of
obtaining considerable economic benefits, but at the same time it causes an
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increase of costs connected with information support. As Foltinova-Kalafutova
says, the calculation with several cost drivers is much more difficult than
traditional calculation, and therefore it demands more administration and is more
expensive. Due to the above aspects it is not suitable for general application in
such companies where supporting activities do not play a significant role.
Activity based costing is a process of accumulating and tracing costs and performance data to firm's activities and providing feedback of actual results against
the planned costs to initiate corrective action, where required. It is a tool for
understanding costs. An activity based costing system assigns costs as they
actually exist at a point in time, not as they should or could be performed.
We can say that mainly large companies implemented the ABC, but with
various final effects. First, there are companies where managers think that they
expend appropriate costs on ABC implementation compared with the benefits
obtained from such implementation. Secondly, there are many companies where,
in spite of the lack of exact calculations, costs expected in such calculation
systems are considered extremely high and inadequate to achieved effects. As
a result the whole process of implementation is expected to be a failure.
This paper presents chosen results achieved upon the comparison of traditional calculation system effects and Activity Based Costing effects in the chosen Slovak wood-processing company1.

Goal of the study
Therefore the goal of this study, on the basis of theoretical outcomes, is to
propose a scientific analysis and syntheses of knowledge of a specific costing
model for the conditions of family houses produced from wood (acc. to the EU
legislative the producer is a SME – small and medium-sized enterprise), with
a specific accent to the area of overhead costs, that will reflect the newest
scientific knowledge in this area of enterprise economy science and at the same
time it will take into account the particularities of such production type in the
conditions of market-oriented economy, as well as the requirements of their
economical efficiency. The following partial steps of solution stem from the
present goals and on the basis of scientific procedures and methods they aimed
at:
− analysis of contemporary costing model that is used in the selected
enterprise of wood-processing industry and identification of its weaknesses,
− definition of a costing model with the primary accent on the area of
overhead costs management that takes into account the newest trends and
1

The company belongs to the group of SME with 150 employees dealing with wood houses
production.
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specific conditions and requirements characteristic for the selected woodprocessing enterprise,
− identification of selected economical benefits from implementation of an
alternative costing model and comparison of achieved results with the
contemporary state,
− proposition and verification of the methodology of economical efficiency
evaluation by implementation of an alternative costing model with the
support of specialised information software under given specific conditions.

Material and methods
In dynamically expanding and changing conditions of the market economy –
more complexly production environment, but mainly competitive environment –
traditional access to costing is insufficient [Vollmuth 1997]. With the increasing
intensity of competition in the world markets the pressure on prices of supplied
products and services is constantly raising, which in consequence causes search
for new ways of cost management. We can distinguish “Process oriented cost
accounting and calculations“21 or “Goal oriented cost accounting and calculations“3. Both of these approaches are oriented towards customer requirements
satisfaction through products and services that have not only the required
attributes, but are characterised also by required costs or prices.
Vollmuth cites that, with growing competition and constantly increasing
ratio of overhead costs to full costs, further application of classical costing
methods is possible only in a limited scope. Keynote consists in the change of
cost management philosophy. The primary task is to determine the cost of
product manufacture, but how much it mostly costs on the market. The classic
overhead rates costing as a tool of price making, so in the areas of strong competition it wanes. The price is set by the market and therefore a product cannot be
offered for a higher price. Thus the enterprise must produce products at costs
that are covered by such price:
Target costs = Target price on the market – Required profit.
Goal oriented cost accounting and calculations (Target costing) is sometime
substituted for the term “goal oriented management” (Target management),
because it is not about a technique of cost accounting, but more a tool of
transformation process optimisation with the aim of obtaining allowable costs
and satisfying customer requirements with product functionality and price.
2

Foreign language literature featuring this term, e.g. “Prozeßkostenrechnung”, “Aktivitätsorientierte Kostenrechnung”, “Cost-Driver-Accounting”, “Activity-Based-Costing”.
3
Foreign literature featuring this term, e.g. “Zielkostenrechnung”, “Target Costing”.
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Through the goal oriented cost management the amount of single product costs,
processes and activities realised in the enterprise cannot be directly influenced.
The necessary changes, above all in the enterprise areas characterised by high
contribution of overhead costs, are possible to make only by implementation of
process oriented cost accounting (Activity-Based-Costing), which can be regarded as a market-oriented cost accounting and calculation system. With help
of this system an enterprise can survive in strong competition segments [Vollmuth 1997].
Process-oriented cost accounting, calculations and budgets have the only
task of tracing the level of overhead costs connected with a single enterprise
activity and allocating them directly to the cost bearers. It can be said that
indirect costs will be calculated as quasi direct. The radical change is in accounting of cost centres and bearers, who instead of the abandonment of overhead
costs through charges of overhead cost centres, will use so-called “rates of single
activity costs”. Such approach is desirable to be applied in the enterprise areas
with a high contribution to the total enterprise costs and which also have a high
contribution of overhead costs (for example research and development, production process planning, enterprise administration, logistics etc.). Instead of the
correlation values, used in the differentiated overhead rates costing (for example
production salaries, machine hours, production material etc.) the following
correlation values will be used: number of parts, customers, product alternatives,
special customer requirements, product changes etc.
It must be said, that it does not talk about a new area of cost accounting.
It handles only the application of more objective monitoring and overhead cost
calculating in the framework of cost accounting art, centres and bearers, with the
aim of modifying cost accounting to the conditions of differentiated customer
and market satisfaction. As Däumler-Grabe mentions, by the use of process
oriented calculation traditional overhead rate costing is modified, whereby overhead costs are a more objective contribution to single products and services.
A proportional addition of overhead costs to the products is not accurate,
because it does not take into account the influence of fixed costs. With help of
process-oriented calculation this effect can be eliminated [Däumler, Grabe
1995].
Activity Based Costing has to cover the amount of indirect costs per particular activity and allocate it directly to costs bearers. So it can be said that indirect
costs will be calculated as direct ones. A significant change in calculation of
costs centres and costs bearers consists in accounting by so-called costs rates
in particular activities instead of costs centres charges in indirect costs. Such
a process can be applied mainly in divisions with a high contribution to total
company’s costs and at the same time with a high share of indirect costs
(e.g. R&D, technical support of the production, administration, supply activities
etc.).
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From the point of view of effective management of departmental enterprise
processes using ABC has the following assets:
− exact calculation scheme,
− unambiguous and exact measurement of products profitability, customers
and distribution canals, identification of flat production or loss products,
customers and distribution canals,
− costs measurement and evaluation of activity-process cost effectiveness,
exact information about cost activities in the enterprise,
− evaluation and clearing of processes and activities that are actually
realised in the enterprise,
− quantification of “added value” for internal and external customers,
− analysis of relations between the enterprise departments and their activities,
− overhead cost analysis by activities,
− implementation of reengineering as a tool of continuous enterprise
change,
− optimisation of price policy and product structure by customers according
to the enterprise strategy and marketing plan,
− improvement of inter-departmental management.
As negative aspects of ABC the following can be mentioned:
− in the enterprise with a small number of products and customers there are
positive effects of traditional calculation,
− a lot of time needed for preparation of ABC on the basis of input information about activities and their drivers that serves for cost calculations –
this results in higher costs connected with ABC application,
− high requirements as regards personnel qualification and knowledge
connected with implementation of ABC,
− the need for costs scheduling will be observed as the change lies in
activity allocation to separate products through the cost basis.
From the technical point of view, implementation of ABC method must take
into account such cost types which must be compensated by the expected assets.
In the enterprise of very complicated structures it is very positive to solve this
problem through a specialized software package which enables flexible view on
the actual cost of separate activities, products, and customers. One of the necessary conditions for successful implementation of such method is declared support of all interested employees for such access to cost mapping.
According to Vollmuth [Vollmuth 1997], from the methodological point of
view, application of process-oriented calculation requires these four particular
steps:
1. Analysis of realised activities and processes,
2. Definition of correlation values,
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3. Setting of costing charge of realised activities,
4. Overhead costing on performances.
It is about modification of overhead rate costing which utilises charges of
overhead costs. Single cost calculation can pass by the following scheme:
Scheme 1. Calculation scheme of ABC – Activity Based Costing (ABC Model)
Schemat 1. Schemat kalkulacji ABC – Kosztorysowania opartego na działaniach (Model
ABC)

Direct material / Materiały bezpośrednie
Direct salaries / Płace bezpośrednie
Costs of production activities
Koszt działań produkcyjnych

•

Production process planning /

•
•
•

Logistics / Logistyka
Production / Produkcja
Others / Inne

Planowanie procesu produkcji

PRODUCTION COSTS/KOSZTY PRODUKCJI
Sales activity costs / Koszty działalności sprzedażowej
Development activity costs / Koszty działalności rozwojowej
Administration activity costs / Koszty działaności admistracyjnej
TOTAL COSTS INCURRED / CAŁKOWITE PONIESIONE KOSZTY

Instead of the referring parameters used in differentiated contribution calculations (e.g. workers wages, hours of machinery under operation, production
material etc.) the following parameters are used: number of segments, number of
customers, number of products alternatives, number of special customer’s
demands, number of changes in a product etc.
To obtain the assessed goal of the research we have followed these particular
steps:
1. Analysis of contemporary calculation model used in the chosen wood
processing company and identification of its weaknesses.
2. Projection of Activity Based Costing model with the emphasis on the
management of indirect costs.
3. Identification of the chosen economic benefits coming from alternative
calculation model.
4. Projection and verification of the methodology for the evaluation of economic effects coming from the implementation of alternative calculation
model with the support of specialized information software under given
specific conditions.
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Chosen results
Strengths and weaknesses analysis of alternative costing models

Following the conducted analysis crucial weaknesses of the existing overhead
costing monitoring and calculation system for the wooden family houses, and
possible advantages of alternative costing model ABC (Activity-Based-Costing),
were gathered within the following points:
With the use of ABC Model:
− from the cost point of view standard houses will be cheaper, and nonstandard houses will be more expensive as till now,
− under certain conditions and assumptions small-sized houses will be relatively more expensive and bigger houses relatively cheaper than now,
− it will be possible to reduce the number of houses variants in wooden
houses production, which will excessively increase enterprise overhead
costs,
− work productivity and capacities use in single enterprise centres and departments will rise.
Vice versa, the use of traditional form of overhead costing results in the
following:
− non-standard houses will seem more profitable in comparison with standard version, as they really are,
− non-standard and small-sized houses will be in more demand by customers, because in the case of such houses there will be undervaluation of
their costs by the calculation,
− number of house variants and their production difficulty will rise,
whereby the profit will still rise and enterprise activities will stagnate or
fall.
Determination of ratio coefficient

One of the particular results of the study solution is determination of ratio
coefficient (c) as a rate of the whole panel flat, used by the wooden family
houses production, defined in m2 or a useful area of houses, defined just so in
m2. The determination of the ratio coefficient was necessary for the comparison
of alternative costing models. To this aim the methods of correlation analysis
were used and a linear model in the following form is proposed:
y=c×x
where:
y – panel flat in m2,
x – useful area of house in m2,
c – ratio coefficient.
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Besides correlation analysis method the method of variance analysis was
used for quantification of a relation between useful area and panel flat and for
verification of results achieved by correlation analysis, because the correlation
analysis does not give explicit results for comprehensively examined value set.
For this reason the whole statistical set was segmented by the size of useful
house flat into several subsets – categories. The primary goal was to verify the
reliability of ratio coefficient c defined by correlation analysis in dependence on
the size of useful house flat. To perform this action the Tukey HSD test was
used.
Table 1. Specific indexes derived with the aim of constructing an alternative
calculation model and their economic efficiency evaluation
Tabela 1. Specyficzne wskaźniki opracowane w celu skonstruowania alternatywnego
modelu kalkulacji kosztów oraz ocena ich wydajności ekonomicznej
Categorization alternative
Alternatywa kategoryzacji

A

2

Average useful area in m / house

Przeciętna pow. użytkowa w m2/dom

Quota in the whole production in %
Udział w całej produkcji w %

Average ratio coefficient c unified
for all size categories (defined by
correlation analysis)
Średni współczynnik proporcji c
ujednolicony dla wszystkich kategorii
wielkości (określony poprzez analizę
korelacji)

Average ratio coefficient c
differentiated by the size
categories (defined by variance
analysis)
Średni współczynnik proporcji c
zróżnicowany względem kategorii
wielkości (określony poprzez analizę
wariancji)

C

Powierzchnia użytkowa w m2

Monitored value
Monitorowana wartość

B
Useful area in m2

Small
houses

Large
houses

Small
houses

Large
houses

Small
houses

Large
houses

Małe
domy

Duże
domy

Małe
domy

Duże
domy

Małe
domy

Duże
domy

< 175

> 175

< 125

> 125

< 150

> 150

124,18

224,85

106,23

158,56

118,23

188,19

91,15

8,85

48,67

51,33

78,76

21,24

4,57990

4,59620 4,41208 4,86854

4,3062

4,65617 4,29710
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The results achieved in the framework of ratio coefficient definition c by
methods of correlation analysis and variance analysis are summarised in the
following Table 1, that summaries specific indexes derived with the aim of
constructing an alternative calculation model and evaluating its subsequent
economic efficiency as well as comparing it with the traditional model used in
the mentioned enterprise.
Alternative calculation model and quantification of selected economic effects

In the following text further particular results of the study will be presented –
they compare the results achieved by application of traditional and processoriented access in the costing area and monitoring of enterprise economic
effectiveness of a wooden houses producer.
Table 2 presents budget of overhead costs of single departments in the mentioned enterprise.
Table 2. Budget of the firm overhead costs (in SKK/ year)
Tabela 2. Budżet kosztów ogólnych przedsiębiorstwa (w SKK/rok)
Department

Enterprise
sum

Dział

Budgeted
value

Trade

Economics

PPP

MPP

Production

Handel

Ekonomika

PPP

MPP

Produkcja

Wartość 9 070 072
założona
w budżecie

3 230 700 4 386 425

472 446

Fabrication
Fabrykowanie

Przedsiębiorstwo
ogółem

25 770 795 11 881 561 56 812 000

By construction of process-oriented calculation model we follow the above
mentioned methods.
For the definition of planned performance volume and process-oriented
budget of overhead costs for the enterprise as a whole and for single process
centres – Activity Based Budgeting (ABB) – see table 3 which foregoes construction of calculation acc. to ABC model.
From the results achieved for the trade departments it follows that the alternative ABC calculation model radically constraints proportional attribution of
overhead costs (p = 1.18). The performance deviation by the changes of the
enterprise performance size structure is enabled as well as identification of
coefficient of useful potential of overhead costs (cOC = 93.2 %).
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When we analyse the results of process model testing presented in Tables
3–5, we can observe that by the change of production size structure the performance deviation in the trade department amounts to:
Dp = planned performance – actual performance
Dp = 99.000 work. min – 92.298 work. min = 6.702 min
which in financial formulation gives the value of:
Dp = 6.702 min × CPOCd = 6.702 × 91.62 = 614.037,– SKK.
Table 3. Overhead costs of activities realised in the framework of trade department
– ABB
Tabela 3. Koszty ogólne działań realizowanych w ramach działu handlowego – ABB

Activity
code
Kod
działania

Activity
description
Opis
działania

Activity
measurement
unit
Jednostka
miary
działania

Volume of
activity realised
(number/ year)
Ilość
zrealizowanych
działań
(liczba/rok)

Small Large
house house
(120 m2) (240 m2)
Mały
Duży
dom
dom
(120 m2) (240 m2)

1
1

2
3
Processing of
Units of
calculation bases
bases

Przetwarzanie
Jednostki
podstaw kalkulacji

2

Preparation of
bases to fabric
realisation

Kit of
bases

Przygotowanie
Zestawy
podstaw do realizacji struktur

3

Preparation of
contracts with
a customer

Contract
number

Liczba
Przygotowanie
umów
umów z klientami

4

5

Estimated time of
1 activity
Estimated
Overhead
unit (min)
activity
Szacunkowy
costs of
time per
czas
activity
1 year
wykonywania
per year
(min/ year)
jednostki
(SKK/ year)

Szacunkowy
Koszty
czas
ogólne
poświęcony
Small Large na działanie działania
w ciągu
house house
w ciągu
roku
(120 m2) (240 m2)
roku
(SKK/rok)
Mały
Duży
(min/rok)
dom
dom
2
2
(120 m ) (240 m )
działania
(min)

6

7

8

9

66

6

24

24

1 728

158 314

66

6

720

720

51 840

4 749 420

132

12

96

96

13 824

1 266 512
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Table 3. Continued
Tabela 3. c.d.

1
4

5

2
Performance
billing

3
Bill
number

Fakturowanie
działań

Liczba
faktur

Base preparation
to labour permits Kit of
Przygotowanie
bases

podstaw do otrzyZestawy
mania pozwoleń
na pracę

6

Coordination
activity in the
time of order
realisation
Koordynacja
działań w trakcie
realizacji zleceń

7

8

Liczba
kontaktów

Trucks
clearance

Truck
number

Odprawa ciężarówek

Liczba
ciężarówek

Other comm.
activities

Panel flat

Inne ogólne
działania

9

Contact
number

Other undefined
activities
Inne działania

Total
Razem

Ryczałt na
powierzchnię

4

5

6

7

8

9

330

30

16

16

5 760

527 713

66

6

16

16

1 152

105 543

990

90

5

5

5 400

494 731

198

30

10

10

2 280

208 887

36 274

6 595

0,29

0,29

12 528

1 147 776

36 274

6 595

0,10

0,10

4 488

411 177

99 000

9 070 072

Panel flat
Ryczałt na
powierzchnię
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Table 4. Calculation of overhead costs and their values achieved by application of
alternative calculation model – trade department
Tabela 4. Kalkulacja kosztów ogólnych i ich wielkości otrzymane poprzez zastosowanie
alternatywnego modelu kalkulacji – dział handlowy
Small houses
(120 m2)

Activity
code
Kod
działania

Activity
description
Opis
działania

ProportionaActivity
lity
Małe domy
Duże domy
measurecoefficient
(120 m2)
(240 m2)
ment
p
Production
Production
unit
WspółczynPeriodical
Periodical
unit
unit
Jednostka
nik
calculation calculation calculation calculation proporcjomiary
działania

1
1

2
3
Processing of calcu- Units of
lation bases
bases
Przetwarzanie podstaw kalkulacji

2

3

4

5

Jednostki

Preparation of bases Kit of
to fabric realisation bases
Przygotowanie pod- Zestawy
staw do realizacji
struktur
Contract
Preparation of
number
contracts with
Liczba
a customer
umów
Przygotowanie
umów z klientami

Performance
billing

Bill
number

Fakturowanie
działań

Liczba
faktur

Base preparation to Kit of
labour permits
bases
Przygotowanie pod- Zestawy
staw do otrzymania
pozwoleń na pracę

6

Coordination activ- Contact
ity in the time of
number
Liczba
order realisation

Koordynacja działań kontaktów
w trakcie realizacji
zleceń

7

Trucks clearance

Large houses
(240 m2)

Kalkulacja Kalkulacja Kalkulacja Kalkulacja
na jednostkę okresowa na jednostkę okresowa
produkcji
produkcji

4

5

6

7

nalności
p

8

2 199

145 121

2 199

13 193

1,00

65 964

4 353 635

65 964

395 785

1,00

17 590

1 160 969

17 590

105 543

1,00

7 329

483 737

7 329

43 976

1,00

1 466

96 747

1 466

8 795

1,00

6 871

453 504

6 871

41 228

1,00

2 749

181 401

4 581

27 485

1,67

Truck

Odprawa ciężarówek number
Liczba
ciężarówek

118

Rastislav RAJNOHA, Felicita CHROMJAKOVÁ

Table 4. Continued
Tabela 4. c.d.

1
8

2
Other comm.
activities
Inne ogólne
działania

9

Other undefined
activities
Inne działania

3
Panel flat
Ryczałt
na powierzchnię

4

5

14 715

971 195

5 271
124 155

6

7

8

29 430

176 581

2,00

347 919

10 543

63 258

2,00

8 194 229

145 974

875 843

1,18

Panel flat
Ryczałt
na powierzchnię

Total
Razem

Table 5. Calculation of overhead costs per production unit and periodical calculation – results achieved by the size structure change – trade department
Tabela 5. Kalkulacja kosztów ogólnych na jednostkę produkcji oraz kalkulacja okresowa –
wyniki uzyskane w drodze zmiany struktury wielkości – dział handlowy

Activity
code
Kod
działania

1
1

2

Activity
description
Opis
działania

Activity
measurement
unit
Jednostka
miary
działania

2
Processing of
calculation bases

3
Units of
bases

Przetwarzanie
podstaw kalkulacji

Jednostki

Preparation of
bases to fabric
realisation

Kit of
bases
Zestawy

Przygotowanie
podstaw do realizacji struktur

3

Preparation of
contracts with
customers
Przygotowanie
umów z klientami

4

Contract
number
Liczba
umów

Performance
billing

Bill
number

Fakturowanie
działań

Liczba
faktur

Small houses
(120 m2)

Large houses
(240 m2)

Małe domy
(120 m2)

Duże domy
(240 m2)

Proportionality
coefficient
p

Production
Production
WspółczynPeriodical
Periodical
unit
unit
nik
calculation calculation calculation calculation proporcjo-

Kalkulacja Kalkulacja Kalkulacja Kalkulacja
na jednostkę okresowa na jednostkę okresowa
produkcji
produkcji

4

5

6

7

nalności
p

8

2 199

118 735

2 199

26 386

1,00

65 964

3 562 065

65 964

791 570

1,00

17 590

949 884

17 590

211 085

1,00

7 329

395 785

7 329

87 952

1,00
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Table 5. Continued
Tabela 5. c.d.

1
5

6

2
3
Base preparation to Kit of
labour permits
bases

4

Przygotowanie
podstaw do
otrzymania pozwoleń na pracę

1 466

79 157

1 466

17 590

1,00

6 871

371 048

6 871

82 455

1,00

2 749

148 419

4 581

54 970

1,67

14 715

794 614

29 430

353 162

2,00

5 271

284 661

10 543

126 516

2,00

124 155

6 704 369

145 974

1 751 687

1,18

Zestawy

Coordination
Contact
activity in the time number
of order realisation Liczba

Koordynacja działań kontaktów
w trakcie realizacji
zleceń

7

Trucks clearance
Odprawa ciężarówek

8

9

Truck
number
Liczba
ciężarówek

Other comm.
activities

Panel
flat

Inne ogólne
działania

Ryczałt na
powierzchnię

Other undefined
activities

Panelsflat

Inne działania

Ryczałt
na powierzchnię

Total
Razem

5

6

7

8

The computation accuracy in the framework of the procedure used is verified
by the following control computation that reflects periodical overhead cost
calculation (table 6):
Table. 6. Definition of financial performance deviation – control computation
Tabela 6. Określenie odchylenia wyników finansowych – obliczenia kontrolne
Size category
Kategoria wielkości

Small houses
Małe domy

Large houses
Duże domy

Total:
Razem:

Costs of planned performance
(Planned costs – Cp)

Costs of real performance
(Costs re-counted – Crec.)

Performance
deviation
(Dp)

Koszty planowanych działań
(Koszty planowane – Cp/)

Koszty faktycznych działań
(Koszty przeliczone
ponownie – Crec)

Odchylenie
wyników (Dp)

8.194.229

6.704.369

+ 1.489.860

875.843

1.751.687

– 875.844

9.070.072

8.456.056

614.016
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On the basis of the above-identified performance deviation of the overhead
costs of the trade departments, the coefficient of overhead costs potential utilisation, calculated acc. to the following mathematical formulas, was defined:

cOC =

cOC =

8.456.056
9.070.072

Crec
Cp

= 0.932 × 100 = 93.2%.

The results achieved in the trade department section confirm that processoriented calculation model radically constraints proportional attribution of
overhead costs (p = 1.18). The performance deviation by the changes of performance size structure is enabled as well as identification of coefficient of useful potential of overhead costs (cOC = 93.2 %) in this way. Similar results were
obtained by other departments in the following enterprise. These results, for the
enterprise as a whole, obtained from particular results achieved by application of
process-oriented calculation model in the framework of single intradepartmental departments and units are summarised in tables 7–9. Aggregate
results of the study are presented in fig. 1–3 as well.
In order to quantify economic efficiency of the proposed solution we compared its costs and potential economic effects.
Economic effects – economic effects of implementation of alternative
economic costing model are presented in the form of gross margin on the average sale price and average direct costs per m2 of house useful area. Validity of
both examined values for all house size categories was verified by method of
variance analysis, whereby:
− Average sale price – from total achieved results it stems that no statistically important differences in average sale price per m2 house useful area
exist between different house size categories. This effect was verified ex
post facto by variance analysis of sale prices of walled family houses as
substitution products. The conducted verification confirmed the results
achieved in the following wood-processing enterprise.
− Average direct costs – the results of variance analysis were not as clear as
in the case of sale prices. In spite of this fact, the alternatives of size
categorization A, C cannot give a statistically important difference in the
area of direct costs as regards dependence of house size categorisation.
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Table 7. Calculation of overhead costs and their values obtained by application of
alternative model – enterprise total
Tabela 7. Kalkulacja kosztów ogólnych i ich wielkości otrzymane poprzez zastosowanie
modelu alternatywnego – przedsiębiorstwo ogółem
Small houses (120 m2)
Małe domy (120 m2)

Department
Dział

Trade department
Dział handlowy

Economic department
Dział ekonomiczny

PPP department
Dział PPP

MPP department
Dział MPP

Production department
Dział produkcji

Fabrication department
Dział fabrykacji

Enterprise total
Przedsiębiorstwo
ogółem

Production
unit
calculation

Periodical
calculation

Large houses (240 m2)
Duże domy (240 m2)

Production
unit
calculation

Proportionality
coefficient
p

Periodical
calculation Współczynnik
proporcjonalności
p

Kalkulacja
na jednostkę
produkcji

Kalkulacja
okresowa

Kalkulacja
na jednostkę
produkcji

Kalkulacja
okresowa

124 155

8 194 229

145 974

875 843

1,18

43 608

2 878 098

58 767

352 602

1,35

56 367

3 720 213

111 035

666 212

1,97

33 173

2 189 408

47 173

283 038

1,42

334 856

22 100 501

611 716

3 670 294

1,83

158 040

10 430 634

241 821

1 450 927

1,53

750 198

49 513 084

1 216 486

7 298 916

1,62

Table 8. Calculation of overhead costs per production unit and periodical calculation – results achieved by the change of size structure – enterprise total
Tabela 8. Kalkulacja kosztów ogólnych na jednostkę produkcji oraz kalkulacja okresowa –
wyniki otrzymane poprzez zmianę struktury wielkości – przedsiębiorstwo ogółem
Small houses (120 m2)
Małe domy (120 m2)

Department
Dział

1
Trade department
Dział handlowy

Economic department
Dział ekonomiczny

Production
unit
calculation

Periodical
calculation

Large houses (240 m2)
Duże domy (240 m2)

Production
unit
calculation

Proportionality
coefficient
p

Periodical
calculation Współczynnik

Kalkulacja
okresowa

2

3

124 155

6 704 369

145 974

1 751 687

1,18

43 608

2 354 808

58 767

705 204

1,35

Kalkulacja
na jednostkę
produkcji

4

Kalkulacja
okresowa

proporcjonalności
p

Kalkulacja
na jednostkę
produkcji

5

6
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Table 8. Continued
Tabela 8. c.d.

1
PPP department
Dział PPP

MPP department
Dział MPP

Production department
Dział produkcji

Fabrication department
Dział fabrykacji

Enterprise total
Przedsiębiorstwo ogółem

2

3

4

5

6

56 367

3 043 811

111 035

1 332 424

1,97

33 173

1 791 334

47 173

566 076

1,42

334 856

18 082 228

611 716

7 340 588

1,83

158 040

8 534 155

241 821

2 901 854

1,53

750 198

40 510 705

1 216 486

14 597 832

1,62

Table 9. Definition of performance deviation and utilisation of the potential of
overhead costs by the change of size structure – enterprise total
Tabela 9. Określenie odchylenia wyników oraz wykorzystanie potencjału kosztów ogólnych
poprzez zmianę struktury wielkości – przedsiębiorstwo ogółem

Department
Dział

Trade department
Dział handlowy

Economic department
Dział ekonomiczny

PPP department
Dział PPP

MPP department
Dział MPP

Production department
Dział produkcji

Fabrication department
Dział fabrykacji

Enterprise total
Przedsiębiorstwo ogółem

Planned
costs – Cp

Koszty planowane
– Cp

Costs
re-counted
– Crec

Koszty
przeliczone
ponownie – Crec

Performance
deviation
– Dp

Odchylenie
wyników – Dp

Potential of
overhead costs
utilisation
Potencjał
wykorzystania
kosztów
ogólnych

9 070 072

8 456 056

614 016

93,2%

3 230 700

3 060 012

170 689

94,7%

4 386 425

4 376 235

10 191

99,8%

2 472 446

2 357 410

115 036

95,3%

25 770 795

25 422 816

347 979

98,6%

11 881 561

11 436 009

445 552

96,3%

56 812 000

55 108 537

1 703 463

97,0%
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Performance deviation identified in particular divisions

700 000

Odchylenie wyników w SKK/rok

Performance deviation in SKK/year

Odchylenie wyników określone dla poszczególnych działów

614 016

600 000

445 552

500 000

347 979

400 000
300 000

170 689

200 000

115 036
10 191

100 000
0

Sale
Sale (sprzedaż)
Sprzedaż

Building
Building
Budowanie
(budowanie)

Production
Production
Produkcja
(produkcja)

Economy
Economy
Ekonomia
(gospodarka)

Logistics
Logistics
Logistyka
(logistyka)

TPP
TPP

Fig. 1. Performance volume deviation identified in particular divisions after application of
alternative calculation approach

Rys. 1. Odchylenie wielkości wyników określone dla poszczególnych działów przy zastosowaniu alternatywnej kalkulacji kosztów

98,6%
Wykorzystanie potencjału
kosztóe pośrednich w %

Utilisation of indirect cost potential in %

99,8%

96,3%

97,0%

94,7%

95,3%

93,2%

91,0%
Sale Sale
(sprzedaż)

Sprzedaż

Building
Building
(budowanie)
Budowanie

Production
Production
(produkcja)
Produkcja

Economy
Economy
(gospodarka)
Ekonomia

Logistics
Logistics
(logistyka)
Logistyka

TPP
TPP

Company divisions
Działy przedsiębiorstwa

Fig. 2. Utilisation of indirect costs potential in particular company divisions
Rys. 2. Wykorzystanie potencjału kosztów pośrednich w poszczególnych działach przedsiębiorstwa
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Calculation on indirect costs – traditional approach vs. ABC model
Kalkulacja kosztów pośrednich – podejście tradycyjne vs. model ABC

Koszty pośrednie w SKK/dom

Indirect costs in SKK/house

1 500 000
1 250 000
1 000 000
750 000
500 000
250 000
0

Small
(120m2)
m2)/ /małe
Małedomy
domy
(120
m2)
smallhouses
houses (120
(120
m2)

2
Large
houses
(240
) / Duże
domy
large houses
(240
m2)m/ duże
domy
(240(240
m2) m2)

House category according to area
Kategoria domu wg powierzchni

Fig. 3. Calculation of indirect costs per one unit of production – comparison of the
results obtained by application of traditional and alternative calculation approach
Rys. 3. Kalkulacja kosztów pośrednich na jednostkę produkcji – porównanie wyników
otrzymanych przy zastosowaniu podejścia tradycyjnego i alternatywnej kalkulacji kosztów

By the application of specific methodology we assessed chosen economic
benefits and costs stemming from implementation of alternative calculation
model:
Benefits
− Earnings by particular company’s performance:
Average structure of performances 6 070 668,– SKK/ year,
Small houses
5 717 218,– SKK/ year,
Large houses
7 051 535,– SKK/ year,
− Gross margin by particular company’s performance:
Average structure of performances 2 066 087,– SKK/ year,
Small houses
1 945 794,– SKK/ year,
Large houses
2 399 915,– SKK/ year.
Costs – Total average yearly costs (TAC) of implementation of alternative
solution were calculated as follows:
TAC = 1.500.000 × 0,229607 + 330.000 = 674.410,– SKK/ year.
From the above-mentioned we could see that economic benefits stem from
the alternative solution’s multiply cost overrun needed for implementation and
regular use of this solution, and therefore we recommend its application in the
company.
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Conclusions
Nowadays, many consultant companies dealing with implementation of costing
and calculation systems offer alternative calculation systems based on performed
activities and processes – so-called Activity Based Costing systems. Managers
must decide which conception they would apply in their companies. The system
of Activity Based Costing brings economical effects, but it has higher demands
on information database based on special software and therefore it results in
higher investment expenditure on its purchase and application. On the basis of
our methodology and obtained results we can recommend implementation of
alternative calculation system based on performed processes and activities in the
chosen wood-processing company. From the about given study results, realised
in the selected wood-processing enterprise, it follows that selected economic
effects of implementation of alternative multi-overstepping solution justify costs
of its implementation and regular use. On that basis we recommend its implementation in the enterprise.
Additionally, implementation of calculation based on processes and activities brings about also non-quantified effects such as:
− transparency and rationalisation of performed activities and processes,
− more responsible proceeding of enterprise work,
− identification of enterprise’s competitive advantages or disadvantages,
− information support for strategic management and goal oriented management,
− assignment of overhead costs to performance on case-by-case basis,
− support of price policy and production-sales program optimisation.
ABC calculation method improved traditional calculation methods through
the fixed and variable performance calculation. It distinguishes among:
− direct costs that are the performance basis and are normalised by the unit,
− short-time variable costs that are dependent on the production volume,
− long-term variable costs that are used by calculation cost drivers; and
− fixed costs (stabile from the activity indicator).
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KOSZTORYSOWANIE OPARTE NA DZIAŁANIACH
ORAZ WYDAJNOŚĆ JEGO ZATOSOWANIA
W PRODUKCJI DOMÓW DREWNIANYCH

Streszczenie
Wraz z rosnącą dynamiką otoczenia przedsiębiorstwa pojawiły się nowe potrzeby w zakresie
kosztorysowania i kalkulowania. Jednocześnie, w wyniku znacznego zróżnicowania produktów oraz wdrożenia zintegrowanych systemów zarządzania, zdecydowanie zmieniła się struktura kosztów przedsiębiorstwa. Upowszechniająca się automatyzacja powoduje zmniejszenie
liczby pracowników produkcyjnych, ale także wiąże się z wyższymi kosztami amortyzacji
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i wynagrodzeń niezwiązanych bezpośrednio z produkcją. Oznacza to niższe koszty bezpośrednie i wyższe pośrednie, stanowiące najważniejszą sferę zarządzania kosztami. Tradycyjne metody kosztorysowania i kalkulacji kosztów nie są w stanie sprostać nowym oczekiwaniom.
Zaprezentowano możliwości zastosowania nowoczesnej koncepcji kosztorysowania
kalkulacji kosztów na przykładzie wybranych przedsiębiorstw przerobu drewna. Skuteczne
zarządzanie kosztami w warunkach gospodarki rynkowej, charakteryzującej się silną konkurencją, opiera się głównie na systemie kosztorysowania i kalkulacji kosztów, który wspiera
kierownictwo przedsiębiorstwa, dostarczając mu istotnych informacji niezbędnych w planowaniu i kontroli kosztów.
Skoncentrowano się na wynikach osiągniętych w trakcie porównywania efektywności
ekonomicznej tradycyjnych systemów kalkulacji kosztów z nowoczesną kalkulacją kosztów
opartą na procesach i działaniach poprzez wdrożenie specyficznych metodologii w wybranym przedsiębiorstwie przerobu drewna.
Obecnie coraz więcej komercyjnych firm konsultingowych zorientowanych na wprowadzanie do praktyki przedsiębiorstw systemów księgowania i kalkulacji kosztów oferuje
alternatywne systemy kalkulacji kosztów oparte na wykonywanych działaniach i realizowanych procesach. Menedżerowie stoją przed podjęciem ważnej decyzji, którą koncepcję
księgowania i kalkulacji kosztów wdrożyć w przedsiębiorstwie. System księgowania kosztów
oparty na procesach i działaniach przynosi firmie korzyści ekonomiczne, ale z drugiej strony
wymaga zapewnienia bazy informacyjnej opartej na specjalistycznym oprogramowaniu,
a to pociąga za sobą większe wydatki inwestycyjne wiązane z zakupem i użytkowaniem
takiego oprogramowania. W zasadzie, wdrożenie zaproponowanej przez autorów specyficznej metodologii oraz uzyskane dzięki niej wyniki sugerują zastosowanie w wybranym
przedsiębiorstwie przerobu drewna alternatywnego systemu kalkulacji kosztów opartego na
realizowanych procesach i działaniach.
Słowa kluczowe: przemysł drzewny, produkcja domów drewnianych, zarządzanie procesami,
planowanie, budżetowanie, kosztorysowanie, controlling
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KOMUNIKATY – ANNOUNCEMENTS
Piotr S. MEDERSKI 1

INTEGRACJA POLITYKI INNOWACYJNEJ
I PROROZWOJOWEJ SEKTORA LEŚNEGO – COST E51
Wynikiem zmian zachodzących we współczesnej gospodarce jest integracja
polityki dotyczącej innowacyjności i rozwoju sektora leśnego. Problematykę tę
uczyniono przedmiotem współpracy w ramach COST E51 Integrating innovation
and development policies for the forest sector. Projekt jest realizowany od 2006
roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2010. W międzynarodowej
wymianie doświadczeń uczestniczą naukowcy z 20 europejskich krajów; z Polski
przedstawiciele z czterech ośrodków: Instytutu Technologii Drewna, Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz
Lasów Państwowych.
Słowa kluczowe: integracja, polityka innowacyjna, międzynarodowa współpraca
naukowa

Integracja polityki dotyczącej innowacyjności i rozwoju sektora leśnego jest
wynikiem zmian zachodzących we współczesnej gospodarce i jednocześnie –
wielkim wyzwaniem dla naukowców z dziedziny leśnictwa i drzewnictwa. Problematykę tę uczyniono przedmiotem współpracy w ramach COST E51 Integrating innovation and development policies for the forest sector. Program COST –
European Cooperation in Science and Technology (Europejska Współpraca
Nauki i Technologii), Program Ramowy Badań Unii Europejskiej oraz Eureka
stanowią trzy podstawowe filary wspierania działalności naukowej w Europie.
Głównym założeniem projektu COST E51 jest zgromadzenie i usystematyzowanie najnowszej wiedzy pozwalającej na integrację polityki innowacyjnej
i prorozwojowej w celu efektywnego, trwałego i zrównoważonego rozwoju
Piotr S. MEDERSKI, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań, Polska
piotr.mederski@up.poznan.pl
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sektora leśnego. Projekt jest realizowany od 2006 roku, a jego zakończenie
zaplanowano na rok 2010. W międzynarodowej wymianie doświadczeń uczestniczą naukowcy z 20 europejskich krajów; z Polski - sześć osób z czterech
ośrodków: Instytutu Technologii Drewna (ITD), Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Lasów Państwowych. Koordynacja zadań krajowych prowadzona jest przez doc. dr. Władysława Strykowskiego, dyrektora ITD, który jest jednocześnie członkiem Zarządu
Projektu.
Efektem dotychczasowej działalności uczestników projektu są publikacje
międzynarodowych artykułów zawierających porównania polityki innowacyjnej
sektora leśno-drzewnego w poszczególnych krajach. Analizy te opierały się na
oficjalnych dokumentach (m.in. Polityka Leśna Państwa, Polityka Ekologiczna
Państwa) oraz dostępnej literaturze. Ponadto publikowano raporty krajowe
(boku.ac.at/coste51/), przedstawiające zasady planowania i realizację innowacji
w wybranych sektorach gospodarki, których funkcjonowanie zależy od sektora
leśno-drzewnego. Analiza procesu kreowania i wdrażania innowacji została
przeprowadzona na poziomie przedsiębiorstwa dla czterech obszarów: produktu,
procesu, marketingu oraz organizacji. Ponadto wyróżniono innowacje obejmujące instytucje. Obszary innowacji są szczegółowo opisane przez poszczególne
podobszary (rys. 1).
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Rys. 1. Obszary innowacji (wg OECD 2005, zmodyfikowane)
Fig. 1. Innovation areas (acc. to OECD 2005, modified)
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Realizacja projektu COST E51 odbywa się w oparciu o organizowane dwa
razy w roku spotkania konferencyjne i robocze. Służą one przedstawieniu rezultatów badań z projektów prowadzonych w poszczególnych krajach (wymiana
wyników) oraz postępu zadań przewidzianych w COST E51. Oprócz tego realizowane są pobyty naukowe (Short Term Scientific Mission) w jednostkach naukowych uczestników projektu. Na przykład w roku bieżącym dr Piotr
S. Mederski realizował jedno z zadań w Instytucie Użytkowania Lasu i Prac
Leśnych na Wydziale Leśnym we Freiburgu (Albert-Ludwigs Universität
Freiburg). Celem pobytu było przeprowadzenie analizy wpływu polityki europejskiej i lokalnej na rozwój innowacyjny przedsiębiorstw leśnych w Niemczech
i w Polsce. W wyniku badań stwierdzono widoczny wpływ polityki krajowej
i europejskiej w zakresie innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw. Jednocześnie okazało się, iż programy europejskie są na tyle trudne nawet w fazie przygotowywania wniosków, że przedsiębiorcy często korzystają w tym względzie
z profesjonalnej pomocy firm komercyjnych.
Końcowa faza akcji COST E51, która będzie trwać do marca 2010 roku,
obejmie spotkanie grup roboczych w Suceava (Rumunia) oraz konferencję podsumowującą w Brukseli. W tym czasie przewiduje się też wymianę wiedzy
i doświadczenia ośrodków naukowych z poszczególnych krajów w celu określenia wytycznych jak wpływać na zintensyfikowanie wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach leśnych i drzewnych. Jest przy tym
istotne, że wszystkie wyniki projektu zostaną upowszechnione w formie międzynarodowych publikacji.

INTEGRATION OF INNOVATION AND DEVELOPMENT
POLICIES OF THE FOREST SECTOR – COST E51
Summary
Changes in contemporary economy result in integration of policies on innovation and
development of the forest sector. These issues make the subject of cooperation within the
framework of COST E51 Integrating innovation and development policies for the forest
sector. The project has been carried out since 2006, and its end is planned for the year 2010.
Researchers from 20 European countries participate in this international exchange of experiences, including representatives of four institutions in Poland: Wood Technology Institute,
Poznan University of Life Sciences, Warsaw University of Life Sciences, and the State
Forests.
Keywords: integration, innovation policy, international scientific cooperation
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HOLZ-ZENTRALBLATT – MIEJSCEM POPULARYZACJI
SEKTORA DRZEWNEGO I NAUKI
Istotnym elementem działalności naukowej jest upowszechnianie wyników
badań. Wiedza o dokonanych osiągnięciach powinna jak najszybciej docierać
z jednej strony do szerokiego grona badaczy zajmujących się daną dziedziną
nauki, a z drugiej – do praktyki gospodarczej. Ważny jest przy tym transfer wiedzy nie tylko w skali kraju, ale również (a nawet - przede wszystkim) w wymiarze międzynarodowym. Nieocenioną rolę w tym zakresie odgrywają media,
a zwłaszcza prasa branżowa.
W okresie transformacji polskiej gospodarki, skromny wówczas rynek wydawniczy z dziedziny drzewnictwa wzbogaciło pojawienie się polskiej edycji
niemieckiego czasopisma Holz-Zentralblatt. Był to rezultat starań i szczególnego zaangażowania zmarłej 4 lutego 2009 roku Liselotte Drabarczyk vel Grabarczyk – prezesa zarządu stworzonego w 1998 roku i ulokowanego początkowo
w siedzibie Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu wydawnictwa publikującego przez ponad 9 lat miesięcznik „Gazeta Drzewna Polski HolzZentralblatt”.
Liselotte Drabarczyk vel Grabarczyk, z domu Weinbrenner, przez całe życie
zawodowe pozostawała wierna mediom prasowym i to zasadniczo dotyczącym
drzewnictwa. Pracowała między innymi w redakcji londyńskiej gazety Timber
Trades Journal and Sawmill Advertiser i Stuttgarter Zeitung. Największy wkład
wniosła jednak w rozwój i sukces wydawnictwa DRW-Verlag w Stuttgarcie. Za
jej kierownictwa zaczęły się ukazywać takie nowe tytuły jak: AIT-Architektur,
Innenarchitektur und technischer Ausbau (Architektura, architektura wnętrz
i rozbudowa wnętrz), B+H Bausortiment Holz und Ausbaubedarf (Drewno jako
materiał budowlany i wykończeniowy), bit – Business Information Technology
oraz „Boss, Exakt – Einrichten und Ausbauen (Urządzanie i wykończenie
wnętrz). W 1975 roku jako wspólniczka zarządzająca przejęła wyłączne kierownictwo redakcji wszystkich wydawnictw grupy Weinbrenner. Przy jej współudziale ta grupa wydawnicza nastawiła się na rozwój międzynarodowy i stała się
odnoszącym sukcesy koncernem wydawniczym, którego czasopisma i magazyny stały się w swoich dziedzinach niezaprzeczalnymi liderami na europejskim
rynku.
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Jako współwydawca i redaktor naczelny Holz-Zentralblatt, Liselotte Drabarczyk vel Grabarczyk wniosła duży wkład w rozwój polskiej prasy z dziedziny
drzewnictwa oraz promocję polskich dokonań naukowych i gospodarczych
w Niemczech. Dało to nam niezwykłą szansę szybkiego wejścia na tak ważne
forum międzynarodowe i unikalną możliwość nawiązania i zacieśnienia współpracy między polskimi i niemieckimi naukowcami i przedsiębiorcami.

