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PRACE NAUKOWE – RESEARCH PAPERS
Jadwiga ZABIELSKA-MATEJUK, Anna STANGIERSKA,
Andrzej SKRZYPCZAK

BADANIA AKTYWNOŚCI HYDROFILOWYCH
I HYDROFOBOWYCH CIECZY JONOWYCH
W STOSUNKU DO GRZYBÓW ROZKŁADU SZAREGO
ORAZ PROCESÓW ICH SORPCJI NA GLEBIE1
Przedstawiono wyniki badań skuteczności działania cieczy jonowych – czwartorzędowych pochodnych amoniowych i imidazoliowych – w stosunku do pięciu
gatunków grzybów rozkładu szarego. Doświadczenia przeprowadzono na drewnie
sosny Pinus sylvestris L. i buka Fagus sylvatica L. Zbadano również sorpcję
cieczy jonowych na glebie, odwracalność tego procesu oraz pozostałość doświadczalnych związków w glebie po 32-tygodniowym teście ziemno-klockowym.
Słowa kluczowe: ciecze jonowe, aktywność biobójcza, rozkład szary drewna,
sorpcja, gleba, mikroskopia elektronowa

Wstęp
Aspekty ekologiczne odgrywają coraz większą rolę w poszukiwaniu i aplikacji
nowych środków ochrony drewna. Problem ograniczenia toksyczności preparatów zabezpieczających, opracowanie przyjaznego dla środowiska systemu
ochrony jest przedmiotem badań wielu placówek naukowych w kraju i na
świecie [Memers McCarthy 1998; Humar i in. 1985; Kourai i in. 1985; Ważny
Rudniewski 1995, 1996; Tang, Ruddick 2000, 1999/2000; Pernak 2001, 1998;
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Pernak i in. 1982, 2004; Cui, Kadmem 1999; Savory, Grey 1980; Savory,
Bravery 1970; Zyska 1972, 2001]. Nowatorskie podejście przy wdrażaniu
nowych substancji bioczynnych w środkach ochrony drewna, wymaga oszacowania ich wpływu na środowisko podczas użytkowania impregnowanego
drewna i późniejszej jego utylizacji. W wyniku zastosowania na skalę przemysłową, środki ochronne mogą przedostać się do wód i środowiska glebowego,
kumulując się w nim lub, co jest najbardziej pożądane, ulegać stopniowej bioeliminacji. Oddziaływanie z abiotycznymi komponentami środowiska, trwałość
wobec czynników degradujących i ekotoksyczność nowych środków ochrony
drewna to zagadnienia, które powinny być rozwiązane równolegle z badaniami
skuteczności działania biobójczego na mikroorganizmy niszczące drewno.
Wraz z dynamicznym rozwojem budownictwa nastąpił wzrost zapotrzebowania na impregnowane, szczególnie w nasycalniach ciśnieniowych, drewno
budowlane i drewniane elementy architektury ogrodowej. Przewiduje się, że
w najbliższym czasie popyt na drewno impregnowane w Polsce wyniesie
1,5–2,0 mln m3 rocznie, co implikuje wzrost zapotrzebowania na nowe bezpieczne środki ochronne. Mimo niepodważalnego znaczenia problematyki
bezpieczeństwa ekologicznego, liczne środki ochrony drewna dopuszczone
aktualnie do stosowania w budownictwie w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej (Korasit CCO-N, Dekolt CCO, Adolit CCO, Adolit CKB-P, Imprapol
CCB) zawierają w swych recepturach szkodliwe dla zdrowia związki chromu.
Dzieje się tak z powodu braku alternatywnych, równie skutecznie działających
substancji biologicznie czynnych, które mogłyby sprostać wymaganiom normatywnym, dotyczącym środków ochrony drewna. Aktualnie prowadzone są prace
nad intensyfikacją procesu wiązania komponentów środków ochronnych,
szczególnie organicznych i nieorganicznych związków miedzi, triazoli, związków boru, biocydów iodoorganicznych oraz ich stabilizacją w drewnie [Cao i in.
2004; Jiang i in. 1999; Nicholas, Schulz 2003; Zhang, Kadmem 2000; Waldron
i in. 2003; Chung, Ruddick 2004; Ung, Cooper 2004]. Próby wprowadzenia
rozproszonych nanocząstek metali, np. srebra jako preparatów ochronnych,
odniosły pierwsze pozytywne rezultaty, jednak względy ekonomiczne tych
nowatorskich rozwiązań mogą opóźnić ich proces aplikacji. Stosowane od lat
siedemdziesiątych ubiegłego wieku w środkach ochrony drewna czwartorzędowe sole amoniowe, pomimo ograniczonej penetracji w drewnie, spełniają
aktualnie wymagania biodegradowalnych fungicydów. Fakt podwójnej roli, jaką
mogą pełnić czwartorzędowe sole amoniowe, a mianowicie związków biologicznie czynnych i równocześnie „zielonych” rozpuszczalników, tzw. ciecze
jonowe o pomijająco niskiej prężności par, skłonił autorów do opracowania
nowatorskich związków organicznych, tj. „bliźniaczych” soli amoniowych
o organicznej (C2H5COO-) lub nieorganicznej (NO3-, BF4-) strukturze anionu. Na
przestrzeni ostatnich 6 lat zaobserwowano bowiem intensywne badania
alifatycznych i heteroaromatycznych podwójnych soli amoniowych, w celu
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wyjaśnienia działania farmakologicznego, biobójczego i inhibitującego korozję
stali [Shirai i in. 2003, 2005; Seed, Ali 2003; Sumitomo i in. 2006; Patrauchan,
Oriel 2003; Różyczka-Roszak, Pruchnik 2001; Grabińska-Sota 2004; Nishihara
i in. 2000; Takahaski 1993; Tabata i in. 2003]. W dostępnej literaturze przedmiotu nie znaleziono prac badawczych z zakresu działania cieczy jonowych –
pochodnych czwartorzędowych soli typu „gemini” na mikroorganizmy niszczące drewno, z zakresu interakcji tych nowatorskich związków organicznych
z drewnem lub innym materiałem lignocelulozowym. Struktura chemiczna cieczy jonowych, zwłaszcza długi podstawnik alkilowy decyduje o hydrofobowym
charakterze tych związków. Wprowadzenie krótszych łańcuchów alkilowych do
struktury kationu zmienia charakter cieczy jonowych na hydrofilowy. Ciecze
jonowe z anionem tetrafluoroboranowym charakteryzują się również hydrofobowością. Można przypuszczać, że hydrofobowość lub hydrofilowość tej grupy
związków będzie także decydować o sposobie i miejscach ich wiązania z celulozą. Wstępne badania autorów nad wpływem struktury dimerycznych soli
amoniowych na równowagi międzyfazowe drewno-roztwór soli oraz charakter
i kinetykę adsorpcji, pozwoliły określić relacje pomiędzy grupami funkcyjnymi,
właściwościami powierzchniowymi a równowagą adsorpcyjną na drewnie.
Badania aktywności biobójczej QACs wobec grzybów brunatnego i białego
rozkładu drewna (Basidiomycotina) wskazują, że dimeryczne pochodne amoniowe bardziej skutecznie zabezpieczają drewno iglaste i liściaste niż analogiczne sole pojedyncze [Zabielska-Matejuk 2007; Zabielska-Matejuk i in. 2004].
Brak danych na temat skuteczności działania tych związków wobec sprawców
szarej zgnilizny drewna, tj. grzybów rozkładu szarego (soft-rot), występujących
w warunkach wysokiej wilgotności, np. w glebie, wodzie, wieżach kominowych,
podkładach kolejowych itp., wymaga wyznaczenia toksycznych wartości progowych nowych soli w testach laboratoryjnych. Niezbędne jest również określenie oddziaływania kationów cieczy jonowych z komponentem glebowym, tj.
rozpuszczalnym i nierozpuszczalnym materiałem organicznym, możliwość jego
wymiany z kationami wymiennymi gleby (sód, potas, wapń i magnez) jak również jonami żelaza, manganu i glinu [Ung, Cooper 2004]. Dyrektywa OECD
nr 106 dotycząca testowania związków chemicznych wprowadzanych na rynek,
wymaga badań oddziaływania z komponentem glebowym, tzn. badań sorpcji
i desorpcji na glebie, pozwalających sprecyzować rozdział (rozmieszczenie)
substancji testowanych pomiędzy fazą wodną a stałą (glebą), odwracalność procesu sorpcji na glebie, co w konsekwencji pozwala określić stopień zagrożenia
środowiska przez nowe substancje chemiczne [OECD 2000].
Celem prowadzonych badań było określenie skuteczności działania hydrofobowych i hydrofilowych cieczy jonowych-czwartorzędowych pochodnych
amoniowych typu „gemini”, jak również soli mono-amoniowych w stosunku
do pięciu gatunków grzybów rozkładu szarego. Zbadano również sorpcję
cieczy jonowych na glebie, odwracalność tego procesu oraz pozostałość
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doświadczalnych związków w glebie, po 32-tygodniowej teście ziemnym. Równolegle określono (metodami chemicznymi) wymywalność nowych struktur
cieczy jonowych z nasyconego drewna wraz z adsorpcją na glebie powstałych
odcieków, zawierających badane sole. W pracy dokonano obserwacji mikroskopowych degradacji drewna sosny i buka przez grzyby rozkładu szarego, z wykorzystaniem scaningowego mikroskopu elektronowego.

Materiały i metody
Ciecze jonowe

Przedmiotem pracy były ciecze jonowe mono- i „gemini”: azotany, tetrafluoroborany, propioniany, octany i mrówczany amoniowe (QACs, bis-QACs) i imidazoliowe (ImCs, bis-ImCs). W badaniach biologicznych zastosowano również
porównawczy preparat miedziowo-chromowy, zawierający zgodnie z procedurą
normy PN-ENV 807: CuSO4x5H2O (50% wag.), K2Cr2O7 (48% wag.), CrO3
(2% wag.). Struktury badanych związków przedstawiono na schemacie 1, a ich
grupy funkcyjne i masy molowe w tabeli 1.
Identyfikacji tych związków dokonano metodą analizy elementarnej oraz
za pomocą widm protonowych i wodorowych magnetycznego rezonansu jądrowego. Wszystkie związki poza tetrafluoroboranami są rozpuszczalne w wodzie
(charakter hydrofilowy). Tetrafluoroborany AJB2, AJdiB-6/8 i AImdiB-6/8,
z uwagi na ich hydrofobowość, rozpuszczano w mieszaninie izopropanolu
z wodą dejonizowaną.
Opisy widm wybranych związków przedstawiono poniżej.
Tetrafluoroboran decylodimetylo(heksyloksymetylo)amoniowy - AJB2
1
H NMR (CDCl3): 0,86-0,91 (m, 6H); 1,26-1,34(m, 20H); 1,60-1,69(m, 4H);
3,04(s, 6H); 3,22-3,28(m, 2H); 3,78(t, 2H); 4,59(s, 2H).
13
C NMR (CDCl3) 13,8; 13,9; 22,1; 22,3; 22,5; 25,3; 26,1; 29,1; 29,2; 29,3; 29,0;
29,1; 31,3; 31,7; 47,1; 61,1; 73,2; 89,7
Azotan (V) 1,10-bis(2,9-dioksadekametylene)dimetylooktyloamoniowy –
AJdiN-6/8
1
H NMR (CDCl3): 0,85-0,90 (t, 6H); 1,26-1,39(m, 24H); 1,55-1,70(m, 8H);
3,014(s, 12H); 3,32-3,37(m, 4H); 3,81-3,88(t, 4H); 4,80-4,84(s, 4H).
13
C NMR (CDCl3): 14,0; 22,2; 22,5; 24,8; 25,1; 26,3; 28,9; 29,1; 31,5; 32,3;
47,0; 61,4; 73,1; 90,3.
Tetrafluoroboran 1,10-bis(2,9-dioksadekametylene)dimetylooktyloamoniowy –
AJdiB-6/8
1
H NMR (CDCl3): 0,85-0,90 (t, 6H); 1,27-1,40(m, 24H); 1,53-1,67(m, 8H);
3,02(s, 12H); 3,21-3,27(m, 4H); 3,80-3,85(t, 4H); 4,60-4,62(s, 4H).
13
C NMR (CDCl3): 14,0; 22,1; 22,5; 24,8; 25,1; 26,2; 28,9; 29,0; 29,1; 31,5;
32,3; 47,0; 61,2; 73,1; 90,2.
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Tabela 1. Badane ciecze jonowe
Table 1. Tested ionic liquids

Nr
No

Ciecz
jonowa

R

Ionic
liquid

X/Y

Masa
molowa
Molar
mass

Ciecz
jonowa

Nr
No

R

ImC
1

AImNC10/C6

2

AJB2

3a

AImdiB-6/8
AImdiN-6/8

3b

C6H13

X/Y

Ionic liquid

Masa
molowa
Molar
mass

bis-QACs
NO3

385,55

4a

AJdiN-6/8

C8H17

NO3

582,82

QAC
C6H13
BF4
Bis-ImCs

387,35

4b
4c
4d

AJdiB-6/8
AJdiP-6/8
AJdiO-6/8

C8H17
C8H17
C8H17

BF4
C2H5COO
CH3COO

632,42
604,96
576,90

C8H17

BF4

678,41

4e

AJdiM-6/8

C8H17

HCOO

548,85

C8H17

NO3

628,28

N+

CH2OR

CH3
C10H21

X-

N

C10H21

N+

CH2OR

CH3

X-

[2]

[1]
N+

N

R

CH2O(CH2)6OCH2
2Y[3]

N+

CH3

CH3
R
N

N

+

CH3

R

CH2O(CH2)6OCH2
2Y-

N+ R
CH3

[4]

Schemat 1
Scheme 1
Drewno

Badania wartości grzybobójczej w stosunku do grzybów wywołujących szary
rozkład wykonano na próbkach bielastych drewna sosny Pinus sylvestris L.
oraz próbkach buka Fagus sylvatica L. o wymiarach (40 ± 0,5) × (15 ± 0,1) ×
× (5 ± 0,1) mm – screnningowy test perlitowy oraz o wymiarach (100 ± 1) ×
× (10 ± 0,1) × (5 ± 0,1) mm – test ziemno-klockowy i jakości odpowiadającej
wymaganiom normy PN-ENV-807 [2002], tj. przeciętna liczba przyrostów
powinna wynosić od 2,5 do 8 słojów rocznych na centymetr, powierzchnia
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wzdłużna równoległa do kierunku przebiegu włókien, ułożenie słojów rocznych
pod kątem (90 ± 15)o w stosunku do szerokiej powierzchni próbki, udział drewna późnego w słoju rocznym nie przewyższał 30 % całości, a różnice gęstości
powinny wynosić ±10% wartości średniej.
Badania wymywania cieczy jonowych z drewna sosny Pinus sylvestris L.
przeprowadzono na próbkach bielastych o wymiarach (19 ± 0,1) × (19 ± 0,1) ×
(19 ± 0,1) mm, o przeciętnej liczbie przyrostów od 5 do 8 słojów rocznych na
centymetr, oraz ułożeniu słojów rocznych pod kątem (45 ± 10)o w stosunku do
powierzchni i różnicach gęstości ± 10% wartości średniej.
Grzyby testowe

Badania biologiczne przeprowadzono, zgodnie z procedurą PN-ENV 87, na
pięciu gatunkach grzybów rozkładu szarego: Chaetomium globosum Kunze
szczep ATCC 6205, Humicola grisea Traaen szczep Mg 28, Petriella setifera
(Alf. Schmidt) Curzi szczep MG 50, Lecythophora mutabilis (van Beyma)
W. Gams i Mc Ginnis szczep S 24-E, Trichurus spiralis Hasselbr. szczep MG
31. Szczepy grzybów testowych pochodziły z kolekcji Deutsche Sammlung Mikroorganismen und Zellkulturen w Braunschweigu.
Gleba

Jako podłoże w teście ziemno-klockowym zastosowano glebę ogrodową z 25%
dodatkiem biohumusu, o wilgotności względnej około 60 %, o frakcji < 2 mm.
Do badań sorpcji kationów cieczy jonowych na glebie zastosowano ten sam typ
gleby wysuszonej o frakcji < 0,5 mm.
Testy biologiczne – wyznaczenie wartości grzybobójczych

Skuteczność działania cieczy jonowych AJB2, AImN-C10/C6 i AJdiP-6/8, przeciwko grzybom powodującym rozkład szary drewna przeprowadzono zgodnie
z procedurą PN-ENV 807 (Aneks A – Optional screening test) na podłożu
perlitowym. Próbki drewna sosny i buka nasycono metodą próżnowociśnieniową roztworami cieczy jonowych oraz miedziowo-chromowego preparatu porównawczego o stężeniach 0,63; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0%. Następnie materiał
badawczy sezonowano w naczyniu zamkniętym w warunkach laboratoryjnych
przez okres 3 tygodni, dla utrwalenia związków i preparatu porównawczego
w drewnie. Wysuszone próbki poddano 14-dniowemu cyklowi wymywania
wodą dejonizowaną, zgodnie z procedurą PN-EN 84. Zastosowano 9 wymian
wody dejonizowanej. Po osuszeniu do (50 ± 5)% wilgotności i sterylizacji parowej, nasycone klocki badawcze umieszczano w słojach szklanych o pojemności
720 ml (po trzy klocki na słój) w wilgotnym podłożu perlitowym (perlit
AGRO SS o frakcji 2–6 mm) – (250 ± 5) ml na słój, zawierającym wodę dejonizowaną w ilości 95 ml na słój. Zawartość wilgoci w podłożu perlitowym
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wynosiła średnio około 65%. Następnie nasycone klocki inokulowano suspensją
zarodnikową w ilości (3± 0,1)ml na słój, sporządzoną z pięciu szczepów
grzybów testowych. Dla wyznaczenia współczynnika korekcyjnego, część nasyconych klocków badawczych umieszczano w sterylnym wilgotnym perlicie.
Aktywność rozkładową zastosowanych szczepów grzybów testowych sprawdzono na klockach niezabezpieczonych po 16 i 20 tygodniach trwania testu
biologicznego. Po 20-tygodniowym okresie inkubacji, zważono mokre klocki
badawcze, a następnie po wysuszeniu w temperaturze 103 ± 2oC przez okres
24 godzin. Działanie grzybobójcze cieczy jonowych typu „gemini”: AJdiB-6/8,
AImdiB-6/8, AJdiN-6/8 oraz preparatu porównawczego określono w 32-tygodniowym teście ziemno-klockowym w pojemnikach polietylenowych o pojemności około 15 litrów, wypełnionych do wysokości około 16 cm glebą o wilgotności względnej około 60,0%. Nasycone klocki badawcze i poddane testowi
wymywania, według procedury opisanej powyżej, oraz próbki kontrolne zagrzebywano w glebie (do głębokości około 8 cm), po czym infekowano glebę wokół
próbki w ilości 1,0 ml suspensji zarodnikowej na jeden klocek. W celu określenia migracji z nasyconego drewna i pozostałości badanych preparatów w glebie,
równolegle drugą partię, tak samo nasyconych klocków badawczych, umieszczano w pojemnikach z glebą wysterylizowaną parowo. Po 32-tygodniowym
teście ziemno-klockowym analizowano zawartość cieczy jonowych, chromu
i miedzi w doświadczalnej glebie. Trzecią grupę nasyconych i poddanych
wymywaniu według PN-EN 84 klocków badawczych stanowiły próbki, służące
określeniu współczynników korekcyjnych. Aktywność rozkładową grzybów
testowych w glebie sprowdzono okresowo po 24 i 32 tygodniach na próbkach
kontrolnych. Po zakończeniu ekspozycji próbek badawczych obliczono wilgotność nasyconego drewna oraz ubytki masy wywołane działaniem zastosowanych
gatunków grzybów rozkładu szarego. Wyznaczono wartość grzybobójczą
badanych cieczy jonowych jako przedział retencji związków, dla których stwierdzono skorygowany ubytek masy większy niż 3% (ale nie większy niż 5%) oraz
mniejszy niż 3%.
Badanie utrwalania cieczy jonowych w drewnie sosny Pinus sylvestris L.
oraz procesów ich sorpcji na glebie

Do badań utrwalania w drewnie pięciu hydrofilowych i hydrofobowych czwartorzędowych soli typu „gemini”:AImdiB-6/8, AJdiB-6/8, AJdiO-6/8 , AJdiM-6/8
i AJdiP-6/8 zastosowano próbki drewna sosny o wymiarach (19 ± 0,1) ×
× (19 ± 0,1) × (19 ± 0,1) mm oraz procedurę opisaną przez Zhanga i Kamdema
[2000]. Wysezonowane w komorze klimatycznej klocki drewna o wilgotności
12 ± 1% nasycano roztworami cieczy jonowych o stężeniu 1,0 i 1,6% metodą
próżniowo-ciśnieniową, następnie sezonowano w zamkniętym naczyniu przez
okres 3 tygodni, dla pełnego utrwalenia badanych związków w drewnie. Po
doprowadzeniu próbek do stanu powietrzno-suchego, umieszczano je (po
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3 sztuki z każdego stężenia) w kolbkach Erlenmeyera. Zalewano 100 ml wody
dejonizowanej, umieszczano na wytrząsarce laboratoryjnej KS 15 firmy Bühler
i poddano 8-dniowemu cyklowi wytrząsania przy szybkości 150 obrotów/minutę. Następnie analizowano uzyskane ekstrakty z nasyconego drewna.
Analizy wykonano metodą miareczkowania dwufazowego zgodnie z procedurą
normy PN-EN-ISO 2871-2. [2002]. Jako titrantu użyto 0,0005 M dodecylosiarczan sodu standaryzowany Hyamine 1622. Wskaźnikiem była mieszanina
bromku dimidiowego i błękitu disulfinowego (producent titrantu – firma Fluka,
wskaźnika – firma Merck). Doświadczenie powtórzono dwukrotnie. Zawartość
badanych cieczy jonowych w nasyconym drewnie oznaczano zgodnie z procedurą norm American Wood-Preservers Association: A 16-93, A 18-93, zatwierdzonych przez Komitet P-5 i T-7 AWPA [1993].
W celu przebadania oddziaływania kationów cieczy jonowych z komponentem glebowym, uzyskane ekstrakty z nasyconego drewna , po uprzednim zanalizowaniu, poddano procesowi sorpcji na wysuszonej glebie ogrodowej, tej samej
jaką stosowano w teście ziemno-klockowym, o frakcji < 0,5 mm. W kolbkach
Erlenmeyera umieszczono 50 ml ekstraktu z nasyconego badanymi cieczami
jonowymi drewna, dodano 2,5000 g gleby, a następnie materiał badawczy poddano 24-godzinnemu cyklowi wytrząsania przy szybkości 150 obrotów na minutę, do osiągnięcia stanu równowagowego. Po przesączeniu filtraty analizowano
na obecność cieczy jonowych „gemini”, metodą miareczkowania dwufazowgo.
Z różnicy stężenia początkowego i równowagowego obliczono masę zaadsorbowanej czwartorzędowej soli amoniowej na glebie. W pracy dokonano charakterystyki doświadczalnej gleby w aspekcie właściwości sorpcyjnych, tj. zawartości materii organicznej, węgla organicznego, zawartości wymiennych kationów
Ca2+, Mg2+, K+, Na+, całkowitej zawartości Al, Mn, Fe, Zn, Cu i Cr oraz
powierzchni właściwej suchej gleby, metodą adsorpcji azotu (ASAP 2010 M).
Badania wykonano w Katedrze Gleboznawstwa Akademii Rolniczej w Poznaniu
oraz w Instytucie Metali Nieżelaznych – Centralnym Laboratorium Akumulatorów i Ogniw – Oddział w Poznaniu.
Równolegle wyznaczono współczynniki i odwracalność sorpcji na glebie
w oparciu o metodę zalecaną przez OECD do testowania substancji chemicznych [OECD nr 106]. W kolbkach Erlenmeyera umieszczono 100 ml roztworów
azotanów AJdiN-6/8 i AImdiN-6/8 oraz tetrfluoroboranu AJdiB-6/8 o stężeniach
2, 5, 8, 12, 15, i 30 mM, dodano 5,000 g wysuszonej gleby, a następnie materiał
badawczy poddano 24-godzinnemu cyklowi wytrząsania, przy szybkości 150
obrotów na minutę, do osiągnięcia stanu równowagowego. Po przesączeniu
filtraty analizowano według procedury podanej powyżej. Wyznaczono izotermy
adsorpcji Freundlicha w temp. 20 oC, zgodnie z równaniem:

log qe = log K F +

1
log Ce
n

(1)
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oraz izotermy Langmuira (chemisorpcji ) mające postać liniową:

Ce
C
1
=
+ e
qe K L ⋅ b K L

(2)

gdzie: qe – ilość zaadsorbowanej soli na gram adsorbentu w stanie równowagi
(mM g-1),
Ce – stężenie równowagowe adsorbatu w roztworze (mM), 1/n nachylenie
izotermy adsorpcji,
KF – stała adsorpcji Freundlicha, KL, b stałe adsorpcji Langmuira (mM g-1,
dm3 mM-1).
Wyznaczono współczynniki adsorpcji Kd. Wartości Kd poddano korekcie na
zawartość węgla organicznego (OC) obliczając skorygowany współczynnik
adsorpcji K oc według wzoru:

(m ) x
Kd =
ads
s
ads
aq

m

Vo
cm 3 g −1
msoil

K oc = K d x

(

)

100
% OC

(3)

(4)

gdzie: %oc – zawartość procentowa węgla organicznego w glebie (g g-1).
Desorpcję (%) badanych soli z gleby oznaczono metodą 48-godzinnego
wymywania wodą dejonizowaną, nasyconej uprzednio cieczami jonowymi gleby, wyliczono według wzoru:
des

D=

mt
x 100 (% )
ads
me

gdzie: mt

des

– masa soli zdesorbowanej z gleby w czasie t (mg),

me

ads

– masa soli zaadsorbowanej na glebie w stanie równowagi (mg)

(5)

Wyniki badań
Badania biologiczne

Wyniki badań rozkładu kontrolnego drewna sosny Pinus sylvestris L. i buka
Fagus sylvatica L. oraz nasyconego cieczami jonowymi AJB2, AImN-C10/C6,
AJdiP-6/8 i miedziowo-chromowym preparatem porównawczym, po 20-tygodniowym teście grzybowym na podłożu perlitowym, przedstawiono w tabeli 2.
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Wilgotność kontrolnego drewna sosny, po wyjęciu z podłoża pelitowego (o wilgotności względnej od 61,1% do 72,0%), wynosiła średnio od 39,62% do
108,88%, drewna nasyconego badanymi cieczami jonowymi od 36,3% do
79,14%. W przypadku kontrolnego drewna buka wilgotność wynosiła odpowiednio od 73,54% do 148,30% oraz nasyconego buka średnio od 51,19% do
179,68%. W przypadku drewna bukowego, klocki badawcze o wilgotności
powyżej 100% charakteryzowały się ponad 40-procentowym rozkładem, wywołanym przez grzyby testowe. W przypadku preparatu porównawczego miedziowo-chromowego wilgotność próbek sosnowych była mniejsza i wynosiła od
25,83% do 29,5%, bukowych od 31,01% do 87,59%.
Próbki nasyconego drewna, wyłożone w sterylnym podłożu perlitowym,
charakteryzowały się mniejszą wilgotnością niż eksponowane w podłożu zainfekowanym kulturami grzybów. Potwierdza to nawilżanie drewna przez zasiedlające je grzyby testowe. Średni ubytek masy kontrolnego drewna sosny, po 20
tygodniach trwania testu, wynosił 15, 32%, a jego średnia wilgotność – 70,31%,
ubytek masy drewna bukowego wynosił średnio 29,08%, przy średniej wilgotności 97,64%. Podobne wyniki uzyskano po 32-tygodniowym teście glebowym.
Średni ubytek masy klocków bukowych wynosił 36,31 %, a wilgotność obejmowała zakres od 84,09% do 183,58%, natomiast dla klocków sosnowych ubytek masy wynosił średnio 20,09%, wilgotność od 95,4 % do 208,54%. Powyższe
wyniki potwierdzają większą naturalną odporność drewna sosnowego na rozkład
szary niż drewna liściastego. Przedstawione na fot. 1–4 obrazy mikroskopowe
drewna sosny i buka, po 20-tygodniowym działaniu pięciu gatunków grzybów
testowych, dokumentują silny rozkład ścian komórek przynaczyniowych drewna
bukowego, liczne strzępki w naczyniach oraz charakterystyczne symptomy
rozkładu szarego cewek drewna późnego sosny, wysyp zarodników na powierzchni ścian komórkowych.
Po 20-tygodniowym teście na podłożu perlitowym ubytki drewna sosny nasyconego propionianem bis-amoniowym AJdiP-6/8, azotanem imidazoliowym
AImC10/C6 oraz tetrafluoroboranem amoniowym AJB2, jak również preparatem
miedziowo-chromowym przy najniższych retencjach (odpowiednio: 4,59; 4,53,
2,50 oraz 4,66 kg m-3) wynosiły poniżej 3,0% (tabela 2). W przypadku drewna
buka (podłoże perlitowe) największą skuteczność działania zabezpieczającego
wykazał azotan imidazoliowy AImC10/C6 (obliczona wartość grzybobójcza wynosiła 9,9 kg m-3). Wartość grzybobójcza tetrafluoroboranu amoniowego AJB2
była na poziomie 11,7 kg m-3. Najsłabsze działanie zabezpieczające wykazał
propionian bis-amonowy AJdiP-6/8, co może być spowodowane jego bardzo
dobrą rozpuszczalnością w wodzie i związanym z tym wymywaniem z drewna.
Wartość grzybobójcza tego związku wyniosła 20,6 kg m-3. Porównawczy preparat miedziowo-chromowy był skuteczniejszy od badanych cieczy jonowych
(obliczona wartość grzybobójcza – 6,3 kg m-3).
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Wyniki badań skuteczności działania zabezpieczającego tetrafluoroboranów:
bis-amoniowego AJdiB-6/8, bis-imidazoliowego AImdiB-6/8 i azotanu bisamonowego AJdiN-6/8 po 32-tygodniowym teście glebowym przedstawiono
również w tabeli 2. Wilgotność względna gleby w momencie rozpoczęcia testu
wynosiła od 51,5% do 57,9%, natomiast po 24 tygodniach ekspozycji od 49,7%
do 58,1%. Potwierdza to stałe warunki wodno-tlenowe w glebie, sprzyjające
hodowli grzybów testowych w pojemnikach badawczych. Wartości grzybobójcze wszystkich badanych soli były powyżej najwyższych uzyskanych, w wyniku
nasycania 4,0% roztworami, retencji. Ubytek masy próbek sosny nasyconej
związkiem AJdiN-6/8 w ilości 29,85 kg m-3 wynosił średnio 5,82%. Również
w przypadku tetrafluoroboranów bis-amonowych wprowadzone ilości 16,34
i 17,05 kg m-3 (nasycenie 4,0% alkoholowo-wodnymi roztworami) okazały się
niewystarczające dla skutecznego zabezpieczenia drewna sosnowego przed rozkładem szarym w warunkach kontaktu z glebą. Średnie ubytki masy po 32tygodniowym teście wynosiły w tym wypadku 8,35–9,15 %. Preparat miedziowo-chromowy wykazał taką samą aktywność biobójczą (w przypadku drewna
sosny badanego w teście glebowym), jak w badaniach na podłożu pelitowym
(< 4,66 kg m-3). Natomiast rozkład nasyconego preparatem miedziowochromowym drewna buka w glebie był bardzo intensywny i wyraźnie różnił się
od zaobserwowanego na podłożu pelitowym. Przy retencji 28,33 kg m-3 rozkład
drewna buka wynosił średnio 5,6%. W przypadku trzech badanych cieczy
jonowych AJdiB-6/8, AImdiB-6/8 i AJdiN-6/8 na drewnie buka, na podłożu
glebowym, przy najwyższych retencjach zaobserwowano od 42,9% do 53,68%
rozkładu drewna. Wyniki te wskazują na nieskuteczność czwartorzędowych soli
typu „gemini” z anionem azotanowym i tetrafluoroboranowym w zabezpieczaniu drewna liściastego przed grzybami wywołującymi rozkład szary drewna.
W wyniku przeprowadzonych analiz gleby po 32-tygodniowym teście
ziemno-klockowym, stwierdzono w niej około 0,1% zawartości tetrafluoroboranów AJdiB-6/8, AImdiB-6/8 i azotanów amoniowych AJdiN-6/8. Potwierdza to
migrację cieczy jonowych z mokrego, nasyconego drewna oraz ich sorpcję na
glebie.
Badania wymywania i sorpcji na glebie

Wyniki badań wymywania hydrofilowych i hydrofobowych cieczy jonowych
z litego drewna zamieszczono na rys. 1. Stopień wymycia badanego związku
zależy w sposób istotny od jego retencji w drewnie oraz od struktury chemicznej. Tetrafluoroborany bis-amoniowe AJdiB-6/8 i bis- imidazoliowe AImdiB6/8, trudno rozpuszczalne w wodzie (hydrofobowe), przy retencji około 4,5 kg m-3
zostały wymyte w ilości od 11,3% do 13,8%. Jednakże pozostałe sole „gemini”,
mające charakter hydrofilowy przy retencji około 5,5 kg m-3 uległy wymywaniu
również w ilości od 15,4% do 16,5%. Przy retencji około 8,8 kg m-3 stopień
wymycia octanów i mrówczanów bis-amoniowych był większy i wynosił od

16

Jadwiga ZABIELSKA-MATEJUK, Anna STANGIERSKA, Andrzej SKRZYPCZAK

Stopień wymycia z drewna (%)

Degree of leaching from wood (%)

Retencja związku w drewnie (kg m-3)

Retention of compound in wood (kg m-3)

25,9% do 29,3%. Wskazuje to na fakt, że w miarę wzrostu ilości wprowadzanych do drewna hydrofilowych cieczy jonowych, część z nich ulega usuwaniu
w dynamicznych warunkach doświadczenia przez wypłukiwanie wodą. Natomiast zasadnicza masa (ilość) cieczy jonowych „gemini” prawdopodobnie zostaje wbudowana w strukturalne składniki drewna. Wyjaśnienie tego zagadnienia
wymaga przeprowadzenia badań spektralnych nasyconego drewna (spektroskopia IR). Wcześniejsze badania w podczerwieni czwartorzędowych chlorków
mono-amoniowych potwierdziły tworzenie karboksylanów amoniowych w nasyconym drewnie oraz wbudowywanie łańcucha hydrofobowego QAC w strukturę drewna [Zabielska-Matejuk 2007].

AlmdiB-6/8 AJdiB-6/8 AJdiP-6/8 AJdiO-6/8 AJdiM-6/8

Rodzaj związku
Compound type
Retention in wood

Degree of leaching from wood

Rys. 1. Wymywalność cieczy jonowych z nasyconego drewna sosny Pinus sylvestris L. po 8-dniowym cyklu wytrząsania z wodą dejonizowaną
Fig. 1. Leachability of ionic liquids from treated wood of pine Pinus sylvestris L. after
8-day cycle of shaking with deionized water

Tabela 2. Wartości grzybobójcze badanych cieczy jonowych i preparatu miedziowo-chromowego wobec testowych grzybów
rozkładu szarego
Table 2. Fungicidal values of tested ionic liquids and the copper-chromium preparation against soft-rot test fungi
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** Approximated fungicidal value

** Wartość grzybobójcza aproksymowana

** Wartość grzybobójcza wyliczona dla 3% ubytku masy nasyconego drewna
** Fungicidal value calculated for 3% mass loss of treated wood

Tabela 2. c.d.
Table 2. Continued
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W tabeli 3 przedstawiono właściwości fizyko-chemiczne zastosowanej do
eksperymentu gleby ogrodowej (próbka nr 1), oraz wyniki analizy tej gleby po
32-tygodniowej ekspozycji drewna nasyconego preparatem miedziowo-chromowym (próbka nr 2). Gleba zastosowana w teście ziemnych zawierała od 22 do
24% materii organicznej, zawartość węgla organicznego wynosiła 12,66 do
14,34 %. Wzrost zawartości miedzi i chromu w glebie, w której eksponowano
nasycone preparatem referencyjnym drewno, świadczy o uwalnianiu jonów tych
metali z impregnowanego drewna. Szczególnie na uwagę zasługuje duży, około
czterokrotny wzrost zawartości miedzi w glebie. Wyniki badań sorpcji na glebie
odcieków zawierających pięć wymytych uprzednio z drewna cieczy jonowych
przedstawiono na rys. 2. Zaobserwowano 100-procentową adsorpcję na glebie,
wypłukanych z nasyconego drewna, tetrafluoroboranów i propionianu bisamoniowego, co wiąże się z dużą pojemnością wymienną zasadowych kationów
glebowych. Natomiast w przypadku octanów i mrówczanów bis-amoniowych
sorpcja na drewnie wynosiła od około 86% do 91%, około 10% badanych soli
pozostało fazie wodnej.
Tabela 3. Charakterystyka zastosowanej w badaniach gleby ogrodowej*
Table 3. Characteristics of garden soil used in the tests*
Zawar- Zawartość
tość
materii
C org. organicznej
Number Content
Numer
próbki
of the
sample

of
Content of
organic organic
C
matter
%
%

Pojemność wymienna kationów
zasadowych

Całkowita zawartość metali
Total content of metals
mg kg -1

Interchangeable capacity of alkaline
cations cmol(+) kg-1
Ca2+

Mg2+

Na+

K+

S
(TEB)

Cu

Zn

Mn

Cr

Fe

Al

1

12,66

~ 22

27,20

4,30

0,35

0,40

32,25

9,40

27,07

150,4

112,5

4519,5 10540

2

14,34

~ 25

26,40

4,75

0,35

0,45

31,95

37,05

35,74

177,9

145,5

5301,5 10940

* Badania wykonano w Katedrze Gleboznawstwa Akademii Rolniczej w Poznaniu
* Tests were carried out in Department of Soil Science of the University of Life Sciences in Poznan

Izotermy Freundlicha i Langmuira dla azotanów: amoniowego AJdiN-6/8
i imidazoliowego AImdiN-6/8 i tetrafluoroboranu aminowego AJdiB-6/8 przedstawiono na rys. 3, parametry izoterm oraz współczynniki sorpcji oraz desorpcję
podano w tabelach 4 i 5. Sorpcja cieczy jonowych na glebie zależy od stężenia
związku w adsorbacie, natomiast masa zaadsorbowanej substancji w stanie równowagi związana jest z jej hydrofilowością. Adsorpcja równowagowa hydrofobowego tetrafluoroboranu amoniowego AJdiB-6/8 (dla stężenia początkowego
15mM) wynosi jedynie 0,072 mM g-1, natomiast hydrofilnego azotanu diimidazoliowego AImdiN-6/8 jest na poziomie 0,194 mm g-1, azotanu diamoniowego
AJdiN-6/8 wynosi 0,172 mM g-1. Wyższe współczynniki determinacji R2 dla
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4,52
kg/m3

AlmdiB-6/8

AJdiB-6/8

4,54
kg/m3

AJdiP-6/8

4,63
kg/m3

AJdiO-6/8

4,55
kg/m3

AJdiM-6/8

Adsorpcja związku z odcinku na glebie (%)

4,56
kg/m3

Adsorption of the compound from the effluent to soil (%)

Stopień wymycia związku z drewna (%)

Degree of the compound leaching from wood (%)

izoterm Freundlicha wskazują na lepsze dopasowanie modelu adsorpcji wielowarstwowej do procesu sorpcji cieczy jonowych na glebie. Niska odwracalność
tego procesu, związana z właściwościami gleby (dużą zawartością kationów
wymiennych oraz substancji organicznej, biorących udział w procesie sorpcji)
oraz lipofilnością cieczy jonowych, ogranicza przechodzenie tych bioaktywnych
związków do fazy wodnej środowiska. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia
zagrożenia zanieczyszczenia akwenów pozostałościami tych szkodliwych dla
organizmów wodnych związków. W glebie naturalnej, zasiedlonej mikroorganizmami (np. grzybami pleśniowymi), biodegradujacymi czwartorzędowe
sole amoniowe, może następować proces bioeliminacji tych związków ze
środowiska.

Rodzaj związku
Compound type
Diegree of leaching from wood

Adsorption of the effluent to soil

Rys. 2. Sorpcja cieczy jonowych, wymytych z nasyconego drewna, na glebie
Fig. 2. Sorption of ionic liquids leached from treated wood on soil
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Adsorption
log y (y in mM/g)

Adsorpcja
log y (y w mM/g)

(a)

log c (c w mM)
Stężenie równowagowe
log c (c in mM)
Equilibrium concentration

C/x/m (g/dm3)

(b)

Stężenie równowagowe (mM)
Equilibrium concentration (mM)

Rys. 3. Porównanie izoterm adsorpcji hydrofilowych i hydrofobowych cieczy jonowych na glebie: (a) model izotermy Freundlicha, (b) model izotermy Langmuira
Fig. 3. Comparison of adsorption isotherms of hydrophilic and hydrophobic ionic liquids
on soil: (a) Freundlich isotherm model, (b) Langmuir isotherm model
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Tabela 4. Porównanie stałych adsorpcji Freundlicha i Langmuira, wyznaczonych
z izoterm adsorpcji badanych soli na glebie (φ < 0,5 mm, powierzchnia właściwa
0,8 m2 g -1)
Table 4. Comparison of Freundlich and Langmuir adsorption constants determined from
isotherms of adsorption of tested salts on soil (φ < 0.5 mm, surface area 0.8 m2 g -1)
Związek
Compound

Stałe Freundlicha

Stałe Langmuira

Freundlich constants

Langmuir constants

KF

1/n

R2

KL (mM g-1)

b (dm3 mM-1)

R2

AImdiN-6/8

0,145

0,247

0,990

0,317

0,852

0,954

AJdiN-6/8

0,107

0,254

0,996

0,180

2,097

0,983

AJdiB-6/8

0,019

0,566

0,925

0,209

0,059

0,660

Tabela 5. Współczynniki sorpcji Kd, Koc oraz desorpcja (D) hydrofobowych i hydrofilowych cieczy jonowych z gleby (na podstawie procedury OECD nr 106)
Table 5. Sorption coefficient Kd, Koc and desorption (D) of hydrophobic and hydrophilic
ionic liquids from soil (based on OECD no 106 procedure)
Stężenie początkowe roztworu soli (mM)
Initial concentration of salt solution (mM)

8

Rodzaj związku
Compound type

15

Współczynniki sorpcji Kd, Koc oraz desorpcja (%)
Sorption coefficient Kd, Koc and desorption (%)

Kd (D)

log Koc

Kd (D)

log Koc

AJdiB-6/8

7,25 (0)

1,50

6,30 (0)

1,44

AJdiN-6/8

61,06 (0,8)

2,42

26,87 (1,7)

2,07

AImdiN-6/8

147,07 (0,6)

2,81

36,98 (1,9)

2,21

Wnioski
1. Hydrofilowe i hydrofobowe ciecze jonowe wykazały zróżnicowaną skuteczność działania zabezpieczającego drewno sosny i buka przeciwko grzybom
powodującym rozkład szary drewna. Największa efektywność zabezpieczenia drewna buka wykazały tetrafluoroboran amoniowy ( 9,9 kg m-3 ) i azotan
imidazoliowy (11,7 kg m-3). Wartości grzybobójcze tych związków były jednak 1,7–1,9-krotnie wyższe od porównawczego preparatu miedziowochromowego.
2. Wszystkie sole typu „gemini”, niezależnie od ich hydrofobowości ( azotany,
propioniany i tetrafluoroborany) wykazały nieskuteczność w zabezpieczaniu
drewna bukowego ( test na podłożu glebowym i pelitowym). W przypadku
zabezpieczania drewna sosny pochodne bis-czwartorzędowych soli amonio-
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wych posiadały kilkukrotnie niższą aktywność biobójczą wobec grzybów
rozkładu szarego niż porównawczy preparat miedziowo-chromowy.
Stopień wymycia cieczy jonowych z litego drewna sosny związany jest
z hydrofobowością cieczy jonowych, natomiast sorpcja na glebie, wymytych
związków z nasyconego drewna litego, związana jest z ich stężeniem w odciekach.
Adsorpcje równowagowe lipofilnych związków na glebie były ponad
dwukrotnie niższe od soli rozpuszczalnych w wodzie, lecz charakteryzowały
się nieodwracalnością tego procesu.
Desorpcja z gleby rozpuszczalnych w wodzie azotanów, wynosząca poniżej
2,0 procent wskazuje na ich zdolność wiązania chemicznego z komponentem
glebowym, co potwierdzają współczynniki determinacji równań chemisorpcji
Langmuira R2 > 0,95. Dominującym procesem jest jednak adsorpcja wielowarstwowa, opisana izotermą Freundlicha, R2 > 0,99.
Bardzo dobra sorpcja rozpuszczalnych w wodzie cieczy jonowych, na glebie
może zapobiec kumulacji tych związków w środowisku wodnym, ograniczając zagrożenie dla organizmów wodnych.

Fot. 1. Sosna Pinus sylvestris L.(biel) niezabezpieczona, po 20-tygodniowym działaniu grzybów rozkładu szarego, przekrój poprzeczny drewna późnego: charakterystyczne dla grzybów soft-rot okrągłe i beczułkowate otwory w ścianie komórkowej,
liczne zarodniki na powierzchni, strzępki w świetle cewki (fot.: W. Wieczorek)
Photo 1. Pine Pinus sylvestris L. (sapwood) untreated, after 20-week action of soft-rot
fungi, tranverse section of late wood: round and barrel-like holes in cell wall characteristic
for soft-rot fungi, numerous spores on the surface, hyphae in tracheid lumen (photo:
W. Wieczorek)
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Fot. 2. Sosna Pinus sylvestris L.(biel) niezabezpieczona, po 20-tygodniowym działaniu grzybów rozkładu szarego, przekrój poprzeczny drewna późnego: silny rozkład
ściany komórkowej, charakterystyczny dla grzybów soft-rot (fot.: W. Wieczorek)
Photo 2. Pine Pinus sylvestris L. (sapwood) untreated, after 20-week action of soft-rot
fungi, transverse section of late wood: strong decay of cell wall, characteristic for soft-rot
fungi (photo: W. Wieczorek)

Fot. 3. Buk Fagus sylvatica L niezabezpieczony, po 20-tygodniowym działaniu
grzybów rozkładu szarego: przekrój poprzeczny, silny rozkład ścian komórek
przynaczyniowych, liczne strzępki grzybni w naczyniu (fot.: W. Wieczorek)
Photo 3. Beech Fagus sylvatica L untreated, after 20-week action of soft-rot fungi: transverse section, strong decay of walls of vessel-neighbouring cells, numerous mycelium
hyphae in the vessel (photo: W. Wieczorek)
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Fot. 4. Sosna Pinus sylvestris L. (biel), nasycona azotanem imidazoliowym
(AImNC10/C6) w ilości 4,59 kg/m3, po 20-tygodniowym działaniu grzybów rozkładu
szarego: ściany komórkowe cewek drewna późnego nierozłożone, strzępki grzybni
jedynie w przewodzie żywicznym (fot.: W. Wieczorek)
Photo 4. Pine Pinus sylvestris L. (sapwood), treated with imidazolium nitrate (AImNC10/C6)
in the amount of 4.59 kg/m3, after 20-week action of soft-rot fungi: cell walls of late wood
tracheids not decayed, mycelium hyphae only in the resin duct (photo: W. Wieczorek)
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RESEARCH ON THE ACTION OF HYDROPHILIC
AND HYDROPHOBIC IONIC LIQUIDS AGAINST
SOFT-ROT FUNGI AND PROCESSES OF THEIR
SORPTION ON SOIL

Summary
This article presents results of research on biocidal activity of ionic liquids, i.e. quaternary
ammonium and imidazolium derivatives of “gemini” type as well as of mono-ammonium
salts, against soft-rot fungi. The objects of the research were ammonium and imidazolium
nitrates, tetrafluoroborates, propionates, acetates, and formates, as well as copper-chromium
reference preparation. Fungicidal values were determined on the wood of pine Pinus sylvestris L. and beech Fagus sylvatica L. based on the procedure according to PN-ENV 807 and
with the use of five species of test fungi: Chaetomium globosum Kunze ATCC 6205 strain,
Humicola grisea Traaen Mg 28 strain, Petriella setifera (Alf. Schmidt) Curzi MG 50 strain,
Lecuthophora mutabilis (van Beyma) W. Gams and McGinnis S 24-E strain, and Trichurus
spiralis Hasselbr. MG 31 strain. The highest protective action was observed in the case
of decyl(dimethyl)hexyloxymethylammonium tetrafluoroborate (fungicidal value for beech
– 9.9 kg m-3) and 3-decyl-1-hexyloxymethylimidazolium nitrate (fungicidal value for
beech – 11.7 kg m-3). However toxic values of these compounds were around twice as high as
the toxic value of the reference copper-chromium preparation. All salts of “gemini” type
irrespective of their hydrophobicity were ineffective in protection of beech wood against soft
rot, whereas in the case of pine wood biocidal activity of these compounds was a few times
lower than biocidal activity of the copper-chromium preparation.
The study investigated leachability of ionic liquids – quaternary derivatives of “gemini”
type, from solid pine wood, as well as analysed processes of sorption of these compounds on
soil reach in organic matter. The degree to which ionic liquids are leached from treated wood
is connected with their hydrophobicity. The degree was the greatest and was even around
30% in the case of bis-ammonium acetates and formates which are soluble in water.
Bis-ammonium and bis-imidazolium tetrafluoroborates at the retention of about 4.5 kg m-3
were leached in the amount reaching from 11.3 to 13.8 %. Sorption on soil of compounds
leached from treated wood is connected with their concentration in effluents and hydrophobicity of ionic liquids. Equilibrium adsorptions of lipophilic compounds on soil were over
two times lower than sorption of soluble in water salts, but the process was irreversible. Low
reversibility of ionic liquids’ sorption on soil is connected with the high content of organic
matter and interchangeable cations in garden soil used in the tests. The determined Freundlich
and Langmuir isotherms of ionic liquids adsorption on soil confirmed the ability of these
compounds to create a chemical bond with soil component (R2 > 0.95) which may prevent
cumulation of these compounds in water environment thus limit the threat to water
organisms.
Keywords: ionic liquids, biocidal activity, wood soft rot fungi, sorption, soil, electron microscopy
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ON YELLOW DISCOLORATIONS WHEN DRYING OAK,
QUERCUS ROBUR

Growing trees many times contain more water than wood. When wood is to be
utilized in the form of furniture it must therefore be dried in a kiln-dryer. In such
a dryer the climate is very humid and warm which is ideal for many microorganisms such as bacteria and fungi. During their metabolism they change the chemical environment which sometimes lead to undisireable effects such as discolorations. In this paper we have examined specimen from oak, Quercus robur, collected from some parquet floor factories in Sweden. During drying some of these
wood battens were affected with yellow streaks and spots which made the wood
impossible to use for flooring. By examining small samples of the battens in light,
as well as in scanning electron microscopes, we found that fungi grew inside the
wooden tissue. By cultivation on agar plates we found several species where one
has been identified as Penicillium roqueforti and another one as Paecilomyces
variotii. We have also found that these fungi are extremely sensitive to high pHvalues, so by spraying the wood with solutions of high pH already in the sawmill
will probably make this problem much smaller.
Keywords: discolouration, oak, fungi, identification, staining properties

Introduction
Trees growing in the forest contain a lot of water that facilitates the transportation of nutrients that these trees need for living. When a tree is cut and machined
into logs, the wooden tissue cannot hold this large amount of water and the logs
start to dry. Green wood can contain more water than wood, i.e. the moisture
content, M.C., is over 100%, see e.g. [Kollmann, Côté 1984], p. 421. M.C.
shows the ratio between the total water amount and the amount of absolutely dry
wood. Different parts of the trunk have different M.C. Heartwood is somewhat
dryer, with a M.C. of about 50%, while sapwood normally contains higher
Stig-Inge GUSTAFSSON, Uniwersity of Linköping, Sweden
Helen LUNDQVIST-GUSTAFSSON Uniwersity of Linköping, Sweden
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amounts of water. Because of the inevitable drying, starting when the tree is cut,
M.C. will decrease until it reaches the so-called equilibrium point. This is set by
nature according to the surrounding relative humidity, R.H. in the air. Therefore,
a piece of wood has an equilibrium point of only about 6% during indoor winter
use, while it is leveled at about 18% outdoors during summer. When M.C. is
high, such as in newly felled trees, free water is present in the cellular structure.
At a certain level, for a M.C. of about 30%, the so-called fibre saturation point is
passed. Now, there is no free water in the cell lumina but water is still present in
the cell walls. When also this water evaporates the cell structure starts to shrink.
It is natural that the outer part of a wooden piece will dry first. M.C. will
therefore show a gradient where the highest M.C. is present in the middle of the
piece. The outer part of the piece will therefore start to shrink, before this
happens in the core, leading to tension in some parts while others are subject to
compression. This will lead to severe cupping, warping and other defects in the
timber. Wood must therefore be dried before it is taken into service, and the
M.C. level must be set according to the climate surrounding the wooden
structure. Nowadays this drying takes place in kiln-dryers where it is possible to
achieve climates with different R.H. If the wood is dried too quickly in the dryer,
stress is introduced in the wood which eventually will cause warp, cracks etc. If,
on the other hand, the wood is dried too slowly other undesireable things might
happen.

Drying oak for use in parquet floors
In Europe there are but a handful of different species of oak, and in Sweden only
one has industrial significance, viz. Quercus robur. This type of oak is the
industrial base for several companies, such as Kährs, Tarkett, Forbo, Rappgo,
just to mention a few. All these companies have their own kiln-dryer equipment,
because they must have perfect control over M.C. in the wood during the
whole manufacturing chain. Sometimes, however, nature will implement obstacles in the form of discolorations of oak wood pieces, or battens. If this happens
it will be impossible to use the wood and, instead, it must be thrown into the
wood-fired boiler. Beautiful oak wood has a price of 500 – 1000 Euro/m3, so
these undesireable effects have large economic implications in this industrial
branch.
One of the most evident errors that might occur is a yellow discoloration.
The difference in color is easy to observe but the question now is what has
happened to the wood and if it is possible to avoid such an error. Just by looking
more carefully at the oak wood battens we found that this error is best observed
in both ends of a piece. Firstly it was therefore presumed that the color came
from the sap transported in the vessels. When this liquid evaporates in the vessel
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orifices, the yellow substance is left on the wood surface. One other explanation
is that the color change starts where the vessels debouch into the surrounding air
and that chemical reactions start when oxygen is present in ”normal” concentrations. Even if these explanations are plausible it must have been other things that
changed the sap and by studies of the wood in the microscope we found that
something was growing in the wooden tissue, see ”Results and discussion”
below.

Microbiological attack
When drying conditions are to be changed in a dryer this is achieved by adding
heat to outdoor air and blowing this into the dryer by a fan. When the air gets
warmer, the R.H. of the air decreases. The dry air now flows through the stacked
timber and water starts to evaporate from the wood. When the water from the
timber comes into the air the R.H. in this air increases. At a certain level it is
therefore necessary to change the air in the dryer. The warm and humid air is
therefore led out, and outdoor air is led into the drying chamber, and warmed up.
The warm and humid climate in such a dryer is ideal for many microorganisms,
such as bacteria and fungi. These organisms are abundant everywhere in nature
and if the conditions are right, from the organisms’ point of view, they will start
to grow. This growth is a normal process when plants are degrading in nature. It
is a bad idea to try to stop this process but we only want to use the timber a short
time, before this degrading process takes place. We therefore wanted to find out
why the oak battens were yellow and what we could do to prohibit this color. By
looking at small pieces in a microscope, vide infra, we soon suspected that fungi
and/or bacteria were the origin of the problems and started to scan the literature
on oak wood, bacteria and fungi. By searching in the Science Citation Index
database on the Internet, we found some interesting clues.
Initially we found one paper, [Bauch 1984] published some 25 years ago,
where it was shown that yellow discolorations in oak originated from a fungus
called Paecilomyces variotii. This fungus is part of the Fungi imperfecti, i.e.
fungi which reproduce only asexually. The authors of [Bauch 1984] also
reported that a mixture of acetone and water had to be applied in order to extract
the yellow color while pure water was inefficient. Further research in the database showed that other scientists also had studied yellow discolorations during
drying, but with some contradictory results. In Wegener and Fengel [1987], it
was stated that bacteria and/or fungi were not involved in the process. They also
found that the yellow color was soluble in water and that it had a low pH (3.1).
In France several scientists had studied the color of oak wood and how it was
related to the extractives in the tree. According to [Klumpers et al. 1994] it was
found that oak wood contains about 10% extractives in the form of elagitanni-
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nes. They showed that part of these were soluble in water while other parts had
to be dissolved in an acetone/water mixture. The reason for the yellow color,
therefore, they said, was probably hidden in chemical reactions of those elagitannines. They also showed that the differences in solubility were dependent on
the age of the heartwood. Older heartwood had more elagitannines which were
harder to solve in water. In [Charrier et al. 1995] such chemical compounds have
been studied in more detail but mostly for brown discolorations. In Canada some
researchers had examined the extractives in Q. robur and petrea by using mass
spectrometry [Mosedale et al. 2002]. They found over 50 different compounds,
e.g. elagitannines which could be involved in the process of discolorisation.
There were also papers showing that bacteria might be responsible for the
change in color. In [Stankiewich et al. 1971] Clostridium quercicolum bacteria
are reported to have invaded living oak trees. Just for information on the large
interest in this field [Shiego et al. 1973] gives an impressive list of about 150
papers on microorganisms in living trees.
According to literature P. variotii fungus seems to be of special interest. We
therefore tried to find more information on this, and closely related, species. In
[Brown, Smith 1957] it was found that the problem with yellow discoloration
was known already in 1923 but many authors called the fungus Penicillium divaricatum. This has also happened later see e.g. [Hubert 1929] p. 23, where the
fungus is reported to grow on birch, oak, hickory and maple. Some fungi can
have different stages and P. variotii also has a stage when it reproduces sexually.
In such a case it is called Byssochlamus and it is then a part of Ascomycetes or
sac fungi. Other such fungi are the more well known truffles and morels, see
[Campbell 1999] p. 580. In [Brown, Smith 1957] it is further reported that the
two fungi Paecillomyces and Byssochlamus have conidial states, i.e. where
asexual spores are produced whose forms are indistinguishable from each other,
and the conclusion is that they are two forms of the same fungus.
In [Cartwright, Findlay 1936] it is reported that many fungi can attack oak
wood. One of these were able to produce golden oak and the authors reported
that it was identified as Eidamia catenulata by H.S. Williamson already in 1923.
She also did connect the yellow color with the Death Watch beetle. By this
survey it was obvious that microbiological life was involved and we started to
experiment on our own.

Material and methods
Because of the lack of experience in the field of mould fungi we started with
some traditional microbiological methods.
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Cultivation of fungi from discoloured wood

Pieces of yellow stained wood were added to SAB-agar plates and fungal colonies were allowed to grow on the agar plate. (SAB, i.e. ”Sabouraud”, is a special
recipe for agar nutrition.) After initial fungal growth, colonies were selected
based on morphological appearance and incubated on individual agar plates to
achieve pure cultures.
Fungal staining properties

To evaluate the ability of different fungal strains to produce the yellow staining,
pieces of autoclaved wood were inoculated with fungal strains from the pure
cultures. The inoculated wood pieces were incubated until fungal growth was
macroscopically visible. To evaluate the staining inoculated pieces of wood were
compared to controls.
Morphological studies

Morphological studies of the fungi were carried out to differentiate between
fungal strains. Studies were also performed to elucidate the location of the fungi
in the wood.
Macroscopic studies

The initial discrimination between the fungal strains was performed based on the
macroscopic appearance of the colonies (colour and shape). The different strains
were documented with a digital camera (Canon PowerShot G3).
Microscopic studies

After macroscopic evaluation the different fungal strains were further studied for
microscopic differences of hyphae and conidia in order to differentiate between
the fungal strains.
Light microscope

Parts of the fungal colonies were picked up from the agar plates with a pipette
tip and suspended in a droplet of Türks reagent on a slide. The dye was allowed
to penetrate the cells for some minutes after which time the sample was
covered with a slip and examinated in a Carl Zeiss light microscope with
40–100 × magnification. The examination was documented with microphotographs.
Scanning electron microscope (S.E.M.)

The S.E.M. was used for two purposes:
1. To find out if and where the fungi was located in the stained wood.
2. To see the ultrastructural appearance of conidia and hyphae.
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In the fungal location studies the wood was dried and prepared with spraying
before examination in the S.E.M. In the evaluation of fungal ultrastructual appearance parts of the fungal colonies used for S.E.M examination where suspended and fixed in glutar aldehyde and cytospun onto round coverslips. In
preparation for S.E.M examination the samples were initially dehydrated with
a series of ethanol baths, 50%, 66.6%, 75%, 90%, 95% and 99.5%. To avoid
rehydration the samples where kept in ethanol all the time. After the samples
were dehydrated they were inserted into a critical point drying (CPD) pressure
chamber. In the chamber the liquid carbon dioxide (CO2) was substituted for
ethanol. When all the ethanol had been substituted for, the temperature was
increased which promotes the transition from liquid to gas phase of the CO2.
After the transition the chamber can be opened and the dry samples can be
further prepared for examination. After dehydration and drying the samples were
sprayed with platinum which finished the preparation. The samples were
examined in a JEOL scan electron microscope.
pH tests

Fungal colonies were incubated on SAB-agar plates with varying pH to evaluate
if and how the growth rate was affected by changes in pH. The tests were
conducted on SAB-agar plates on which pH had been set by addition of 1M
sodium hydroxide (NaOH) or 1M hydrochloric acid (HCl). The plates were
produced with the following pH values: ≈ 4, ≈ 5, 5.6 (control), ≈ 7 and ≈ 8. pH
values on the plates were assessed with universal indicator strips. The plates
were incubated for ≈ 48 hours. After incubation the plates were evaluated for
fungal growth. The growth was documented with a digital camera (Canon
PowerShot G3).

Results and discussion
When we had collected our first piece of yellow oak we achieved our first result
just by putting a small sample of the discolored oak wood into our S.E.M., see
fig. 1.
The S.E.M. has an ability to magnify the specimen up to 200,000 times, and
hence it is possible to examine the cells in the wood, or even details on the cell
wall itself. In fig. 1 a part of a vessel is shown and further it is obvious that
something was present in the vessel that normally should not be there. We suspected that it was a hypha from a fungus and we started to read about fungi and
how to cultivate them on a more practical substrate than wood battens. After
some days fungi were growing at our agar plates. We were, however, a little
confused because we found that at least ten different fungi were present on our
plates. On another type of agar plate we even found one colony of a bacterium.
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Two of our fungi showed large differences in habiti. One of them grew with
white colonies while the other one showed a greenish appearance. Because of
limited funding we had to concentrate our efforts and we chose two fungi for
further studies. Now our goal was to identify these two species. This, however,
showed up to be a very difficult task.

Fig. 1. S.E.M. picture of yellow colored oak wood. Original magnification 4,000×
Rys. 1. Zdjęcie zabarwionego na żółto drewna dębu wykonane przez skaningowy mikroskop
elektronowy. Oryginalne powiększenie 4,000×

We started to examine our fungi in a light microscope, see ”Material and
methods” above. Some of our first microphotographs are shown in fig. 2.

Fig. 2. Microphotographs of an unknown fungus cultivated from yellow oak
Rys. 2. Zdjęcia mikroskopowe nieznanego grzyba wyhodowanego z żółtego dębu
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Now a normal procedure implemented by botanists is to use a ”key” or
a special scheme in which different features are described. Sometimes, pictures
accompany this text in the form of drawings or photos. However, the pictures in
fig. 2 could not be used for such an identification purpose. This is because some
of the structures needed for identification were missing. It was obvious that we
had to look at larger parts of the fungi and at the same time try to keep the
fungus in a state where these structures were as unaffected as possible by the
preparation of the specimen. After some experiments we found that the best way
to study this fungus was to put the whole agar plate under the microscope and
illuminate the specimen with light from below. The light passed not only
through the agar but also the specimen growing on it. Now the light microscope
showed better correspondence to the keys, see fig. 3.

Fig. 3. An unknown fungus as it shows up in the microscope
Rys. 3. Nieznany grzyb tak, jak go widać pod mikroskopem
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Now we were able to start the identification. In [Campbell et al. 1999] the
kingdom of fungi is divided in four divisions, Chytridimycota, Zygomycota,
Ascomycota and Basidiomycota. The species in the first division normally live in
water and have flagellated cells. Such cells are not present in our fungi, see both
fig. 2 and 3. The second division includes, e.g. mold found on bread, and they
have hyphae that are only septate, i.e. divided in small compartments, where
sexually reproductive cells are formed. Such a fungus was found in an Erasmus
student project in the department of Mechanical Engineering. The two students
from Belgium studied soft wood with black dots and these dots originated from
a fungus. This was found to be of Mucor genus and in our Scanning Electron
Microscope, S.E.M., it showed up as visible in fig. 4.

Fig. 4. A sporangium on Mucor plumbeus of the Zygomycota division (photo: Simon
van Remoortel and Yves van Poucke)
Rys. 4. Zarodnia na Mucor plumbeus z podziału Zygomycota (fot.: Simon van Remoortel
i Yves van Poucke)

Our fungi, causing yellow discolorations on oak, do not seem to come
from that division, and they also had clearly septate hyphae, see fig. 5.
The last group in our list contains ”normal” fungi such as mushrooms, which
is likewise not of interest here. The third group, however, has asexual reproduction in the form of spores growing in long chains or clusters, vide infra. It is
therefore plausible that we might deal with fungi from the division Ascomycota.
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There are also fungi that cannot be classified in these divisions because of lacking sexual reproduction. These are called Deuteromycetes or Fungi imperfecti.
If, and when sexual reproduction is observed, the fungi from this group is moved
accordingly to the appropriate division, and most often this has been the
Ascomycetes.

Fig. 5. Septate hyphae in an unknown fungus
Rys. 5. Strzępki z przegrodami w nieznanym grzybie

By use of [Campbell et al. 1999] we were able to identify two plausible divisions for our fungi. Hence, we consulted a book on Ascomycetes, [Ainsworth et
al. 1973], and by looking at the pictures we found that Penicillium and Paecilomyces were two genera of interest. The mycologists, however, are not always
unanimous in identification of species, and in fact not even the genus. Just as an
example, Paecilomyces genus was set up by Banier in 1907 on the foundation of
only one species. This according to [9] and these authors added some 15 new
species to the genus themselves. Further amendments were made by the author
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of [Sanson 1974] who doubled the number and an investigation on the Internet
showed up to 114 different species in the genus. A number of these species have
been sorted in other genera over time. Further, Ascomycetes and Fungi imperfecti are very large classes of fungi which contain several thousands of species,
45,000 and 30,000 respectively. In e.g. [Ainsworth et al. 1973] there are 67
pages with pictures but they show only a few of them. Many of these species are
also closely related and for non-experts they look practically the same.
In our struggle with finding more pictures on the interesting genera we found
that a special form Penicillium digitatum was a very common green mould fungus on oranges. Such a fungus was easy to obtain and in fig. 6 the mould growing on this orange can be compared to our unknown fungus.

Fig. 6. Green mould, probably Penicillium digitatum on an orange to the left, and
unknown fungus on yellow oak to the right
Rys. 6. Zielona pleśń, prawodpodobnie Penicillium digitatum na pomarańczy po lewej
oraz nieznany grzyb na żółtym dębie po prawej

It is obvious that the two types show many similarities, e.g. the spores or
with a more strict language the conidia, i.e. asexually formed ”spores”, grow in
long ”chains” at the end of a hypha. The fungus found in yellow oak, however,
has such chains much shorter. The color of the conidia on the agar plates was
also of a deeper shade of green than this of the type on the yellow oak. They can
therefore be of the same genus but it is probable that they are of different species.
We also had a white type. Noteworthy is that when this fungus grew older
we observed a brownish color of the surface of the fungal colony. In fig. 7 this
type is shown in the form of two pictures from the light microscope.
Also for this fungal type we see that the conidia grow in long chains, typical
for the asexual reproduction of Ascomycetes, see [Campbell et al. 1999] p. 580,
but they have more oval forms and the chains do not grow so closely together as
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in Penicillium species shown in fig. 6. In fact this type looks very similar to
some of Paecilomyces species found in [Brown, Smith 1957]. It should be noted
here that Penicillium divaricatum as shown in [Hubert 1929] also is quite similar
to the types in fig. 7, and the authors of [Brown, Smith 1957] suspect that this in
fact is a Paecilomyses.

Fig. 7. The initially white and then brownish mould from yellow oak
Rys. 7. Początkowo biała a następnie brunatnawa pleśń z żółtego dębu

It is therefore hard, but possible, to identify the species by reading and looking at pictures in books. You need, however, to be skilled in different languages
in order to study fungi. Banier seems to have written in French, while the authors of [Brown, Smith 1957] wrote their paper in English and Latin. German
and Italian are also common and even Swedish is present in literature. A much
safer method is to compare an already identified fungus with the unknown species, as we compared the orange mould with our unknown species above. Such
identified fungal ”strains” can be bought from different laboratories, such as the
Centraalbureau voor Schimmelcultures in Holland. It is also possible to send
your fungus to the bureau and in our case, they have identified the fungus to the
right in fig. 1 as a Penicillium roqueforti which normally is found in a famous
type of cheese. The other one was identified as a Paecilomyces variotii (This
bureau also identified the Mucor above.)
pH tests

Fortunately, we were able to identify the fungi using ”normal” references, and
also the species with some help from specialists. Our second aim was to find
ways to make it harder for the fungi to grow and prosper. Some ways were found in literature. In [Cartwright et al. 1936] it is proposed that the timber should
be dipped into a solution of sodium flouride (2%) or in borax (6%) but they also
suggested that initial steaming for few hours with live steam at 100°C would be
harmful to the fungi.
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We, however, followed another thread, viz. to experiment with different pH
on the agar itself. The tests were conducted on SAB-agar plates with different
pH, see ”Materials and methods” above. Our results are shown in fig. 8 and 9.

Green
pH 4

Green
pH 5

Green
pH 5.6

Zielony
pH 4

Zielony
pH 5

Zielony
pH 5,6

Green
pH 7

Green
pH 8

Zielony
pH 7

Zielony
pH 8

Fig. 8. Green type fungus. Sensitivity for different pH. Images from a representative experiment out of three (photo: Jerker Linné)
Rys. 8. Grzyb typu zielonego. Wrażliwość na różne pH. Zdjęcia z reprezentatywnego
eksperymentu jednego z trzech. (fot.: Jerker Linné)

White
pH 4

White
pH 5

White
pH 5.6

Biały
pH 4

Biały
pH 5

Biały
pH 5,6

White
pH 7

White
pH 8

Biały
pH 7

Biały
pH 8

Fig. 9. White type fungus. Sensitivity for different pH (photo: Jerker Linné)
Rys. 9. Grzyb typu białego. Wrażliwość na różne pH (fot.: Jerker Linné)
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It is obvious from fig. 8 that the green type fungus, i.e. the Penicillium
roqueforti is very sensitive to high pH values. At a pH equalling 8 the fungus
grows much slower and this is evident also for a neutral agar plate with a pH
equal to 7.
The white, and later brownish, type of our fungi is even more sensitive to
high pH values. At pH equal to 8 the growth was totally inhibited. It is also obvious that the white type grows much slower, because of smaller and less matured colonies, compare fig. 8 and 9.
Fungal staining properties

We also made some test with inoculation of our fungi on green oak wood, i.e.
wood that has not yet been dried. These oak samples came from a veneer factory, Nordiska Fanérfabriken in Vimmerby, Sweden. One piece of oak lumber
was split into smaller pieces (1 cm3) under as sterile conditions as we could
achieve. The pieces were put in an autoclave where they were steamed for
several minutes in order to kill all possible fungi already in and on the wood.
Afterwords the pieces were put on a plate with six small ”wells” and strains
from our twelve fungi samples were put on the wooden surfaces. After about
three weeks we could see that these strains had started to infect the wood and
changed the color of the wood. The fungi therefore grew in a very slow pace on
wood compared to the agar, but the important thing was that we found that the
wood had a significant yellow color change because of the fungal growth.

Conclusions
Oak wood is a very valuable and important raw material for the parquet floor
industry in Sweden. In order to use it, the wood must be dried in a kiln dryer.
The climate in the dryer is perfect for microorganisms such as fungi and that
might result in yellow discolorations that cannot be accepted. We have found
a number of fungi growing inside the wooden tissue. By studies in different
microscopes we found that at least two of these fungi were part of Ascomycota
division else organised in Fungi imperfecti. One of the fungi was identified as
a Penicillium roqueforti while the other one was a Paecilomyces variotii. Both
genera contain many species which are very hard to identify with absolute
accuracy and therefore we had to send them to specialists in fungi for trustworthy identification. However, we actually came a long way on the path by
comparing one known fungal strain with the unknown type. We also found that
these fungi were very sensitive to high pH. Spraying or dipping the oak wood
battens already in the sawmill might make life for the fungi so hard that they
cannot inhabit the wooden structure. Furthermore, we confirmed that inoculated
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fungal strains from our cultivated samples were able to change the color of not
dried wood.
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NA TEMAT ŻÓŁTYCH PRZEBARWIEŃ WYSTĘPUJĄCYCH
PODCZAS SUSZENIA REWNA DĘBU QUERCUS ROBUR

Streszczenie
Niejednokrotnie rosnące drzewa zawierają więcej wody niż drewna. Zatem, jeśli drewno ma
zostać wykorzystane w formie mebli musi ono być wysuszone w komorze suszarnianej.
W takiej komorze klimat jest bardzo wilgotny i ciepły, co stanowi idealne warunki dla wielu
mikroorganizmów takich jak bakterie i grzyby. Podczas procesów metabolicznych zmieniają
one środowisko chemiczne, co niekiedy prowadzi do pojawienia się niepożądanych efektów
(przebarwienia). W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki badań próbek drewna
dębu, Quercus robur, pobranych z kilku fabryk parkietów w Szwecji. Podczas suszenia na
niektórych deskach pojawiły się żółte smugi i plamki, które uniemożliwiły użycie drewna do
wykonania posadzek. Badając małe próbki za pomocą mikroskopów świetlnych, jak również
skaningowych mikroskopów elektronowych, stwierdzono, że wewnątrz tkanki drewna rozwinęły się grzyby. Prowadząc hodowlę na płytkach agarowych wyodrębniono kilka gatuków,
z których jeden zidentyfikowano jako Penicillium roqueforti, a inny jako Paecilomyces
variotii. Ustalono również, że grzyby te są niezwykle wrażliwe na działanie wysokich
wartości pH, zatem spryskiwanie drewna roztworami o wysokim pH już w tartaku prawdopodobnie znacznie zmniejszy ten problem.

Słowa kluczowe: zmiana barwy naturalnej, dąb, grzyby, identyfikacja, właściwości barwienia
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ZABEZPIECZANIE DREWNA BRZOZY PRZED
DZIAŁANIEM ŚWIATŁA PRZEZ ZASTOSOWANIE
MIKROTONIZOWANEJ BIELI TYTANOWEJ
W LAKIERZE WODOROZCIEŃCZALNYM

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu ilości oraz rozmiaru nanocząstek
ditlenku tytanu dodanych do lakieru wodorozcieńczalnego na zmianę barwy okleiny brzozowej pod wpływem światła. Badania prowadzono metodą przyśpieszonych testów starzeniowych, polegających na naświetlaniu powierzchni światłem
lampy ksenonowej. Wykazano, że stosując mikrotonizowaną biel tytanową w lakierze można uzyskać elementy meblowe o dużej odporności na światło.
Słowa kluczowe: brzoza, nanocząstki TiO2, zmiana barwy, odporność na światło.

Wstęp
Drewno, jako materiał pochodzenia naturalnego, ulega procesom starzeniowym.
Jednym z kryteriów zmian starzeniowych jest między innymi zmiana jego
barwy, na przykład pod wpływem światła. W przemyśle meblarskim zmiana
barwy drewna (żółknięcie, szarzenie) postrzegana jest jako obniżenie walorów
estetycznych. Zmiany barwy drewna wywołane działaniem światła obserwuje
się w zewnętrznej jego warstwie na głębokości około 0,2 mm [Kawamura i in.
1996]. Głębokość zmian barwy uzależniona jest od gatunku drewna, jego struktury, a także barwy. Poszczególne składniki drewna z szerokiego pasma widma
elektromagnetycznego pochłaniają promienie świetlne określonej długości fali.
W wyniku tej absorbcji zachodzą reakcje degradacji i autooksydacji niektórych
z nich. Tej ostatniej reakcji, z wywołaniem efektów barwnych, mogą ulegać
między innymi polifenole, związki leukoantycyjanowe, garbniki, flawony oraz
chinony [Laver, Wang 1996; Leary 1997; Chang 1982; Nowaczyk 2004].
Magdalena NOWACZYK-ORGANISTA, Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska
e-mail: M_Nowaczyk@itd.poznan.pl
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Przyjmuje się, że procesom zmian barwy drewna sprzyjają grupy karbonylowe,
pierścień benzenowy, grupa dwuarylowa, ortochinoid oraz wiązanie podwójne
węgiel-węgiel. Zmiana barwy podstawowych i ubocznych składników drewna
powodowana jest przede wszystkim działaniem promieni UV światła słonecznego [Müller i in. 2002]. Przyjmuje się, że żółknięcie drewna jest spowodowane
falami w przedziale długości 330–400 nm, natomiast wybielenie oraz szarzenie
pojawia się na skutek działania fal długości powyżej 385 nm. Podczas
bezpośredniego napromieniowania oba te procesy zachodzą równolegle, prawdopodobnie z różnym natężeniem.
Uszlachetnianie powierzchni drewna podnosi walory estetyczne i dekoracyjne mebli przez wyeksponowanie rysunku oraz barwy. Wpływa także korzystnie
na ochronę powierzchni drewna przed czynnikami zewnętrznymi, gwarantując
w ten sposób przedłużenie trwałości uszlachetnionego elementu [Paprzycki
i in. 1994].
Wzrost wymagań klientów oraz aspekty ekonomiczne i ekologiczne powodują, że producenci mebli wykazują coraz większe zainteresowanie nowymi
generacjami materiałów uszlachetniających. Z tego względu przemysł farb
i lakierów jest jedną z branż, która skutecznie wykorzystuje nowe rozwiązania
oparte na nanotechnologii [Ramsey 2006; Knowles 2006].
Cząstki o wymiarze nanometrycznym ze względu na swoje bardzo małe
rozmiary często pozostają niewidoczne w układzie lakierowym. Mikrotonizowana biel tytanowa jako absorber UV jest szczególnie przydatna dla tych
wyrobów lakierowych, w których absorbery organiczne wykazują silną tendencję do migracji i sublimacji obniżając skuteczność światłochronną. Przyjmuje
się, że o właściwościach absorpcyjnych nieorganicznych absorberów UV
decydują dwa czynniki: ilość oraz stopień rozdrobnienia cząsteczek. W związku
z powyższym postanowiono sprawdzić na przykładzie nanocząstek ditlenku
tytanu, w jakim stopniu czynniki te wpływają na ograniczanie zmiany
barwy okleiny brzozowej charakteryzującej się małą odpornością na działanie
światła.

Cel i zakres badań
Celem pracy było określenie zdolności ochronnej drewna przed destrukcyjnym
działaniem światła, za pomocą mikrotonizowanej bieli tytanowej dodanej do
lakieru.
Zakres badań obejmował określenie wpływu rozmiaru oraz procentowego
udziału nanocząstek ditlenku tytanu w lakierze na zmianę barwy uszlachetnionych oklein naturalnych pod wpływem światła.
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Metodyka badań
Materiały stosowane w badaniach

W badaniach zastosowano okleinę brzozową naklejoną na płycie wiórowej szlifowaną papierem ściernym P 480. Powierzchnię okleiny lakierowano lakierem
wodorozcieńczalnym wytworzonym z udziałem dyspersji akrylowej bez dodatku
oraz z dodatkiem nanocząstek bieli tytanowej. Właściwości fizyko-chemiczne
lakieru przedstawiono w tabeli 1, a bieli tytanowej w tabeli 2 oraz na rys. 1 i 2.
Tabela 1. Właściwości fizyko-chemiczne wyrobu lakierowego
Table 1. Physical and chemical properties of lacquer product
Badana właściwość

Jednostka

Lakier

Tested property

Unit

Lacquer
bezbarwny
colourless

g/cm3

1,04

%

32

s

25–30

%

28–32

min

10–15

Barwa
Colour

Gęstość
Density

Zawartość ciał błonotwórczych
Content of film-making bodies

Lepkość w 23°C
Viscosity in 23°C

Połysk przy 60°
Gloss at 60o

Czas suszenia w 70°C
Drying time in 70oC

Rozcieńczalnik
Thinner

woda

–

water

Table 2. Właściwości fizyko-chemiczne bieli tytanowej
Tabela 2. Physical and chemical properties of titanium dioxide
Wyszczególnienie
Detailed list

Symbol bieli tytanowej (TiO2)

Symbol of titanium dioxide (TiO2)
L20
L50

Wygląd

biały proszek

Appearance

white powder

Rozmar cząstki nm (ca.)
Particle size nm (ca.)

17

50

Struktura krystaliczna

rutyl

Crystalline structure

rutile

Zawartość TiO2 % (min)
TiO2 content % (min)
2

Powierzchnia m /g (ca.)
Surface m2/g (ca.)

70

87

70

40

Typ powierzchni

hydrofobowa

Type of surface

hydrophobic
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11
10

L20 – wielkość cząstek 20 nm particle size 20 nm

8

Permeability [%]

Przepuszczalność [%]

9

L50 – wielkość cząstek 50 nm particle size 50 nm

7
6
5
4
3
2
1
0
280 310

340 370 400

430 460 490

520 550 580

610 640 670

700 730 760

790

Długość fali [nm]
Wave length [nm]

Rys. 1. Przepuszczalność promieni 270–800 nm przez zawiesinę mikrotonizowanej
bieli tytanowej L20 i L50 w wodzie destylowanej (badania własne)
Fig. 1. Permeability of 270–800 nm rays through the suspension of L20 and L50 ultra-fine
titanium dioxide in distilled water (own research)

Przepuszczalność promieni przez układy zawierające mikrotonizowaną biel
tytanową określono stosując spektrofotometr UV VIS – Spekol 1500 firmy
AnalitykJena. Oznaczenia przepuszczalności prowadzono z zapisem co 1 nm dla
zakresu fal 270–500 nm oraz co 5 nm dla długości fal 500–800 nm.
Przygotowanie próbek do badań

Na paski płyt wiórowych o wymiarach (90×500×12) mm, oklejonych
okleiną brzozową naniesiono, przy użyciu gąbki, około 2 g lakieru EM
bez udziału mikrotonizowanej bieli tytanowej (TiO2). Na tak przygotowane podłoże naniesiono przy użyciu aplikatora szczelinowego (szczelina
240 µm) 1 warstwę różnych kompozycji lakier-absorber (L20 i L50).
Opis poszczególnych wykończeń przedstawia tabela 3.
Grubość powłok lakierowych określano przy użyciu grubościomierza
ultradźwiękowego QuintSonic PRO firmy ElektroPhysik.
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Rys. 2. Przepuszczalność promieniowania o długości fal 270–800 nm przez powłoki
lakierowe z różnym procentowym udziałem bieli tytanowej L20 na płytkach
kwarcowych [badania własne]
Fig. 2. Permeability of radiation of the wave length of 270–800 nm through lacquer
coatings of different percentage share of L20 titanium dioxide on quartz plates [own
research]
Tabela 3. Charakterystyka powierzchni badanych elementów meblowych
Tabel 3. Characteristics of the suface of tested furniture elements

brzoza
birch

*)
*)

EM lacquer without TiO2

Veneer
type

Warstwy powłoki lakierowej Grubość pokrycia lakierowego [µm] Połysk*) pokrycia
Layers of lacquer coating
Thickness of lacquer coating [µm]
lakierowego [%]
Gloss*) of lacquer
Min.
Max.
Średnia
1
2
coating [%]
Min
Max
Mean
lakier EM bez udziału TiO2

Rodzaj
okleiny

lakier EM bez udziału
TiO2

56

57

56

22

lakier EM + 0,5% L20

55

58

57

21

lakier EM + 1,0% L20

54

58

56

23

lakier EM + 1,5% L20

56

61

58

20

lakier EM + 2,0% L20

73

75

74

20

lakier EM + 0,5% L50

72

77

74

24

lakier EM + 1,0% L50

74

76

75

23

lakier EM + 1,5% L50

76

80

78

23

lakier EM + 2,0% L50

74

77

75

23

Pomiary wykonano przy kącie 60°.

Measurement were taken at the angle of 60o.
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Badanie odporności powierzchni na światło

Odporność powierzchni na światło, badano według EN15187:2005. Czas badania ustalono na podstawie zmiany barwy między naświetlaną i nienaświetlaną
częścią 6 wzorca niebieskiej tkaniny wełnianej w 4 stopniu kontrastu szarej skali, który wynosi ∆E = 1,7 ± 0,3 (rys. 3) z użyciem światła lampy ksenonowej
o zakresie fal od 320 nmm do 800 nm.

∆E =

3,4±0,4

2,5±0,35

1,7±0,3

∆E =

3,4±0,4

4,8±0,5

6,8±0,6

0,8±0,2

9,6±0,7

0+0,2

13,6+1,0

Rys. 3. Szara skala do oceny zmiany barwy według PN-EN 20105-A02:1996
Fig. 3. Grey scale for assessment of colour change acc. to PN-EN 20105-A02:1996

Zmiana barwy 6 wzorca niebieskiej tkaniny w wymaganym stopniu wystąpiła po 45 h naświetlania Przedstawia to rys. 4.
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∆E=1,7±0,3
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8

Rys. 4. Zmiana barwy wzorców (4-8) niebieskich tkanin wełnianych [PN-ISO
105BO2:1997] po 45 h naświetlania do kontrastu 4 stopnia szarej skali (∆E =
1,7 ±0,3)
Fig. 4. Change of colour of blue wool fabric standards (4-8) [PN-ISO 105BO2:1997] after
45 hrs of irradiation to contrast of 4. degree of the grey scale (∆E = 1,7±0,3)
Naświetlanie próbek

Naświetlanie prowadzono w aparacie SUNTEST CPS firmy Heraeus, wyposażonym w lampę ksenonową dającą promieniowanie świetlne o dwóch zakresach
fal. Pierwszy obejmował zakres światła ultrafioletowego UVB (270–320 nm),
UVA (320–400 nm) oraz światła widzialnego VIS (400–800 nm), imitującego
światło dzienne w warunkach zewnętrznych. Drugi obejmował zakres światła
ultrafioletowego UVA (320–400 nm) oraz światła widzialnego VIS, imitującego
światło dzienne w warunkach mieszkaniowych. Charakterystykę natężenia
promieniowania o długości fal 270–400 nm przedstawia rys. 5.
Ocena zmiany barwy

Barwę badanych powierzchni przed i po naświetlaniu mierzono z użyciem spektrofotometru ELREPHO 2000 rejestrując współrzędne barwy w układzie CIE
Lab. Zmianę barwy obliczono według wzoru [EN 15187:2005].
∆E =

gdzie: ∆E
L

(∆L ) 2 + (∆a ) 2 + (∆b) 2

(1)

– różnica barwy,
– współrzędna achromatyczna barwy (jasność); L = 100 oznacza

zbliżenie danej barwy do bieli, L = 0 do czerni,
a, b – współrzędne chromatyczne barwy; (+ a) oznacza barwę czerwoną, (– a) barwę zieloną, (+ b) barwę żółtą, (– b) barwę niebieską.

2

natężenie światła [W/m2-5mm]
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irradiance [W/m -5mm]
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zakres światła 270–800 nm
(UVB-VIS)
light range 270–800 nm (UVB-VIS)

zakres światła 290–800 nm
light range 290–800 nm

zakres światła 320–800 nm
(UVA-VIS)

długość fali λ nm

light range 320-800 nm (UVA-VIS)

Rys. 5. Charakterystyka natężenia promieniowania o długości fal 270–400 nm
Fig. 5. Characteristics of the intensity of irradiation of the wave length of 270–400 nm

W celu wyeliminowania wpływu wielobarwnego rysunku drewna na wyniki
badań pomiar współrzędnych barwy oklein (nieuszlachetnionych oraz wykończonych różnymi wariantami lakier – mikrotonizowana biel tyanowa) przed
i po naświetlaniu, wykonano w tych samych, ściśle oznakowanych miejscach
(rys. 6).
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Przed naświetlaniem

Po naświetlaniu

Before irradiation

After irradiation
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Rys. 6. Sposób pomiaru współrzędnych barwy oklein przed i po naświetlaniu
Fig. 6. The way of measuring veneer colour coordinates before and after irradiation

Wyniki badań
Zmiana barwy (∆E) nielakierowanej okleiny brzozowej pod wpływem światła
jest bardzo duża (rys. 7). W zależności od warunków naświetlania, imitujących
światło zewnętrzne (UVB-VIS) lub wewnętrzne (UVA-VIS), zmiana ta wynosi
15,6 lub 10,4 jednostek. Wynika z tego, że okleina brzozowa wrażliwa jest zarówno na promieniowanie UVB, jak i na promieniowanie UVA-VIS.
W odróżnieniu od niej okleina orzechowa charakteryzuje się małą wrażliwością
na światło UVB. Różnica zmiany barwy po naświetlaniu w takich samych warunkach wynosiła zaledwie 0,6 jednostki [Nowaczyk 2007].
Zmiana barwy okleiny nielakierowanej wywołana analizowanym promieniowaniem światła powodowana jest głównie zmianą współrzędnej chromatycznej „b” (∆b = 13,8 i 9,4 – rys. 9) oraz współrzędnej jasności „L” (∆L = 7,1
i 4,4 – rys. 10). Zmiana drugiej współrzędnej chromatycznej (∆a), jest znacznie
mniejsza i w zależności od warunków naświetlania wynosi 2,3 lub 1,1 (rys. 11).
Dodatnie wartości zmian współrzędnych „L”, „a” oraz „b” wskazują, że
w wyniku naświetlania badana powierzchnia stała się jaśniejsza (+∆L), bardziej
czerwona (+ ∆a) oraz bardziej żółta (+∆b). Ujemne wartości oznaczają, że powierzchnia drewna ściemniała (– ∆L) oraz stała się mniej czerwona (– ∆a)
i mniej żółta (– ∆b).
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DE colour change

Zmiana barwy DE

brzoza UVB-VIS
brich UVB-VIS
brzoza UVB-VIS
brich UVB-VIS

Czas naświetlania [h]
Irradiation time [h]

Rys. 7. Przebieg zmiany barwy okleiny brzozowej w czasie naświetlania promieniowaniem UVB-VIS i UVA-VIS
Fig. 7. Course of birch veneer colour change during irradiation with UVB-VIS
and UVA-VIS

Uszlachetnienie powierzchni drewna wpłynęło na poprawę odporności na
światło. Zmiana barwy (∆E) oraz jej współrzędnych (Lab) jest tym mniejsza im
większy jest udział TiO2 w lakierze (rys. 8–11). Wzrost ilości nanocząsek TiO2
w lakierze powoduje coraz mniejszą przepuszczalność promieni do powierzchni
drewna, blokując tym samym fotochemiczne reakcje niektórych składników
drewna odpowiedzialnych za jego żółknięcie oraz ciemnienie (rys. 2).
Efekt ten jest bardziej widoczny w przypadku powierzchni naświetlanych
promieniowaniem UVB-VIS. Różnica między zmianą barwy (∆E) układu
z najmniejszym (0,5 %) oraz największym (2,0 %) udziałem TiO2 wyniosła 6,2
(L20) oraz 3,7 (L50) jednostek. W przypadku naświetlania powierzchni próbek
światłem UVA-VIS różnica ta wyniosła zaledwie 1,6 (L20) oraz 0,3 (L50) jednostki. Wynika z tego, że wzrost udziału mikrotonizowanej bieli tytanowej
w lakierze w znacznie większym stopniu wpływa na zabezpiecznie drewna
brzozy przed promieniowaniem UVB-VIS w porównaniu z UVA-VIS.
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Rys. 8. Zmiana barwy (∆E) po 45 h naświetlania okleiny brzozowej uszlachetnionej
lakierem EM bez dodatku bieli tytanowej oraz z różnym procentowym udziałem
L20 i L50
Fig. 8. Colour change (∆E) after 45 hrs of irradiation of birch veneer finished with EM
lacquer without addition of titanium dioxide and with different percentage share of L20
and L50
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Rys. 9. Zmiana współrzędnej chromatycznej (∆b) po 45 h naświetlania okleiny
brzozowej nielakierowanej, uszlachetnionej lakierem EM bez dodatku bieli tytanowej oraz różnym procentowym udziałem L20 i L50
Fig. 9. Change of chromatic coordinate (∆b) after 45 hrs of irradiation of birch veneer
non-lacquered, finished with EM lacquer without addition of titanium dioxide and with
different percentage share of L20 and L50
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Rys. 10. Zmiana współrzędnej jasności (∆L) po 45 h naświetlania okleiny brzozowej
nielakierowanej, uszlachetnionej lakierem EM bez dodatku bieli tytanowej oraz
z różnym procentowym udziałem L20 i L50
Fig. 10. Change of brightness coordinate (∆L) after 45 hrs of irradiation of birch veneer
non-lacquered, finished with EM lacquer without addition of titanium dioxide and with
different percentage share of L20 and L50
2,5

brzozanielakierowana
nielakierowana non-lacquered birch
brzoza
EM
EM + L20 (0,5-2,0%)
EM + L50 (0,5-2,0%)

2

zakres promieniowania
UVB-VIS
zakres promieniowania
UVB-VIS

zakres
UVA-VIS
zakres promieniowania
promieniowania UVA-VIS

range of UVB-VIS radiation

range of UVA-VIS radiation

Zmiana współrzędnej ∆a
Change of ∆a coordinate

1,5

1

0,5

0

-0,5

-1
0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

-1,5

Rys. 11. Zmiana współrzędnej chromatycznej (∆a) po 45 h naświetlania okleiny
brzozowej nielakierowanej, uszlachetnionej lakierem EM bez dodatku bieli tytanowej oraz z różnym procentowym udziałem L20 i L50
Fig. 11. Change of chromatic coordinate (∆a) after 45 hrs of irradiation of birch veneer
non-lacquered, finished with EM lacquer without addition of titanium dioxide and with
different percentage share of L20 and L50
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W niektórych przypadkach stwierdzono zbliżoną wartość zmiany barwy dla
różnych udziałów bieli tytanowej w lakierze EM. Były to następujące układy
lakier – TiO2:
0,5% i 1,0% L20 w lakierze – światło UVB-VIS,
0,5% i 1,0% L20, 1,5% i 2,0% L20 oraz 1,0% – 2,0% L50 w lakierze – światło
UVA-VIS.
Wiedza ta jest istotna zarówno ze względów ekonomicznych, jak i estetycznych gotowego wyrobu meblarskiego, gdzie mniejszy udział mikrotonizowanej
bieli tytanowej gwarantuje większą przezroczystość powłoki a tym samym
lepszą widoczność rysunku drewna.
Analiza wyników badań wpływu rozmiaru nanocząstek bieli tytanowej na
zmianę barwy lakierowanej okleiny brzozowej (rys. 8–11) wskazuje, że lepszy
efekt ochronny (mniejszą zmianę barwy) uzyskano przy zastosowaniu preparatu
o symbolu L50 charakteryzującego się większym rozmiarem cząstek. Powodowane jest to mniejszą przepuszczalnością (max. 4,5%) promieni o długości fal
360–800 nm przez układ zawierający biel L50 w porównaniu z przepuszczalnością (max. 10%) przez układ z bielą L20.
Oznacza to, że okleina brzozowa jest wrażliwa zarówno na światło
w zakresie UVB, jak i w zakresie 360–800 nm. Potwierdzają to wyniki Kataoka
wskazujące, że fotodegradacja ligniny, oprócz promieniowania UV, powodowana jest także światłem widzialnym w zakresie 380–430 nm [Kataoka i in. 2006].
Z badań własnych (rys. 2) wynika, że przepuszczalność promieniowania
380–430 nm przez układ zawierający biel L50 jest znikoma (0,4–0,5%)
w porównaniu z przepuszczalnością przez układ z bielą L20 wynoszącą odpowiednio 1,1–2,0%. Mniejsza przepuszczalność promieniowania 380–430 nm
gwarantuje skuteczniejszą ochronę drewna przed degradacją ligniny. Kontynuacja badań powinna być ukierunkowana na określenie wpływu innych komponentów drewna odpowiedzialnych za zmianę barwy pod wpływem światła, jak
również znalezienie odpowiednich blokerów promieniowania.
Podczas doboru układu lakierowego do okleiny, należy zwrócić uwagę by
odpowiednio mała zmiana barwy (∆E) utrzymywała się przez cały czas naświetlania. Przeprowadzone badania wykazały, że najlepszymi wariantami w przypadku naświetlania powierzchni okleiny brzozowej światłem UVA-VIS okazały
się udziały: 2,0% L20 oraz 0,5% L50 w lakierze EM. Zmiana barwy tych dwóch
wariantów wykończenia, w całym czasie naświetlania, nie przekraczała wartości
∆E = 1,7 ± 0,3 równej maksymalnej zmianie barwy wzorca niebieskiej tkaniny
wełnianej, będącej wyznacznikiem czasu naświetlania. W przypadku działania
światła UVB-VIS najlepszymi układami okazały się tylko 2% udział bieli L20
oraz L50 w lakierze EM.
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Wnioski
Przeprowadzona analiza wyników badań pozwala wyciągnąć następujące wnioski:
1. Zmiana barwy, jako wyznacznik odporności na światło, oklein uszlachetnionych lakierem z dodatkiem mikrotonizowanej bieli tytanowej po naświetlaniu
jest mniejsza w porównaniu z okleiną lakierowaną bez jej dodatku i jest ona
tym mniejsza im większy jest udział TiO2 w lakierze.
2. W przypadku okleiny brzozowej użycie bieli tytanowej o rozmiarze cząstek
50 nm w lakierze przyniosło lepsze efekty (mniejsza zmiana barwy)
w porównaniu z zastosowaniem bieli o rozmiarze cząstek równym 20 nm.
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PROTECTION OF BIRCH WOOD AGAINST LIGHT USING
ULTRA-FINE TITANIUM DIOXIDE IN THE WATER-BASED
LACQUER

Summary
Paint and lacquer industry is one of the industries which effectively use nanotechnological
solutions. Due their very small size nanometric particles are often invisible in the lacquer
system. Ultra-fine titanium dioxide as a UV absorber is especially useful for these of lacquer
products in which organic absorbers demonstrates a strong trend toward migration and
sublimation thus lowering light protection efficacy. The absorptive properties are determined
by two factors: the amount of particles and the degree of their fineness.
The aim of the study was to determine the influence of ultra-fine titanium dioxide added
to water-based lacquer on the change of birch veneer colour caused by the light.
The scope of the research included determination of the influence of light type on photochemical changes occurring in wood after irradiation, determination of effect of the size and
percentage share of titanium dioxide nanoparticles added to the lacquer on the colour change
of finished natural veneers caused by light.
Two preparations of ultra-fine titanium dioxide characterized by different size of the particles (L20 – 20 nm, L50 – 50 nm), birch veneer and water-based acrylic lacquer (EM) were
used in the study. Tests were carried out by the accelerated ageing test method consisting in
irradiation of the wood surface with xenon lamp light which imitates sun light indoors
(320–800 nm – UVA-VIS) and outdoors (270–800 nm – UVB-VIS).
Based on the conducted tests it was proved that colour change (∆E) of non-lacquered
birch veneer irradiated with the radiation of the wave length of 270-800 nm (UVB-VIS) was
by around 5 units greater compared to the colour change of the veneer irradiated with the
radiation of the wave length of 320–800 nm (UVA-VIS). This data indicates that birch veneer
is very sensitive to UVB light.
Measurements of light permeability through the systems containing the same share of titanium dioxide but of different sizes of particles (20 nm and 50 nm) demonstrated similar
values in the range of wave length from 270 to 360 nm. Differences occurred only at the
wave length ranging from 360 to 800 nm (UVA-VIS). Permeability of light of such range
through the system including L20 was greater compared to the system including L50 titanium
dioxide.
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In the case of birch veneer a better protective effect against light was achieved when
it was finished with EM lacquer containing titanium dioxide preparation of greater size of
particles. Furthermore, it was observed that the colour change of veneers finished with EM
lacquer with addition of L20 and L50 ultra-fine titanium dioxide is in general the less the
greater is the share of the addition in the lacquer. The effect of the amount of titanium dioxide
added to the lacquer on the finishing aesthetics was also noted. A too high share of titanium
dioxide in the lacquer may cause whitening of the lacquer coating thus blur the wood design.
Keywords: birch, TiO2 nanoparticles, colour change, lightfastness
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KLEJE DO PRODUKCJI WIELKOWYMIAROWYCH
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Z DREWNA
DLA BUDOWNICTWA

Rozwój budownictwa z drewna związany jest z postępem w dziedzinie środków
wiążących. W artykule na podstawie danych literaturowych, w tym także rezultatów badań własnych oraz doświadczeń wynikających z praktyki przemysłowej,
przedstawiono stan wiedzy w dziedzinie klejów przeznaczonych do produkcji wielkowymiarowych elementów konstrukcyjnych z drewna dla budownictwa. Zaakcentowano problemy natury ogólnej z zakresu budownictwa z drewna, prezentując
następnie wybrane zagadnienia dotyczące zastosowań klejów rezorcynowych
i alkilorezorcynowych, melaminowych oraz poliuretanowych w technologiach
produkcji warstwowo klejonych elementów konstrukcyjnych z drewna, w szczególności o charakterze nośnym. Zwrócono uwagę na wybrane kwestie technologiczne wynikające ze specyfiki poszczególnych klejów z uwzględnieniem
wytrzymałości uzyskiwanych spoin oraz ich odporności na wybrane czynniki.
Słowa kluczowe: budownictwo, drewno, środek wiążący, technologia klejenia,
konstrukcja wielkowymiarowa, spoina, wytrzymałość, odporność

Wstęp
Technika budownictwa z drewna rozwijana i doskonalona była przez tysiąclecia,
jednak jej renesans i dynamiczny rozwój nastąpił w ciągu ostatnich dziesięcioleci, a na przodujących pozycjach w realizacjach różnych obiektów wykonanych
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z drewna i tworzyw drewnopochodnych plasują się USA, Kanada, kraje
skandynawskie oraz Niemcy. Stało się to możliwe dzięki połączeniu doświadczeń z poprzednich epok ze współczesną szeroko rozumianą techniką, wprowadzaniem nowych rozwiązań w zakresie materiałów, w tym w szczególności
związanych z postępem w dziedzinie klejów do drewna.
Belki drewniane klejone warstwowo zastosowano w budownictwie po raz
pierwszy w 1893 roku w konstrukcji dachowej hali jednego z audytoriów
w Bazylei. W 1910 roku rozwiązanie dotyczące elementów konstrukcyjnych
wytwarzanych z tarcicy klejonej warstwowo zostało opatentowane jako tzw.
system Hetzera. W literaturze fachowej, głównie niemieckojęzycznej, belki
klejone warstwowo nadal określane są dźwigarami Hetzera. Poza Europą pierwszy obiekt wykonany w technologii warstwowego klejenia drewna powstał
w Madison (USA) w 1934 roku [Biliszczuk i in. 2001].
Wprowadzenie do budownictwa drewna klejonego w postaci przede wszystkim różnego rodzaju belek, krokwi, dźwigarów i słupów w miejsce stosowanych
przez stulecia rozwiązań ciesielskich z elementów litych, stworzyło znaczące
możliwości różnych nowych koncepcji technicznych, przewyższających pod
wieloma względami tak zarówno rozwiązania dotychczasowe, jak i wykonywane ze stali lub żelbetu. Najczęściej realizuje się projekty budowlane w rozwiązaniach na bazie konstrukcji płaskich w postaci dźwigarów o przekroju stałym lub
zmiennym, belkowych układów trójprzegubowych, łuków oraz ram, rzadziej zaś
konstrukcje przestrzenne, takie jak: kopuły, łupiny o kształcie na przykład
parabolidu hiperbolicznego i tarczownice. Możliwości nadawania klejonym
elementom różnego rodzaju krzywizn w procesie prasowania, rozszerza znacznie zakres stosowania klejonego drewna zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i architektonicznym, stwarzając możliwości realizacji projektów
częstokroć o znamionach ekstrawagancji, nieosiągalnych przy zastosowaniu
innych materiałów budowlanych. Drewno warstwowo klejone dzięki licznym
cechom technicznym, a także, co nabiera coraz większej rangi, aspektom ekologicznym, znajduje coraz szersze zastosowanie w nowoczesnych konstrukcjach,
zwłaszcza o dużej rozpiętości, będąc szczególnie przydatne w budowie obiektów
sakralnych oraz hal sportowo-widowiskowych i przemysłowych, a dzięki
wykazywanej chemoodporności także do pomieszczeń magazynowych przeznaczonych do składowania niektórych chemikaliów o specyficznych zagrożeniach
korozyjnych. Nie bez znaczenia jest także możliwość uzyskiwania elementów
budowlanych ze sklejonego drewna zabezpieczonego zarówno przeciwogniowo,
jak i na działanie rozmaitych czynników biotycznych. W praktyce zwykle cechy
te uzyskuje się przez sklejenie łatwo nasycalnej tarcicy drewna sosny, pozyskanej z części bielastej pnia i odpowiednim jej zabezpieczeniu środkami
impregnacyjnymi. W ostatnich latach coraz większe możliwości stwarza zastosowaniem klejonego drewna w kombinacji ze zwiększającym się udziałem
różnych materiałów drewnopochodnych, takich jak na przykład Introllam, LVL,
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OSB, Parallam, PSL, Scrimber, WISA-WOOD i Zephrywood. Oferowane są
projekty o bardzo szerokiej gamie rozwiązań technicznych, na przykład
z żebrami klejonymi o kształtach parabolicznych, z pasem górnym z drewna
klejonego i dolnym ze stali, kratownic przestrzennych, struktur z pasem górnym
w postaci płyty żebrowej ze sklejki wodoodpornej oraz pasem dolnym z prętów
stalowych i rusztów drewnianych.
Istotną rangę w realizacji tych odpowiedzialnych rozwiązań, jak już nadmieniono, spełniają w pierwszym rzędzie kleje i odpowiednie technologie ich
stosowania, stwarzając coraz to inne możliwości w zakresie kształtowania, bądź
korygowania technicznych charakterystyk sklejonych elementów, przy zapewnieniu ich określonej funkcjonalności oraz trwałości [Mielczarek 1994;
Ganowicz, Guzenda 1996; Kosiorek, Wróblewski 1996; Draškovič i in. 1999;
Rapp 1999a; Smardzewski 1999; Guzenda 2004].
Do lat czterdziestych XX wieku w wytwarzaniu klejonych dźwigarów
z drewna stosowano środki wiążące z grupy klejów kazeinowych, które
w świetle kryteriów oceny jakości spoin zalicza się do układów mało odpornych
na działanie czynników atmosferycznych. Z tych też względów zastosowanie
dźwigarów w budownictwie w tamtych latach ograniczało się niemal wyłącznie
do obiektów zamkniętych. Opracowanie i wdrożenie do praktyki w latach
1930–1940 klejów na bazie żywic rezorcynowo-fenolowo-formaldehydowych
(RPF), które nadal dość powszechnie są stosowane, a także wprowadzenie
nowych generacji alternatywnych środków wiążących oferowanych z początkiem bieżącego stulecia, przede wszystkim z grupy żywic melaminowomocznikowo-formaldehydowych (MUF) oraz poliuretanowych (PUR), a także
epoksydowych, zapewniających spoiny o wysokiej wytrzymałości i wodoodporności, wydatnie rozszerzyło zakres możliwości zarówno realizacyjnych
w zakresie nośności, jak i zastosowań klejonego drewna w różnych dziedzinach
budownictwa.
Klejone elementy drewniane eksploatowane w warunkach narażenia na
czynniki klimatyczne, powinny być łączone za pomocą środków wiążących,
zapewniających najwyższą wytrzymałość na różnego rodzaju obciążenia zarówno statyczne, jak i dynamiczne oraz odporność na działanie zwłaszcza wody
i temperatury, a w przypadku ich stosowania do klejenia drewna o zabezpieczonych powierzchniach, powinny charakteryzować się brakiem wrażliwości na
określone impregnaty. Oprócz powszechnie i niemal wyłącznie używanych
do warstwowego łączenia drewna dla budownictwa, a w szczególności do
konstrukcji nośnych, klejów RPF, w ostatnich latach coraz szersze zastosowanie
znajdują nowe generacje klejów bazujące na żywicach MUF oraz PUR, wypierając w bardzo skuteczny sposób kleje RPF, które jeszcze kilka lat temu
zajmowały pozycję dominującą. Nadal kontynuowane są także prace nad
opracowaniem modyfikowanych wersji klejów epoksydowych oraz poliestrowych.
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W niniejszym artykule przedstawiono na podstawie danych literaturowych
oraz doświadczeń wynikających z praktyki drzewnictwa przegląd wybranych
zagadnień z zakresu klejów oferowanych do produkcji wielkowymiarowych
nośnych elementów konstrukcyjnych z drewna warstwowo klejonego, przeznaczonych dla budownictwa.

Ogólna charakterystyka klejów
W latach 1940–1995 dominującą pozycję w dziedzinie spoiw do produkcji wielkowymiarowych nośnych, warstwowo klejonych elementów konstrukcyjnych
z drewna posiadały kleje rezorcynowe, oferowane w wersjach nowolakowych
żywic RPF utwardzanych dodatkiem paraformaldehydu. Kleje te ówcześnie jako
jedyne spełniały wszelkie wymagania techniczne w zakresie procedur jakościowych weryfikowanych przez Instytut Otto-Grafa w Stuttgarcie (FMPA) jako
jednostki certyfikującej o zasięgu ogólnoświatowym. Kleje RPF legitymują się
wszelkimi atestami i aprobatami rekomendującymi je, bez jakichkolwiek
ograniczeń do warstwowego klejenia drewna, przeznaczonego do zastosowań
w charakterze nośnych elementów konstrukcyjnych. Przez dziesiątki lat prowadzono szeroko zakrojone prace badawcze nad opracowaniem innych alternatywnych spoiw, koncentrując się przede wszystkim na klejach MUF oraz PUR
w wersji systemów jednokomponentowych (1K), bazujących na prepolimerach
izocyjanianowych. Kleje te pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia uzyskały
podobny status w zakresie jakości spoin jak środki wiążące RPF, ugruntowując
następnie w kolejnych latach wiodącą pozycję. Według danych Instytutu OttoGrafa [Radovič, Rothkopf 2003], w zakresie klejenia elementów konstrukcyjnych z drewna wytwarzanego zgodnie z wymaganiami procedury DIN 1052,
w Europie uprawnienia uzyskało 170 specjalistycznych firm (tabela 1). Z analizy
danych zawartych w tabeli 1 wynika, że w ciągu ostatnich lat kleje RPF
w licznych zastosowaniach z powodzeniem zastąpiono klejami MUF oraz
1K PUR.
Jak już zasygnalizowano, przedmiotem zainteresowania producentów wyposażenia dla budownictwa są także inne rodzaje klejów, a zwłaszcza bazujące na
żywicach epoksydowych, poliestrowych oraz polioctanowinylowych (PVAC).
Kleje epoksydowe oraz poliestrowe są dość powszechnie stosowane do wykonywania różnego rodzaju prac remontowych konstrukcji drewnianych, częstokroć w kombinacji ze wzmocnieniami ze stali oraz włókien syntetycznych, które
prowadzi się zwłaszcza w ramach rewitalizacji więźb dachowych w różnych
obiektach zabytkowych [Rapp 1999b; Proszyk, Krystofiak, Kurtyka 2002;
Proszyk i in. 2002]. Do wyrobu niektórych elementów warstwowo klejonych
konstrukcji z drewna o charakterze nienośnym, na przykład różnego rodzaju
wypełnień oraz kratownic stosowano już niemal całkowicie wycofane chemo-
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utwardzalne kleje fenolowe [Proszyk 1988a, b], a także melaminowomocznikowo-formaldehydowo-furfuralowe (M2-F2), zaś do pewnych rozwiązań
technicznych eksploatowanych w ogrzewanych obiektach zamkniętych modyfikowane kleje mocznikowe (UF). Warto także nadmienić, że do łączenia elementów warstwowych klejonych z drewna, stosowanych powszechnie w charakterze
półfabrykatów w produkcji stolarki okiennej i drzwiowej, powszechnie używa
się modyfikowanych dyspersyjnych klejów PVAC, spośród których najczęściej
stosowane są dwukomponentowe systemy (2K) katalizowane kwasami Lewisa
(np. 20% roztwór AlCl3) lub izocyjanianami (kleje EPI). Uzyskiwane z tych
klejów spoiny spełniają wymagania klasy wodoodporności D4 według wymagań
PN EN 204 oraz termoodporności na poziomie wartości 80°C w świetle ustaleń
procedury WATT´91 [Gos 1996; Proszyk 1996; Krystofiak i in. 1997; Proszyk,
Krystofiak 1997].

Kleje RPF i alkilorezorcynowe (ARPF)
Kleje RPF pośród syntetycznych środków wiążących mają najdłuższą, już
niemal 70-letnią, niezwykle bogato udokumentowaną faktografię w zakresie
zastosowań do produkcji drewna klejonego w budownictwie, co zapewnia
im tym samym niepodważalną rękojmię techniczną. W ostatnich latach nie
prowadzi się prac rozwojowych poświęconych tej grupie produktów i, jak już
uprzednio nadmieniono, wyraźnie straciły na znaczeniu. Godnym odnotowania
jedynie jest urozmaicenie oferty utwardzaczy, które oprócz dotychczasowej
standardowej postaci sproszkowanej, dość uciążliwej w procesie homogenizowania mas, oferowane są w formie odpowiednio sporządzonych zawiesin, co
wydatnie usprawnia ich aplikację.
Należy podkreślić, iż warstwowe konstrukcje drewniane na bazie tych klejów, zastosowane w różnego rodzaju budowlach oraz mostach, w rozmaitych
rozwiązaniach konstrukcyjnych, użytkowane przez dziesiątki lat na kontynentach całego świata, w bardzo zróżnicowanych warunkach klimatycznych, przy
rozmaitych rodzajach wywieranych obciążeń na spoiny klejowe, pozostają we
wszystkich ocenianych obiektach w doskonałym stanie technicznym. Wytrzymałość i odporność spoin na działanie różnych czynników jest w przypadku
prawidłowego utwardzenia tych klejów, nadzwyczaj duża. Na podstawie wieloletnich doświadczeń i wykonanych ekspertyz technicznych, spoiny te są ogólnie
uważane za bardzo odporne na długotrwale wpływy czynników atmosferycznych i morskiej wody oraz różnego rodzaju obciążenia. Znoszą doskonale
wszelkiego typu zmiany desorpcyjne drewna podczas testowania sklejonych
próbek w wodzie o różnej temperaturze, a także wielokrotnie cyklicznie powtarzane zanurzanie we wrzącej wodzie i suszenie w gorącym powietrzu. Spoiny
klejowe są odporne także na działanie wielu agresywnych chemikaliów. Oprócz
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tak istotnej dla tych produktów dużej trwałości spoin, kleje te umożliwiają sklejanie drewna o podwyższonej wilgotności nawet do 25%. Sklejać nimi można
ponadto drewno zabezpieczone powierzchniowo różnymi impregnatami przeciwogniowymi lub o działaniu biotycznym, a także modyfikowane.
Do mankamentów tych klejów, coraz silniej akcentowanych zwłaszcza
w ostatnich latach, zalicza się ciemną kolorystykę spoin obniżającą walory estetyczno-dekoracyjne sklejonego drewna, w szczególności w strefach połączeń
mikrowczepowych, relatywnie krótki czas otwarty klejenia, co praktycznie
uniemożliwia w porze letniej przy podwyższonej temperaturze w halach
fabrycznych efektywne prowadzenie procesów technologicznych w produkcji
warstwowych elementów o znacznych długościach (>20 m), stosowanie kleju
jedynie w konwencjonalnych układach mas homogenizowanych 2K, co automatycznie wyklucza inne rozwiązania aplikacyjne, na przykład w systemach selektywnego nakładania komponentów, a także limituje czas przydatności do stosowania, generując tym samym powstawanie uciążliwych odpadów poprodukcyjnych wymagających specjalistycznych procedur utylizacji, długie czasy prasowania sklejanych zestawów (14÷16 h), co rzutuje na niską wydajność urządzeń
produkcyjnych, a zarazem wysoką kosztochłonność procesów technologicznych
[Christjanson, Köösel 2001; Christjansen, Okkonen 2003a, b].
Doskonałymi referencjami wśródśrodków wiążących z grupy rezorcynowych, w pełni predysponujących je do produkcji dźwigarów z warstwowo
klejonego drewna, legitymują się kleje ARPF oferowane o akronimie handlowym DFK i odpowiednich identyfikatorach cyfrowo-literowych, które opracowano w połowie lat 80. ubiegłego stulecia na Politechnice w Tallinnie (Estonia),
wdrażając je następnie do praktyki przemysłowej. Do produkcji konstrukcji
wielkowymiarowych z drewna przeznaczone są spośród oferowanej dość szerokiej palety klejów, dwa produkty o oznakowaniu DFK-1AM oraz DFK-14.
W badaniach jakości spoin z tych klejów wykonywanych w warunkach tak laboratoryjnych, jak i przemysłowych dowiedziono m.in., że kleje ARPF pozwalają
uzyskiwać połączenia o wytrzymałości i odporności w pełni porównywalnej do
klejów RPF. Spoiny z klejów ARPF wyróżniają się zatem bardzo wysoką
odpornością na działanie czynników atmosferycznych, wykazują bio-, termoi wodoodporność, są odporne na procesy starzeniowe w różnych warunkach
eksploatacji połączeń oraz na obciążenia statyczne i dynamiczne. Spoiny wykazują także dużą odporność na hydrolizę i wpływ środowisk agresywnych chemicznie, są m.in. odporne na oleje oraz węglowodory aromatyczne i ich
pochodne. W formie przykładu w tabeli 2 zamieszczono wyniki badań wytrzymałości spoin na ścinanie w próbie ściskania, podając zakresy wartości, które
uzyskano dla próbek blokowych o wymiarach 50×50×20 mm, wykonanych
z drewna dębu, w różnych warunkach procesu klejenia oraz testowania spoin
[River 1986; Proszyk 1990a, b; Proszyk i in. 1996]. Kleje ARPF wykazują
jednak mankamenty identyczne z wyspecyfikowanymi uprzednio spoiwami
rezorcynowymi.

2)

2)

1)

1)

Numbers are basing on the data given from Otto Graf Institute (January 2003).

Liczby oparte na danych Instytutu Otto Graf’a (styczeń 2003).

Some producers offered a few kind of products, therefore number of total firms are higher than number of producers having certificate.

Niektórzy producenci oferują kilka rodzajów produktów, stąd też suma firm jest wyższa od liczby producentów posiadających certyfikaty.

Tabela 1. Producenci posiadający certyfikaty jakości Instytutu Otto Graf’a na technologie klejenia wielkowymiarowych
elementów konstrukcyjnych z drewna [Radovič, Rothkopf 2003]
Table 1. Producers having quality ceritficates on the technologies of gluing of large scale wooden construction elements acc. to Otto
Graf Institut procedures [Radovič, Rothkopf 2003]
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Tabela 2. Wytrzymałość spoin na ścinanie z klejów alkilorezorcynowych w różnych
warunkach utwardzania i testowania spoin [Proszyk 1990a]
Table 2. Shearing strength of glue lines from alkylresorcinol adhesives after various hardening and testing conditions [Proszyk 1990a]
Warunki procesu utwardzania klejów
i badania spoin
Conditions of hardening proccesses of adhesives
and testing of glue lines

Prasowanie w temp. 20°C i czasie 24 h
Pressing in temp. 20°C and 24 h time

Prasowanie w temp. 20°C i czasie 24 h
oraz 7 dniowe klimatyzowanie
Pressing in temp. 20°C and 24 h time
and after 7 days conditioning

Prasowanie w temp. 20°C i czasie 24 h
oraz 90 dniowe sezonowanie
Pressing in temp. 20°C and 24 h time
and 90 days conditioning

Prasowanie w temp. 20°C i czasie 24 h i dalsze
dotwardzanie w temp. 60°C w czasie 24 h
Pressing in temp. 20°C and 24 h time and additional
hardening in temp. 60°C and 24 h time

Prasowanie w temp. 20°C i czasie 48 h
oraz następnie zanurzanie próbek w wodzie
o temp. 100°C w czasie 6 h

Rodzaj kleju
Kind of adhesive
DFK-1AM

DFK-14

Wytrzymałość spoin [MPa]
Strength of glue lines [MPa]

10,5÷13,0

12,0÷14,5

12,0÷14,8

13,4÷15,0

13,2÷15,1

13,8÷15,5

13,5÷15,4

14,8÷16,8

12,7÷14,0

13,3÷14,5

Pressing in temp. 20°C and 48 h time, next soaking
of samples in water with temp. 100°C during 6 h

Z kolei w tabeli 3 podano parametry wytrzymałościowe dla wykonanych w
warunkach przemysłowych warstwowych belek o wymiarach 4600×320×140
mm, które sklejono z tarcicy sosnowej grubości 35 mm. Po zakończeniu
zaprogramowanych badań belki sezonowano w warunkach normalnych przez 30
dni, po czym przystąpiono do określenia wytrzymałości spoin. Analiza
danych z tabeli 3 wskazuje na bardzo wysoką odporność spoin z testowanych
klejów DFK na działanie czynników atmosferycznych, a także na procesy
starzeniowe oraz obciążenia statyczne.
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Tabela 3. Wytrzymałość warstwowo łączonych belek z drewna przy użyciu klejów
alkilorezorcynowych DFK [Proszyk 1990a]
Table 3. Strength of wood glued laminated beams with DFK alkylresorcinol adhesives
[Proszyk 1990a]

Rodzaj
kleju

Warunki składowania
belek

Kind of
adhesive

Storage conditions
of beams

DFK-1AM
DFK-14

Normalne*)

DFK-1AM
DFK-14

Normalne

Normal
Normal

Atmosferyczne

DFK-14

Atmospheric

Atmosferyczne,
pod obciążeniem
statycznym
na poziomie wartości
0,6 w stosunku do
DFK-1AM
obciążenia niszczącego
DFK-14

Atmospheric, under
static loading on the
level values 0.6
in relation to destructing
loading

*)
*)

Czas
składowania
belek
[miesiące]
Storage time
o f beams
[months]

Obciążenie
niszczące
przy
zginaniu
[daN]
Loading
destruction
at bending
[MPa]

Moduł
sprężystości
[MPa]
Modulus of
elasticity
[MPa]

Wilgotność
drewna w
podczas badań [%]
Wood moisture
content during
experiments
[%]

12

20 450
19 950

12 850
12 300

–

48

18 000
18 500

13 500
13 200

8,7
8,1

48

20 500

12 200

12,5

48

23 800
19 400

12 000
12 000

12,7
12,5

temp. 20°C, wilgotność względna powietrza 65%
temp. 20°C, air RH 65%

Kleje MUF
W połowie lat 90 ubiegłego stulecia sukcesem uwieńczone zostały prowadzone
od lat prace aplikacyjne nad wdrożeniem do produkcji konstrukcji wielkowymiarowych z drewna klejów w systemie żywic MUF. Spoiny z tych klejów
wykazują w odniesieniu do spoiw RPF i ARPF całkowicie porównywalne charakterystyki w zakresie wytrzymałości i odporności na różne czynniki, wsparte
stosownymi certyfikatami jakościowymi [Jóźwiak, Proszyk 2000a, b; Proszyk
i in. 2002; Jóźwiak i in. 2003]. Na korzyść tych polikondensatów przemawia
bezbarwność uzyskiwanych spoin, możliwość realizowania procesów klejenia
zarówno w systemie klasycznym poprzez homogenizowanie składników mas,

70

Tomasz KRYSTOFIAK, Stanisław PROSZYK, Barbara LIS

bądź w technice selektywnego nakładania komponentów w wersji utwardzaczseparator. W skali technologicznej specjalnymi układami dyszowymi realizuje
się rozwiązanie separatywnego klejenia, które można prowadzić dwoma sposobami. W starszych systemach utwardzacz nanoszono na jedną ze sklejanych
powierzchni, zaś na drugą nakładano klejową żywicę MUF, natomiast w nowszych, proces ten prowadzi się zdecydowanie efektywniejszą metodą w wersji
„mokro na mokro”, przy czym warstwę pierwszą (podłożową) stanowi odpowiednio spreparowany utwardzacz, zaś kolejną żywica klejowa. Ostatnia z zasygnalizowanych technik separatywnego klejenia to rozwiązanie w pełni nowatorskie, którego istota wymaga pewnego skomentowania. Z jednej strony do jego
realizacji oferowane są specjalne rodzaje tiksotropowych żywic MUF o zawartości umownej s.s. na poziomie 65%, o odpowiednich właściwościach fizykochemicznych, w zakresie, m.in. zwilżalności podłoża, napięcia powierzchniowego,
lepkości pozornej (3000÷4000 mPa. s) oraz odczynu chemicznego (pH
9,5÷10,5). Ostatni z wymienionych parametrów, a więc wyraźna alkaliczność
żywic, sprawia że produkty te w stosunku do układów konwencjonalnych, nie
wymagają spełnienia drastycznych rygorów dotyczących przestrzegania obniżonych temperatur (<15°C) podczas transportu i składowania, wykazując jednocześnie zdecydowanie dłuższy czas magazynowania. Czas ten przy temperaturze
magazynowania 10°C wynosi 6 miesięcy, natomiast przy 30°C – 2 miesiące,
podczas gdy dla żywic dotychczas oferowanych było to zaledwie około 2 tygodni. W charakterze utwardzaczy (separatorów) stosowane są rozwiązania zaliczane do tzw. inteligentnych, co w omawianym rozwiązaniu przejawia się zdolnościami do szybkiego przenikania na wskroś przez nałożoną warstwę żywicy.
W charakterze utwardzaczy stosowane są tiksotropowe roztwory kwasu mrówkowego o stężeniu masowym 10÷20%, z udziałem odpowiednio dobranych
wypełniaczy nieorganicznych (zwykle w ilości 20÷30%) oraz różnych środków
pomocniczych. Utwardzacze tego typu posiadają relatywnie wysoką lepkość
pozorną (2500÷4500 mPa. s) i wyraźnie kwasowy odczyn chemiczny pH
0,5÷1,5; przy odpowiednio dobranych pozostałych parametrach fizykochemicznych (m.in. gęstość oraz napięcie powierzchniowe). Można nadmienić, iż zalety
utwardzaczy na bazie kwasu mrówkowego, przeznaczone do utwardzania klejów
MUF w niepodwyższonej temperaturze w technologii przygotowania mas
poprzez homogenizowanie składników w stanie ciekłym, zaprezentowano
w pracy Jóźwiaka i Proszyka [1994]. W technice separatywnego dozowania
komponentów w rozwiązaniu „mokro na mokro”, zarówno utwardzacz, jak
i żywica nakładane są w układzie on line, poprzez dwa oddzielne urządzenia
aplikacyjne z automatycznymi dozownikami, wyposażonymi w głowice z systemem dysz o zróżnicowanych średnicach. Obydwa komponenty nakładane są
w postaci pasm, przy czym w zależności od przyjętego składu ilościowego oraz
szerokości tarcicy sklejanej w warstwowy element, utwardzacz nakładany
jest zazwyczaj w 2÷3 rzędach, natomiast żywica w 4÷5 pasmach. Parametry
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prasowania można optymalizować w zależności od uwarunkowań technologicznych przy uwzględnieniu gatunku klejonego drewna, temperatury i wilgotności
względnej powietrza w hali fabrycznej, a przede wszystkim wymaganej reaktywności kleju, co determinuje inne niezwykle bardzo ważne kwestie natury
technicznej, związane z otwartym i zamkniętym czasem klejenia oraz czasem
prasowania. Należy zaznaczyć, że warstwy poszczególnych komponentów mas
klejowych można nakładać przy bardzo zróżnicowanym udziale separatora
(w zakresie 15÷35 cz.m.) w stosunku do żywicy MUF (100 cz.m.), przy czym
najczęściej utwardzacz jest dozowany na poziomie 25 cz.m. Przedstawione możliwości implikują z kolei bardzo znaczące zróżnicowanie wyszczególnionych
powyżej parametrów klejenia, w tym także czasów prasowania (w temp. 20°C)
w bardzo szerokim zakresie czasowym (4,5÷12 h). Sumaryczna ilość nakładanych komponentów w metodzie „mokro na mokro” zwykle plasuje się w zakresie 450÷500 g/m². Należy podkreślić, że sposoby separatywnego nakładania
komponentów całkowicie eliminują kwestię przygotowania mas klejowych
techniką homogenizowania, a co za tym idzie nie występuje w tych rozwiązaniach problem czasu przydatności do stosowania, co w skali przemysłowej
skutkuje brakiem odpadów klejowych [Properzi 2002; Properzi i in. 2003].
W tabeli 4 zamieszczono wybrane wyniki badań wytrzymałości oraz wodoi termoodporności spoin z klejów MUF przeznaczonych do produkcji nośnych
konstrukcji wielkowymiarowych, uzyskane przy sklejeniu drewna świerka
(Picea excelsa L.) o gęstości 420±20 kg/m³. Proces klejenia wykonano w skali
przemysłowej w uwarunkowaniach technicznych jednego z producentów. Do
badań wytrzymałości spoin na ścinanie w próbie rozciągania oraz ściskania
użyto próbek odpowiednio według PN EN 205 oraz PN-B-03156. Badania
odporności spoin przeprowadzono w świetle procedury według PN EN 204 oraz
aprobaty AT-15-2948/98 ITB w Warszawie, stwierdzając wyróżniające parametry w zakresie jakości uzyskiwanych spoin.

Kleje PUR
Kleje w wersji 1K PUR zaliczane są do niezwykle interesujących środków wiążących z grupy spoiw bazujących na polimerach poliaddycyjnych. Sporządzane
są one ze związków z czynnym atomem wodoru na bazie polioli (poliestry lub
polietery) zmieszanych w nadmiarze z prepolimerami izocyjanianowymi, na
skutek czego makrocząsteczki poliuretanu zawierają wolne grupy – NCO. Sieciowanie tych klejów zachodzi wskutek reakcji grup – NCO poprzez kontakt
z wodą zawartą w powietrzu i sklejanym materiale, a także w oddziaływaniach
z reaktywnymi grupami drewna, zwłaszcza hydroksylowymi celulozy, tworząc
wysoce energetyczne chemiczne wiązania kowalencyjne, jednocześnie powodując w ten sposób efekt hydrofobizacji przyspoinowych warstw sklejonego drew-
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na. Powstający podczas reakcji grup –NCO z wodą kwas karbamidowy jest nietrwały i ulega rozkładowi odszczepiając ditlenek węgla z wytworzeniem aminy,
która z kolei reaguje z pozostałymi grupami –NCO, tworząc polimoczniki. Porowata struktura drewna sprawia, że ditlenek węgla, może się ulatniać, powodując przy tym nieznaczne spienianie się kleju w procesie utwardzania.
Tabela 4. Wytrzymałość i odporność spoin z klejów MUF przy różnych sposobach
wywierania obciążenia po testach wg PN EN 204 (a) oraz procedury ITB (b) [Proszyk i in. 2002]
Table 4. Strength and durability of glue lines from MUF adhesives at various loading after
tests acc. to PN EN 204 standard (a) and ITB procedure (b) [Proszyk et al. 2002]
Rodzaj
kleju
Dynomel

Oznakowanie
testów
Marking of
tests

Kind of
Dynomel
adhesive

L-425 +
a)
utwardzacz
H-467)
L-425 +
hardener
H-467)

L-435+
utwardzacz
H-469
L-435+
hardener
H-469

b)

a)

b)

1
3
5
6
1
2
4
5
1
3
5
6
1
2
4
5

Miary statystyczne*)
xmax

xśr

Statistical measure*)
xmin

v

[MPa]

8,37
5,40
5,33
7,04
12,77
7,42
8,45
10,11
8,10
6,41
6,08
7,14
12,98
8,28
7,64
12,52

7,67
4,95
4,52
5,71
11,06
5,80
7,16
8,80
7,30
4,84
4,50
6,04
11,39
7,60
6,74
9,97

WFP
[%]

7,04
4,33
3,62
4,52
9,02
4,70
5,79
7,25
6,53
3,87
3,79
4,92
9,91
7,14
4,92
7,75

7,17
7,27
12,17
14,71
13,38
13,79
11,87
11,59
5,62
14,26
14,44
10,93
9,48
5,79
11,57
16,85

100
20
20
100
100
40
80
80
100
20
20
90
90
20
20
100

xmax – wartość maksymalna; xśr – wartość średnia; xmin – wartość minimalna; v – współczynnik
zmienności, WFP – procentowy udział zniszczenia w tkance drzewnej przy obciążeniach niszczących
xmax – maximal value; xśr – average value; xmin – minimal value; v – coefficient of variation, WFP –
wood failure percentage

Ze względu na urozmaiconą ofertę produkcyjną tych klejów, charakteryzujących się zróżnicowaną reaktywnością i różnorodnością sposobów aplikacji,
stanowią one grupę klejów o wielostronnym przeznaczeniu. Szczególnie cenne
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są w operacjach technologicznych klejenia tarcicy na długość na połączenia
wczepowe. Oferowane są one w formie bezwodnej, w postaci gotowej do stosowania. Zaliczane są do produktów ekologicznych, gdyż nie zawierają w swoim
składzie rozpuszczalników oraz nie odszczepiają małocząsteczkowych produktów polireakcji w procesach sieciowania. Charakteryzują się wyśmienitą adhezją
do powierzchni różnych materiałów, wymagając jednocześnie w tym względzie
skrupulatnego przestrzegania odpowiednich reguł w zakresie procedur utrzymania czystości. W stosunku do innych spoiw charakteryzują się bardzo krótkim
czasem utwardzania (25-30 min), który można w dość szerokim zakresie korygować. Można nimi łączyć drewno o ograniczonej podatności na klejenie, także
o podwyższonej wilgotności oraz zabezpieczone impregnatami. Barwa kleju
uzależniona jest od rodzaju zastosowanego izocyjanianu, przy czym, co warto
podkreślić, oferowane są produkty w postaci całkowicie transparentnej. Uzyskiwane spoiny wykazują wysoką wytrzymałość, elastyczność i odporność na różne
czynniki, m.in. w warunkach ujemnych temperatur otoczenia [Proszyk, Dudziński, Krystofiak 1999; Proszyk, Gębicz, Krystofiak 1999; Proszyk, Sedliačik,
Krystofiak 2002a, b]. W tabeli 5 podano wyniki badań wytrzymałości spoin na
ścinanie przy obciążeniach stałych i ich kształtowanie się w funkcji czasu.
Tabela 5. Wytrzymałość spoin z kleju 1K PUR poddanych obciążeniu statycznemu
[Radovič, Rothkopf 2003]
Table 5. Strength of glue lines from 1K PUR adhesive after static loading [Radovič,
Rothkopf 2003]
Rodzaj
badanego
układu
Kind of tested
system
Drewno lite
Wood

Miary
statystyczne*)
Statistical
measure*)

Czas wywierania obciążeń stałych [miesiące]
Time of static loading [months]
Próbki kontrolne
Control samples

*)
*)

–

6

12

36

–

8,24

5,44

xmax [MPa]

11,12

xśr [MPa]

9,42

–

–

6,28

4,67

xmin [MPa]

8,28

–

–

3,64

3,27

100

–

–

Rw [%]
Drewno
warstwowo
klejone
Glued
laminated
beams

3

66,7

49,6

xmax [MPa]

11,24

11,56

9,87

10,64

8,42

xśr [MPa]

10,08

9,96

9,12

9,59

7,75

xmin [MPa]

7,06

8,30

8,36

8,51

6,82

WFP [%]

62

85

89

92

93

Rw [%]

100

98,8

90,5

95,1

76,9

Oznakowanie jak w tabeli 4; Rw – względny wskaźnik obniżenia wytrzymałości
Marking as in Table 4; Rw – relative index of shearing lowering
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Oferowane są także nowe generacje klejów PUR z wykorzystaniem osiągnięć nanotechnologii. Do klejów tych stosuje się dodatki nanokompozytów
w postaci odpowiednio spreparowanych włókien na bazie, na przykład, polimerów syntetycznych (np. włókna arachidowe), bądź ich mieszanin z włóknami
naturalnymi, które wprowadzone do struktury matrycy polimerowej kleju powodują efekt porównywalny do „zbrojonego betonu”, z bardzo korzystnym wpływem na wytrzymałość i odporność uzyskiwanych spoin [Schulze 2004].

Kontrola jakości procesu klejenia w rozwiązaniach „on line”
Wraz z wdrażaniem produkcji wielkowymiarowych klejonych elementów konstrukcyjnych z drewna na skalę przemysłową, podejmowano pewne inicjatywy
zmierzające do opracowania systemu kontroli jakości uzyskiwanych spoin
w rozwiązaniach on line. W ramach tego systemu prowadzi się, m.in. klasyfikację wytrzymałościową tarcicy przeznaczonej do łączenia oraz klimatyzowane są
hale fabryczne, w których wykonywane są procesy klejenia. W liniach technologicznych natomiast prowadzona jest w sposób zautomatyzowany kontrola jednego z bardzo ważnych parametrów, jakim jest wilgotność drewna poddawanego klejeniu. Przyjmuje się rozrzut wartości ±1% w stosunku do założonej
w procesie technologicznym. Elementy nie spełniające tych wymagań są eliminowane z bieżącego procesu technologicznego.
Wiele pomysłów w zakresie kontroli jakości spoin nie zostało jak dotąd
skutecznie wdrożonych do praktyki przemysłowej. Warto jednakże nadmienić,
że we współczesnych liniach technologicznych do wytwarzania klejonego drewna konstrukcyjnego KVH (Keilzingung Verbindung Holz) z tarcicy łączonej
m.in. na wczepy klinowe z użyciem klejów PUR stosowane są urządzenia do
nieniszczącego sprawdzania wytrzymałości sklejonych elementów. Każdy
produkt KVH poddawany jest krótkotrwałemu zdefiniowanemu obciążeniu rozciągającemu, dobieranemu zależnie od przekroju (w zakresie wartości 5÷12
MPa), co umożliwia identyfikację słabych miejsc w testowanym elemencie,
obniżających jego nośność, a także obecność wadliwie wykonanych złącz.
Urządzenie testujące pozwala na wyeliminowanie zarówno wad drewna, jak
i ocenę cech technicznych uzyskiwanych spoin, stanowiąc niezawodny instrument w zakresie zapewnienia jakości produkcji. Wykonane elementy, które nie
wytrzymały danego obciążenia są eliminowane z dalszego procesu wytwórczego, przed finalną obróbką profilującą. Przez dodatkowe pomiary odkształceń
można wyznaczyć dla ocenianego elementu średnią wartość modułu sprężystości przy rozciąganiu. W koordynowanym w ramach struktur UE projekcie
przebadano tą metodą około 800 tys. m³ elementów z drewna KVH, stosując
w diagnostyce naprężenia w zakresie wartości 5 do 8 MPa, uzależnione od
przekroju i zastosowań testowanych elementów [Jeitler, i in. 2007]. W efekcie
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prowadzonych badań oceny jakości, zniszczeniu uległo około 1800 sklejonych
elementów, które wyeliminowano z dalszego procesu produkcyjnego. Przy
czym, co godne podkreślenia, jedynie w 12,6% przyczyną były nieodpowiednio
wykonane złącza klejowe, a w 87,2% sprawiły to różne wady drewna, które
zlokalizowano poza strefą oddziaływania spoin. Dominowały zniszczenia
wynikające z wad drewna związane z krzywoliniowym przebiegiem włókien,
zarówno miejscowym (41,4%), jak i ogólnym (30,4%), występowaniem drewna
reakcyjnego (8,3%) oraz pęknięciami o charakterze zgnieceń (3,8%).

Podsumowanie
Reasumując można stwierdzić, że w czasie kilku ostatnich latach odnotowano
bardzo znaczący postęp w dziedzinie wytwarzania i stosowania klejów przeznaczonych do produkcji wielkowymiarowych elementów konstrukcyjnych z drewna dla budownictwa. Wdrożono na skalę przemysłową nowe generacje klejów
na bazie polikondensatów melaminowo-formaldehydowych oraz poliuretanowe
w wersji jednokomponentowych. Produkty te zapewniają doskonałe właściwości
spoin, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami, umożliwiając realizację
różnego rodzaju projektów i rozwiązań konstrukcyjnych w zakresie zastosowań
klejonego drewna oraz, co należy podkreślić, ze zdecydowanie większymi możliwościami w zakresie prowadzenia poszczególnych operacji w ramach procesów technologicznych ich wytwarzania. W ostatnich zwłaszcza latach nastąpiło
wyraźne obniżenie rangi i znaczenia dominujących dotąd w tej dziedzinie
klejów rezorcynowych. Wdrożone na szeroką skalę do praktyki przemysłowej
kleje melaminowe umożliwiają ich stosowanie w wersji selektywnego nakładania komponentów mas klejowych metodą „mokro na mokro”. Do nowatorskich
przedsięwzięć należy zaliczyć wykorzystanie osiągnięć z zakresu nanotechnologii w produkcji klejów poliuretanowych. Odnotowano także istotny postęp
w zakresie metodologii dotyczącej diagnostyki spoin w aspekcie kontroli jakości
procesu klejenia w rozwiązaniach technologicznych on line.
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ADHESIVES FOR LARGE-SCALE WOODEN CONSTRUCTION
ELEMENTS FOR BUILDINGS

Summary

Basing on literature data and industrial experience the problems concerning the production of
large-scale construction elements of glued beam wood were presented with the particular
focus on adhesives offered for that purpose. The general characteristics of adhesives covered
with the stress on contemporary trends and solutions, presenting successively RPF, ARF,
MUF and PUR adhesives.
Keywords: building, wood, binding agent, gluing technology, glued beam, glue line, strength,
durability
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PRICE FORMATION ON THE MARKET IN ROUNDWOOD
IN AUSTRIA

This study investigates the price formation process for roundwood in Austria. The
prices of roundwood are determined mainly by the export prices for wood
products and thus by the world market. This is particularly true for the highly
competitive market in sawlogs where the fluctuations of export prices for
sawnwood directly affect domestic roundwood prices. The strong market position
of the domestic paper industry is the reason why international pulp prices have a
delayed and weaker effect on pulpwood prices in Austria. The alternative uses of
small diameter logs explain the influence of sawlog and energy prices on the price
of pulpwood. Large-scale events that cause damage to forests hardly have any
influence on the price formation of sawlogs. In the past three decades roundwood
prices have risen less steeply than sawnwood and pulp prices.
Keywords: price formation, supply, demand, roundwood prices, roundwood market, Austria

Introduction
Austria is a relatively small country with open economy. Around 60 percent of
sawnwood production and over 80 percent of paper production have been
exported in recent years. One-third of the roundwood processed and worked in
Austria came from outside the country. The domestic wood industry is thus
strongly dependent on the world market. Under conditions of perfect competition, the price fluctuations of wood products on export markets would have
a direct effect on roundwood prices in Austria. Structural divergences from this
perfect environment could be an indication of a strong market position of buyers
or sellers of roundwood in Austria. In short term the forced supply of timber
due to natural disasters could pressure local roundwood prices. Of course the
divergences should be within the scope of the margins for transport costs vs.
Wilfried PUWEIN, Austrian Institute of Economic Research, Vienna, Austria
e-mail: Wilfried.Puwein@wifo.ac.at
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foreign roundwood demand. Due to relatively low unit values of roundwood, the
share of transport costs is high. Thus, structural and temporary regional price
differences may be accordingly wide.
This study analyses the supply side and demand side in the roundwood
market in Austria and presents a description of the price formation process.
Based on monthly data, the influence of export prices for wood products on the
domestic prices for roundwood has been tested. This permits conclusions to be
drawn on the competitive situation on the supply and demand sides. Long-term
changes in price relations between roundwood and wood products may arise due
to the divergent developments in productivity of forestry and of wood processing
and woodworking as well as due to the tendency for commodity shortages.
The Roundwood Supply
The roundwood supply and supply patterns vary widely from year to year. The
following indicators represent the average values for several years. Wood consumers (and roundwood exporters) in Austria buy around 26 million m³ of
roundwood every year, of which:
− 35 percent is imported,
− 35 percent comes from “small forests” (i.e. 148,324 forest owners with
a wooded area of less than 200 ha, average size 11 ha),
− 22 percent comes from “large forests” (1,439 forestry enterprises with forests of 200 ha and more wooded area, average size 683 ha, exclusive of the
state owned Austrian Federal Forests Enterprises – ÖBF-AG, ),
− 8 percent comes from the ÖBF-AG (516,000 ha wooded area) (fig. 1).
Only 40 percent of the small forest owners are traditional forest farmers, that
is persons who still do most of the forestry work themselves. The number of
forest owners who have hardly any relation to forestry is growing; these owners
delegate harvesting and marketing of timber to Waldverbände (forestry associations), which are cooperative organizations of forest owners. The group of the
largest forest owners are private landowners, monasteries, dioceses and regional
government bodies (including the Länder) with up to 27,000 ha forest. The
ÖBF-AG has the legal form of a stock corporation owned by the Republic of
Austria.
Due to the fragmented structure there are almost 150,000 forest owners that
sell roundwood; thus, the supply side of the roundwood market meets the criteria
of a competitive market. Roundwood suppliers are price-takers, i.e. they must
accept the market prices resulting from worldwide wood supply and demand.
Only the ÖBF-AG is able to set regional prices in regions where their share of
forest areas is very high (such as in Salzburg Land) within the scope of price
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margins defined by roundwood transport costs from regions outside their sphere
of influence.
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< 200 ha
35%
Krajowi właściciele
terenów leśnych
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terenów zielonych
>= 200 ha
22%

Fig. 1. Roundwood supply in Austria, average 2000–2006
Rys. 1. Podaż drewna okrągłego w Austrii, średnia w latach 2000–2006

Roundwood Demand
Roundwood comes in various qualities; its quality and the price that can be paid
by buyers determine the type of use. The entire supply of timber could be used
for fuel. However, given today's prices, demand for fuel wood is restricted to
those types of wood that are not suitable for use by sawmills and for which the
pulp and particleboard industry is not able to pay more than buyers of fuel wood.
As energy becomes more expensive, but also due to state subsidy schemes for
“heating systems using renewable energy sources”, the use of roundwood for
fuel is also becoming more competitive.
Sawmills manufacture from sawlogs (logs greater than 20 cm diameter)
sawnwood (planks, beams, rafters, joists, boards, laths, scantlings, sleepers).
There is competition with the pulp and wood-based panels industry concerning
the supply of roundwood with diameters smaller than 20 cm. This type of wood
is processed mostly into mechanical and chemical wood pulp, particle board and
fibreboard. This sawing of thin logs currently produces less valuable sawnwood
types and more processing residues (slabs, edgings, trimmings). Decisive for the
profitability of cutting thin logs is the price of sawlogs, sawnwood and sawmill
rejects, on the one hand, and pulpwood on the other.
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Around 1,400 sawmills are the mainstays of roundwood demand in Austria.
Of the annual average demand of 26 million m³ roundwood, sawmills account
for 64.2 percent (fig. 2). Over the course of recent decades there has been
a strong tendency for concentration in the sawmill industry. Currently ten largest
businesses account for 65 percent of sawn timber production. Nonetheless, the
demand side of the sawlog market may be described as highly competitive.
Domestic wood
based panel
industry
3,5%
Krajowy przemysł
płyt
drewnopochodnych
3,5%

Exports
3,8%
Eksport
3,8%

Domestic pulp
industry
15,0%
Krajowy przemysł
celulozowy
15,0%

Domestic saw
milling industry
64,2%
Krajowy przemysł
tartaczny 64,2%

Domestic fuel wood
13,5%
Krajowe drewno
opałowe
13,5%

Fig. 2. Roundwood demand in Austria, average 2000–2006
Rys. 2. Popyt na drewno okrągłe w Austrii, średnia w latach 2000–2006

The paper industry consists of seven companies that process 15 percent of
roundwood supply (mainly logs of small diameters). Another 3.5 percent of the
roundwood supply (also thinner logs) goes to the plants for the production of
particle boards and fibreboards that are in turn owned by ten companies. The
low number of buyers and the relatively high sensitivity of pulpwood to
transport costs, as measured by the relation of unit value-to-freight rates for
pulpwood, gives the wood processing companies a strong position in the
regional markets for thinner logs.
Around two million households in Austria are capable of heating with wood.
The possible uses are open fireplaces, wood-burning stoves, sauna stoves, tiled
stoves and fuel-saving stoves as well as fully automated wood pellet heating
systems. The number of wood-fired large plants for district heating and
electricity generation is also growing. This fragmented demand accounts for
13.5 percent of roundwood supply, mainly the types that are not suitable for
sawmills or the pulp and particle board industry.
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Only 3.8 percent of the supply of wood is exported; this is mainly due to the
high degree of international competitiveness of the domestic sawmill industry.

The Price Formation Process
Fig. 3 illustrates the price formation mechanism. Austria exports up to
90 percent of wood in the form of sawnwood, pulp, paper and wood-based panels. Export prices for these wood products depend on world market prices as
determined by:
− demand in large importing countries (USA, Japan, Great Britain, Italy, Germany, and now also China and India),
− supply from exporting countries (Canada, Sweden, Finland, and in the area
of coniferous sawnwood also Austria).
Export prices for timber products CIF border of Austria in Euro is determined by:
− the exchange rate vs. the USD,
− transport costs to demand markets.
Austria's most important export market is Italy. The burden of the costs for
the transportation of sawnwood FOB from sawmill in Austria to Northern Italy
is only a fraction of the costs that competing suppliers would incur importing
from Canada or Sweden. Therefore, sawnwood export prices are accordingly
higher CIF border of Austria. At times, certain transportation situations arise that
result in low freight costs due to the uneven loads that make transport to even
very distant markets also competitive. This explains, for example, the shipment
of sawnwood from Austria to Japan: In the relation Europe-Japan, very low
freight rates are charged due to the free transport capacities.
The products of the pulp industry, and in part of the wood-based panel industry, have a much higher unit value than sawnwood. This is why these wood
processing companies benefit less from the advantages of the transport costs to
the close-by demand markets than the sawmill industry and the suppliers of
pulpwood in Austria have accordingly smaller location advantages.
The following costs are decisive for roundwood prices forest roadside:
− logistic costs for wood products FOB works to CIF Austrian border and for
roundwood forest roadside to CIF works,
− the costs of wood processing and wood working,
− the revenues from rejects from wood processing and working,
− profits due to strong market positions.

Fig. 3. Price setting in general
Rys. 3. Ogólny mechanizm kształtowania cen
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Austria has a technically well equipped and very productive sawmill
industry. Sawmill rejects that were originally waste products are now in demand
from the domestic pulp and particle board industry, and increasingly used for
energy production (heating plants, pellets). The rejects creates revenues for
sawmills that lowers the costs of sawnwood production in certain sense. Good
roads and short transport distances keep the costs of transport low for wood
products and roundwood. The differences in the local roundwood prices can be
explained by local supply and demand relations and the transport costs to
regions with other price levels. For example, the costs of transporting sawlogs
by truck over 300 km are around 20 percent of the value of the freight. Under the
conditions of fierce competition, companies with low wood processing and
working costs and attractive sales possibilities for by-products are able to pay
higher prices for roundwood and thus displace competitors from the roundwood
market.

Factors of Influence on Roundwood Prices
This section looks at the influence of changes in export prices (unit values) for
timber products on the domestic prices of roundwood. It may be expected that
the fiercer the competition and the higher the level of information of market
participants, the faster domestic roundwood prices will adapt to international
business cycles. The question was investigated using regression analysis with the
relative differences of the monthly values versus the preceding years for the
period 1982 to 2007. Furthermore, an analysis was made of whether the pressure
of large quantities of damaged wood - in Austria usually the consequence of
winter storms - lowers roundwood prices. To avoid infection with beetles, the
damaged wood must be removed as quickly as possible. Wet storage of wood
that involves, of course, manipulation and capital costs, helps to ease the selling
pressure. As there are no monthly reports on damaged wood, the effects of
extreme quantities of damaged wood were tested by using dummy variables.
Damaged wood burdened the market for roundwood in the period investigated,
especially in the first six months of the years 1990, 1994, 1996, 2003, 2004, and
2006.
Sawlog Prices

In a competitive export market with efficient information flows, the fluctuations
in export prices for sawnwood should have a direct effect on the domestic prices
of roundwood (fig. 4). This hypothesis was investigated with respect to the
dependence between coniferous sawlog prices, forest roadside (spruce, pine,
“Kl. B, Media 2 B”) and the export unit values of soft sawnwood, CIF Austrian
border (coniferous sawnwood, > 6 mm, SITC 24820).
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Domestic price sawlogs

Średnia 1983/2007 = 100

Average 1983/2007 = 100

Cena krajowa drewna tartacznego

Unit values export sawnwood
Wartość jednostkowa tarcicy eksportowej

Fig. 4. Monthly prices of domestic soft sawlogs and unit values of export soft
sawnwood, 1983–2007
Rys. 4. Miesięczne ceny krajowego drewna tartacznego iglastego oraz wartości jednostkowe
iglastej tarcicy eksportowej. 1983–2007
Source: Statistik Austria, WIFO-Calculations.
Źródło: Statistik Austria, WIFO-Calculations.

The regression analysis (table 1) reveals a close correlation (R² = 0.48)
between export prices for sawn softwood and domestic prices for softwood sawlogs: 48 percent of the fluctuations of the previous year's differences in sawlog
prices can be explained by the fluctuations in the differences to the previous
years of sawn timber export prices. The statistically significant regression
coefficient of 0.758 reveals that during the period of investigation, a 10 percent
increase in sawn wood export prices in the same month made domestic roundwood more expensive by 7.58 percent on average versus the previous year.
A delay in the export price variable makes the statistical correlation worse. The
inclusion of the effects of timber felled by storms by using dummy variables
only insignificantly improved the statistical correlation. The regression coefficient has the expected sign (greater storm-related disasters, ceteris paribus,
pushes down sawlog prices by 2.715 percent), but has not been statistically
secured. Based on annual average prices, Schwarzbauer [2007] was also only
able to prove a slight influence of the fluctuations in the quantities of damaged
timber on the prices of coniferous sawlogs. These findings confirm the preceding description of the characteristics of the sawlog market: A large number of
buyers and sellers create a highly competitive market in which roundwood prices
adjust quickly (in any case within one month) to the business cycle for
sawnwood.
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Table. 1. Estimation Results for Domestic Soft Sawlogs Prices
Tabela 1. Wyniki oszacowania krajowych cen drewna tartacznego iglastego
Variable
Zmienna

Coefficient
Współczynnik

Standard Error
Błąd standardowy

R²

Observations
Obserwacje

SAXt

0,758***

0,045

0,48

300

SAXt-1

0,710***

0,048

0,42

299

0,045

0,49

300

SAXt
DUM

0,768***
– 2,715*

1,257

SAX ... Unit Value Export Soft Sawnwood (SITC 24820); DUM ... Dummy variable for massive
windbreaks.
***Indicates 1-percent level of significance, **5-percent level, *10-percent level.
Note: Results calculated with the percentage changes against the previous year, monthly data,
January 1982 to December 2007.
Source: WIFO-Calculations.
SAX ... Wartość jednostkowa tarcicy iglastej eksportowej (SITC 24820); DUM ... Sztuczna zmienna
opisująca masowe wiatrołomy.
***Wskazuje 1-procentowy poziom istotności, **5-procentowy poziom, *10-procentowy poziom.
Uwaga: Wyniki obliczone ze zmianami procentowymi w stosunku do roku poprzedniego, dane miesięczne, styczeń 1982 do grudnia 2007.
Źródło: WIFO-Calculations.

Domestic price pulpwood
Cena krajowa papierówki

Unit values export pulp (SITC 25151)

Średnia 1983/2007 = 100

Average 1983/2007 = 100

Wartość jednostkowa masy celulozowopapierniczej eksportowej

Fig. 5. Monthly prices of domestic soft pulpwood and unit values of export pulp
(SITC 25151), 1983–2007
Rys. 5. Miesięczne ceny krajowej papierówki iglastej oraz wartości jednostkowe masy
celulozowo-papierniczej eksportowej (SITC 25151), 1983–2007
Source: Statistik Austria, WIFO-Calculations.
Źródło: Statistik Austria, WIFO-Calculations.
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Pulpwood Prices

This section analyses the dependence between pulpwood prices (pulpwood,
spruce, pine, “1A/B”), forest roadside, and the export unit values of bleached
pulp made of softwood (SITC 25151) (fig. 5) and the prices of coniferous
sawlogs and fuel wood (fuel wood, soft) as well as looks into the influence of
quantities of damaged timber on pulpwood prices (table 2). The estimated
coefficients are statistically much less significant than those in the sawlogs
analysis.
Table 2. Estimation Results for Domestic Soft Pulpwood Prices
Tabela 2. Wyniki oszacowania krajowych cen papierówki iglastej
Variable

Coefficient

Standard Error

Zmienna

Współczynnik

Błąd standardowy

R²

Observations
Obserwacje

PUXt

0,038**

0,014

0,02

300

PUXt-1

0,054**

0,014

0,05

299

PUXt-6

0,101***

0,013

0,17

294

SRWt

0,305***

0,039

0,24

300

SRWt-1

0,355***

0,037

0,24

299

SRWt-6

0,454***

0,032

0,42

294

FUWt

0,699***

0,069

0,27

300

FUWt-1

0,692***

0,069

0,26

299

PUXt-6

0,025***

0,013

0,42

294

SRWt-6

0,417***

0,038

PUXt-6

0,042***

0,011

0,62

294

SRWt-6

0,346***

0,031

FUWt

0,617***

0,050

PUX ... Unit Value Export Pulp (SITC 25151); SRW ... Domestic Price Soft Sawlogs; FUW ...
Domestic Price Soft Fuelwood.
***Indicates 1-percent level of significance, **5-percent level, *10-percent level.
Note: Results calculated with the percentage changes against the previous year, monthly data,
January 1982 to December 2007.
Source: WIFO-Calculations.
PUX ... Wartość jednostkowa masy celulozowo-papierniczej eksportowej (SITC 25151); SRW ... Cena
krajowa drewna tartacznego iglastego; FUW ... Cena krajowa drewna opałowego iglastego.
***Wskazuje 1-procentowy poziom istotności, **5-procentowy poziom, *10-procentowy poziom.
Uwaga: Wyniki obliczone ze zmianami procentowymi w stosunku do roku poprzedniego, dane miesięczne, styczeń 1982 do grudnia 2007.
Źródło: WIFO-Calculations.
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Changes in export prices of pulp have an effect with a lag, with the strongest
effect occurring only after six months due to changes in pulpwood prices. The
influence of sawlogs prices is much greater, but also with a lag of six months. In
the case of strong demand for softwood from the sawmill industry, the pulp industry is also forced to pay higher prices. A similar situation occurs for fuel
wood, but the reaction of pulpwood prices to changes in the prices of fuel wood
is more direct in this case. Storm damages do not have any influence on the
prices of pulpwood.
Fuel Wood Prices

Changes in the import unit value of crude oil (SITC 333) do not have any direct
effect on fuel wood prices (fig. 6). The analysis of un-lagged values resulted in a
regression coefficient with a minus sign (table 3). Only after a lag of six months,
a positive but statistically not significant correlation was revealed. This can be
explained by the also lagged effect of the oil price on the prices of other energy
sources such as gas, electricity, and coal. Moreover, the switch to wood-fired
heating takes some time and only afterwards does demand for fuel wood rise.
Fuel wood reacts much more strongly to the price of pulpwood. In this context,
there is a direct competition. Storm disasters have practically no effect on fuel
wood prices.
Domestic price pulpwood
Cena krajowa drewna opałowego

Średnia 1983/2007 = 100

Average 1983/2007 = 100

Unit values import crude oil (SITC 333)
Wartość jednostkowa ropy naftowej
importowanej

Fig. 6. Monthly prices of domestic soft fuelwood and unit values of import crude oil
(SITC 333), 1983–2007
Rys. 6. Miesięczne ceny krajowego drewna opałowego iglastego oraz wartości jednostkowe
ropy naftowej importowanej (SITC 333), 1983–2007
Source: Statistik Austria, WIFO-Calculations.
Źródło: Statistik Austria, WIFO-Calculations.
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Table 3. Estimation Results for Domestic Soft Fuelwood Prices
Tabela 3. Wyniki oszacowania krajowych cen drewna opałowego iglastego
Variable

Coefficient

Standard Error

Zmienna
OIIt
OIIt-1
OIIt-6
PRWt
OIIt-6
PRWt
OIIt-6
PRWt
DUM

Współczynnik
– 0,017*
– 0,013*
0,018**
0,392***
0,020*
0,394***
0,020*
0,394***
– 0,038

Błąd standardowy
0,008
0,008
0,008
0,036
0,007
0,036
0,007
0,036
0,750

R²

Observations

0,02
0,01
0,02
0,27
0,29

Obserwacje
300
299
294
300
294

0,29

294

OII ... Unit Value Import Crude Oil (SITC 333; KNO 27090090); PRW ... Domestic Price Soft
Pulpwood; DUM ... Dummy variable for massive windbreaks.
***Indicates 1-percent level of significance, **5-percent level, *10-percent level.
Note: Results calculated with the percentage changes against the previous year, monthly data,
January 1982 to December 2007.
Source: WIFO-Calculations.
OII ... wartość jednostkowa ropy naftowej importowanej (SITC 333; KNO 27090090); PRW ... Cena
krajowa papierówki iglastej; DUM ... Sztuczna zmienna opisująca masowe wiatrołomy.
***Wskazuje 1-procentowy poziom istotności, **5-procentowy poziom, *10-procentowy poziom.
Uwaga: Wyniki obliczone ze zmianami procentowymi w stosunku do roku poprzedniego, dane miesięczne, styczeń 1982 do grudnia 2007.
Źródło: WIFO-Calculations.

Long-term Development of the Prices of Roundwood
and Wood Products
Improved productivity in manufacturing and marketing has a critical influence
on the long-term development of commodity prices. A general observation made
is that the productivity gains in the primary sector are greater than in the
secondary and tertiary sectors [Fourastié 1969]. In the area of non-renewable
resources, shortages can lead to structural price increases.
Sawlogs Prices

During the period 1972 to 2007, the prices of coniferous sawlogs rose on
average by 1.4 percent annually and the prices of exported soft sawnwood rose
by 1.9 percent (table 4). The margin for transport, processing and marketing
costs concerning sawmills have also widened (fig. 7). This permits one to derive
that in previous 35 years the productivity progress achieved in roundwood harvesting and removing has been greater than in the sawmill industry. A structural
scarcity of the commodity of roundwood has not occurred to date.
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Table 4. Prices of Roundwood, Wood Products and Crude Oil, 1972–2007
Tabela 4. Ceny drewna okrągłego, produktów drzewnych oraz ropy naftowej, 1972–2007
Average annual
percentage rates
Średnie roczne wskaźniki
procentowe

Unit Value Export Soft Sawnwood

+ 1.9

Wartość jednostkowa iglastej tarcicy eksportowej

Domestic Price Soft Saw Logs

+ 1.4

Cena krajowa drewna tartacznego iglastego

Unit Value Export Pulp
Wartość jednostkowa masy celulozowo-papierniczej eksportowej

Domestic Price Soft Pulpwood

+ 1.7
+ 0.4

Cena krajowa papierówki iglastej

Unit Value Import Crude Oil

+ 6.9

Wartość jednostkowa ropy naftowej importowanej

Domestic Price Soft Fuelwood
Cena krajowa drewna opałowego iglastego
Inflation Austria (Consumer Price Index)

+ 3.9

Inflacja w Austrii (wskaźnik cen artykułów konsumpcyjnych)

+ 3.6

Source: Statistik Austria, WIFO-Calculations.

1972 = 100

Źródło: Statistik Austria, WIFO-Calculations.

Domestic price saw logs
Cena krajowa drewna tartacznegoi

Unit values export sawnwood (SITC 24820)
Wartość jednostkowa tarcicy eksportowej

Fig. 7. Annual average prices of soft sawlogs and unit values of export soft sawnwood (SITC 24820), 1972–2007
Rys. 7. Średnie roczne ceny drewna tartacznego iglastego oraz wartości jednostkowe
iglastej tarcicy eksportowej (SITC 24820), 1972–2007
Source: Statistik Austria; WIFO-Calculations.
Źródło: Statistik Austria, WIFO-Calculations.
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Pulp Wood Prices

Since 1972 prices for coniferous pulpwood have increased on average by only
0.4 percent annually (table 4), while pulp prices have risen by 1.7 percent annually. Unlike the market for sawlogs, on the pulpwood market the strong economic fluctuations in pulp prices were hardly passed on to pulpwood prices, but
were largely absorbed in the margins for wood processing industries (fig. 8).
Due to an increasing demand for fuel wood, the prices for pulpwood decreased
only slightly in last economic contraction in 2000/2005 and climbed again in
2006/2007 along with pulp prices.
Domestic price pulpwood
Cena krajowa papierówki

Unit values export pulp (SITC 251)

1972 = 100

Wartość jednostkowa masy celulozowo-papierniczej
eksportowej

Fig. 8. Annual average prices of soft pulpwood and unit values of export pulp
(SITC 251), 1972–2007
Rys. 8. Średnie roczne ceny papierówki iglastej oraz wartości jednostkowe masy celulozowo-papierniczej eksportowej (SITC 251), 1972–2007
Source: Statistik Austria; WIFO-Calculations.
Źródło: Statistik Austria, WIFO-Calculations.

Fuel Wood Prices

Of all types of wood, fuel wood has become the most expensive since 1972 (on
average by 3.9 percent annually). This increase in the price is a consequence of
higher demand due to the steepening of oil prices. In comparison import prices
for oil increased on average by 6.9 percent annually (table 4). Fuel wood prices
increased strongly along with the surge in oil prices in the period from 1974 to
1984 (fig. 9). Investments were made into new improved wood-burning installations. The higher demand for fuel wood remained intact even after oil prices
decreased in the period from 1985 to 1988. The most recent surge in oil prices
triggered again a movement in fuel wood prices as of 2004. Fuel wood will
profit over the long term from shrinking of energy resources.
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Domestic price fuelwood
Cena krajowa drewna opałowego

Unit values crude oil (SITC 333)

1972 = 100

Wartość jednostkowa ropy naftowej importowanej

Fig. 9. Annual average prices of soft fuelwood and unit values of import crude oil
(SITC 333), 1972–2007
Rys. 9. Średnie roczne ceny drewna opałowego iglastego oraz wartości jednostkowe ropy
naftowej importowanej (SITC 333), 1972–2007
Source: Statistik Austria; WIFO-Calculations.
Źródło: Statistik Austria, WIFO-Calculations.
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KSZTAŁTOWANIE CEN NA RYNKU DREWNA
OKRĄGŁEGO W AUSTRII
Streszczenie
Zbadano proces kształtowania się cen drewna okrągłego w Austrii. Ceny te są uwarunkowane
głównie przez ceny eksportowe produktów drzewnych, a tym samym przez wpływ rynku
światowego. Znajduje to odzwierciedlenie szczególnie w przypadku wysoce konkurencyjnego rynku drewna tartacznego, gdzie wahania cen eksportowych tarcicy wywierają
bezpośredni wpływ na krajowe ceny drewna okrągłego. Silna pozycja rynkowa krajowego
przemysłu papierniczego powoduje, że światowe ceny masy celulozowo-papierniczej
wywierają spowolniony i słabszy wpływ na ceny papierówki w Austrii. Alternatywne
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wykorzystywanie kłód małowymiarowych wyjaśnia oddziaływanie cen drewna tartacznego
i energii na cenę papierówki. Zniszczenia w lasach spowodowane klęskami prawie nie mają
wpływu na kształtowanie się ceny drewna tartacznego. W ciągu ostatnich trzech dekad ceny
drewna okrągłego rosły mniej gwałtowanie aniżeli ceny tarcicy i masy celulozowopapierniczej.
Słowa kluczowe: kształtowanie cen, podaż, popyt, ceny drewna okrągłego, rynek drewna
okrągłego, Austria
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POZYCJA KONKURENCYJNA POLSKIEGO SEKTORA
DRZEWNEGO NA RYNKU KRAJOWYM I EUROPEJSKIM

Artykuł przedstawia wyniki badań, pozwalających na kompleksową analizę pozycji konkurencyjnej przemysłów sektora drzewnego na rynku krajowym oraz europejskim. Badaniami objęto przemysły: drzewny, celulozowo-papierniczy i meblarski. Analizy dokonano na podstawie danych statystycznych. Badania miały
charakter retrospektywny i obejmowały lata 2002–2006.
Słowa kluczowe: konkurencyjność, pozycja konkurencyjna, sektor drzewny, metoda wskaźnikowa

Wprowadzenie
W systemie rynkowym jedną z podstawowych kategorii stanowi konkurencyjność. Jest to pojęcie teoretyczne, nie mające bezpośrednich desygnatów w rzeczywistości. Aby opisać konkurencyjność przedsiębiorstwa, branży, gałęzi lub
gospodarki, należy rozpatrywać takie elementy jak: pozycja konkurencyjna,
przewaga konkurencyjna, potencjał konkurencyjny, zdolność konkurencyjna.
Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań, które pozwoliły na
określenie pozycji konkurencyjnej sektora drzewnego na rynku krajowym
i europejskim.
Pozycja konkurencyjna opisuje konkurencyjność ex post. W przypadku
przedsiębiorstwa, branży, gałęzi osiągnięta pozycja konkurencyjna jest skutkiem
zrealizowanej strategii konkurencyjnej i strategii konkurencyjnych rywali. Jest
to głównie wynik oceny poprzez rynek (w szczególności przez nabywców) tego,
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co dana jednostka gospodarcza na nim oferuje [Gorynia 2001]. Pozycja konkurencyjna dziedzin gospodarki/ kraju w międzynarodowych rankingach odnosi się
głównie do udziału danej dziedziny gospodarki w wymianie handlowej. Wynika
zatem ze względnego usytuowania wśród partnerów handlowych i zależy
zarówno od wewnętrznych, jak i zewnętrznych przemian ekonomicznych [Jakóbik 2001].
Pierwszym etapem badań była analiza pozycji konkurencyjnej sektora
drzewnego na rynku krajowym. W tym celu posłużono się syntetycznymi miarami, takimi jak udział w rynku oraz osiągnięta sytuacja finansowa. Ponadto,
wykorzystano następujące miary: rentowność (relatywna, tzn. w porównaniu
z konkurentami branży), poziom kosztów, saldo handlu zagranicznego, poziom
nakładów finansowych na działalność innowacyjną, produktywność pracy
[Bidzińska i in. 2007].
W dalszej części badań, wykorzystując między innymi wskaźnik ujawnionej
przewagi komparatywnej (Revealed Comparative Advantage – RCA), dokonano
analizy pozycji konkurencyjnej sektora drzewnego w Europie.
W przyjętym postępowaniu badawczym zakres podmiotowy analizy obejmował sektor drzewny, a więc zasadniczo: produkcję drewna i wyrobów
z drewna oraz z korka, wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, tj. dział 20 Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)1,określaną w artykule
jako przemysł drzewny, produkcję masy włóknistej, papieru oraz wyrobów
z papieru, tj. dział 21 PKD (określaną jako przemysł celulozowo-papierniczy),
oraz produkcję mebli, tj. grupę 36.1 PKD (określaną jako przemysł meblarski),
na tle przemysłu ogółem (sekcja C+D+E) i przetwórstwa przemysłowego (sekcja D).
Analizy pozycji konkurencyjnej sektora drzewnego dokonano na podstawie
krajowych danych statystycznych oraz dostępnych baz danych międzynarodowych (m.in. FAOSTAT, LABORSTA). Ma ona charakter retrospektywny i obejmuje lata 2002–2006.

Pozycja konkurencyjna sektora drzewnego na rynku krajowym
Zachowania rynkowe przedsiębiorstw zdeterminowane są przez struktury rynku.
Zależą także od warunków ekonomicznych, w jakich działają. Warunki te po
stronie podaży określone są głównie przez dostęp do surowców i materiałów
oraz najnowszych technologii, rodzaj wyrobów i zdolność produkcyjną poszcze1

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
z dnia 20 stycznia 2004 roku (Dz. U. 2004, Nr 33, poz. 289) i Rozporządzenie Rady
Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności
(PKD) z dnia 14 lipca 2004 roku (Dz. U. 2004, Nr 165, poz. 1727).
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gólnych uczestników rynku, korzyści skali oraz elastyczność podaży. Po stronie
popytu wyznacza je tempo rozwoju rynku, stosowane technologie marketingowe
substytutów, cykliczność lub sezonowość popytu oraz elastyczność cenowa.
Ocena konkurencyjności przedsiębiorstwa, branży, sektora może być wieloaspektowa i na ogół uwzględnia wiele różnorodnych kryteriów, z których kilka,
najwyżej kilkanaście, decyduje o pozycji na rynku.
W latach 2003–2006 w Polsce miały miejsce wyraźne zmiany pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłowych. Polegały one na rosnącej roli
przedsiębiorstw dużych, zwłaszcza zatrudniających powyżej 1000 osób oraz,
mimo nadal znaczącej roli przedsiębiorstw małych, tendencji do spadku udziału
ich produkcji w rynku2 (tabela 1).
Średnio w krajowych sektorach przetwórczych odsetek produkcji dostarczonej przez przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 1000 osób wzrósł z 28,4%
w 2003 roku do 33,5% w 2006 roku, a w przedsiębiorstwach zatrudniających do
49 osób zmalał odpowiednio z 14,1% do 12,0%. Podobne tendencje miały miejsce w sektorze drzewnym, zwłaszcza w przemyśle meblarskim (do 2005 roku),
w którym duże przedsiębiorstwa dostarczyły w 2005 roku 29,4% produkcji
i było to o ponad 4 punkty procentowe więcej niż w 2003 roku, natomiast
przedsiębiorstwa małe – w 2005 roku 14,4%, a w 2003 roku 15,0%. W 2006
roku w tym przemyśle wystąpiły wyraźne zmiany i odsetek dostarczonej
produkcji w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 1000 osób zmalał do
18,1%, tj. w relacji do 2005 roku o 11 punktów procentowych, a zatrudniających
do 49 osób wzrósł do 18,3%, tj. o ponad 4 punkty procentowe więcej niż w 2005
roku.
Jednocześnie jednak, mimo ogólnie podobnych tendencji do sektorów przetwórczych, w sektorze drzewnym rola małych i średnich przedsiębiorstw jest
większa. Odsetek produkcji dostarczonej przez przedsiębiorstwa małe i średnie
(z wyjątkiem przemysłu celulozowo-papierniczego) jest wyższy niż średnio
w przetwórstwie przemysłowym. Dotyczy to zwłaszcza przemysłu drzewnego,
w którym udział przedsiębiorstw małych w produkcji sprzedanej w analizowanym okresie wynosił 20,9–21,9%.
Jednym z głównych mierników informujących o pozycji konkurencyjnej jest
udział w rynku. Udział wartości produkcji przemysłów sektora drzewnego
w produkcji przemysłu ogółem od 2002 roku niestety sukcesywnie maleje
i w 2006 roku w przemyśle drzewnym osiągnął 2,1%, w przemyśle meblarskim
– 3,2%, celulozowo-papierniczym – 2,0% (tabela 2).
Łącznie udział sektorów przetwórczych w przemyśle wzrósł – z 78,3%
w 2002 roku do 82,9% w roku 2006. Oznacza to, że pozycja konkurencyjna
sektora drzewnego na rynku krajowym uległa pogorszeniu.

2

Dotyczy podmiotów zatrudniających ponad 9 osób.
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Tabela 1. Udział przedsiębiorstw sektora drzewnego według ich wielkości w produkcji sprzedanej w latach 2003–2006
Table 1. The share of the wood sector companies, by their size, in sold production in the
period 2003–2006
Produkcja sprzedana1 w podmiotach gospodarczych
Sold production1 in business entities

w tym o zatrudnieniu osób:
employing:

Wyszczególnienie

Lata

Detailed list

Years

Przetwórstwo
przemysłowe
Manfacturing

Produkcja drewna
i wyrobów […]
Manufacture of wood
and products […]

Produkcja masy
włóknistej, papieru
oraz wyrobów
z papieru
Manufacture of pulp,
paper and paper
products

Produkcja mebli
Manufacture of
furniture
1
1

Ogółem
Total

9–49

50–99 100–249 250–499 500–999

1000
i więcej
1000
and
more

2003
2004
2005
2006
2003
2004
2005
2006

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

14,1
12,9
12,9
12,0
21,9
21,9
21,5
20,9

8,9
8,3
8,1
7,7
10,0
9,6
9,6
10,1

%
18,4
17,3
17,2
17,0
15,3
16,4
16,9
16,3

14,6
14,4
14,5
14,0
19,3
19,6
17,9
17,5

15,6
14,4
15,9
15,8
*
*
*
21,8

28,4
32,7
31,4
33,5
*
*
*
13,4

2003
2004
2005
2006

100,0
100,0
100,0
100,0

9,3
8,9
9,8
9,3

10,0
11,4
8,9
8,0

25,4
25,1
29,9
21,9

18,1
18,0
17,7
18,0

5,5
6,8
*
*

31,7
29,8
*
*

2003
2004
2005
2006

100,0
100,0
100,0
100,0

15,0
13,8
14,4
18,3

8,5
8,8
8,3
11,4

17,7
16,1
16,1
20,9

14,2
12,0
13,2
14,1

19,5
21,1
18,6
17,2

25,1
28,2
29,4
18,1

Wartość produkcji sprzedanej w cenach bieżących.
Value of sold production in current prices.

* Dane w tym przedziale zatrudnienia nie są publikowane ze względu na konieczność zachowania
tajemnicy statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej.
* Data in this employment bracket is not published due to statistic secret as defined in the act on public
statistics.

Źródło: Rocznik Statystyczny Przemysłu 2003, GUS, Warszawa 2003, s. 15–17; Rocznik Statystyczny Przemysłu 2004, GUS Warszawa 2004, s. 52–54; Rocznik Statystyczny Przemysłu 2005,
GUS Warszawa 2005, s. 54–56; Rocznik Statystyczny Przemysłu 2006, GUS, Warszawa 2006,
s. 54–56, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2007, GUS, Warszawa 2007, s. 54–56.
Source: Industry Statistics Yearbook 2003, GUS, Warszawa 2003, pp. 15–17; Industry Statistics Yearbook 2004, GUS Warszawa 2004, pp. 52–54; Industry Statistics Yearbook 2005, GUS Warszawa 2005,
pp. 54–56; Industry Statistics Yearbook 2006, GUS, Warszawa 2006, pp. 54–56, Industry Statistics
Yearbook 2007, GUS, Warszawa 2007, pp. 54–56.
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Tabela 2. Udział sektora drzewnego w produkcji sprzedanej przemysłu ogółem
w Polsce w latach 2002–2006
Table 2. The share of the wood sector in total sold production of industry in the period
2002–2006 in Poland
Ceny bieżące
Current prices
Wyszczególnienie1
Detailed list1

Przemysł ogółem
Industry in total

Przetwórstwo
przemysłowe

Manufacturing

Udział w przemyśle
ogółem

The share in industry
in total

Sektor drzewny
Wood sector

Udział w przemyśle
ogółem w tym:

The share in industry, including:

Produkcja drewna
i wyrobów […]

Manufacture of wood and
products […]

Udział w przemyśle ogółem
The share in industry
in total

Produkcja masy
włóknistej, papieru oraz
wyrobów z papieru

Manufacture of pulp, paper
and paper products

Udział w przemyśle
ogółem

The share in industry
in total

Produkcja mebli

Manufacture of furniture

Udział w przemyśle
ogółem

The share in industry
in total
1
1

Jednostka
miary

2002

2003

2004

2005

2006

404,5

454,6

556,4

573,8

647,2

316,9

365,3

459,3

470,6

536,3

%

78,3

80,4

82,5

82,0

82,9

mld zł
billion PLN

30,4

36,7

42,9

43,8

47,2

%

7,5

8,1

7,7

7,5

7,3

9,9

10,5

12,6

13,0

13,9

2,4

2,3

2,2

2,2

2,1

9,6

10,9

12,0

12,2

12,9

2,4

2,4

2,2

2,1

2,0

10,9

15,3

18,3

18,6

20,4

2,7

3,4

3,3

3,2

3,2

Measurement
unit

mld zł

billion PLN

mld zł

billion PLN

mld zł

billion PLN

%

mld zł

billion PLN

%
mld zł

billion PLN

%

Podmioty, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.
Business entities employing over 49 people.

Źródło: opracowanie zespołu autorskiego na podstawie danych Departamentu Przedsiębiorstw
i Cen Głównego Urzędu Statystycznego.
Source: study of the authors’ team based on the data of Company and Price Department of Central
Statistical Office.
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Przemysły sektora drzewnego od 2004 roku charakteryzowały się ponadto
przeciętnie niższym poziomem dynamiki produkcji od osiąganego w całym
przemyśle oraz średnio w sektorach przetwórczych (tabela 3). W 2006 roku
w przemyśle drzewnym dynamika produkcji była niższa od osiąganej
w przemyśle o 5 punktów procentowych, w przemyśle celulozowo-papierniczym
o 6 punktów procentowych. Tylko w przemyśle meblarskim poziom dynamiki
produkcji był wyższy od poziomu osiąganego w przemyśle ogółem (o 1 punkt
procentowy).
Tabela 3. Dynamika produkcji sprzedanej w sektorze drzewnym na tle przemysłu
ogółem oraz przetwórstwa przemysłowego w latach 2002–2006
Table 3. Dynamics of sold production in the wood sector compared to industry in total and
industrial processing in the period 2002–2006
Wyszczególnienie1
Detailed list

2002

1

2003

2004

2005

2006

rok poprzedni = 100%, ceny stałe
the previous year = 100%, fixed prices

Przemysł
Industry

Przetwórstwo przemysłowe
Manufacturing

Produkcja drewna i wyrobów
[…]
Manufacture of wood
and products […]

Produkcja masy włóknistej,
papieru oraz wyrobów z papieru
Manufacture of pulp, paper
and paper products

Produkcja mebli
Furniture production
1
1

100,5

110,9

113,7

104,3

112,5

100,4

113,5

116,6

104,7

114,6

94,5

114,1

115,5

107,8

107,4

113,0

113,2

111,6

106,7

106,3

113,2

124,1

118,9

103,3

113,4

Podmioty, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.
Business entities employing over 49 people.

Źródło: opracowanie zespołu autorskiego na podstawie danych Departamentu Przedsiębiorstw
i Cen Głównego Urzędu Statystycznego.
Source: study of the authors’ team based on the data of Company and Price Department of Central
Statistical Office.

Funkcjonowanie polskiej gospodarki w warunkach rynkowych wpłynęło na
wzrost międzynarodowej wymiany handlowej. Wyroby przemysłów sektora
drzewnego mają istotne znaczenie w polskim handlu zagranicznym (tabela 4).
Są to przede wszystkim wyroby przemysłu meblarskiego, choć duża jest również
rola pozostałych sektorów.
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Tabela 4. Udział sektora drzewnego w obrotach handlu zagranicznego przemysłu
Polski w latach 2002–2006
Table 4. The share of the wood sector in the Polish industry foreign trade turnover in the
period 2002–2006
Wyszczególnienie według PKD

Lata

Detailed list acc. to PKD

Years

Sektor drzewny ogółem, w tym:
Wood sector in total, of which:

Produkcja drewna i wyrobów […]
Manufacture of wood and products
[…]

Produkcja masy włóknistej, papieru
oraz wyrobów z papieru
Manufacture of pulp, paper and
paper products

Produkcja mebli
Manufacture of furniture

2002
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2005
2006
2002
2003
2004
2005
2006

Import

Eksport

Imports

Exports

%
7,2
7,8
7,3
7,1
6,7
1,3
1,4
1,3
1,3
1,5
2,4
2,5
2,3
2,4
2,1
3,6
3,9
3,7
3,4
3,1

14,1
14,1
12,9
12,5
11,1
3,6
3,6
3,4
3,3
2,9
2,6
2,5
2,2
2,2
1,9
7,9
8,0
7,3
7,0
6,3

Źródło: opracowanie zespołu autorskiego na podstawie: Rocznik Statystyczny Przemysłu 2003,
GUS, Warszawa 2003, s. 311–318, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2004, GUS Warszawa 2004,
s. 330–337, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2005, GUS Warszawa 2005, s. 388–395, Rocznik
Statystyczny Przemysłu 2006, GUS Warszawa 2006, s. 366–373, Rocznik Statystyczny Przemysłu
2007, GUS Warszawa 2007, s. 399–404.
Source: study of the authors’ team based on: Industry Statistics Yearbook 2003, GUS, Warszawa 2003,
pp. 311–318, Industry Statistics Yearbook 2004, GUS Warszawa 2004, pp. 330–337, Industry Statistics
Yearbook 2005, GUS Warszawa 2005, pp. 388–395, Industry Statistics Yearbook 2006, GUS Warszawa
2006, pp. 366–373, Industry Statistics Yearbook 2007, GUS Warszawa 2007, pp. 399–404.

Pozycję konkurencyjną branż drzewnych szczególnie wyraźnie obrazują
wskaźniki dotyczące eksportu. Eksport wyrobów przemysłów sektora drzewnego w 2006 roku w wysokości 30,0 mld zł stanowił 11% wartości polskiego eksportu. W polskim imporcie przemysłu towary sektora drzewnego miały relatywnie mniejszy udział (6,7%).
Pozycję konkurencyjną sektorów charakteryzuje także saldo handlu zagranicznego. W przypadku wyrobów drzewnych (łącznie z masą włóknistą,
papierem, wyrobami z papieru oraz meblami) jest ono od wielu lat dodatnie
i systematycznie rośnie:
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Rok
2002
2003
2004
2005
2006

mld zł
9,1
11,6
14,1
14,5
16,3.

Dodatnie saldo handlu zagranicznego wyrobami przemysłów sektora drzewnego
w handlu całego polskiego przemysłu wzrosło w latach 2002–2006 o 79%.
O zdolnościach sektorów do ekspansji na rynkach zagranicznych świadczy
odsetek eksportu w relacji do produkcji sprzedanej. W przypadku poszczególnych przemysłów sektora drzewnego odsetek ten jest dość zróżnicowany.
W ostatnich latach najwyższy, bo 2–2,5-krotnie wyższy niż całym przemyśle,
jest w meblarstwie: 63,4–67,3%, w przemyśle drzewnym 30,4–36,7% i celulozowo-papierniczym: 31,0–34,0% (tabela 5).
W sektorze drzewnym odsetek importu w relacji do produkcji sprzedanej był
w analizowanym okresie niższy niż w przemyśle ogółem, z wyjątkiem przemysłu celulozowo-papierniczego.
Świadomość bycia konkurencyjnym na rynku w przemysłach przerobu
drewna stopniowo wzrasta, choć dla wielu jeszcze przedsiębiorstw osiągnięcie
lepszej pozycji konkurencyjnej jest stosunkowo trudne. Jedną z głównych przyczyn tej sytuacji jest dość niski poziom techniczno-technologiczny. Nie mniej
istotny jest brak środków finansowych na modernizację i dalszy rozwój – szczególnie w tych branżach, do których nie dociera kapitał zagraniczny, a wraz z nim
know-how, nowe koncepcje i techniki organizacji oraz zarządzania.
Pod względem nakładów finansowych przeznaczanych na działalność
innowacyjną, która jest jedną z ważniejszych elementów konkurencyjności
i może w dużym stopniu wpływać na możliwości funkcjonowania przedsiębiorstw, producenci sektora drzewnego w 2006 roku wśród 21 rodzajów działalności przetwórczej zajmowali miejsca:
− przemysł drzewny –11,
− przemysł celulozowo-papierniczy – 13,
− przemysł meblarski – 9.
W strukturze rodzajowej nakładów zarówno w całym przemyśle oraz
w przetwórstwie przemysłowym, jak i w sektorze drzewnym, najwięcej środków
przeznaczanych jest na zakup maszyn i urządzeń. Należy ponadto zauważyć,
że z wyjątkiem przemysłu meblarskiego, pozostałe przemysły przeznaczają
na te cele więcej środków finansowych niż średnio w przetwórstwie przemysłowym. Wskazuje to na relatywnie szersze podejmowanie działalności rozwojowej.
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Tabela 5. Relacja importu i eksportu do produkcji sprzedanej w przemysłach sektora drzewnego na tle przemysłu ogółem oraz przetwórstwa przemysłowego
w latach 2002–2006
Table 5. Relation of imports and exports to sold production in the wood sector industries
compared to industry in total and industrial processing in the period 2002–2006
Relacja do produkcji sprzedanej
Wyszczególnienie1

Lata

Detailed list

Years

1

Relation to sold production

importu

eksportu

of imports

of exports

%
Przemysł
Industry

Przetwórstwo przemysłowe
Manufacturing

Produkcja drewna i wyrobów […]
Manufacture of wood and
products [...]

Produkcja masy włóknistej,
papieru oraz wyrobów z papieru
Manufacture of pulp, paper and
paper products

Produkcja mebli
Manufacture of furniture

1
1

2002
2003
2004
2005
2006

23,9
26,0
26,5
25,7
26,4

26,7
30,7
32,1
32,6
34,2

2002
2003
2004
2005
2006

28,0
30,1
30,2
29,4
30,7

31,4
35,7
36,6
37,3
38,6

2002
2003
2004
2005
2006

10,2
12,5
11,7
12,1
13,6

30,4
36,7
36,2
36,4
35,6

2002
2003
2004
2005
2006

26,1
28,8
28,4
30,9
27,8

31,0
33,9
33,2
34,0
33,9

2002
2003
2004
2005
2006

27,1
27,3
26,6
24,8
24,3

67,3
65,6
63,4
65,1
64,3

Podmioty, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.
Business entities employing over 49 people.

Źródło: opracowanie zespołu autorskiego na podstawie: Rocznik Statystyczny Przemysłu 2003,
GUS Warszawa 2003, s. 311–318, 106–108, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2004, GUS Warszawa 2004, s. 330–337, 110–112, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2005, GUS Warszawa 2005,
s. 388–395, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2006, GUS Warszawa 2006, s. 366–373, 110–112,
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2007, GUS Warszawa 2007, s. 399–404, 110–112.
Source: study of the authors’ team based on: Industry Statistics Yearbook 2003, GUS Warszawa 2003,
pp. 311–318, 106–108, Industry Statistics Yearbook 2004, GUS Warszawa 2004, pp. 330–337, 110–112,
Industry Statistics Yearbook 2005, GUS Warszawa 2005, pp. 388–395, Industry Statistics Yearbook
2006, GUS Warszawa 2006, pp. 366–373, 110–112, Industry Statistics Yearbook 2007, GUS Warszawa
2007, pp. 399–404, 110–112.
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Mimo wzrostu inwestowania utrzymuje się znacząca asymetria strukturalna
w ponoszonych nakładach na działalność innowacyjną. Niepokojąco niskie
w sektorze drzewnym są nakłady na działalność badawczo-rozwojową, warunkujące podniesienie poziomu innowacyjności produkcji i tym samym jej
konkurencyjności. Podczas gdy w całym przemyśle oraz w przetwórstwie przemysłowym osiągają poziom około 10% w ogólnych nakładach finansowych,
w przemysłach sektora drzewnego są znacząco niższe i na przykład w 2006 roku
osiągały: w przemyśle celulozowo-papierniczym 0,5%, drzewnym 1,1%, meblarskim 2,4%.
Niskie, niższe niż w całym przemyśle są również w przemysłach przerobu
drewna nakłady finansowe na szkolenie personelu związane z działalnością
innowacyjną, a także na marketing nowych i zmodernizowanych wyrobów (dotyczy to zwłaszcza podmiotów przemysłu celulozowo-papierniczego). Sytuacja
ta spowodowana jest w dużym stopniu trudnościami w dopływie zewnętrznych
środków na finansowanie działalności inwestycyjnej (zarówno krajowych, jak
i zagranicznych), głównie w postaci kredytów. Przyczyny niskiego poziomu
kredytów i ich wykorzystania wynikają m.in. z obwarowania kredytów nadmierną liczbą klauzul ubezpieczających, długotrwałych i złożonych procedur ich
przyznawania i uruchamiania, wysokiej ceny kredytu, a także sytuacji finansowej potencjalnych kredytobiorców.
Uzupełniającym źródłem finansowania jest kapitał zagraniczny docierający
do Polski w postaci bezpośrednich inwestycji. W sektorze drzewnym wyniosły
one dotychczas (2006 rok) ponad 5 mld USD, co stanowi 5% skumulowanej
wartości inwestycji zagranicznych w okresie ostatnich dziesięciu lat.
Ważnym atutem w warunkach konkurencji rynkowej jest posiadanie
certyfikatu systemu jakości, potwierdzającego funkcjonowanie w danej firmie
międzynarodowego standardu zarządzania, zapewniającego wysoką i powtarzalną jakość produktów i usług oraz realizowanie zasad zarządzania środowiskowego. Odbiorcy produktów i usług mają pewność, że są one zgodne z przyjętymi w Polsce normami serii ISO 9000 i ISO 14000. Trudno jest jednak ocenić
na ile proces uzyskiwania certyfikatów jest zaawansowany w sektorze drzewnym w porównaniu z innymi sektorami wytwórczymi. Jak dotąd (stan na
czerwiec 2007), certyfikaty zgodności z normami ISO uzyskało 295 producentów sektora drzewnego, w tym 35% to producenci mebli. Mocnym narzędziem
marketingowym dla producentów branży drzewnej jest także posiadanie certyfikatu kontroli pochodzenia produktu (Chain of Custody Certificate), który
potwierdza, że surowiec użyty do produkcji wyrobu finalnego z drewna był
pozyskany zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej i oznakowany symbolem w systemie FSC (Forest Stewardship Council). Do końca lipca 2007 roku
ten rodzaj certyfikatu uzyskało 285 firm, w tym 37% stanowią producenci
tarcicy. Należy zauważyć, że mimo iż działania związane z certyfikacją systemów jakości są trudne, kosztowne i wiążą się z uciążliwymi formalnościami,
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przedsiębiorstwa sektora drzewnego coraz liczniej decydują się na jej przeprowadzenie, uznając posiadanie certyfikatu za ważny element gry konkurencyjnej
i wysoką rangę w przewidywanych korzyściach.
Odzwierciedleniem możliwości rozwojowych firmy i bycia konkurencyjnym
jest także stopień zużycia posiadanego majątku trwałego. Wskaźnik ten
w sektorze drzewnym w latach 2002–2006 był niższy od wskaźnika w przemyśle i w przetwórstwie przemysłowym (tabela 6). Niższy był też stopień zużycia
maszyn i urządzeń.
Tabela 6. Zużycie środków trwałych w sektorze drzewnym na tle przemysłu ogółem
oraz przetwórstwa przemysłowego w latach 2002–2006
Table 6. Wear of fixed assets in the wood sector compared to industry in total and industrial processing in the period 2002–2006
Wyszczególnienie1
Detailed list

1

Przemysł

Stopień zużycia środków trwałych %

Stopień zużycia maszyn i urządzeń %

Degree of fixed assets’ wear%

Degree of equipment wear%

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

53,8

50,8

50,5

49,6

50,2

63,3

60,7

60,4

60,0

60,7

50,3

47,7

48,0

46,9

47,6

59,1

56,5

56,9

56,4

57,2

41,2

44,5

44,1

44,6

46,9

46,4

50,3

49,3

51,3

54,2

53,0

53,5

54,3

50,9

52,5

60,6

61,5

61,8

58,3

60,0

38,5

38,3

40,2

41,2

40,3

52,1

53,5

54,9

55,4

54,0

Industry

Przetwórstwo
przemysłowe
Manufacturing

Produkcja drewna
i wyrobów […]
Manufacture of
wood and products
[…]

Produkcja masy
włóknistej, papieru
oraz wyrobów
z papieru
Manufacture of
pulp, paper and
paper products

Produkcja mebli
Manufacture of
furniture
1
1

Podmioty, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.
Business entities employing over 49 people.

Źródło: Rocznik Statystyczny Przemysłu 2003, GUS, Warszawa 2003, s. 297–300, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2004, GUS Warszawa 2004, s. 315–318, Rocznik Statystyczny Przemysłu
2005, GUS Warszawa 2005, s. 373–375, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2006, GUS Warszawa
2006, s. 351–353, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2007, GUS Warszawa 2007, s. 387–389.
Source: Industry Statistics Yearbook 2003, GUS, Warszawa 2003, pp. 297–300, Industry Statistics
Yearbook 2004, GUS Warszawa 2004, pp. 315–318, Industry Statistics Yearbook 2005, GUS Warszawa
2005, pp. 373–375, Industry Statistics Yearbook 2006, GUS Warszawa 2006, pp. 351–353, Industry
Statistics Yearbook 2007, GUS Warszawa 2007, pp. 387–389.
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Porównanie stopnia zużycia majątku trwałego w pewnym przedziale
czasowym daje możliwość oszacowania skali dokonanych inwestycji. Wzrost
wskaźnika zużycia maszyn i urządzeń w analizowanym okresie w przemyśle
drzewnym z 46% do 54%, w przemyśle meblarskim z 52% do 54%, a w przemyśle celulozowo-papierniczym po wzroście w latach 2002–2004 z 61% do
62%, niewielkim spadku w 2005 roku do 58% i ponownym wzroście do 60%
w 2006 roku, świadczy o ograniczeniu działań w zakresie inwestycji odtworzeniowych i modernizacyjnych. Odmiennie przedstawiała się sytuacja w całym
przemyśle (spadek wskaźnika z 63% do 61%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (spadek z 59% do 57%).
Tabela 7. Produktywność pracy1 w sektorze drzewnym na tle przemysłu ogółem
oraz przetwórstwa przemysłowego w latach 2002–2006
Table 7. Labour productivity1 in the wood sector compared to industry in total and
industrial processing in the period 2002–2006
Wyszczególnienie2

2002

Przemysł

2003

2004

2005

2006

tys. zł na 1 zatrudnionego

Detailed list2

thou. PLN per 1 employee

203,9

231,2

280,5

286,5

316,4

202,9

233,1

288,1

289,0

318,5

161,1

175,9

195,8

203,3

212,8

357,7

403,4

418,4

412,4

427,1

101,1

130,8

174,6

169,8

179,9

Industry

Przetwórstwo przemysłowe
Manufacturing

Produkcja drewna i wyrobów
[…]
Manufacturing of wood and
products […]

Produkcja masy włóknistej,
papieru oraz wyrobów z papieru
Manufacturing of pulp, paper and
paper products

Produkcja mebli
Manufacturing of furniture
1

Mierzona wielkością produkcji sprzedanej (w cenach bieżących) przypadającą na przeciętną
liczbę zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw.
2
Podmioty, w których liczba pracujących przekracza 49 osób.
1

Measured by sold production (in current prices) per an average number of employees in the company
sector.
2
Business entities employing over 49 people.

Źródło: Rocznik Statystyczny Przemysłu 2003, GUS 2003, s. 434,439,447, Rocznik Statystyczny
Przemysłu 2004, GUS Warszawa 2004, s. 458, 463, 471, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2005,
GUS Warszawa 2005, s. 535, 530, 537, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2006, GUS Warszawa
2006, s. 503, 508, 515, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2007, GUS Warszawa 2007, s. 532, 537,
544.
Source: Industry Statistics Yearbook 2003, GUS 2003, pp. 434,439,447, Industry Statistics Yearbook
2004, GUS Warszawa 2004, pp. 458, 463, 471, Industry Statistics Yearbook 2005, GUS Warszawa 2005,
pp. 535, 530, 537, Industry Statistics Yearbook 2006, GUS Warszawa 2006, pp. 503, 508, 515, Industry
Statistics Yearbook 2007, GUS Warszawa 2007, pp. 532, 537, 544.
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Do istotnych determinant zdolności i pozycji konkurencyjnej sektora należy
zaliczyć poziom produktywności pracy. W latach 2002-2006 produktywność
pracy mierzona wartością produkcji sprzedanej przypadającej na 1 zatrudnionego była w poszczególnych przemysłach sektora drzewnego bardzo zróżnicowana
(tabela 7). Najwyższa była w sektorze celulozowo-papierniczym (od 358 tys. zł
na 1 zatrudnionego w 2002 roku do 427 zł w 2006 roku), najniższa – w sektorze
meblarskim (odpowiednio: od 101 zł w 2002 roku do 180 zł w 2006 roku).
W sektorze drzewnym produktywność pracy w relacji do poziomu osiąganego w przemyśle oraz w przetwórstwie przemysłowym w 2006 roku wynosił:
w przypadku przemysłu celulozowo-papierniczego 135%, meblarskiego 57%,
drzewnego 67%. Zróżnicowanie produktywności (wydajności) w poszczególnych przemysłach, a także tych przemysłów w odniesieniu do całego przemysłu
i przetwórstwa przemysłowego, potwierdza istnienie – lub brak – luki rozwojowej i technologicznej. Niski poziom tego wskaźnika, zwłaszcza w przemyśle
meblarskim i drzewnym, informuje, że w wielu przedsiębiorstwach należących
do tych przemysłów konieczne jest podjęcie przede wszystkim działań proinnowacyjnych.
W celu kwantyfikacji pozycji konkurencyjnej sektora można wykorzystać
również miernik, którym jest poziom kosztów. W latach 2002–2006 koszty
w sektorze drzewnym, podobnie jak w całym przemyśle i przetwórstwie przemysłowym, rosły.
W ciągu pięciu lat koszty w przemyśle drzewnym wzrosły o 56%, w meblarskim o 70%, w celulozowo-papierniczym o 45%, podczas gdy w przemyśle
ogółem – o 55%, a w przetwórstwie przemysłowym o 63% (tabela 8). Przemysł
drzewny generował w analizowanym okresie około 2,5% kosztów sektorów
przetwórczych, przemysł meblarski około 4%, a sektor celulozowo-papierniczy
– 2,2–2,6%.
W strukturze kosztów przemysłów sektora drzewnego dominującą pozycję –
podobnie jak we wszystkich rodzajach produkcji przemysłowej – ma zużycie
materiałów i energii – w 2006 roku 62–66% (w przetwórstwie przemysłowym –
64%). Koszty zużycia samej energii w sektorze drzewnym stanowiły 1,6–5,5%,
podczas gdy w przetwórstwie przemysłowym – 2,9%. Spośród przemysłów sektora drzewnego koszty materiałów stanowiły najwyższy odsetek przemyśle
meblarskim (65,8%), przy jednocześnie relatywnie najniższym udziale w kosztach ogółem zużycia energii (1,3%). Ponadto w tym przemyśle, w ciągu pięciu
analizowanych lat, udział kosztów materiałów wzrósł o 8 punktów procentowych. Taki stan wynikał najprawdopodobniej z faktu, że wykorzystywane
są w nim różne rodzaje materiałów, co wiąże się ze zróżnicowanymi,
i w przypadku niektórych materiałów, wysokimi cenami.
Spośród wszystkich przemysłów sektora drzewnego najbardziej energochłonny jest przemysł celulozowo-papierniczy, w którym zużycie energii
w strukturze kosztów stanowiło w 2006 roku 4,9%, tj. o około 30% więcej niż
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w przemyśle drzewnym i ponad 3,5-krotnie więcej niż w przemyśle meblarskim.
Także w relacji do sektorów przetwórczych zużycie energii w tym przemyśle
było wyższe ponad 2-krotnie. Wysoka energochłonność tego przemysłu wynika
z charakteru procesów technologicznych.
Tabela 8. Koszty w sektorze drzewnym na tle przemysłu oraz przetwórstwa przemysłowego w latach 2002–2006
Table 8. Costs in the wood sector compared to industry and industrial processing in the
period 2002–2006
2002
Wyszczególnienie1 mld zł
1
Detailed list

Przemysł

billion
PLN

2003
%

mld zł
billion
PLN

2004
%

2005
%

billion
PLN

mld zł
billion
PLN

2006
%

mld zł
billion
PLN

%

642,8

570,3

542,3

459,7

414,7

mld zł

Industry

Przetwórstwo
przemysłowe

330,7

100,0

372,9

100,0

453,4

100,0

476,3

100,0

540,6

100,0

8,2

2,5

9,2

2,5

11,1

2,4

12,1

2,5

12,8

2,4

8,3

2,5

9,7

2,6

10,7

2,4

11,3

2,4

12,1

2,2

12,2

3,7

15,2

4,1

18,3

4,0

18,6

3,9

20,7

3,8

Manufacturing

Produkcja drewna
i wyrobów […]
Manufacture of
wood and products
[…]

Produkcja masy
włóknistej,
papieru oraz
wyrobów
z papieru
Manufacture of
pulp, paper and
paper products

Produkcja mebli
Manufacture of
furniture
1
1

Podmioty, w których liczba pracujących przekracza 49 osób
Business entities employing over 49 people

Źródło: opracowanie własne zespołu autorskiego na podstawie danych Departamentu Przemysłu
Głównego Urzędu Statystycznego.
Source: own study of the authors’ team based on the data of Company Department of Central Statistical
Office.

Niewątpliwie istotnym czynnikiem, określającym stopień konkurencyjności
sektora są koszty pracy, będące sumą wynagrodzeń brutto i pozapłacowych
wydatków ponoszonych przez pracodawców w celu pozyskania, utrzymania
i doskonalenia zawodowego pracowników. W 2006 roku zarówno w sektorze
drzewnym, jak i w przemyśle oraz przetwórstwie przemysłowym, w porównaniu
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z 2002 rokiem uległy one nieznacznemu obniżeniu. Uwagę zwraca przeciętnie
wyraźnie wyższy udział kosztów pracy w przemyśle meblarskim. Koszty te
stanowiły w 2006 roku prawie 17% kosztów ogółem generowanych przez ten
przemysł. Było to o około 6 punktów procentowych więcej niż w przemyśle
celulozowo-papierniczym, o 2 punkty procentowe więcej niż w przemyśle
drzewnym i o ponad 4 punkty procentowe więcej niż średnio w przetwórstwie
przemysłowym. Świadczy to o większej pracochłonności tego przemysłu
(zwłaszcza produkcja mebli tapicerowanych) oraz o tym, że koszty pracy
odgrywają w nim znaczącą rolę. Natomiast niskie koszty pracy osiągane
w przemyśle celulozowo-papierniczym (niższe niż średnio w przetwórstwie
przemysłowym o ponad 1 punkt procentowy) są odzwierciedleniem specyfiki
procesu produkcyjnego i rozwoju techniczno-technologicznego tego przemysłu,
osiągania wysokiej wydajności pracy i wskazują na jego dobrą pozycję konkurencyjności.
W sektorze drzewnym w latach 2002–2006 nastąpiła poprawa wyników
finansowych. W 2006 roku poszczególne przemysły osiągnęły przychody
z całokształtu działalności w wysokości 55,1 mld zł (w 2002 roku 36,0 mld zł),
a koszty ich uzyskania kształtowały się na poziomie 52,0 mld zł (w 2002 roku
34,4 mld zł). Stanowiło to w przypadku przychodów z działalności 2,1–3,3%
poziomu przetwórstwa przemysłowego, a w przypadku kosztów ich uzyskania
– 2,1–3,4% (tabela 9). Najwyższy poziom w relacji do wskaźników uzyskanych
w przetwórstwie przemysłowym osiągał przemysł meblarski.
Należy stwierdzić, że mimo korzystnych zmian, nadal wiele przedsiębiorstw
sektora drzewnego osiąga niezadowalający poziom zysków, a część z nich
wykazuje straty.
Jednym z najbardziej syntetycznych mierników konkurencyjności jest
rentowność. Określa zwrot osiągany z zaangażowanego kapitału, a także inne
istotne cechy, jak zdolność do samofinansowania rozwoju, czy też zdolność
kredytową, zdolność do prowadzenia konkurencji cenowej w walce o utrzymanie lub wzrost udziału w rynku. Wysoka rentowność umożliwia rozwój
(przedsiębiorstwa, branży, sektora), niska powoduje stagnację, a trwały brak
rentowności prowadzi do upadłości.
Ogólnie, w latach 2002–2006 rentowność w przemysłach sektora drzewnego, podobnie jak w przemyśle ogółem i w przetwórstwie przemysłowym,
ulegała wahaniom (tabela 10).
Pierwsze trzy lata to okres dynamicznego wzrostu, kolejne – spadku i niewielkiego wyrównywania poziomu. Jednocześnie w latach 2002–2004 zarówno
rentowność brutto, jak i netto osiągnięta przez przemysły sektora drzewnego
przewyższała poziom tych wskaźników w całym przemyśle i działalności
produkcyjnej. W latach 2005–2006 taka sytuacja nadal występowała w przypadku przemysłu celulozowo-papierniczego.
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Tabela 9. Przychody z całokształtu działalności oraz koszty ich uzyskania w sektorze drzewnym na tle przetwórstwa przemysłowego w latach 2002–2006
Table 9. Revenues from the whole of operation and their costs in the wood sector compared
to industrial processing in the period 2002–2006

1

Wyszczególnienie
Detailed list1

Przetwórstwo
przemysłowe

Przychody z całokształtu
działalności %

Koszty uzyskania przychodów
z całokształtu %

Revenues from the whole
of operation %

Costs of the revenues from the
whole of operation %

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2,5

2,6

2,5

2,6

2,4

2,5

2,6

2,4

2,6

2,4

2,5

2,6

2,4

2,3

2,1

2,3

2,5

2,3

2,2

2,1

3,3

3,6

3,4

3,4

3,3

3,2

3,5

3,5

3,4

3,4

Manufacturing

Produkcja drewna
i wyrobów […]
Manufacture of wood
and products […]

Produkcja masy
włóknistej, papieru
oraz wyrobów
z papieru
Manufacture of pulp,
paper and paper
products

Produkcja mebli
Manufacture of
furniture
1
1

Podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
Business entities employing over 9 people.

Źródło: opracowanie własne zespołu autorskiego na podstawie Departamentu Przemysłu Głównego Urzędu Statystycznego.
Source: own study of the authors’ team based on the data of Company Department of Central Statistical
Office.

W 2006 roku w stosunku do 2005 roku nastąpiła poprawa koniunktury
w przemyśle drzewnym, który wypracował rentowność brutto na poziomie
5,5%, a netto na poziomie 4,6% oraz w przemyśle celulozowo-papierniczym,
który osiągał wskaźniki w wysokości odpowiednio 7,9% i 6,6%. W przypadku
przemysłu meblarskiego lata 2005–2006 to kolejne lata pogorszenia koniunktury. Przemysł ten wypracował w 2005 roku rentowność brutto w wysokości
5,6%, a netto – 4,8%, w 2006 roku było to odpowiednio: 4,4% i 4,2%.
Z przedstawionych danych wynika, że w sektorze drzewnym najniższą
rentowność osiągają przemysły: drzewny i meblarski, a od 2005 roku poziom
tego wskaźnika odbiega także od poziomu osiąganego w przemyśle ogółem
i przetwórstwie przemysłowym. Można sądzić, że przyczyną takiego stanu jest
fakt, iż są to przemysły o dość zróżnicowanej strukturze branżowej, która
w istotny sposób wpływa na ostatecznie osiągane przez nie wyniki finansowe.
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Tabela 10. Rentowność obrotu brutto i netto w sektorze drzewnym na tle przemysłu oraz przetwórstwa przemysłowego w latach 2002–2006
Table 10. Gross and net turnover profitability in the wood sector compared to industry and
industrial processing in the period 2002–2006
Wyszczególnienie1

2002

Detailed list1

2003

2004

2005

2006

Wskaźniki rentowności brutto – %
Gross profitability indices – %

Przemysł

1,2

4,4

7,2

6,0

6,6

1,4

3,4

7,1

5,6

6,0

2,3

4,3

8,9

5,3

5,5

7,7

7,0

11,2

7,1

7,9

4,1

5,4

6,1

5,6

4,4

Industry

Przetwórstwo przemysłowe
Manufacturing

Produkcja drewna i wyrobów […]
Manufacture of wood and products
[…]

Produkcja masy włóknistej, papieru
oraz wyrobów z papieru
Manufacture of pulp, paper and paper
products

Produkcja mebli
Manufacture of furniture

Wskaźniki rentowności netto – %
Net profitability indices – %

Przemysł

0,3

3,1

5,9

4,8

5,4

0,4

2,3

5,9

4,5

4,9

1,4

3,0

7,6

4,4

4,6

6,3

5,1

9,9

6,0

6,6

2,9

4,1

5,2

4,8

4,2

Industry

Przetwórstwo przemysłowe
Manufacturing

Produkcja drewna i wyrobów […]
Manufacture of wood and products
[…]

Produkcja masy włóknistej, papieru
oraz wyrobów z papieru
Manufacture of pulp, paper and paper
products

Produkcja mebli
Manufacture of furniture
1
1

Podmioty, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.
Business entities employing over 9 people.

Źródło: opracowanie zespołu autorskiego na podstawie danych Departamentu Przemysłu Głównego Urzędu Statystycznego.
Source: study of the authors’ team based on the data of Company Department of Central Statistical
Office.
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Uogólniając należy stwierdzić, że przemysły sektora drzewnego w porównaniu z sektorami przetwórczymi:
− charakteryzują się wyższą i stale rosnącą ekspansją na rynkach zagranicznych,
− przeznaczają relatywnie więcej środków na zakup maszyn i urządzeń,
− posiadają mniej zużyty majątek trwały, w tym maszyny i urządzenia,
− osiągają relatywnie wyższą rentowność brutto i netto (zwłaszcza w latach
2002–2004).
Ponadto, w przemysłach sektora drzewnego, podobnie jak w całym przetwórstwie przemysłowym, rosną koszty, w tym głównie materiałowe, oraz
obniżają się koszty pracy. Należy jednak zauważyć, że mimo wielu korzystnych
zmian zachodzących w pozycji konkurencyjnej sektora drzewnego, przemysły te
nadal przeznaczają niewielkie środki na działalność badawczo-rozwojową, niska
jest ich produktywność pracy, niezadowalający poziom zysków, a także,
w ostatnich latach, zauważalny jest malejący ich udział w rynku krajowym
w porównaniu z innymi dziedzinami wytwórczości.

Pozycja konkurencyjna sektorów opartych na drewnie
na rynku europejskim
W Unii Europejskiej przemysły bezpośrednio przerabiające drewno oraz dalszej
jego obróbki stanowią jedną całość, określaną jako sektor leśno-drzewny (ang.:
forest and forest industries sektor, forest and wood industries sektor,
forest and forest products sektor). Generalnie chodzi o podkreślenie ścisłych
związków i zależności między poszczególnymi ogniwami „łańcucha drzewnego”, tj. pozyskania surowca, jego przerobu i zużycia przez konsumentów
finalnych. Od niedawna stosowane jest też w pracach badawczych pojęcie forestry cluster [Ratajczak 2001]. Takie podejście wynika przede wszystkim ze
wspólnej bazy surowcowej, a także silnych powiązań gospodarczych oraz
konieczności prowadzenia spójnej polityki dla zapewnienia konkurencyjności na
rynkach światowych.
Po przyłączeniu w 1995 roku Austrii oraz dwóch potęg w dziedzinie leśnictwa – Szwecji i Finlandii, sektor przemysłów surowcowo powiązanych z lasami
zyskał rangę największego sektora przemysłowego Unii Europejskiej. Sektor ten
ponownie w 2004 roku powiększył się o zasoby nowoprzyjętych do Wspólnoty
państw, w tym głównie Polski.
W Polsce powierzchnia lasów wynosi ponad 9 mln ha, co odpowiada ponad
5% całkowitej powierzchni leśnej Unii Europejskiej. Najwięcej lasów znajduje
się w Szwecji, Hiszpanii i Finlandii, które łącznie koncentrują ponad 47% lasów
UE. Stosunkowo duże zasoby leśne występują również we Francji (10%),
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Włoszech (6%) oraz Niemczech (6%)3. Globalnie lasy zajmują 27% powierzchni
kontynentów (3,5 mld ha). W porównaniu z olbrzymimi obszarami lasów, które
występują w rejonach borealnym i tropikalnym, zasoby leśne krajów UE, w tym
również Polski, są skromne i stanowią w przypadku UE – 4,8%, a w przypadku
Polski – 0,3%4.
W Polsce na 1 mieszkańca przypada 0,24 ha powierzchni leśnej, co stanowi
blisko 67% poziomu średniej w Unii Europejskiej (UE – 0,36 ha).
W połowie państw europejskich powierzchnia leśna per capita jest mniejsza
od średniej dla całej Unii, natomiast zdecydowanie in plus odbiegają od wartości
średnich kraje skandynawskie oraz Estonia i Łotwa. Dwanaście państw Unii
Europejskiej osiąga wskaźnik zbliżony do średniej unijnej. Do tej grupy zalicza
się również Polska.
Relacja powierzchni lasów i geograficznej powierzchni kraju, określająca lesistość, wynosi w Polsce blisko 30,0% i jest o niecałe 4 punkty procentowe
mniejsza niż w całej Unii Europejskiej. Liderami pod względem wskaźnika
lesistości w grupie państw Unii Europejskiej są Finlandia, Szwecja, Słowenia
i Estonia, natomiast Dania, Wielka Brytania, Irlandia i Malta należą do krajów
o stosunkowo niewielkiej lesistości. Obszar Polski oraz dziewięciu pozostałych
państw UE pokryty jest lasami w stopniu zbliżonym do występującego średnio
w całej Unii. W porównaniu jednak z powierzchnią lasów przypadającą na
1 mieszkańca, w czym Polska odbiegała od średniej dla UE o 33%, w przypadku
lesistości, wskaźnik dla Polski stanowi 89% poziomu średniego wskaźnika dla
Unii.
Polska należy do grupy największych producentów drewna. Pozyskując
30–33 mln m3 drewna rocznie w ostatnich latach, zajmuje pod tym względem
piątą pozycję w europejskim rankingu. Liderami w produkcji drewna w Unii
Europejskiej są kraje skandynawskie (Szwecja, Finlandia) oraz Niemcy. Łącznie
w tej grupie państw rocznie pozyskuje się ponad 175 mln m3 tego surowca
(tabela 11). Warto dodać, że w skali świata, udział pozyskania drewna (2004
rok)5 w Europie wynosi 31% (510 mln m3), a w Ameryce Północnej 38%
(620 mln m3).
Produkcja drewna (grubizny użytkowej) w Polsce w przeliczeniu na
1 mieszkańca wynosząca 0,76 m3, prawie 3-krotnie przewyższa przeciętną
w świecie (0,26 m3), a w porównaniu do najwyższego w świecie wskaźnika,
osiąganego w Ameryce Północnej (1,21 m3) jest to 63%.
Polskie zasoby leśne stanowią znaczącą potencjalną bazę surowcową dla
sektora drzewnego UE i w dziedzinach związanych z leśnictwem staje się konkurencyjnym uczestnikiem europejskiego rynku.
3

Leśnictwo 2006, GUS Warszawa 2006, s. 221; Forestry statistic, Eurostat 2007, s. 21.
Leśnictwo 2006, op. cit., s. 221.
5
Leśnictwo 2006, op. cit., s. 225.
4
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Tabela 11. Pozyskanie drewna w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej w 2004 roku
Table 11. Harvesting of wood in Poland and in chosen EU countries in 2004
Pozyskanie drewna1
mln m3

Kraj
Country

1
1

Pozyskanie drewna1
na 1 mieszkańca – m3
Wood harvesting1
per 1 citizen in – m3

Wood harvesting1
M m3

Szwecja Sweden
Niemcy Germany
Finlandia Finland
Francja France
POLSKA POLAND
Austria Austria
Hiszpania Spain
Republika Czeska

67,3
54,8
53,8
35,0
30,4
16,5
16,3
15,6

91,2
88,9
91,6
92,9
96,4
78,2
87,1
92,3

7,8
0,6
11,8
0,5
0,8
2,6
0,4
1,2

Czech Republic
Łotwa Latvia
Portugalia Portugal
Estonia Estonia

12,8
11,6
10,2

92,2
94,8
79,4

3,7
1,0
5,6

Grubizna
Large wood

Źródło: Leśnictwo 2006, GUS Warszawa 2006, s. 225–226.
Source: Forestry 2006, GUS Warszawa 2006, pp. 225–226.

Pozycję konkurencyjną sektora umacnia fakt, iż w Polsce lasy spełniają
standardy przyjęte w Unii Europejskiej i na świecie. Około 5,4 mln ha lasów
objętych jest certyfikacją. Stanowi to 60% wszystkich lasów w kraju i 11%
powierzchni lasów w Europie certyfikowanych w systemie FSC. Polska pod
względem powierzchni certyfikowanych lasów zajmuje w Europie trzecie
miejsce – po Federacji Rosyjskiej i Szwecji, a piąte w świecie – po Kanadzie,
Szwecji, Rosji i Stanach Zjednoczonych6.
W dobie globalizacji konkurencyjność jest rozpatrywana w kontekście
rynków międzynarodowych. Przejawia się ona w akceptacji wyrobów danego
kraju przez rynki zagraniczne, wyrażającej się rosnącym udziałem tych wyrobów w rynkach międzynarodowych.
Syntetyczną miarą, służącą do oceny międzynarodowej pozycji konkurencyjnej kraju, sektora, branży jest wskaźnik ujawnionej przewagi względnej7
6

Faostat [http://faostat.fao.org/].
Wartości wskaźnika (wyrażone w postaci niemianowanej) zawierają się w przedziale od –x
do 1.Ujemna wartość wskaźnika oznacza, że przewaga konkurencyjna w zakresie analizowanego sektora, branży, czy też wyrobu nie występuje, natomiast im wyższe wartości
dodatnie, tym teoretycznie silniejsza pozycja konkurencyjna na międzynarodowym rynku.
Obliczony według wzoru: (eksport – import)/produkcja krajowa.

7
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(RCA – Revealed Comparative Advantage) informujący o otwarciu gospodarki
w danej dziedzinie.
W 2005 roku dla polskiego przemysłu drzewnego i meblarskiego tak
obliczony wskaźnik uzyskał wartość dodatnią, co świadczy o przewadze komparatywnej na światowym rynku wyrobów tych przemysłów. Ujemny był
natomiast w wypadku mas włóknistych oraz papieru i tektury (tabela 12).
Wartość ujemna wskaźnika oznacza przy tym, że miał miejsce import netto
danej grupy wyrobów. Dla porównania, potentat na unijnym rynku jakim są
Tabela 12. Wskaźnik ujawnionej przewagi względnej dla wybranych wyrobów
drzewnych w Polsce, Niemczech i Unii Europejskiej w 1999 i 2005 roku
Table 12. Indices of revealed relative advantage for chosen wood products in Poland,
Germany and European Union in 1999 and 2005
Wyszczególnienie
Detailed list

Polska

Niemcy

Poland

Germany

1999

2005

UE
EU

1999

2005

1999

2005

Tarcica ogółem Sawnwood in total

0,18

-0,02

-0,23

-0,10

-0,18

Tarcica iglasta Coniferous sawnwood

0,16

-0,01

-0,23

-0,10

-0,11

0,02
0,07

Tarcica liściasta Non-coniferous

0,13

-0,22

-0,22

-0,09

-0,74

-0,37

0,13

-0,00

-0,01

-0,09

-0,03

-0,07

0,24

-0,35

-0,22

-0,46

-0,01

-0,18

*

-0,61

*

-0,19

*

-0,18

0,08

-0,21

-0,14

-0,78

-0,07

-0,31

0,11

-0,16

-2,37

-3,64

-0,70

-0,65

sawnwood

Płyty wiórowe (z OSB) Particleboards
(inc. OSB)

Płyty pilśniowe ogółem Fibreboards in
total

Płyty pilśniowe mokroformowane
(twarde, porowate) Wet-process
fibreboards (hardboards, softboards)

Płyty pilśniowe suchoformowane
(MDF) Dry-process fibreboards (MDF)
Sklejki (z płytami stolarskimi i pustakowymi) Plywood (inc. furniture panels
and BoF)

Okleiny Veneers

*

-0,10

*

-0,13

*

-0,39

0,17

-0,08

-0,14

-0,12

-0,15

-0,03

Masy włókniste Wood pulp

*

-0,43

*

-1,38

*

-0,02

Papier i tektura Paper and cardboard

*

-0,27

*

-0,09

*

-0,13

Meble Furniture

*

-0,65

*

-0,05

*

-0,07

Razem Total

*

-0,32

*

-0,08

*

-0,03

Razem Total

* brak danych
* no data

Źródło: opracowanie własne na podstawie: FAOSTAT (http://apps.fao.org), [A. Szostak, A. Gałecka, E. Ratajczak 2001].
Source: own study based on: FAOSTAT (http://apps.fao.org), [A. Szostak, A. Gałecka, E. Ratajczak
2001].
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Niemcy, wykazywał w 2005 roku dodatnie wartości wskaźnika RCA w przemyśle drzewnym, a ujemne w przemyśle celulozowo-papierniczym i meblarskim. Unia Europejska rozpatrywana jako wspólny rynek, wykazuje przewagę
komparatywną w zakresie wszystkich analizowanych przemysłów sektora
drzewnego.
Osiągnięte w 2005 roku w Polsce wskaźniki RCA dla poszczególnych
wyrobów przemysłów sektora drzewnego informują o ich stosunkowo dobrej
pozycji na unijnym rynku. Najsilniejszą pozycję konkurencyjną mają meble oraz
płyty pilśniowe mokroformowane. Z pozostałych produktów tego sektora
relatywnie dużą rolę odgrywają płyty pilśniowe suchoformowane (MDF),
a następnie sklejki. Na rynku tarcicy, lepszą pozycję wykazuje tarcica iglasta.
Dla porównania, w 1999 roku w Polsce płyty pilśniowe ogółem, płyty
suchoformowane (MDF) oraz sklejki wykazywały słabszą pozycję, natomiast
zdecydowanie lepszą posiadała tarcica, zarówno iglasta, jak i liściasta oraz
płyty wiórowe ( z OSB). Rynek niemiecki w 2005 roku, w porównaniu z rokiem
1999, uzyskał w przypadku wyrobów sektora drzewnego na międzynarodowym
rynku lepszą pozycję konkurencyjną. Dotyczy to zwłaszcza płyt pilśniowych
ogółem oraz płyt pilśniowych suchoformowanych (MDF). Poza tym względna
przewaga komparatywna ujawniła się w zakresie wyrobów tartacznych. Najsłabszą pozycję konkurencyjną charakteryzowały się w 2005 roku sklejki oraz masy
włókniste. Na wspólnym unijnym rynku w 1999 roku spośród wyrobów przemysłu drzewnego przewaga komparatywna występowała tylko w zakresie płyt
suchoformowanych (MDF). W 2005 roku wskaźniki RCA dla większości
wyrobów tego przemysłu oscylowały na granicy ujawnienia analizowanej przewagi.
Uogólniając należy stwierdzić, że pozycja wyrobów polskiego sektora
drzewnego na europejskim rynku jest relatywnie wysoka. Wskaźniki ujawnionej
przewagi komparatywnej (RCA) określane dla poszczególnych wyrobów
drzewnych tych przemysłów wskazują, że najwyższą pozycję konkurencyjną
mają meble. Jest ona znacząco wyższa zarówno od osiąganej średnio przez
państwa Unii Europejskiej, jak i przez Niemcy.
Za miarę stopnia konkurencyjności eksportu i pozycji konkurencyjnej
danego kraju można też uznać strukturę eksportu według nakładów czynników
wytwórczych. Szczególnie ważny jest udział w handlu wyrobów o wysokim
stopniu przetworzenia (dużej wartości dodanej). Dzięki eksportowi takich
wyrobów osiąga się bowiem największe korzyści na rynkach światowych, uzyskując tzw. rentę nowości [Wołodkiewicz-Donimirski 1998]. Spośród wyrobów
wytwarzanych w sektorach opartych na drewnie, wyrobami o najwyższym
stopniu przetworzenia są meble (oraz niektóre wyroby papiernicze).
Polska, będąc szóstym co do wielkości producentem mebli w Europie,
zajmuje trzecie miejsce w UE i czwarte w świecie pod względem eksportu.
Udział eksportu polskich mebli w eksporcie światowym w 2005 roku wynosił
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6% i był zbliżony do udziału Włoch (11%) i Niemiec (8%). Dla porównania,
udział największego światowego eksportera mebli, tj. Chin wynosił 17%. Meble
stanowią 50% wartości polskiego eksportu wyrobów drzewnych.
Przemysły sektora drzewnego, choć należą podobnie jak w Unii Europejskiej, do przemysłów o znacznym potencjale, niestety charakteryzują się niską
wydajnością pracy. W porównaniu z Unią Europejską przeciętna wydajność
pracy tych przemysłów (mierzona wielkością produkcji na 1 zatrudnionego)
kształtuje się na poziomie około 30% średniej osiąganej w Unii, przy czym
nieco lepsza sytuacja występuje w przemyśle celulozowo-papierniczym (blisko
40% poziomu UE). Najgorsza sytuacja występuje w przemyśle tartacznym (20%
poziomu UE). Relatywnie niska produktywność pracy cechuje również dominujący w Polsce przemysł meblarski, w którym wskaźnik wartości produkcji
przypadającej na jednego zatrudnionego jest o około 10% niższy od najniższego
wskaźnika osiągniętego w UE. Nawet biorąc pod uwagę różnice w sile nabywczej polskiej waluty oraz w strukturze asortymentowej produkcji, stan ten jest
wysoce niezadowalający.
Jak dotąd, na rynku międzynarodowym przewaga konkurencyjna przemysłów sektora drzewnego ma charakter kosztowo-cenowy, a nie jakościowy, czy
innowacyjny. Konkurencyjnym atutem polskiego przemysłu jest od wielu lat
stosunkowo niski poziom realnych kosztów pracy. Średnie koszty pracy
w przemyśle w Unii Europejskiej w 2004 roku wynosiły ponad 22 €/1 godzinę8.
W przemyśle drzewnym i meblarskim w Austrii, Finlandii, Francji i Niemczech
koszty pracy były zbliżone do średniego unijnego poziomu w przemyśle ogółem
i wynosiły około 21 €/1 godzinę (tabela 13). Z kolei w Szwecji były wyższe
i wynosiły około 25 €/1 godzinę, we Włoszech natomiast zdecydowanie niższe –
około 15 €/1 godzinę. W przemyśle celulozowo-papierniczym koszty pracy były
wyższe, zwłaszcza w Austrii (za 1 godzinę odpowiednio: 32,07 €), Finlandii
(34,14 €) oraz Szwecji (30,63 €).
W Polsce w 2004 roku średnie koszty pracy za 1 godzinę osiągały9:
– w przemyśle ogółem
– 4,65 €,
– w przemyśle drzewnym
– 2,98 €,
– w przemyśle celulozowo-papierniczym – 4,55 €,
– w przemyśle meblarskim
– 3,09 €.
Dla porównania, w Republice Czeskiej koszty pracy w sektorze drzewnym
były na tle krajów „starej” Unii również niskie, jednakże w porównaniu
z poziomem w Polsce były nieco wyższe i na przykład w przemyśle drzewnym
wynosiły 4,84 €/1 godzinę.

8

Dane Międzynarodowego Urzędu Pracy (International Labour Office – LABORSTA)
[www.laborsta.ilo.org].
9
Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2004 roku, GUS Warszawa 2005, s. 133–135.
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Tabela 13. Koszty pracy w sektorze drzewnym w Polsce i wybranych krajach Unii
Europejskiej w 2004 roku
Table 13. Labour costs in the wood sector in Poland and chosen countries of the European
Union in 2004
Koszty pracy (€/1 godzinę)
Labour costs (€/1 hour)

Wyszczególnienie
Detailed list

Przemysł drzewny
Wood industry

Austria Austria
Finlandia Finland
Francja France
Niemcy Germany
Szwecja Sweden
Włochy Italy
Republika Czeska
Czech Republic
Polska Poland

Przemysł
celulozowo-papierniczy
Pulp and paper industry

Przemysł meblarski
Furniture industry

21,06
21,32
21,50
20,97
25,61
13,96
4,84

32,07
34,14
29,90
27,13
30,63
20,08
6,58

20,65
19,57
23,08
22,94
24,99
15,13
5,21

2,98

4,55

3,09

Źródło: dane Międzynarodowego Urzędu Pracy (International Labour Office – LABORSTA)
[www.laborsta.ilo.org]; Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2004 roku, GUS Warszawa
2005, s. 133–135.
Source: data of the International Labour Office – LABORSTA [www.laborsta.ilo.org]; Labour costs in
the national economy in 2004, GUS Warszawa 2005, pp. 133–135.

W europejskim i światowym sektorze drzewnym, w dążeniu do zwiększenia
konkurencyjności w technologiach wytwarzania materiałów i wyrobów drzewnych zmierza się głównie w kierunku modyfikacji metod wytwarzania poprzez
mechanizację i automatyzację prac oraz stosowanie środków pomocniczych
(np. chemicznych) nowej generacji. Istotnym kierunkiem w działaniach związanych z rozwojem sektora jest również oszczędność materiałowa i oszczędność
energii, preferowanie technologii bezodpadowych lub minimalizujących odpady
oraz technologii pozwalających na powtórne wykorzystanie zużytych wyrobów.
Również wśród polskich producentów sektora drzewnego świadomość bycia
konkurencyjnym na rynku wzrasta. Dla osiągnięcia lepszej pozycji konkurencyjności w ostatnich dwóch dekadach w tym sektorze dokonano wielu zmian
w zakresie podnoszenia produkcyjności, wydajności procesów technologicznych, poprawy jakości wyrobów drzewnych.
O ile na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych lukę technologiczną w poszczególnych przemysłach sektora drzewnego oceniano na 10–15
lat, to obecnie w przypadku produkcji wielu wyrobów można mówić o jej
znacznym zmniejszeniu lub wyeliminowaniu. Do ważniejszych technologii
wdrożonych w tym okresie, i to głównie dzięki inwestycjom zagranicznym,
należy zaliczyć: produkcję płyt klejonych z drewna litego (pierwsze wdrożenie
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w świecie – w 1985 roku, w Polsce – w 1991 roku), produkcję płyt wiórowych
o wiórach zorientowanych – OSB (świat – 1978 rok, Polska – 1996 rok), produkcję płyt laminowanych typu postforming (świat – 1986 rok, polska – 1992
rok), produkcję płyt pilśniowych średniej gęstości – MDF (świat – 1974 rok,
Polska – 1994 rok), materiałooszczędną produkcję sklejek na łuszczarkach
bezwrzecionowych (odpowiednio lata 1988 i 1994), wytwarzanie masy termomechanicznej (odpowiednio lata 1980 i 1993) [Ratajczak 2001].
Generalnie, głównym źródłem przewagi komparatywnej polskich przemysłów sektora drzewnego w skali globalnej są niskie koszty pracy, a także
relatywnie duże zasoby i dostępność surowca drzewnego. Należy jednak zdawać
sobie sprawę ze stopniowego zmniejszania się kosztowej przewagi konkurencyjnej polskich producentów wyrobów drzewnych i pojawiania się na globalnym
rynku konkurentów z krajów „tanich” (Rumunia, Litwa, Słowacja) i „bardzo
tanich” (Chiny, Indie).

Podsumowanie i wnioski
W wyniku badań określona została pozycja konkurencyjna przemysłów sektora
drzewnego na rynku krajowym i europejskim.
Na rynku krajowym pozycja konkurencyjna sektora drzewnego jest silna.
W porównaniu z innymi przemysłami przetwórczymi przemysły tego sektora
charakteryzują się zwłaszcza wysoką i stale rosnącą dynamiką eksportu oraz
lepszymi niż przeciętnie wynikami finansowo-ekonomicznymi. Relatywnie niski
jest jednak poziom innowacyjności niektórych branż drzewnych (co częściowo
wynika ze specyfiki procesów technologicznych), małe nakłady na działalność
badawczo-rozwojową, niższa produktywność pracy, niezadowalający poziom
zysków.
Polski sektor drzewny zajmuje bardzo dobrą pozycję konkurencyjną w Unii
Europejskiej. Najwyższą pozycję konkurencyjną spośród wyrobów tego sektora
zajmują meble. Na rynki Wspólnoty trafia blisko 80% eksportu polskich
materiałów i wyrobów drzewnych, przy czym w wypadku mebli jest to ponad
85%. Polskie przemysły sektora drzewnego, choć należą podobnie jak w Unii
Europejskiej, do przemysłów o znacznym potencjalne, niestety charakteryzują
się ciągle niską wydajnością pracy.
Na tle świata pozycja konkurencyjna polskich przemysłów sektora drzewnego jest relatywnie silna z racji posiadanych zasobów leśnych, a także znaczenia
w światowej produkcji i w wymianie handlowej wyrobów drzewnych, a zwłaszcza mebli i płyt drewnopochodnych. Polskie płyty pilśniowe mokroformowane
porowate zajmują drugą pozycję w światowym eksporcie, a meble – czwartą.
O potencjale globalizacyjnym sektora drzewnego świadczą: istniejące silne
międzynarodowe powiązania kapitałowe, duże znaczenie handlu międzynaro-
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dowego (zwłaszcza eksportu), globalizacja rynków i strategii, upodabnianie się
stylów życia i modeli konsumpcji. Przemysły o największym potencjale globalizacyjnym to: przemysł płyt drewnopochodnych i meblarski.
Z badań wynika, że głównym źródłem przewagi komparatywnej polskiego
sektora drzewnego są niskie koszty pracy, a także duże zasoby i dostępność
surowca drzewnego. Jednakże w dobie ekspansji Chin na rynku globalnym,
a także rosnącego znaczenia takich krajów jak Indie, Brazylia, Indonezja,
Malezja, Rosja, czy europejskich konkurentów jak Rumunia, Litwa, Słowacja –
kosztowa przewaga konkurencyjności polskich producentów w najbliższym
czasie może stopniowo tracić na znaczeniu.
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COMPETITIVE POSITION OF THE POLISH WOOD SECTOR
IN THE LIGHT OF STATISTICAL DATA

Summary
The article presents results of research allowing for comprehensive analysis of the
competitive position of the wood sector industries in domestic and European market.
Research included such industries as: wood, pulp and paper, and furniture. The analysis of
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the competitive position of the wood sector was done based on statistical data. The research
was retrospective and covered the period of 2002–2006.
The competitive position of the wood sector industries is strong in domestic market.
Compared to other processing industries the wood sector is characterized by high and constantly growing dynamics of exports and financial and economic results which are better the
average. Wood materials and products amount to 11% of Polish exports. The main product
group in Polish trade is furniture – almost 90% of its domestic production is exported. However the level of innovation in some wood industries is still relatively low, outlays on R&D
are small and productivity is lower. In terms of financial outlays intended for innovation, out
of 21 types of business operations, the producers of the wood sector found themselves in the
following positions: furniture industry – 9, wood industry – 11, pulp and paper industry – 13.
The outlays for R&D are alarmingly low and they determine raising of the innovation level of
production thus its competitiveness. In the wood sector industries expenditure for R&D in
relation to expenditure on innovation in total amounts only to: 0.5% in pulp and paper
industry, 1.1% in wood industry and 2.4% in furniture industry, while in the whole industry
and industrial processing it amounts to around 10%. The level of labour productivity in
relation to an average level reached in processing industries is 57% for furniture industry and
67% for wood industry. Only in the case of pulp and paper industry labour productivity is
higher by 35%. A low level of this index, especially in wood and furniture industries,
indicates that it is necessary to take up pro-innovation actions in many companies operating
in these industries.
Polish wood sector has a very good competitive position in the European Union and the
best position within it has the furniture industry. Almost 80% of the value of exports of
Polish wood materials and products goes to EU markets, while in the case of furniture it is
85%. Poland is at sixth position among European furniture producers and is the third
furniture exported in the Community. Compared to the European Union Polish sector is characterized by low labour productivity. In the case of wood and furniture industries it is 30% of
the productivity reached in the EU and for the pulp and paper industry it is 40%. Costs of
labour are low in the Polish wood sector. In the wood industry they amount to 14% of an
average level reached in this industry in Austria, Finland, France or Germany, while in the
case of furniture industry it is 15%, and in pulp and paper industry – 22%.
The competitive position of the Polish wood sector in the world is also relatively good. It
stems mostly from the forest resources we have at our disposal and the position in world
production of and trade in wood products, especially furniture and wood-based panels. Polish
wet-process softboards are in second place in world exports and furniture in fourth. In foreign
markets Poland competes with many countries, including the leader of the global wood
market – the United States, which is the biggest producer of most wood products.
Keywords: competitiveness, competitive position, wood sector, index method
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DONIESIENIA – REPORTS
Iveta PAULOVÁ

APPLICATION OF SOCIAL RESPONSIBILITY
IN THE WOOD PROCESSING BUSINESSES
The paper describes the basic principles of the Corporate Social Responsibility
(CSR) and the significance of its application in the wood processing businesses.
Keywords: wood processing businesses, business ethics, Corporate Social
Responsibility (CSR)1

Introduction
Due to the world globalisation, when the boundaries in the industrial world tend
to fade away more and more often, a gradual confrontation must necessarily
occur as well, not just in the area of professions and languages but also in the
cultural, religious and ethnic area with the goal of economical and social development of particular country. The role of corporations in the society has significantly changed in recent years. In order for a corporation to be successful in the
long term or even permanently in today’s global world it must meet new expectations of its surroundings. One of these expectations is, without any doubt, its
responsible behaviour towards the society in which it operates.
The corporate social responsibility involves all activities that go far beyond
the maximum legitimate requirements, as well as activities adopted by the corporations when seeking for understanding and meeting expectations of all interested parties in the society.
CSR begins to find application in all types of corporations. Considering the
large emphasis on quality of the surroundings and of the society being placed in
the application, CSR implementation in the wood processing businesses is the
Iveta PAULOVÁ, Slovak University of Technology, Bratislava, Slovakia
e-mail: iveta.paulova@stuba.sk
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right direction when enhancing a company’s competitiveness and its acceptance
by its surroundings.
Wood processing businesses perform their activities with regard to the safety
and health of their employees and with emphasis on the environmental effect on
the society.
The attributes indicated are a significant and dominant element of the CSR
application.
For this reason, it is opportunely to ask also the following question: To what
extent and with what benefit is it possible to apply the CSR requirements in the
wood processing industry? I will try to answer this question in my paper.

Fundamentals of the Corporate Social Responsibility
The Corporate Social Responsibility (CSR) is meant as an initiative based on
freewill and having no precise limits. The European Union Green Paper (2001)
defines corporate social responsibility as a voluntary integration of social and
environmental concerns into everyday operations of businesses and as interactions with the corporate stakeholders.
Businesses with their activities and operations affect not only interests of
stakeholders (owners, shareholders, employees, suppliers, customers, etc.) but
they also directly or indirectly affect the quality and living standards of all
inhabitants of the areas where they operate.
Although the most significant scope and principle of CSR is to meet all
interested parties’ needs, it is not possible to ignore the fact that it is always
important to start with oneself, inside one’s own business, with own employees,
suppliers, customers and, last but not least, with one’s own clients.
Therefore, CSR is not only a way towards a moral development but also
towards an economic development of the business as well as towards a profit
increase, production expansion, modernisation of machinery and technical
equipment, improvement of production technologies, research and development
of new products, cost reduction and, above all, towards achieving higher
satisfaction of all interested parties through loyal, qualified and motivated staff,
but also it is a way towards the increase in credibility of all interested parties.
CSR does not include just individual activities or occasional gestures and
neither is it a marketing-driven initiative or an initiative presented as a part of
public relations. It involves an entire complex of policies, practices and programmes that are integrated at all decision levels of the corporation and into all
their commercial activities.
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CSR can be regarded from the following perspectives:
Customer – confidence in the quality of the product,
Employee – confidence about good care given by the corporation (emphasis is
placed on occupational health and safety),
Public – confidence that the corporation is concerned about its good future
(protection of human rights, environmental care, development of regions).
CSR consists of three basic pillars (areas) often referred to as 3P:
− Profit (economic pillar),
− People (social pillar),
− Planet (environmental pillar).

Application of CSR in the wood processing industry
Opportunities and benefits of CSR application in the wood processing industry
can be regarded on the basis of the three pillars (areas) described in tab. 1.
Economic pillar – includes mostly activities comprised by the quality
management requirements and also by ISO 9001:2000 standard requirements.
Supplier and customer relationships, customer relationships and quality assurance of products and services are concerned. A new approach from the point of
view of CSR is rejection of corruption, observance of ethical code, intellectual
property protection and principles of corporate volunteer management. Concerned activities are these that involve changes in attitudes and approach of
leaders and subsequently, following the example of the leaders, those of other
employees and interested parties. This results in a new corporate culture with
respect for the whole society including its surroundings, the region, and the state.
Thus it is necessary, in application of this pillar in the wood processing
businesses, to focus on the leaders themselves and on their attitudes towards all
activities.
Environmental pillar – the wood processing industry is oriented towards
activities whose outputs have the minimum possible environmental effects on
the society. Environmentally friendly production is fully respected and preservation of natural resources is a priority in the wood processing; investments are
made into environmentally friendly technologies, and recycling is being adopted
when creating the products' life cycle as well as after their use. Among others,
legislative requirements as well as environment and ecology law, which define
strict criteria, are fully observed during production.
Social pillar – this pillar focuses on employees and on the relationship with
the external environment (the corporation’s behaviour towards its surroundings).
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Table 1. Three basic CSR pillars and their principles [Petřiková 2007]
Tabela 1 Trzy podstawowe filary CSR i ich zasady [Petřiková 2007]
CSR economic pillar

CSR social pillar

Environmental pillar

Ekonomiczny filar CSR

Społeczny filar CSR

Środowiskowy filar CSR

Principles of corporate
Corporate philanthropy and
Ecological production,
volunteer management, ethical corporate volunteering
products and services
Filantropia firmy i jej działania Ekologiczna produkcja,
code
Zasady społecznego
zarządzania firmą, kodeks
etyczny

społeczne

produkty i usługi

Rejection of corruption

Employee policy, health and
safety of employees,
education, retraining

Preservation of natural
resources

„Nie” dla korupcji

Ochrona zasobów naturalnych

Polityka względem
pracowników, BHP, edukacja,
ponowne szkolenia

Intellectual property
protection

Equality between men and
women

Ochrona własności
intelektualnej

Równość płci

Supplier and customer
relations

Rejection of child labour

Investments into
environmentally friendly
technologies
Inwestycje w technologie
przyjazne środowisku

„Nie” dla pracy dzieci

Relacje dostawca-konsument

Environmentally friendly
corporate culture (recycling,
energy saving etc.)
Ekologiczna kultura firmy
(recykling, oszczędność energii
itd.)

Customer relationship

Human rights

Relacje z klientem

Prawa człowieka

Quality and safety of products
and services

Employment of minority and
endangered groups of
population

Jakość i bezpieczeństwo
produktów i usług

Zatrudnianie pracowników
z mniejszości społecznych
i grup zagrożonych

Benefits from application of the social responsibility principles
By supporting the basic CSR principles a new level of relations between the
business sphere, state authorities, organisations and non-governmental organisations as the citizens’ representatives is reached.
It is typical for CSR that corporations are voluntarily trying to behave better
towards people and towards their surroundings. Corporations do not maximise
their profit at all costs but rather choose the way of optimisation.
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Inclusion of CSR as a strategic investment into the basic business strategy
and into the management principles can have a positive effect on the corporation, the environment and also on the community where the corporation operates
and, at the same time, improve its image and economic results. This method
does not focus only on current profit generation and on the present position of
a particular corporation but also on building up the corporation’s position in the
future.
Benefits from application of CSR principles in wood processing businesses:
− Strengthened credibility,
− Long-term sustainability of the corporation’s development,
− Increased loyalty and productivity of employees,
− Build-up of reputation leading to a strong position in the market,
− Differentiation from the competition (competitive advantage),
− Opportunity for innovations,
− Reduction of risk management costs,
− Dialogue and building up a relationship of trust with the surroundings and
the resulting mutual understanding,
− Direct financial economies related to ecological practice.
In this context, corporations should be particularly aware of significance of
their own transparency towards their surroundings. They also develop cooperation with schools, which is motivated by the above mentioned effort to acquire
quality staff; in some cases it involves carrying out joint research tasks. To
a certain extent, involvement in favour of environmental protection is regarded
as important.
So far the today’s consumer has been interested mostly in availability of
goods, their parameters, and price. So far they have been very little concerned
about who is the producer of goods, what conditions they are produced in, how
the producer behaves towards social and natural environment. This indicates, in
contrast to developed countries, an insufficient development of the social culture
and social involvement of customers.

Conclusion
Application of CSR principles is an important point of departure for a successful
progress of the corporate competitiveness, for an improvement of the corporate
culture, satisfaction of employees (including establishment of a safe working
environment), creation of social programmes aimed at achieving high quality of
life, development of environmental attitudes for sustainable development and
satisfaction of regions and of the entire society.
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ZASTOSOWANIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
W PRZEMYŚLE DRZEWNYM

Streszczenie

Omówiono zagadnienia z zakresu etyki biznesu, przedstawiono koncepcję CSR – społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility) z wyraźnym ukierunkowaniem na przemysł drzewny.
Słowa kluczowe: przemysł drzewny, etyka biznesu, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR)
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KOMUNIKATY – ANNOUNCEMENTS
Anna GAŁECKA

AKTUALNE BADANIA W DRZEWNICTWIE
Okazją do podsumowania działań w drzewnictwie były uroczyste obchody Jubileuszu 55-lecia działalności ITD, które miały miejsce 5 lutego 2008 roku w Auli
Instytutu Technologii Drewna. W uroczystościach wzięło udział ponad 100 zaproszonych gości, a zasłużonym pracownikom Instytutu wręczono odznaczenia państwowe i odznaki honorowe. Wykład okolicznościowy na temat współpracy nauki
i przemysłu wygłosił prof. dr hab. Henryk Mruk z Akademii Ekonomicznej
w Poznaniu, a Dyrektor ITD – doc. dr Władysław Strykowski zaprezentował
dokonania Instytutu w zakresie badań i usług dla drzewnictwa.1
Słowa kluczowe: jubileusz, badania, drzewnictwo

Instytut Technologii Drewna w Poznaniu jest jedyną w Polsce jednostką naukowo-badawczą zajmującą się w sposób kompleksowy teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowania i tworzenia nowych
kompozytów opartych na drewnie. Realizuje badania zmierzające do wytworzenia nowoczesnych materiałów, udoskonalania technologii produkcji i technik
obróbki, prowadzące do osiągnięcia harmonijnego i zrównoważonego rozwoju
branży drzewnej oraz wysokiej konkurencyjności polskiego sektora drzewnego
na rynku międzynarodowym.
W uroczystościach obchodów 55-lecia ITD wzięło udział ponad 100 zaproszonych gości, wśród których byli: Piotr Florek (Wojewoda Wielkopolski),
Arkadiusz Błochowiak (reprezentujący Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego), Grzegorz
Puścion (reprezentujący Wydział Inwestycji Departamentu Bazy Badawczej
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Zofia Chrempińska (Dyrektor
Departamentu Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu Ministerstwa ŚrodoAnna GAŁECKA, Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska
e-mail: a_galecka@itd.poznan.pl
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wiska), Edward Lenart (Wicedyrektor Departamentu Leśnictwa, Ochrony
Przyrody i Krajobrazu Ministerstwa Środowiska) oraz wielu wybitnych przedstawicieli nauki, dydaktyki oraz instytucji, organizacji i przedsiębiorstw związanych z polskim sektorem leśno-drzewnym.
Podczas uroczystości wręczono zasłużonym pracownikom ITD odznaczenia
państwowe – Srebrne Krzyże Zasługi (dr inż. Wojciech Cichy, mgr inż. Andrzej
Noskowiak, mgr inż. Jan Nowak) i Brązowe Krzyże Zasługi (dr inż. Mariusz
Jóźwiak, mgr inż. Michał Rogoziński), Medale Komisji Edukacji Narodowej
(dr Zofia Krzoska Adamczak, doc. dr Hanna Wróblewska, doc. dr hab. Andrzej
Fojutowski, mgr inż. Andrzej Noskowiak), odznaki honorowe „Za zasługi dla
Województwa Wielkopolskiego” (dr inż. Iwona Frąckowiak, doc. dr hab. Ewa
Ratajczak), odznaki honorowe Naczelnej Organizacji Technicznej (mgr inż.
Anna Tymek, mgr inż. Michał Rogoziński), Złote Odznaki honorowe SITLiD
(mgr inż. Ilona Cabańska, doc. dr hab. Ewa Ratajczak, mgr inż. Hubert Marks,
dr inż. Wojciech Cichy) i Srebrne Odznaki honorowe SITLiD (mgr inż. Aleksandra Szostak, doc. dr Hanna Wróblewska, dr inż. Iwona Frąckowiak, mgr
inż. Witold Jabłoński) oraz Kordelasy Leśnika Polskiego – najwyższe wyróżnienie w leśnictwie przyznane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
(prof. dr hab. Ryszard Babicki, doc. dr hab. Ewa Ratajczak, doc. dr Władysław
Strykowski).
Wykład okolicznościowy zatytułowany „Współpraca z nauką – szansą
rozwoju przedsiębiorstw” wygłosił prof. dr hab. Henryk Mruk z Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu. Przedstawił rolę nauki we współczesnym świecie, jej
współzależność z praktyką oraz uwarunkowania marketingu produktów naukowych, będących istotnym czynnikiem rozwoju, innowacyjności i postępu. Podkreślił znaczenie wielopłaszczyznowości współpracy praktyki z nauką jako
istotnej determinanty budowy przewagi konkurencyjnej na rynku.
Dyrektor Instytutu, doc. dr Władysław Strykowski, zaprezentował osiągnięcia ITD w ostatnich pięciu latach. W roku 2007 po raz pierwszy od dłuższego
czasu miał miejsce wzrost średniorocznego zatrudnienia, poprawie uległa także
struktura kwalifikacji zatrudnionych. W wyniku przeprowadzonej oceny
parametrycznej działalności Instytutu za lata 2003–2006, w sierpniu 2006 roku
ITD uzyskał II kategorię zaszeregowania i znalazł się na pierwszym miejscu
listy rankingowej w tej kategorii dla jednostek zakwalifikowanych w grupie G3
„Technologie materiałowe, chemiczne i inne”. W latach 2002–2007 w Instytucie
poniesiono wydatki inwestycyjne, które umożliwiły w znacznym stopniu
wymianę i uzupełnienie aparatury badawczej i odnowienie pomieszczeń laboratoryjnych. Pieniądze na inwestycje w połowie pochodziły ze środków własnych,
resztę stanowiły środki otrzymane z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, projektów badawczych oraz
działalności statutowej.
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Fot. 1. Marian Pigan, Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Marketingu, Organizacji i Rozwoju wręcza Dyrekcji ITD Kordelasy Leśnika Polskiego (fot.: Janusz
Bekas)
Photo 1. Mr Marian Pigan, Deputy of the General Director of the State Forests National
Forest Holding for Marketing, Organization and Development presents Polish Forester
Bowie Knives to the Management of ITD (photo: Janusz Bekas)

Instytut wykonuje prace naukowo badawcze i badawczo techniczne, analizy,
opinie i inne usługi na zlecenia podmiotów gospodarczych. Znaczna część tych
prac jest realizowana w akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji
(PCA) Laboratorium Badania Drewna, Materiałów Drewnopochodnych,
Opakowań, Mebli i Konstrukcji. Wartość zrealizowanych w laboratorium prac
w latach 2002–2007 wzrosła o 267%. W ostatnich latach zwiększył się także
udział badań wykonywanych na zlecenia podmiotów zagranicznych; w roku
2007 stanowiły one około 23% zleceń realizowanych w Laboratorium. Łącznie
zlecenia od podmiotów gospodarczych realizowane przez Instytut stanowiły
około 40% przychodów ITD z tendencją rosnącą w ostatnich latach. Od 2003
roku działa przy Instytucie akredytowane przez PCA Centrum Certyfikacji
Wyrobów Przemysłu Drzewnego, które do roku 2007 wydało 94 certyfikaty na
zgodność z wymaganiami określonymi w normach europejskich oraz zgodnie
z dyrektywą maszynową. W roku 2004 Instytut uzyskał status Jednostki
Notyfikowanej nr 1583 w zakresie Dyrektywy dotyczącej badań płyt drewnopo-
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chodnych do stosowania w elementach konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych,
a w roku 2005 w zakresie dyrektywy 98/37/WE odnoszącej się do maszynowej
obróbki drewna. W ostatnich pięciu latach zrealizowano w Instytucie 120 projektów, w tym ponad 90 finansowanych ze środków statutowych, 26 projektów
badawczych uzyskanych w drodze konkursu, projekty finansowane ze środków
UE oraz duży projekt szkoleniowy dla przedsiębiorstw przemysłu drzewnego
i meblarskiego. Wyniki badań wdrażano w różnych formach. W latach 2002–
2007 pracownicy Instytutu w coraz szerszym zakresie korzystali z doświadczeń
zagranicznych poprzez udział w licznych sympozjach, konferencjach, kongresach organizowanych przez różne kraje, a w szczególności kraje UE. Podkreślić
należy uczestnictwo w 7 europejskich programach badawczych COST oraz
współpracę w ramach międzynarodowej sieci naukowej InnovaWood. Od roku
2002 wzrosło znaczenie współpracy dwustronnej. W latach 2002–2007 Instytut,
na mocy podpisanych porozumień o współpracy naukowej, sformalizował dotychczasowe kontakty z 6 znaczącymi jednostkami naukowymi w Europie. Od
2005 roku Instytut pełni funkcję koordynatora Polskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego, w której skład wchodzi blisko 50 różnych
podmiotów gospodarczych. Platforma działa jako Krajowa Grupa Wsparcia
w ramach europejskiej Platformy Technologicznej Sektora Leśno-Drzewnego
z siedzibą w Brukseli. Jako aktywny uczestnik rynku drzewnego, Instytut
organizuje liczne konferencje, seminaria i sympozja, zarówno krajowe, jak
i międzynarodowe. Wydaje półrocznik „Drewno. Prace naukowe. Doniesienia.
Komunikaty”, zawierający oryginalne opracowania dotyczące wszystkich
zagadnień związanych z drzewnictwem, autorstwa krajowych i zagranicznych
przedstawicieli nauki i praktyki gospodarczej sektora leśno-drzewnego. W latach
2002–2007 pracownicy Instytutu opublikowali 12 monografii, które były podstawą do ubiegania się o stopnie naukowe, prezentowały efekty projektów
badawczych, bądź inne sfery działalności.
Czego można oczekiwać w najbliższych latach? Instytut będzie kontynuować działalność badawczą w ramach zadań statutowych, będzie ubiegać się
o projekty indywidualne, celowe i zamawiane, a także będzie aktywnym uczestnikiem przedsięwzięć realizowanych w ramach 7. Programu Ramowego Badań,
Rozwoju Technologii i Wdrożeń UE obejmujący lata 2007–2013. ITD nadal
będzie brał udział w rozwiązywaniu istotnych problemów polskiego sektora
drzewnego, np. dotyczących biomasy, likwidacji odpadów szkodliwych, czy
wykorzystania drewna poużytkowego. Planowane jest rozszerzenie zakresu
notyfikacji Instytutu, kontynuacja i rozszerzanie współpracy z krajowymi
i zagranicznymi przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi i organizacjami
branżowymi. Instytut będzie też wykonywał inne, nowe zadania, dzisiaj jeszcze
nieznane. Ich źródłem będą zachodzące w otoczeniu przemiany i potrzeba
angażowania się w te procesy.
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CURRENT RESEARCH IN WOOD SCIENCE AND INDUSTRY

Summary
A celebration of 55th Anniversary of the Wood Technology Institute (ITD), which took place
on 5th February 2008 in ITD, was an occasion to summarize activities which have been taken
up in wood science and industry. Over 100 invited guests participated in the celebration and
deserving employees of the Institute were presented with national decorations and honorary
distinctions. Professor Henryk Mruk, PhD, from Poznan University of Economics gave
a special presentation about cooperation of science and industry and ITD Director – asst.
prof. Władysław Strykowski, PhD – presented the Institute’s achievements in the field of
research conducted and services rendered for the wood industry.
Keywords: jubilee, research, wood science and industry
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Grzegorz KOWALUK

BIURO PolSCA WSPARCIEM DLA POLSKICH
PROJEKTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ
PolSCA – Polish Science Contact Agency – to powstałe w roku 2004 biuro, którego misją jest promowanie, ułatwianie i rozwijanie uczestnictwa całego polskiego
środowiska naukowego w europejskich projektach i inicjatywach, a w szczególności - wzrost udziału Polski w programach ramowych Unii Europejskiej. Swoje
cele PolSCA realizuje m.in. poprzez cykl spotkań tematycznych, na które oprócz
potencjalnych Wnioskodawców Programów Ramowych zapraszani są eksperci
Komisji Europejskiej.
Słowa kluczowe: PolSCA, projekt badawczy, Unia Europejska1

PolSCA – Polish Science Contact Agency – to powstałe w roku 2004 biuro,
którego misją jest promowanie, ułatwianie i rozwijanie uczestnictwa całego
polskiego środowiska naukowego w europejskich projektach i inicjatywach,
a w szczególności – wzrost udziału Polski w programach ramowych Unii Europejskiej. Fundatorem Biura, kierowanego od marca 2005 roku w Brukseli przez
dra Jana Krzysztofa Frąckowiaka jest Polska Akademia Nauk oraz Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Swoje cele Biuro realizuje między innymi
poprzez organizowane pod hasłem „PolSCA Meetings” regularne spotkania, na
które zapraszani są, obok potencjalnych Wnioskodawców projektów UE,
również odpowiedni eksperci, głównie Komisji Europejskiej. Tak też było
w przypadku spotkania, jakie odbyło się dnia 16 października 2007 roku
w Brukseli pod hasłem „Forestry”. Prezentacją pt. „Polish competences and
research potential in Forestry” prof. Piotr Paschalis (SGGW Warszawa) zainicjował dyskusję na temat pozycji polskiego sektora leśno-drzewnego, w tym
również problematyki naukowo-badawczej tej dziedziny, na arenie europejskiej
i światowej. W prezentacji pt. „New approaches of forest research in 7FP
proposed by Forest Faculty in Poznań with other Polish cooperating institutions” pod rozwagę słuchaczy została poddana propozycja projektu badawczego
Grzegorz KOWALUK, Instytut Technologii Drewna, Poznań, Polska
e-mail: g_kowaluk@itd.poznan.pl
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dra Macieja Skorupskiego (AR Poznań), dotycząca aspektów zrównoważonego
rozwoju leśnictwa. Dr Michał Zasada (SGGW Warszawa), obok propozycji
badań w zakresie lesistości, obiegu węgla, produkcji energii oraz rozwoju obszarów wiejskich, przedstawił osiągnięcia, potencjał naukowy oraz spektrum badań
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dr Piotr Mederski
(AR Poznań) w prezentacji, noszącej jednocześnie tytuł propozycji projektu
badawczego w ramach 7. Programu Ramowego UE “A classification system for
the optimisation of sustainable timber use in the European forest and wood
sector in changing climate conditions (codTIMus)” wyjawił jego założenia oraz
zakres badań, w których miałyby uczestniczyć branżowe ośrodki naukowe
z całej Europy. Zaprezentowana przez dra Grzegorza Kowaluka (ITD Poznań)
propozycja projektu badawczego pt. „Alternative lignocellulose raw materials
for particleboard industry” spotkała się z zainteresowaniem, któremu towarzyszyły komentarze potwierdzające słuszność obranego kierunku badań.
Dr Tomasz Oszako, ekspert Komisji Europejskiej w dziedzinie „Agriculture,
Forestry, Fisheries” skomentował wyniki pierwszego konkursu na finansowanie
projektów badawczych o tematyce leśno-drzewnej 7. Programu Ramowego UE.
Przytoczył m.in. kilka liczb, jak choćby „odsetek sukcesu” w aplikowaniu
wniosków o projekty badawcze w odniesieniu do kraju: najwyższym może
pochwalić się Łotwa – na 3 zgłoszone projekty 2 zostały zakwalifikowane do
finansowania (66,7%); Polska w tej sytuacji wygląda nieco gorzej – spośród
27 zgłoszonych projektów tylko czterem zostało przyznane finansowanie
(14,8%). Dr Witold Cieślikiewicz, ekspert Komisji Europejskiej w dziedzinie
„Management of Natural Resources” zaprezentował przykłady tematyki
projektów badawczych zgłoszonych na pierwszy konkurs w dziedzinie
„ENVIRONMENT (including Climate Change)” 7. Programu Ramowego.
Wyraził on również własny pogląd na temat zakresu badawczego zbliżających
się konkursów na projekty badawcze, ze wskazaniem na problematykę leśnodrzewną. Dla potencjalnych przyszłych Wnioskodawców 7. PR pojawiły się
cenne informacje odnośnie do procedury i kryteriów oceny wniosków. Na
spotkaniu pod wyżej wymienionym tytułem „Forestry” nie mogło również
zabraknąć „The Forest-Based Sector Technology Platform (FTP)”. Platformę tę
reprezentował dr Andreas Kleinschmit von Lengefeld. W swoim wystąpieniu
scharakteryzował główne kierunki strategii rozwoju europejskiego sektora leśnodrzewnego, przygotowane w oparciu o „National Research Agendas” poszczególnych Członków FTP. Wśród komentarzy dotyczących powyższego wystąpienia zwrócono również uwagę na fakt ścisłej współpracy ekspertów Komisji
Europejskiej, odpowiedzialnych za projekty badawcze Programów Ramowych,
z branżowymi organizacjami opiniotwórczymi typu FTP. Informacjami Ewy
Gąsowskiej (PolSCA) na temat możliwości sfinansowania przygotowania
wniosku o projekt badawczy w 7. Programie Ramowym ze środków programu
„Granty na granty”, zakończono część prezentacyjną spotkania.

Biuro PolSCA wsparciem dla polskich projektów w Unii Europejskiej
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THE PolSCA OFFICE SUPPORTING THE POLISH PROJECTS
IN EUROPEAN UNION
Summary
The mission of PolSCA – Polish Science Contact Agency – is to promote, facilitate and foster
participation of the entire Polish R&D community in European projects and initiatives, and in
particular – to reinforce the position of Poland in European Union framework programs.
Keywords: PolSCA, research project, European Union
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FULFILLING INDUSTRY’S NEED FOR RESEARCH
– NEW INTERACTIVE DATABASE

One of the deliverables of the recently completed InnovaWood SSA Project, which
was embarked on by 14 partners from 10 different EU member states, is an
interactive database which bridges the existing gap between the industry needs
and research capabilities. As a result, the competitiveness of the European
Forestry-Wood Chain is stimulated. The issue is particularly important for
Poland, where the industry is rather sceptical about collaboration with knowledge
and skill producers.
Keywords: forestry-wood chain, industry needs, research capabilities, bridging
the gap, interactive database1

One of the changes that can lately be observed in the European forestry-wood
sector is closer cooperation between the research provider community and industry. Research providers, that is R&D agencies and universities, are becoming
more active in the market, which increases the demand for their knowledge and
services. This topic is of great significance for the entire sector, as it influences
its integration and competitiveness.
These observations became a driving force for 14 partners from 10 different
EU countries to embark on a project whose purpose was to bridge the gap
between industry needs and research capabilities. The project entitled “InnovaWood SSA – An Innovation Strategy to Integrate Industry Needs and Research
capability in the European Forestry-Wood Chain” was funded under the EU
“Global change and ecosystems” research activity of the Sixth Framework
Programme as a “Specific Support Action”. It lasted from September 2005 to
February 2008 and gathered together a mix of experts and practitioners
Joanna PIKUL-BINIEK, Wood Technology Institute, Poznan, Poland
e-mail: j_pikul@itd.poznan.pl
Ewa RATAJCZAK, Wood Technology Institute, Poznan, Poland
e-mail: e_ratajczak@itd.poznan.pl
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representing research, education & training, and industry. Poland was represented by the Wood Technology Institute.
The project was undertaken mainly out of the desire to forge stronger links
between industry and research as well as to increase international cooperation in
the European forestry-wood chain. It was meant to help find out how research
and industry could work together more effectively, to define what the specific
needs of industry are and to evaluate how R&D agencies can meet those needs.
All these questions were posed in the context of an enlarged European Union.
As a result, the Project was addressed to the European providing community,
public authorities, industrial federations and associations, producers and
end-users, especially SMEs.
In order to meet the aims of the Project, the following tools were developed:
1. Contact databases of :
a. performers in the provider community,
b. industry performers;
2. Surveys in 27 European countries to create:
a. the provider community’s capability database,
b. the industrial community’s needs database;
3. Interactive database analysis to match the needs of industry with the capabilities of research community in the enlarged European forestry-wood
sector. The analysis was made up of three stages:
a. merging of data obtained from capabilities and needs surveys,
b. match analysis “capabilities versus needs”,
c. gap analysis “capabilities versus needs;
4. Integrated strategy for innovation to bridge the gap between needs and
capabilities;
5. Interactive database allowing companies to get into direct contact with
research institutions from all over Europe.
As a result of the recent completion of the SSA Project, European wood
companies and researchers of the field have the possibility to use a new interactive communication tool. The created interactive database allows users worldwide to chose specific problems of wood science and technology and obtain
links to European institutions which are experts in dealing with the chosen topic.
It enables companies to find research providers capable of meeting exact
demand, i.e. solving specific problems, offering particular services, products,
technologies etc. The website is available to the public, free of charge, with no
requirement for login. It allows the user to choose from the following forestrywood topics:
− silviculture,
− harvesting,
− forest protection,

Fulfilling industry’s need for research – new interactive database
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− forest management,
− ecological and social services,
− marketing and economics,
− physical properties of wood,
− mechanical properties of wood,
− chemical aspects of wood,
− processing techniques and technological aspects of wood,
− production aspects of wood,
− durability of wood,
− wood preservation,
− wood modification,
− quality grading of wood,
− product development.
The user can also limit the search to one or more of the EU-27 member
states. Consequently, a list of research institutions possessing knowledge/offering services in the chosen topic will appear on the screen. On choosing
a particular institution, the user will be given detailed, up-to-date information
about the research provider, together with a link to its website.
During the duration of the Project particular dissemination tools were also
used: sending newsletters to relevant companies and institutes, organization of
conferences and workshops, creation of the Project website (www.innovawoodssa.net).
Now that the Project has successfully ended, the following benefits resulting
from it must be emphasized:
− development and reinforcement of the European Research and Training
Network of the Forestry-Wood Sector,
− greater contribution of the Forestry-Wood Chain to sustainability by
increased understanding between the provider and user communities,
− integration of these two communities, allowing for a more efficient
collaboration in projects.
These benefits are especially vital for the wood sector in Poland due to the
fact that cooperation in the field of knowledge transfer between R&D agencies
and companies in most Polish sectors remains in its initial phase. Most Polish
entrepreneurs do not see the need to cooperate with research providers and about
40% of firms are unaware of how to reach research institutions. On the other
hand, research providers would most willingly commercialize their services.
A similar situation exists in the wood sector. In light of the above, Polish
entrepreneurs should be encouraged to collaborate with knowledge and skill
producers from all around Europe. One of the tools supporting this process is the
InnovaWood free-of-charge database.
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Finally, it must be noted that apart from the InnovaWood Project other
initiatives which stimulate the integration of the Polish forestry-wood sector and
which stimulate the activity of research providers can be observed. These
include: the Polish Technology Platform for Forestry and Wood Sector, Virtual
Network “Forests”, Woodism as well as a number of cluster initiatives which are
being undertaken in the sector at present.

DOSTOSOWYWANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO
DO POTRZEB PRZEMYSŁU DRZEWNEGO – NOWA
INTERAKTYWNA BAZA DANYCH

Streszczenie
W lutym 2008 roku zakończył się realizowany przez 14 partnerów z 10 krajów UE projekt
InnovaWood SSA pt.: An Innovation Strategy to Integrate Industry Needs and Research
Capability in the European Forestry-Wood Chain” (Strategia innowacyjna integracji potrzeb
przemysłu i możliwości badawczych w europejskim łańcuchu leśno-drzewnym), którego
celem było opracowanie narzędzia ułatwiającego dostosowanie potencjału badawczego do
potrzeb przemysłu drzewnego w europejskim sektorze leśno-drzewnym. W tym celu
przeprowadzono działania polegające na identyfikacji możliwości instytucji badawczych oraz
diagnozie potrzeb operacyjnych przedsiębiorstw europejskiego przemysłu drzewnego, co
umożliwiło dokonanie analizy istniejących rozbieżności. Dla zmniejszenia rozpoznanej w tej
sferze luki stworzona została interaktywna baza danych, z której bezpłatnie mogą korzystać
firmy drzewne z całego świata. Dzięki bazie uzyskują one informacje na temat potencjału
europejskich ośrodków badawczych, które specjalizują się w określonym obszarze tematycznym z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i meblarstwa. Korzystanie z bazy jest szczególnie
ważne dla zwiększania integracji oraz konkurencyjności europejskiego sektora leśnodrzewnego.
Słowa kluczowe: łańcuch leśno-drzewny, potrzeby przemysłu, potencjał badawczy, interaktywna
baza danych

