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Streszczenie: 

 

Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) to podstawowy gatunek lasotwórczy w Polsce. Obszar 

występowania oraz wielkość pozyskania sprawiają, że gatunek ten jest najczęściej 

wykorzystywany przez zakłady przemysłu drzewnego na terenie Polski. Wzrost  znaczenia 

oraz potencjału  technologicznego przemysłu drzewnego napotyka na bardzo poważną 

barierę, jaką jest ciągły deficyt surowca sosnowego. Niniejsza praca stanowi próbę 

zweryfikowania aspektów pozyskania i manipulacji drewna okrągłego, dostosowania do 

potrzeb rynkowych oraz jego racjonalnego wykorzystania. Zamiarem autora było 

uwzględnienie  wspólnych celów i zadań prac leśnych oraz przerobów przemysłowych 

poprzez określenie wpływu klasyfikacji jakościowo-wymiarowej sosnowego surowca 

drzewnego na wydajność oraz jakość produktów otrzymywanych w procesie przetarcia.  

W pracy postanowiono  określić wpływ wybranych czynników materiałowo – procesowych 

rzutujących na właściwe wykorzystanie surowca drzewnego, a także wskazać kryteria 

przemysłowe, racjonalnego przerobu tartacznego. Realizacja założeń podjętych przez autora 

była prowadzona wieloetapowo i polegała na: 

- wykonaniu badań ankietowych, które miały za zadanie scharakteryzować wymagania 

przemysłu drzewnego, poprzez określenie oczekiwanych warunków klasyfikacji  drewna 

wielkowymiarowego sosnowego, 

- pozyskaniu wyselekcjonowanego sosnowego surowca tartacznego z wybranych części kraju 

(5 lokalizacji) oraz przeanalizowaniu cech jakościowych drewna okrągłego.  Z każdej 

lokalizacji pobrano ok. 50 m
3
. Badania prowadzono na terenie KPPD Szczecinek 

(Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna). Następnie  

dokonano podziału drewna dłużycowego na kłody, które posortowano według parametrów 

jakościowych oraz przeprowadzenie analizy otrzymanych wyników,  

- przetarciu przygotowanych kłód  na materiały tarte obrzynane o wymiarach 45 × 138 × 3500 

mm. Wszystkie elementy poddano klasyfikacji jakościowej przy wykorzystaniu normalizacji 

na tarcicę zarówno polską jak i europejską. 

W wyniku przeprowadzonych analiz i porównań wskazano na elementy systemu klasyfikacji 

drewna okrągłego, które mają odniesienie w doborze jakościowym oraz mogą usprawnić  

proces wyboru i zakupu drewna przez odbiorców przemysłowych. Główną wadą, wpływającą 

na jakość tarcicy sosnowej są sęki, które w zależności od lokalizacji oraz miejsca pozyskania 
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tarcicy wzdłuż dłużycy, stanowią od 83% do 100% wad decydujących o klasie jakościowej 

(wg polskiej normalizacji). Dla podziału według normalizacji europejskiej, procentowy udział 

sęków, jako głównego czynnika określającego jakość tarcicy, wynosi od 71% do 91%. 

Pozostałe wady drewna mają mniej istotny wpływ na jakość tarcicy (np. zakorek czy 

pęknięcia), albo ich identyfikacja przy manipulacji drewna w lesie jest trudna (np. 

przeżywiczenie). Zmienna ilość wad wzdłuż dłużycy, w tym sęków, jest wskazaniem do 

sekcyjnej metody klasyfikacji drewna (podobnie jak ma to miejsce w przypadku drewna 

wielkowymiarowego liściastego). W wyniku prowadzonych badań potwierdzono,  

że niezasadnym jest zamienne stosowanie normalizacji polskiej i europejskiej ze względu na 

duże rozbieżności w zapisach jakościowych obu norm. 
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Summary 

 

Pine (Pinus Sylvestris L.) is a main forest-forming species in Poland. The area of 

distribution and quantity of harvested wood make this species most often processed in Poland. 

Despite the increasing importance and technological potential of woodworking industry,  

it experiences some difficulties such as a continuous deficit of pine raw material. This work  

is an attempt to verify the aspects of  roundwood acquisition, manipulation, rational use and 

adaptation to the market needs. The Author’s intention was to take into account the common 

tasks and objectives of forestry operations and industrial processing by determination of the 

influence of pine wood qualitative and dimensional classification on the efficiency and quality 

of obtained products. The aim of this work was to determine the effect of selected material 

and process factors affecting the proper utilization of wood raw material. Moreover,  

the objective was to indicate the industrial criteria of rational sawmill processing.  

The implementation of the Author’s assumptions was carried out multistage and consisted of:  

- conducting a questionnaire survey characterizing the requirements of woodworking 

industry by determining the expected conditions of large-sized wood classification,   

- obtaining the selected pine raw material from selected parts of the country (5 locations) 

and analysing the quality of roundwood. In order to conduct the analysis 50 m
3
 of the 

material was obtained from each location. The research has been carried out in KPPD 

Szczecinek (Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna). Then 

the large-sized roundwood was divided into the logs which were sorted by the quality 

parameters and the results were analysed,  

- processing the logs to sawn timber with the dimensions of 45 × 138 × 3500 mm. All of the 

elements were classified by their quality in accordance with both Polish and European 

normalization. 

On the basis of conducted comparisons and analysis, the aspects of the wood classification 

system which have reference in qualitative selection were pointed out. Moreover, these points 

can streamline the process of choosing and buying wood by industrial purchasers. Knots are 

the most significant among wood defects affecting the quality of pine timber. Depending on 

their location and the placement of timber along the large-sized roundwood they represent  

83 to 100% of wood defects determining the quality class (according to Polish normalization). 

In European classification the percentage share of knots as a main factor qualifying the 

quality of timber is 71 – 91%. The other wood defects (such as bark pockets and cracks) have 
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less effect on the quality of the timber or their identification during the wood manipulation  

in the forest is very hard (as in the case of resin pockets). The variable number of wood 

defects including knots along the length of large-sized roundwood is the indicator for 

applying a sectional method for wood classification (similarly to large-sized hardwood).  

On the basis of conducted research it was confirmed that it is incorrect to use both Polish and 

European normalization interchangeably because of the major differences between their 

provisions on qualitative aspects.  

 


