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Josef P e r n i c k ý , ekonomický roditel
Dřevařský prňmysl, GŘ Praha

ÚVODNÍ PROJEV

Vážení husté, vážcmí přátelé, soudružky a soudruzi!

Dovolte mi, abych z pověření generálního ředitele

Ing. Zdenka Novotného zahájil jednání III. celostátní kon-

ference o ochraně dřeva v Českých Budějovicích. Všechny

Vás na tomto našem společném jednání vítám a přeji naši

konferenci, aby maximálně splnila své poslání a posílila

a zintenzívnila úsilí nás všech o dosažení lepších výsled-

ků při efektivním způsobu ochrany naší cenné suroviny -

dřeva, která je při racionálním plánovitém hospodaření

prakticky nevyčerpatelná.

Základním posláním tétc konference je výměna zkuše-

ností a informací o dosažených, výsledcích a současném za-

měřeni výzkumu a vývoje v rozhodujících oblastech ochrany

dřeva a to i v souvislosti s ochranou životního prostředí.

ČSSR má rozsáhlé lesní bohatství a usiluje cílevědo-

mě o komplexní efektivní využití dřeva. Proto ochranu dře-

va chápeme jako součást tohoto úsilí a věnujeme řešení té-

to problematiky zvýšenou pozornost v naší výzkumné základ-

ně, ale též při praktické aplikaci ochrany na výrobky ze

dřeva i při používání výrobků z chráněného dřeva.

Pro rozvoj ochrany dřeva mám6 vytvořeny příznivé

předpoklady. Jsou to zejména

- plánovité socialistické hospodářství
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- rozvinutý chemický průmysl, s kterým úace při řešení

a realizaci úkolů ochrany dřeva spolupracujeme. Pro

získání látek k ochraně dřeva využíváme jak tradiční

dehtochemie, tak i petrochemie a v poslední době i vý--

sledků soudobé anorganické chemie

- vzestupný trend aplikace dřeva a dřevěných konstrukcí

v našem dřevařském průmyslu i ve výstavbě jiných odvětví

a v bytové výstavbě.

Usilujeme současně o modernizaci výrobně-technické

základny pro průmyslovou impregnaci dřeva tak, aby odpo-

vídala potřebám rozvoje ochrany dřeva. Jde nám o to, aby-

chom v poměrně krátké době realizovali novodobé poznatky

o progresivních metodách ochrany dřeva a rozšířili je '

v celém národním hospodářství* Přitom musíme přirozeně

respektovat ekonomickou stimulaci v rozvoji ochrany dřeva

a to jak v oblasti zahraničního trhu, tak i v tuzemsku.

V podmínkách rozvoje našeho dřevařského průmyslu i

celého národního hospodářství představuje oblast ochrany

dřeva celospolečensky významnou činnost pozitivně ovlivňu-

jící efektivní využíváni dřeva a rozvoj celé naší ekonomi-

ky.

Na ochranu dřeva se díváme v podmínkách našeho národ-

ního hospodářství tak, že tvoří souvislý řetěz počínaje

lesopěstebními 7.ásahy. vlastní těžbou dřevní suroviny,

hospodařením se surovinou při jejím uskladnění, ochranou

kulatiny a surového dříví na skladech, řádným uskladněním

polotovarů ze dřeva, ochrancu dřeva na skladech účinnými

prostředky, řádnou péčí při sušících procesech, efektiv-

ním využitín dřeva při jeho zpracování, použitím účinných

látek k ochraně zpracovaného dřeva k optimálnímu uchování

jeho fyziť.álné-mechanických vlastností - a konče uplatně-

ním progresivních ekonomických stimulů v oblasti reproduk-

čního procesu.
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Za stejně významnou považujeme však též péči o pří-

rodní prostředí i zdravotnickou péči o zdraví našich pra-

cujících; jde o dominantní společenskou povinnost nás všech,

kteří pracujeme v této oblasti národního hospodářství.

Dovolte, vážení hosté, soudružky a soudruzi, abych

vyslovil přesvědčení, že výsledky jednání naší celostátní

konference o ochraně dřeva budou dalším kladným přínosem

k racionalizaci hospodaření s naším základním surovinovým

zdrojem ve všech oblastech společenské spotřeby.

Přeji Vám všem mnoho zdaru a úspěchu v této společensky

významné činnosti.
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In o. M. K o t1 k a 1 CSc
Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha

VÉDECiiCTECHMCK? POKROK V OCífliAřiÉ DÍEVA

Závěry X.1V. s jesdn KSČ a květnového p l é n a ŮV KSČ

v milujem roce o technickém r o z v o j i a z a j i š t ě n í úkolu

komplexního zpracování dřevní suroviny v ČSSR s t e n d e n c í

výrí'.zsíébo zvýšení výroby pro potřen^ 1 národního hospodář-

s t v í , včetn-ô vývozu, j sou z á k l a d n í směrnic í i pro jeden

z úseků zpracování dřeva, n to pro jeho ochranu v n « j -

rúznějš ím s t u p n i výroby.

Protože není možná v Krátke přednášce obsáhnout

•v' joťinotJ j vých n!j Jay lech, do n i c h ž ochrana dreva ?-asahuje e

celosvetový pokrok vody a t e c h n i k y , uvedu j e n na n ě k o l i k a

p ř í k l a d e c h vývoj t é t o problemat iky u nás s dosaženými vý-

sledky a saznáríum vás se směry, kterýriii výzkum a t e c h n i c -

ký pokrok by se mé 1 u b í r a t .

Problematiku ochrany dřeva v ns jzávažtvějš í o b l a s t i

kons t rukčního m a t e r i á l u můžeme r o z d ě l i t podie výrobních

stupňů n a :

1. průmyslovou impregnaci ve s p e c i a l i z o v a n ý c h impregnačních

závodech.

2. imprcgnari stavebné konstrukčních dílců pro dřevostavby,

3. oedatečnou ochranu zabudovaných konstrukcí.



Průmyslová imprese._c

V o b l a s t i , iri-pí ••

i m p r e g n a č n í c h zá'«<jí.>ř<

ke změnám v posižív^i;.

s t a r ý c h , málo úein^v

nové typy jak vcir .cr

Je to na p ŕ/ .k la l /- ol

p " n í a o h 1 a r f e n •:.• < u ,

Vtolmsnit CB a u ..iŔ-̂  •

e vro (jskéíiiu výv r ' i í ,-, -

r ý TO látkami o

cf- pľítv'ádenó na specializovaných

íí.iši.-j v posledních několika letech

i iKíp.'í-gniôních látkách, Namísto

iři1.^?, SB-56 a ZnClg byly zavedeny

- mých . tak olejovitých prostředků.

-> i.i'cf! iáíek ťsnvor 70 na bázi

.. ̂  <-,£?,-sSiFiých liccficně vyráběný

-iivtý Synpi-í; ;init CDZ * Vzhledem k

:;;'; j rrí'ľe^na f rich prostředků očs-

••• fror.n v impregnaci vodorozpust-

. • ~-!"-;-Í. i isřerievšiíni cio stavebních

VVvvoj no"*'1 !
" 6 na VOf!orrí ;'.pi.i'; ,_.

mjcí ; ou , tcehnolo .- ' i c

j K ÍIV.-1 R i vôť'onii. ?'

r.i.1 .i í v •? y ľ n V n a n "í í:

r. OVŇIrii v íl i. o i i FJ t- .• • ;

i)Ô p ŕ o v y á u j í '/„Íiy-Oí

y..-á .i'i5!'i-ííf,načních xAtek stavíme pfeváž-

••„"< i -: Í. V •• c h s ohledem na jftjich skonO"

.• ; . ' '.„ilkovou efektivnost, i když

.•.••M i1/'! t e rvch aplikačních způsobech

t; i Í1 jovitvmi typy urfitý nedostatek přo-

0:!/.Í;U JO ciřevrs. Jejich klady však znač-

, {•,'<• onomicky jsois výhodné proto, že sa-

motná V4,da je r.f! j jf- îip jf im rozposiš tédleniä -přepravují ss od

výrobce 'ke spotřebitel i v pevné práškové konzistenci, př í-

prava provozních koncentrací a jejich úprava je jednodu-

chá. Technologicky nevyžadují pro impregnační zařízení

zvláštní bezpečností op-itřoní, především v protipožární

be/.peč nos t i , provozní manipulace s ninsi je jednoduchá.

Ze spotřebilň JskeliO hlediska rnají přednost především v tom,

že impregnované dřevo nešpiní, nezapáchá, je méně zdravot-

ně závadné a je v zásadě schopné většiny dalších povrcho-

vých úprav, není zvýšena jeho hořlavost, případně kaloric-

ká výhřevnost, spíše naopak.
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Rozsáhlým chemickým, biologickým a technologickým vý-

zkumem jsme v této oblasti dosáhli řady nových poznatkň

a výsledků. Nejpodstatnější byla realizace impregnačního

prostředku Synpregnit, kde byl využit synergický účinek

některých kompozic. Úsilím pracovníků VCUZ Synthesia Uhří-

něves, pochopením a pomocí JČPZ závodu Soběslav jsme doved-

l i výzkum do roalizarní fáze při splnění všech parametrů

zadání státního úkolu.

Vyvinutý iwprepnarní prostret!nk splňuje všechny po-

třobnó parfuctry svého typu, mó vyšři' toxicitu vůři biolo-

gickým SKiVír.uni o 4 0 % rif ž srovnatelné jiné prostředky a

další příznivé vlastnosti, o nichž hirde zrif1 samos tatně re-

ferováno .

Další vývoj ve vodř rozpustných impregnačních látek

byl prokonztil tov?'m s eb<jm.ichýin průmyslem a měl by směřovat

ke snížení některých rtvkoprofílových komponentů impregnač-

ních prejtieíShu, ke zvý-šoní toxicity vůři škůdcům, snížení

zdravotní zŕivailnosti a možnostech barevného tónování ohrá-

nčnriio flífiva. Koneřným cíJem by moly být látky ziís-možňtijí-

cí bio loi:ic!;é znrhodnocení dřeva houbami a Umy zem bez to-

xických vlastností vůři vyšším organisiiiAm a možnosti into-

xikace životního prostředí.

Ve vodě rozpustné imprrgnařní prostředky umožňují ta-

ké impregnaci sortimentu i při jejich vyšší vlhkosti . Tech-

nologie iiriprojrn.icc při vlhkostech nad RNV je známa v zahra-

ničí a ror^irují! so především ti smrkových sortimentů ve

Švédsku, Švýcarsku a ftSR, FotUs výsledku našeho vý?ki!ir,u do-

sahuje se zvJíšíó pri iropre^naci téžko impresnovalcIného

smrku vyšší impregnační hloubky, což je předpokladem delší

životnosti 'i 'loučasní závažným přínosem pro výrobní závody.

Jmpro.iínací aor tii:>e»rtú při vyšší vlhkosti se ui-wžnajo pře-
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devěím v jarních a začátkem letních měsíců rovnoměrné plnS-

ní výrobních plánů na impregnačních závodech, a to v době,

kdy vlhkost sortimentů je vysoká a podle příslušné ČSN dře-

vo nemá být ještě impregnováno. Zavedením švédského pulzař-

ního způsobu nebo naší zjednodušené verze je nožné splnit

kvalitativní požadavky na impregnaci kladené spotřebiteli

a umožnit výrobním závodům rovnoměrnou oaloroČní výrobu.

Realizace těchto postupů je možná jen při plné automatiza-

ci impregnačního procesu. Zatím byla u nás zavedena na
3

menší impregnační stanici s kapacitou cca 5 tis. m /rok
automatizace klasického způsobu impregnace vysušených sor-
timentů a plně se osvědčila.

V současné době máme rozpracovaný projekt automatiza-
ce klasické i nové technologie pro sortimenty s vyšším'ob-
sahem vlhkosti pro velký impregnační závod, kde po. zajiště-
ní autoroatizačních prvků a doplnění strojního zařízení bude
nový způsob výroby odzkoušen. Počítáme s tím, že v průběhu
pracovní směny bude prováděna klasická technologie impreg-
nace suchého dřeva a ve dvou dalších směnách impregnace
sortimentů s vyšší vlhkostí. Je pochopitelné, že impregisa-
cc- sortimentů s vyšáí vlhkostí si vyžádá časově delší re-
žim, mezi 19 až 20 hodinami podle obsahu vlhkosti.

Značného pokroku se dosáhlo v oblasti ochrany život-
ního prostředí. V impregnačních závodech při zaváděni no-
vých látek ve spolupráci s vodohospodáři, hygieniky, geo-
logy je věnována značná pozornost povrchovým i spodním ra-
dám a stupni jejich znečištění. Byl proveden široký průzkum
v oblasti závodu Sublima, Breznice, provádí se v JČDZ So-
běslav a SMDZ Rohatec. Shodli jsjn* se s hygieniky v konsta-
tování, že samotná půda složitě stávajících impregnačních
závodů je dlouholetým provozem znehodnocena výluhy impreg-
načních látek ze skladových sortimentů a perspektivně se
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nemůže uvažovat o jejím vrácení zemědělské výrobe. Podle

dosavaďsích šetření, je pôda v důsledku svých fyzikálně

chemických vlastností schopna v sobě zatíržejt spiachy látek

z impregnovaných sortimentů uložený'.i« na skládkách při

dešti. Na druhó straně však je třeba věnovat maximální po-

zornost možnostem úniku impregnačních látek z oblasti

strojního zařízení do odpadních vod. Sledováním byla iden-

tifikována zvláště nebezpečná místa s možností úniku a je

třeba ř aby výrobní závody technickým opatřením tomuto úni-

kv zabránily. Je to především oblast manipulace s práško-

vými impregnačními prostředky, oblast přípravy roztoků,

jíml%3; pod Kotlem a výjezdové rampy,

Daiším krokem ke snížení intoxikace řivotníh© pro-

středí v oblasti impregnačních závodů by měl být zásah do

skladby impregnačních prostředků, t j . snížení nebo odstra-

nění tôch komponentů, které nejsou vodohospodáři ve vodo-

tocích připouštěny, l'rčiiý pokrok v tomto sračru jsme do-

sáhli i n nové impregnační rozpustné látky- Synpregnitu

CBZ, kde snížením provozní koncentrace snižujeme kvalita-

tivně možnosti výluhu pfi dešti .

Zlepšením bude také dosažení plné fixace impregnač-

ních látek ve dřevě ještě v průběhu impregnačního postupup

čímž se současně zkrátí nutná tíoba skladování impregnova-

ných sortimentů, které v současné době činí 6 týdnů.

Stávající, strojní vybavení našeho impregnačního prů-

myslu je samostatnou smutnou kapitolou, na níž se v podsta«

tě nic neznjsnilo. Ve výhledových studiích pro inovaci im-

pregnačního Zdřízení v závodech se počítá so dvěma typy

zařízení, a tc pro olejovité látky (především impregnační

olej) a pro látky vodorozpustné. U obou zařízení, jejichž

vnitřní sestavu bude ovlivňovat vlastní technologie, se

počítá s automatickým řízením procesu, který bude určován
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sortimentem a jeho vlhkostí, V zásadě vzhledem k problémům

s vlhkostí dřeva a kvalitnímu celoročnímu provozu je třeba

počítat s prodloužením impregnačních režimů, proto většinou

nedojde ani při třísměnném provozu Ke zvýšení denní kapaci-

ty zařízepí. Přesto však se výrobní doba, především elou-

pových sortimentů5 zkrátí o skladovací doby před a po im-

pregnaci.

Ve strojním zařízení se počítá s nasazením nových

druhů čerpadel pro tlak a podtlak, která se v provozu již

dobře osvědčila. Jsou to především účinné vodokružni vývě-

vy a vícestupňová čerpadla pro roztoky impregnačních látek.

Jejich chod a řízení automatizační technikou čsl. výroby

je snadné a možno říci i spolehlivé.

Domníváme se, že je nejvyšší čas přistoupit v průběhu

příštího pětiletého plánu k realizaci inovace na základě

stávajících poznatků. V novém zařízení jsou předpoklady

zvýšení objemu výroby o koeficient 1,7 oproti současné vý-

robe, čímž se pokryjí požadavky spotřebitelů impregnova-

ných sortimentů.

Impregnace dřevostaveb

Druhou závažnou oblastí ochrany jsou stavebně kon-

strukční dílce pro nejrůznější druhy staveb, od přístřeš-

ků, pomocných staveb, přes kiosky, zemědělské stavby po

rekreační chaty a dřevěné obytné domky. Ochraně konstruk-

čního nosného i nenosného materiálu na bázi dřeva nebylo

v této oblasti věnováno dostatek pozornosti přes usnesení

vlády č. 8/65.

Poměrně dobré odbytové možnosti a důvěry odběratelů
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nenutily výrobce k tomu, aby v relaci k ceně těchto staveb

byla zajištěna i doba jejich životnosti, a aby v amortiza-

ci pořizovacích nákladů se dřevostavby vyrovnaly obdobným

stavbám z k.'asických materiálů. Určitou úlohu zde měl i

nedostatek vhodné impregnační lá*ky pro rostlé dřevo, před-

stava nákladného a složitého impregnačního zařízení a u

velkoplošných materiálů TD, DVD, PD pak nedostatečné zna-

losti možnosti ochrany.

Na konferenci konané před třemi měsíci v Českých Budě-

jovicích na téma "Ochrana proti ohni" odznělo několik za-

jímavých referátů, které prokázaly poměrně velmi dobrý stav

vývoje ochrany proti ohni u rostlého dřeva i aglomprovaných

materiálů a překližek, a reálno možnosti pro zavedení výro-

by závisející jak na výrobci těchto materiálů, tak na spo-

třebiteli polotovarů. Zůstává nezodpovězena otázka možnosti

ochrany proti biologickým škůdcům. Pokud se týká ochrany

rostlého dřeva, jsou pro jeho kvalitní ochranu dobře použi-

telné impregnační látky především na bázi vodních roztoků,

jako iVolmanit a Synpregnit, a prc některé specielní účely

i Pentor 70.. I zde většinou upřednostňujeme vodní roztoky

prod látkami v olejovitých rozpouštědlech, protože jsou

netěkavé, nedochází u nich k intoxikaci uzavřených prosto-

rů a nezvyšují kalorickou výhřevnost, a většinou neovlivňu-

jí, nebo jen mírné, pevnost lepeného spoje. Další vývoj

u nás v této oblasti sleduje kombinaci vodorozpustných lá-

tek, chránících proti hnilobě a hmyzu a současně snižující

hořlavost dřevěné konstrukce.

Mají-li se v současné době splnit kvalitativní poža-

davky ochrany, je třeba pomocí technologie dosáhnout až

druhého stupně hloubky průniku látek do dřevní hmoty, což

představuje impregnaci do hloubky 2 mm.
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Série zkoušek provedených na našem ústavu prokázala,
že kvalitní impregnaci především částí, které jsou ve sty-
ku se žerní, betonem, železe.m, v oblastech možné kondenzace
vodních par a jiných vlhkosti více zatížených místech, ne-
ní prakticky možné dosáhnout ani dlouhodobým máčením po
dobu několika hodin, případně dnů. Zde je třeba impregno-
vat ve speciálním zařízení, nejlépe v komorách, po předcho-
zím vakuu. Dvacetičtyřhodinové máčení v roztoku isapregnač-
ní látky se svým příjmem rovná dvoj- až trojnásobnému nátě-
ru nebo vakuové impregnaci po dobu 1,5 hod. (0,5 hod. va-
kuum, 1 hodina máčení). Dosažený příjem 800 g/m roztoku
představuje jen povrchovou ochranu. K dosažení hloubky ko-
lem 2 mm u smrkového dřeva je třeba použít nejméně 8 hod.
režimu (2 hod. vakuum a 6 hod. máčení). Pomocí analýzy
vlivů jednotlivých impregnačních faktorů, doby vakua, hy-
drostatického tlaku roztoku za normálního atmosférického
tlaku nebo přetlaku byly, získány podklady pro potřebnou
technologii impregnace stavebních dílců z rostlého dřeva,
pomocí kterých je možné dimenzovat příslušná impregnační
zařízení komorového typu. Zjistili jsme také, že komorové
impregnační stanice jsou pro tento výrobní sortiment vý-
hodnější vzhledem k možnostem manipulace s paletami před
i za impregnace. Celý impregnační proces, včetně urychlené
fixace materiálu a částečného povrchového oschnuti, je
možné zcela automatizovat pomocí našich prvků.

Charakter výroby dřevostaveb je složitější než klasic-
ká impregnační výroba sloupů a pražců a klade proto na im-
pregnační postup specifické požadavky, které před návrhem
výrobní linky musí být vyřešeny. Je mezi nimi např. i
rychlost vysoušení po impregnaci ovlivňující potřebu a ve-
likost maziskladů, problémy lepení, koroze kovových upev-
ňovacích materiálů, možnosti dokončování barevnými nátěry
apod. Vzhledem k mnohotvárnosti materiálů, kde u některých
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prvkfl, jako napríklad u řeziva na štítyP zábradlí balkonů

apod,, hrají důležitou úlohu i estetické prvky (barva),

není snadné vyřešit jednotnou technologii a látku bez kom-

plikování výrobních postupů a při příznivých ekonomických

ukazatelích.

Můžeme však konstatovat, že jsou výrobci dřevostaveb.

Kteří se těchto problémů nelekli a připravují realizaci

technologických postupů impregnace odpovídajících nutné

potřebě.

Otovranou však zůstává otázka biologické ochrany

velkoplošných materiálů, třískových tfesek, dřevovlákni-

tých desek, překližek aport. Zatímco překližky je možno

impregnovat i v tlakové.n impregnačním zařízení, není to-

to proveditelné u TD a DVD. Nejvhodnější cesty k ochraně

jsou přidání účinných fungicidních látek do dřevní hmoty

v průběhu výrobního procesu. Jako jiný výhodný postup se

v sou řasno době jeví kombinovaná ochrana proti ohni a

biologickým škůdcům lisovací technikou na botových TD,

VDV mékkých a tvrdých, pazdeřových a pilinových deskách.

Zavedení výroby těchto materiálů bude záviset na zájmu

spotřebitelů a dostatečném tlaku na výrobce. Při očeká-

vaném zintenzívnení výroby dřevostaveb bude nutné již v

projektech počítat s aplikací takto chráněných materiálů

a stanovit perspektivní objemy spotřeby.

PředpoKládáme, že by se zde měl osvědčit obdobný.

klasifikační systém, jaký byl před nedávném zaveden v

oblasti protipožární ochrany a je používán v zahraničí,

kde jednotlivé druhy konstrukcí jsou klasifikovány podle

intensity nebezpečí biologického znehodnocení. Obdobně

jsou roztříděny aglomerované materiály podle stupně a'

druhu odolnosti a jejich použití se řídí stupněm nebezpeěí
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znehodnocení konstrukce. Za tohoto stavu by bylo účelné vy-

rábět několik typů agloraerovanýcn materiálů a překližek,

např. bez ochrany, chráněné proti hnilobě, chráněné proti

ohni a hnilobě, vodovzdorné provedení s ochranou apod.

D_ojc1 atečná ochrana

Oblast dodatečné ochrany zabudovaných konstrukcí pro-

ti biologickým škůdcům i proti ohni je u nás nepravém do-

sud opomíjena, i když objem rocnó chráněných konstrukcí

je možno odhadnout na cca 2 nul. m . Dodatečnou ochranu

provádí většinou komunální podniky a družstva. Chrání se

ve znacnó míre střešní konstrukce, krovy historických bu-

dov, veřejných a vojenských objektů, výstavní pavilony,

školy, řkolky ap&d. Technika ochrany je většinou postřikem,

a to několika typy ochranných prostředků, které jsou nabí-

zeny na trhu. Zájem o novou techniku účinné ochrany je u

těchto družstev a podniků značný. Jsou to především problé-

my, týkající se druhu vhodných látek, jejich koncentrací,

množství nánosů, v«.íjemné snášenlivosti fungiciriních a an-

tipyrenních prostředků, problémy zdravotní závadnosti apod.

Přestože řada poznatků z klasické impregnace se dá

aplikovat na tuto postřikovou techniku, jsou zde oblasti,

které si žádají samostatný výzkum a provedení specifických

biologických, chemických a technologických zkoušek, pří-

padně i zdravotně hygienických.

Teprve v poslední době při plánované asanaci celých

městských čtvrtí jsou stavebním sektorem požadovány tech-

nologické předpisy pro dodatečnou ochranu starých dřevě-

ných konstrukcí. Je tedy možné plánovitě přistoupit k ře-

šení problému dodatečné ochrany.
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U ochranných postřiků proti hnilobě a především pro-

ti hmyzu docházíme k poznání, že pro tyto účely nejsou vy-

vinuty specifické prostředky a že stávající, napr. na bázi

anorganických solí s fixačním účinkem, nejsou nejvhodnější.

Při dodatečné ochraně konstrukcí není většinou požadována

nevyluhovatelnost látek ze dřeva.jako prtf konstrukce zabu-

dované venku v přírodě, a proto chromový komponent ochran-

ných prostředků je zde zbytečný. Navíc ještě z hygienické-

ho hlediska je nepřípustný pro postřikovou techniku vzhle-

dem k nebezpečí především pro dýchací cesty.

Pro tuto oblast aplikace fungicidních látek je třeba

více než pro jiné hledat prostředky s minimální zdravotní

závadností. Mohu však konstatovat, že při laboratorním

průzkumu jsme i v této oblasti zatím v laboratorním měřít-

ku dosáhli dobrých výsledků a po jejich ověření a předpo-,

kládaném kladném zhodnocení hygienika bude možné jejich

realizace ve výrobě.

0 problematice ochranných prostředků proti ohni na-

nášených na povrch konstrukcí postřikem nebo nátěrem bylo

hovořeno před nedávném na již zmíněné konferenci.

Technickému pokroku v oblasti dřeva slouží také in-

ternátní školení, které jsme uskutečnili ve spolupráci

s Domem techniky ČVTS v Českých Budějovicích. Prvního kur-

zu v minulém roce se zúčastnilo 25 posluchačů nejrůzněj-

ších profesí a různého pracovního zařazení, od pracovníků

skupiny D přes techniky až po vedoucí impregnačních závo-

dů. Zvýšený zájem mají pracovníci družstev a komunálních

podniků, provádějících dodatečnou ochranu konstrukcí a

asanační práce. Odborným školením získávají pracovníci v

ochraně dřeva základní poznatky o dřevě, biologických

a fyzikálních škůdcích, ochranných látkách, technologii,
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zdravotní bezpečnosti. Domníváme se, že nabyté poznatky

umožní všem vykonávat svoji profesi odborně na výši.

K zajištění úrovně ochrany dřeva je zpracováno přes
30 státních norem. Vzhledem k tomut že normy zkušobní, tech-
nologické a sortimentní byly zpracovány před 10 lety, jsou
zastaralé a při jejich srovnání se současnou skutečností
je vidět celý technický pokrok, ktorý se za dobu jejich ži-
votnosti udal. Je připravena revize celého souboru norem
v oblasti ochrany dřeva a rozplánována na příští pětiletý
plán tak, aby odpovídaly nejnovějším poznatkům vědy a tech-
niky, aby se vyrovnaly nejen současným možnostem, ale byly
právním základem pro nutnost zvýšení především technické
úrovně u klasické impregnace a aby také podchytily všechny
základní faktory nutné pro ochranu dřevostaveb a při doda-
tečné ochraně stávajících konstrukcí.

Pokusil jsem se shrnout některé hlavní problémy, kte-
ré byly vyřešeny nebo které bude třeba řešit. Následující
podrobné referáty od československých i zahraničních odbor-
níků o specifických otázkách ochrany dřeva vám přiblíží
nejnovější poznatky, které se v poslední době v oblasti
ochrany dřeva dosáhly.



Prof. Dr. Jerzy W a ž a y
Instytut ochrany lesu i drewna Akademii Rolniczej,

Warszawa

PROBLÉMY NORMALIZACE VÝZKUMU LÁTEK NA OCHRANU DŘEVA

V ZEMÍCH RVHP

Úvod

Rozvoj vědecké i technické spolupráce zemi RVHP vy-
žaduje provést práce zaměřené na unifikaci "ýzkumných me-
tod. V řadě důležitých problémů lesního hospodářství a
dřevařského průmyslu je zvláště významná potřeba sjedno-
tit metody výzkumu látek na ochranu dřeva. Existující roz-
díly v oblasti výzkumu i v oblasti metodických řešení po-
užívaných v různých zemích působí velké nesnáze při získá-
vání srovnatelných výsledků. To ztěžuje mezinárodní vědec-
kotechnickou výměnu poznatků i mezinárodní obchod. PrJto
není pochyb o tom, že je trefca započít s pracemi, které
se v první fázi zaměří na sblížení a v druhé fázi na cel-
kové sjednocení používaných výzkumných metod. Pokusy to-
hoto druhu byly podniknuty v západoevropských zemích jako
důsledek fundamentálních prací Beckerových (2-5) a to
v rámci CEN (Comité Européen de Normalisation).
Tato práce je pokusem o první konfrontaci normalizovaných
metod výzkumu látek na ochranu dřeva používaných v socia-
listických zemích.
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Cíl práce a podklady

Cílem této práce byla obecná analýza- rozsahu zkoušek

a používaných závazných výzkumných postupů v různých so-

cialistických zemích při zavádění látek na ochranu dřeva

do oběhu a používáni, jakož i při kontrolních zkouškách.

V úvahu byly vzaty pouze ty metody, které mají charakter

státních norem a jsou - až na některé výjimky - zařazeny

v platných seznamech závazných norem. Rozbor obdobných i

rozdílných ustanovení, pokud jde o požadavky i druhy akou-

šek, by měl poskytnout základ pro daleko podrobnější roz-

bor jednotlivých druhů stanovení vlastností.

Materiál pro srovnávací rozbor poskytly státní normy

vydané a vyhlášené jako závazné v těchto zemích RVHP:

Československo, Jugoslávie, NDR, Polsko, Rumunsko, Maďarsko

a SSSR. V Bulharsku, Mongolsku a na Kubě neexistují žádná

normy v této cblasti. Pro porovnání byly flo rozboru zahr-

nuty také normy Německé spolkové republiky, země s význač-

nými výsledky a zkušenostmi v oblasti ochrany dřeva.

V rozboru se berou v úvahu ceikový rozsah závazných
výzkumných postupů i obecné principy výzkumných metod.
Jednotlivé typy těchto metod by se mSly stát předměteia
zvláštních studií, V této oblasti se již započaly práoe
zaměřené na metody stanovení fungicidní účinnosti vůči
houbám skupiny BasidiomycetGS.

Výsledky srovnávací analýzy

Současný stav normalizovaných metod výzkumu látek na

ochranu dřeva je uveden v tabulce 1. Avšak okruh působnosti
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těchto MPtotf není v jednotlivých zemích stejný. Nejširší

okruh problémů je Uvázne podchycen v Poliiku. Mají zde 11

norem na provádění 13 druhů výzkumných postupů a 1 všeobec-

nou normu, zahrnující me tody pro dalších 11 druhů zkoušek.

V NDIÍ se používá 13 výzkumných postupů pocíle 12 státních

norem, V Československu je normalizováno 9 výzkumných po-

stupů, v Rumunsku 7 (v obou případech v 7 normách), v SSSR

3 druhy, v Maďarsku 2, v Jugoslávii jeden. V NSR zahrnují

normalizované výzkumné metody 12 druhů výzkumných prací

obsažených v& 12 normách.

Po obsahové stránce se normalizované zkoušky shodují

v jednotlivých zeních jen íástečně. Ověření hodnoty fungi-

cidní účinnosti vůči houbám skupiny Basidiorcycetes je za-

stoupeno v normách všech sledovaných zemí, přiěemž v ČSSR,

KDU a Rumunsku mají dokonce po dvou metodách. Ověřování

vyluhovatelnosti á insekticidní účinnosti se provádí ve

4 zemích, ostatní typy zkoušek se vyskytují v jedné až

třech zemích.

Všeobecné gožadavkv

Existuje pouze jediná norma vypracovaná v Polsku (49) t

která zahrnuje celý soubor požadavků i nezbytných ověřova-

cích postupů, které jsou podmínkou pro připuštěni látek na

ochranu dřeva do praktického používání. Stanoví soubor

různých druhů ověřovacích zkoušek podle směru použití lát-

ky, obsahuje metodická doporučení pro provádění těch sta-

novení, která nejsou předepsána v jednotlivých normách, a

zahrnuje {.ožadavky na jednotlivé ylastnosti látek.
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Celý rozsah výzkumu zahrnuje tato stanovení:
chemické složení, stanovení barvy, zápachu., konzistence,
obsah usazenin, obsah volné voay, obsah látek nerozpust-
ných ve vodě, hustota při 20° C, viskozita podle Englera
při teplotě 20° a 50° C, stanovení pH vodného roztoku ne-
bo vodného extraktu, bod vzplanuti podle Maroussona,
ovlivnění hořlavosti, korozní účinek na ocel, penetrace
omítkou a nátěrovými hmotami, hloubka průniku do dřeva,
fungicidní účinnost metodou špalíkovou na agaru, stupán
vyluhovatelnosti metodou mykologickou, insekticidní hodno-
ta metodou špalíkovou, účinnost ochrany proti napadení
hmyzem a účinnost likvidace hmyzu. Dále pak norma obsahuje
takřka úplný výčet zkoušek vlastností látek na ochranu
dřeva, které jsou nezbytné pro jejich vyhodnocení a schvá-
lení. V normě nejsou uvedeny zkoušky vlivu látek na tech-
nické vlastnosti dřeva. Pro tuto problematiku jakož . pro
toxikologické testy vůči lidskému a zvířecímu organismu
byla později vypracována další norma, resp. pro tuto po-
sledně jmenovanou velmi důležitou, ale komplikovanou oblasiř

je norma ve stadiu zpracování.

V NSR vydaná norma s podobným názvem (20) zahrnuje
pouze doporučení, týkající se obecných požadavků při výzku-
mu látek na ochranu dřeva, dále vzorků dřeva a jejich pří-
pravy, skladování, rozpouštědel' a metod impregnace vzorku,,

V ostatních zemích RVHP mimo Polsko zatím neexistují
normalizační akty upravující rozsah výzkumných zkoušek
látek na ochranu dřeva. Zdá se, že v tomto směru existují
jiné předpisy upravující rozsah zkoušek pri atestování
látek.
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Fungicidní vlastnosti patrí mezi ty, které rozhodují
c účinnosti aplikace látek. Je tedy samozrejmé, žtt v toto
oblasti je zastoupení normalizovaných mŕted nejčetnější.
V analyzovaných zemích je vydáno 10 závazných Státních no-
rem, obsahujících 11 metod určení fungicidní účinnosti vů-
či houbám skupiny Basidiomycetes působících hnědou i bílou
hnilobu dřeva. Dále existuje jedna norma stanovení účinnosti
vůči houbám skupiny Ascomyce.tes a Deutero<nycetes, které pů-
sobí áedý (plísňový) rozklad dřeva, dvě normy urřující stu-
peň ochrany proti plesnivěni dřeva a dvě normy pro polní
expoziční zkoušky.

Horny pro stanovení fungicidní účinnosti vfifi Basidio-
raycetum existuji ve všech analyzovaných zemích, v ČSSR,
NDR a Rumunsku jšôu závazně stanoveny dvě metody, z nichž
jedna má charakter úvodní nebo, jako je tomu v normě ru-
munské, doplňkový,

tivodní, resp. zkrÄ90Ré metody ffi.ijí poskytnout rychlou
informaci o účinnosti zkoumané látky. Metoda českosloven-
ská i metoda NDR jsou řaloženy na podobném hodnotícím kr i-
tériu, t j . na sníženi pevnosti dřeva., l i š í se však rozměry
vzorků, dobou vystavení Účinku hub a dalšími podrobnostmi.
Podle získaných informaci se těchto metod užívá velmi málo
a jsou více používány jiné úvodní nenormalizované metody
jako agarová a špalíková (43,72), z nichl první je také
používána v mnoha jiných zefflích. Doplnková metoda (rumun-
ská) slouží k doplňkovému stanovení účinnosti látek na
ochranu dřeva určeného pro sfcBvebniOtVÍ (53). Má ráz zkouš-
ky v mykologickém sklípku a podobá 8e Gersondeho "sklepní"
metodě (33, 34).
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Zbývajících 7 metod jsou metody základního významu,

používané pro atestaci nových látek na ochranu dřeva nebo

pro kontrolu jakosti látek již vyráběných. Patří k typu

"špalíkovému na agaru" s výjimkou sovětské normy, která

představuje typ testu špalírového v zemi. Metody špalíro-

vé nařgaru mají řadu společných prvků jako jsou velikost

a tvar vzorků i metody jejich impregnace, druh živné pudy,

zkušební organismy a podmínky jejich pěstování, hodnotí-

telskó kritérium aj. Sovětská metoda (36), která se podobá

americké (1), se však dosti značně od nich odlišuje a dává.

vyřší výsledky. Podrobná analýza metod stanovení účinnosti

vůči houbám Basidiomyeetes je obsažena v jiné autorově prá-

ci (72),

Zjištování fungicidní účinnosti látek vůči plísním

je obsaženo pouze v jediné íiormě vydané v NDR. Je založe-

na na principu působení směsi zárodků hub pJísnového roz-

kladu na impregnované a vyluhované vzorky dřeva na agaro-

vé půdě doplněné speciálně minerálními složkami. Používá

se dvou kritérií: úbytku váhy a změny pevnosti dřeva vzor-

ků. Metoda se podobá metodě obsažené v britské normě (11),

avšak značně se liší od metod, na kterých se již několik

let pracuje pod egidou IRG on Wood Preservation (42, 35).

Zjištování míry účinku ochranné látky proti plesni-
vění dřeva je náplní dvou norem: československé (15) a
rumunské (57). Principy zkoušek mají sice jisté rysy spo-
lečné jako jaou zkuěebnl mikroorganismy nebo obdobné stup-
nice vizuálního hodnocení, ale liší se v mnoha dalších bo-
dech (velikost vzorků, živná pôda aj.). Současně existuje
řada nenormalizovaných metod, které se používají v mnoha
zemích (71).

Testování látek na ochranu dřeva polními expozičními
zkouškami se provádí v řado zemí již mnoha let; avšak jako



normalizovaná metoda bylo vyhlášeno poměrně nedávno v NDR

(70), v SSSR (38) a ve skandinávských zemích. Tyto normy

až na jisté společné rysy mají řadu významných rozdílů jak i-

co do velikosti vzorků, tak i co do hodnotících kritérií. l-

Zjiftování insektici^ních_vlastností

Metodika zjištováni insekticidnlch vlastností byla

pojata do 4 norem v zemích RVHP. Zahrnuje tři typy testů:

toxická účinnost vůči hmyzu, účinnost ochrany dřeva před

napadením hmyzem a účinnost likvidace hmyzu v dřevě.

Zjištováni toxicity vůči hmyzu je závazně upraveno v ČSSR

(17), NDR (65), v Polsku (8) a v Rumunsku (53).

Principy normalizované v jednotlivých zemích jsou podobné,

liší se váuk částečně v sestavách zkušebních organismů.

V ČSSR se používá pouze larvy Anobium punctatum De Geer.,

v Polsku jsou to starší nebo čerstvě vylíhnuté larvy Hylo-

trnpes bajulus L. nebo larvy Anobium punctatum De Geer.

V NDR a Rumunsku je počet zkušebních druhů hmyzu

ještě větší a to 5, resp. 9 druhů. Zdá so, že různé podmín-

ky vývoje jednotlivých druhů hmyzu komplikují provádění

zkoušek podle jediné metodiky a proto také se těžko získá-

vají srovnatelné výsledky. To se již projevilo v normách

DIN, kde byla vydána zvláštní norma na zjištění toxicity

vůči Hylotrupes bajulus L. a ve stadiu návrhu je norma

pro Anobium punctatum de Geer. Současně se zde prodlužuje

doba trvání zkoušky na 1 rok (25).

Účinnost ochrany dřeva před napadením hmyzem se zji-

štuje podle normy TGL (67) a normy PN (3). V polské normě

se používá larev Hylotrupes bajulus L., v normě NDR ještě
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dvou jiných druhů hmyzu. V NSR je vypracována norma vý-
hradně pro zj ištění účinnosti vůči inrvám Hylotrupes, dal-
ší jsou připravovány (22).

Účinnost likvidace hmyzu ve dřevo se zjištuje podle
značně podobné metodiky v NDR (66), Polsku (7) a Rumunsku
(55). Existující normy DIN používají zde různou metodiku
podle druhu hmyzu (23, 24). V Rumunsku mají rovněž zvláSt-
ní normu pro zjištění účinnosti látek vůči hmyzu rodu
Lyctus. V této zemi (56) a v NDR (64) byly zpracovány rov-
něž normy testování účinnosti látek na ochranu dřeva vůči
termitům.

Zkoušení vjltihovatelnosti_či_trvanliyosti

Zjištování vyluhovatelnosti látek na ochranu dřeva
se provádí pomoci normalizovaných metod ve 4 zemích RVHP.
Používá se dvou metod: chemické a biologické. Chemická
metoda (analytická) je založena na stanovení koncentrace
látek nebo jejich komponent v extraktu z impregnovaných
vzorků. V československé normě (16) je dope učena jako
jediná metoda, v sovětské normě (37) jako j«dna ze dvou
metod. Biologické metody jsou zavedeny v normě sovětské,
jaUož i v Polsku (16) a NDR (60). Impregnované vzorky pro-
dělají několik cyklů vyluhování a pak jsou vystaveny účin-
ku zkušebních druhů hub; zjištuje se hodnota fungicidni
účinnosti po vyluhování.

V chemické metodě jsou dosti značné rozdíly mezi
normou československou a sovětskou - zejména ve způsobu
extrakce.



- 27 -

Biologické metody jsou .značné podobné pokud jde o
provádění vyluhování, zatímco mykologický test se značne
liší, jak bylo již uvedeno u metod sovětské, polské a NDR.

V NSR místo do nedávna platné normy pro zjištění vy-
luhovatelnosti byly vypracovaný 3 nové metody tzv. umělého
stárnutí (27, 28, 29), přičemž stupen vyluhovatelnosti se
určuj© analytioky i biologicky (stanovením účinnosti vůči
houbám nebo hmyzu po vyluhování); míra těkavoati se zjiälu-
je metodou biologickou na vzorcích, které byly podrobeny
účinku teplnho vzduchu ve "větrném" kanálu podle Gereonde-
bo (32). Máme take polskou normu na určeni tékavosti látek
na ochranu dřeva přímo na povrchu kapaliny (45).

Stanovení hloubky proniku látek na ochranu dřeva se !

provádí podle normalizovaných metod ve 3 zemích: Česko-
slovensku (19), NDR (62, 63) & v Polsku (44). V obou prvně
jmenovaných zemích používají se zylá&tnl metody pro tlako-
vou a beztlakovou impregnaci. Hodnoty hloubky proniku jsou
v jednotlivých zemích podobné, přesto jsou zde určité roz-
díly. V Polsku v nedávno novelizované normě se používá
menSích vzorků dřeva, ale z různých d/svin obdobně Jako
v NSR (21). Vzhledem ke značné proměnlivosti dřeva nají
jistý význam v hodnocení hloubky průniku vzorové látky.
V normě NDR se používá fluorid sodný a mazací olej; v
československé a^raě není použití určitých vzorových lá-
tek předepsáno. V normě polská a v NSR se na základě vý-
zkumu Starfingera (51) používá kromě fluoridu sodného též
dekalinu místo dosud používaného karbolinea, které je
těžko identifikovatelná,
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Zjištění vlivu látek na ochranu dřeva na jeho zápal-

nost je normalizováno v Československu (18), Polsku (10)

a Maáarsku (42). V obou prvních zemích se používá metody

spalování ve spalovací trubici. Mírou odinosti je teplota

naměřená nad impregnovanými vzorky dřeva během působení

plamene. V československé normě je kritériem rovněž úbytek

na váze vzorků hodnocených metodou Truax-IIarrisonovou.

Maďarská norma se opírá o metodu Lindnera.

Zjištování korozního účinku látek na ochranu dřeva
na ocel je předmětem normalizace v Československu (13),
NDR (68, 69) a Polsku (47). Ve všech těchto zemích se po-
užívají dva způsoby zjištění: zjištění bezprostřední koro-
ze na ocelovém plechu nebo koroze následné, tj. působení
impregnovaného dřeva na vruty nebo hřebíky. Podobné meto-
dy obsahovala nedávno zrušená norma DIK (26).

V Polsku máme také závazně normalizované metody
zjištěni průniku látek na ochranu dřeva přes omítku a fil-
my nátěrových hmot (48), jakož i stanovení vlivu látek na
ochranu dřeva na pevností parametry dřeva (50). Do této
oblasti spadá i návrh normy DIN (31) na určeni vlivu lá-
tek na ochranu dřeva na klíživost dřeva.

Analýza stavu normalizace metod výzkumu látek na ochra-
nu dřeva v zemích BVHP ukázala jisté podobnosti, ale také
jisté rozdíly jak v druzích používaných zkoušek, tak i v
jejich metodickém uspořádání. Nejřastěji jsou zastoupeny
metody stanovení fungicidní účinnosti vůči Basidioraycetům,
daleko méně Četné jsou již metody zjištování jiných vlast-
ností.



- 29 -

Za této situace jerí so nezbytným zajistit v mezi-
národním měřítku vypracování postupů pro všechny druhy
stanovení, která by byla závazná při atestaci látek na
ochranu dřeva i při kontrole jejich jakosti.
V další etapě je třeba zajistit unifikaci těch metod, kte-
ré jsou v jednotlivých zemích RVHP zakotveny ve státních .
-normách, jakož i přistoupit ke společným normalizaCnlm
pracím u těch metod, kde existují pouze ojedinelé normy.



T a b u l k a S . 1

HOniiALIZCVAHĚ METOD! TESTOVANÍ LÁTEK NA OCffiUHU DŽSVA

Druh zkoušek

1. Všeobecné požadavky
2. Účinnost vůči Basidic—

mycetes
3. účinnost vůči Ascomyce-

tes a Deutoronyoetes
4. Ůiinnost ochrany před

plesnivěním
5. Polní expoziční zkoušky
6. Inaektioidní účinnost
7. Ďčinnoet ochrany

před hmyzem
8. Účinnost likvidace

hmyzu
9. Účinnost ochrany před

termity
10. Vyluhovatelnost (uměle

stárnuti)
11. Tíkavost
12. Hloubka, průniku
13. Korozní účinek na ocel
14. Průnik oaiticou a ná-

tery laku
15. n i v na, technickí

vlastnosti dřeva
16. Vliv na fcUiivost dřeva

17. Vliv na zápalnost dřeva

CSN

49 0604

-

49 0605

-
49 0607

-

-

-

49 0606

-

49 0610
03 8146

-

-

-

49 0608

GOST

-

16 712

-

-

18 610
-

-

-

-

16 713

-
-

-

-

-

-

JUS

-

D.A.1.059

-

-

-

-

-

-

-

- •

-

-

-

'r

-

-

-

HHOSZ
MSZ

-

1 3 368**'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36O7A

BN

04 906

04 905

-

-

-

6053-03

6058-04

6058-02

-

6058-01

04 902
04 901
04 904

04 905

04 907

-

'8823-0

STAS

-_

650
944

-

8 022

-

651/1
651/2
651/3

-

651/4

-

-
•
-

-

-

-

-

TGL

12 698
14 140 Bl.l

14 140 B1.2

-

18 985
18 968

18 970

18 969

18 982

14 140 Bl.l

-

18 974 Bl.1,2
18 973 Bl.1,2

-

-

-

-

ION

52 160

52 176

-

-

-

52 165 Bl.l.

52 163 Bl.l.

52 164 Bl.1,2

-

52 Í72 Bl.1,2,3

-

52 162 Bl.l
52.168 ^

-

-

52 179

-

o
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V l a d i m í r N e č e s a n ý
Štátny drevársky výskumný ústav, Bratislava

VÍZNAM ULTRASTRUKTURY DŘEVA PRO HLAVNÍ TYPY JEHO OCHRANY

PROTI ROZKLADU HOUBAMI

Úvod

Není pochybnosti o tom, že struktura dřeva je jedním

•t nejvýznamnéjšícb činitelů, ovlivňujících uložení ochran-

ných látek a proto by se mohlo zdát, že tento vztah patri

k dobře probádaným teoretickým základům ochrany dřeva. \

Skutečnost nás však přesvědčuje do značné míry o opaku.

Ačkoliv se v této oblasti už nemálo vykonalo, stále ještě

zňstává řada jevů nevysvětlených nebo alespoň ne tak vy-

svetlených, jak by to řeňení některých významných problému

praktická ochrany dreva potrebovalo. Platí to především o

významu ultrastruktury dřeva pro uloženi ochranných látek

tak, aby účinně a co nejdéle vytvářely s dřevní hmotou

komplex dostatečně odolný proti nežádoucím destrukčním

vlivům, podmíněným prostředím, v němž je dřevo uloženo.

Protože by rozsah problematiky ochrany dřeva proti

škodlivým vnějším vlivům avou Siří přesáhl daná časové .

možnosti, zúžíme si jej na problematiku ochrany proti dre-

vokazným houbám, tedy na oblast, která je u nás přece jen

nejlépe propracována. Klademe-li si za cíl zamyslet se

nad vztahem mezi ultrastrukturou a hlavními typy ochrany
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dřeva, potom je přirozené, že středem naší pozornosti bude

spíše fyzikálněchemická stránka problematiky, zatímco vlast-

ní podstatu ochrany dřeva, jíž je nesporně toxicita ochran-

ných látek vô£i drevokazným houbám přenecháme k projednání

povolanějším.

K úvahám o daném tématu lze nepochybně přistupovat z

různých aspektů, avšak právě samotná formulace témavu na-

značuje, že by členění tohoto příspěvku mělo být podřízeno

specifickým zvláštnostem ultrastruktury dřeva. Pod tímto

zorným úhl6m bude tedy věnována pozornost nejdříve cestám,

jimiž jsou nebo mohou být ochranné látky vpravovány do dře-

va, a potom zákonitostem uložení ochranných látek v hmotě

zdřevnatělých buněčných blan.

Cesty pronikání ochranných látek do dřeva

Rozhodující úlohu pro vnikání ochranného prostředku
dovnitř do dřeva mají především podélně orientované a příč-
ným řezem otevřené buňky s početnými, velkými ztenčeninami,
jimiž jsou v jehličnatých dřevech tracheidy, v listnatých
dřevech cévy, a případně i tracheidy. Průměr a frekvence
těchto buněk jsou takové, že nemohou být považovány pro
hloubkové pronikání ochranných látek do dřeva za limitují-
cí faktor. Tím je ultrastruktura ztenčenin. Je ovšem třeba
mít na zřeteli dva odlišné typy, charakteristické na jedné
straně pro dřeva jehličnanů - což platí pro naše technicky
významné druhy z čeledi Pinaceae (Lies© 1965), na druhé
straně pak pro listnáč*. >

Mikrofibrily v dvojtečkách tracheid zmíněných jehlič-
nanů radiálním uspořádáním vytvářejí relativně řídkou
membránu (obr. 1), jíž, pokud není. přilepena ke stěně
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klenby dvojtečky či ireverzibilné inkrustována vyloučený-

mi látkami pryskyřičného charakteru při odumíráni, jader-

nění nebo vysoušeni dřeva, mohou procházet pevná částice

o průměru až 20, resp. 25 nm. (Liese a Jnhann 1854.

Liese a Baucli 1964). Přitom ovšem torus zůstává vždy ne-

průchodný. Jakmile ovšem dojde k vyloučení pryskyřic, a

to bývá poměrně velmi záhy, často ještě před vytvořením

zbarveného jádra (pokud se toto vůbec vytváří), je nutné

počítat s menším nebo větším a nakonec úplným uzavřením

těchto submikroskopickýčh cest (Coté a Krahmer 1962).

Dvojtečky, umožňující transport kapalin mezi cévami

listnatých dřev, resp. z cév do ostatních buněk, nemají

sice torus, zato však jsou uzavřeny souvislou membránou

E různosměrně protkaných mikrofibril a mající charakter

primární stSny (obr. 2). Protože tato membrána, společná

vždy pro dvě sousední buňky, postrádá střední lamelu, lze

podle její struktury a průměru ji skládajících mikrofibril

počítat, že v ní existující submikroskopické otvory mají

průměr 10 až 30 nm a tím i limitují její průchodnost pro

částice do průměru odhadovaného do 5, resp. 10 nm. Toto

pravidlo Aze ovsem brát v úvahu jen ve dřevě bělovém, v

jádře mnohých dřevin se na povrchu membrán dvojteček tvo-

ří volmi často amorfní, hrubě zrnité inkrustace (Bonner

a Thomas 1972), které potom podstatně omezují průchodnost

pro kapaliny.

Ve dřevě řady listnáčů, například u naší průmyslově

nejvýznamnější listnaté dřeviny, buku, nelze opomenout

ještě jedan duleži.ý faktor, který z hlediska struktury,

mimořádně významně omezuje propustnost dřeva pro kapaliny,

a tím jsou tyty. Zpočátku, když vyrůstají z odumírajících

parenchymatických buněk dřeňových paprsků do cév, raají je-

jich jemné stěny ultrastrukturu charakterizovanou velmi
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vyvinuté uzavírají cévy úplně příčnými přehrádkami a kromě

toho pokrývají souvislým povlakem vnitřní povrch cév

(obr. 3). Dochází k jejich inkrustaci nerozpustnými pro-

dukty nekrotického metabolizmu parenchymatických buněk

(Nečesaný 1957). Za tohoto stavu, který je běžný v jádro-

vém dřevě buku, je nutno počítat s tím, že tyly takto úpl-

ně omezují schopnost cév propouštět kapaliny.

Věnujme tečí pozornost otázce, jak mohou zmíněné znaky
ultrastruktury ovlivnit zavádění ochranných prostředků do
dřeva. Vyjděme nejdříve z předpokladu, že ochranná látka
je ve vhodné kapalině beze zbytku rozpuštěna (že tedy spo-
lu tvoří pravý roztok) a že ve dřevě zatím ještě neprobíhá
zřetelně proces odumírání buněk dřevních paprsku. V tom
případě subniikroskopické filtry membrán ztenčenin propou-
štějí všechny kapaliny, které do dřeva vpravujeme, přede-
vším v závislosti na jejich viskozite. Zvýšený tlak a te-
plota tomuto procesu jednoznačně napomáhají, fyzikální re-
aktivita (polarita) roztoků, jak se zdá, nemá pro proniká-
ní tímto systémem submikroskopických dutin prvořadý význan.

Praktické uplatnění tohoto modelu je však velmi ome-
zené. V jehličnatých dřevech dochází záhy, už po několika
málo letech od vzniku buňky, k biochemickým změnáei, které
mají za následek i významnou změnu fyzikální, jíž je při-
lepení toru dvojtečky látkami pryskyřičného charakteru ke
klenbě dvojtečky. Zvlášf zřetelný je tento jev u smrku.
Aplikací vhodného organického rozpouštědla, které nůte být
současně rozpouštědlem nebo nosičem vlastní ochranné látky
se potom propustnost zvyšuje (Krahmer a CŮXé 1963), jak to
dokazuje i aplikace Pentoru 70 (Struhár 1972). Naproti to-
mu voda jako rozpouštědlo pro svůj principiálně odliěný
charakter nemůže dosáhnout zlepšení výsledku impregnace.
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U listnáčů je situace v tomto ohledu složitější, protože

inkrustace membrány ztenřenin, které se vyskytují v jádro-

vé zóně jsou prakticky nerozpustné v jakémkoliv použitel-

ném rozpouštědle. Navíc tu ještě nepříznivě působí přítom-

nost tyl nebo "gumovitých" sedimentu v cévách. Použije-li

se k impregnaci nepravého -roztoku, jakým je například

kreozotový olej, potom se v plné míře uplatní membrány

ztenčenin jako submikroskopické filtry, omezující průchod

látky jen v míre omezené výše uvedenými hodnotami rozměrů

interfibrilárnich dutin,- a i to. jen tak dlouho, dokud se

dutiny dispergovanými částicemi neucpou - nebo pokud nejsou

už dříve obsazeny a zatmeleny vyloučenými inkrustacemi (CÔ-

té a Krahmer 1962).

Zákonitosti uložení ochranných látek do buněčné blány

Základním rysem ultrastruktury převážné části zdřevna

tělých buněčných blan je paralelní uspořádání celulózových

mikrofibril, jen primární stěnu tvoří mikrolibrily rňzno-

sraěrné uspořádané. Mikrofibrily, jejichž průměr se pohybu-

je mezi 15 až 35 nm, se skládají z podobných, tj. vlákni-

tých morfologických jednotek ještě menších, jimiž jsou

elementární fibrily o poměrně jednotném průměru 3,5 nm.

Pro uložení ochranných látek jsou důležité submikroskopic-

ké dutiny ve fibrilárním systému a způsob jejich vynlnění.

Pararelní uspořádáni mikrofibril dovoluje vznik podélných

interfibrilárnich kapilár o průměru cca 10 nm, v primární

stěně specifická orientace mikrofibril podmiňuje existenci

dutin nepravidelného tvaru a větších rozměrů - 10 až 30 nm.

Příčný rozměr intrafibrilárních dutin (tj. dutin mezi ele-

mentárními fŤbrilami, tvořícími mikrofibrilu)lze odhadnout

na 1 až 3 nm.
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Tento systém submikroskopických dutin v celulózové
kostře zdřevnatělé buněčné blány může ovšem zejména v na-
tivním, neupraveném dřevě měnit svůj objem podle fyzikál-
ního stavu dřeva a podle způsobů a stupně obsazení dutin
vodou a inkrustaCními látkami. Lignin a jádrové látky vy-
plňují větší nebo menši část interfibrilárních kapilár,
zatímco o intrafibrilárních dutinách se má za to, že do
nich, podle jejich rozměrů, může vniknout jedině voda,
resp. vodné roztoky solí. Voda ováem může proniknout jeátô
hlouběji do ultrastruktury, tj. mezi celulózové makromole-
kuly, tvořící elementární fibrily.

Systém subraikroskopických dutin má ovšem nepochybně
prvořadý význam pro počáteční fáze enzymatického rozkladu
dřevní hmoty drevokaznými houbami (Nečesaný in litt.) i
pro uložení a fixaci ochranných látek, které mají tomuto
rozkladu zabránit. Protože v počátečních fázích rozkladu
lze pozorovat dříve destrukci uvnitř buněčné blány, zejmé-
na ve vrstvě S,, rozklad ligninu, než na jejím vnitřním po-
vrchu (ve vrstvě S_), který je v bezprostředním styku s hy-
fami hub, předpokládáme, že pohyb enzymů do míst rozkladu
se děje spíše z prostorů dvojteček difúzí podélně oriento-
vanými interfibrilárními kapilárami poměrně méně lignifi-
kované vrstvy 3„ než napříč zřetelně lignifikovanou vrstvou

s3.

Představa o počátečních fázích enzymatického rozkladu
a o soustavě submikroskopických kapilár v zdřevnatělé bu-
něčné bláné, mohou bý,t důležitými teoretickými podklady pro
výzkumné řešení některých základních otázek praktické ochra-
ny dřeva. Jde totiž o to, zablokovat vhodným zásahem cesty,
jimiž mohou enzymy hub difudovat do buněčných blan a volit
přitom zásah takový, jehož účinnost bude co nejdelší. Lze
předpokládat, že cesty, jimiž může účinná ochranná látka
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nesená vhodným rozpouštědlem, vnikat do ultrastruktury

dřevní hmoty, jsou stejné nebo velmi podobné cestám,, kte-

rými do buněčných blan vznikají enzymy hub. Protože vzhle-

dem k rozměrům submikroskopických kapilár půjde především

o transport difúzí, bude významným činitelem fyzikální

reaktivita použité kapaliny a velikost molekul vpravované

látky. Z tohoto hlediska mají nespornou výhodu vodné roz-

toky solí oproti nepolárním nebo ní?ko polárním rozpouštěd-

lům a látkám olejovitého charakteru. Mohou totiž bez zábran

vnikat zřejmě až do intrafibrilárních dutin (Cbou a spol.

1973) a to více méně bez ohledu na už přítomnou vodu. Po-

kud některá z účinných složek při twm tvoří komplex s ce-

luJózou, jako například měd (Belford a spoi. 1957, 1958,

S.959a, 1959b, c„ I960), odpadá námitka, že tento způsob

ochrany je málo trvanlivý, protože se účinná látka snadno

vymývá vodou. Zcln SP, i e námitky proti účinnosti tohoto

způsobu ochrany jsou j in''.ho cňaraktoru a úvaha o nich ne-

spadá do rámce tohoto pojednání (Smith a Williams l'J73a,b).

V porovnání s vlastnostmi vodných roztoků použitých

k ochrano dřeva a jejich vztahem k ultrastruktuře zdřevna-

tělé buněčné blány chovají se nepolární rozpouštědla úplné

odlišně. Celkový charakter systému subrnikroskopických ka-

pilár a látkové složení zdřevnatělých buněčných blan ne-

dávají věcný důvod k domněnce, že kapaliny tohoto druhu

mohou pene trova t do buněčných blan a vnést do nich v nich

rozpuštěnou účinnou látku. Zvlášt probJ,ematieké je takové

tvrzení v případě, kdy alespoň část submikroskopických ka-

pilár zůstává obsazena vodou. Bylo už sice vyvinuto značné

úsilí dokázat správnost této představy (například Resch a

Arganbright 1971, A-ganbright 1973), přinesené důkazy však

jsou málo přesvědčivé. PřiUm stojí za zamyšlení, zda má

vůbec význam usilovat za současné situace o vniknutí těch-

to látek až do buněčných blan. Je totiž známo, že velmi
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dobře obsazují ztenčeniny mezi buňkami (obr. 4) i vnitřní

povrch buněčných blan, a pretože nojsou rozpouštěny vodou,

tvoří spolehlivou ochranu proti pronikání hyf a rozkladu

buněčných blan jejich enzymy.

Pro budoucnost ovšem nelze snahu o vpravení ochranných

látek nerozpustných ve vodě až do zdrevnatelých buněčných

blan odmítat. Nemůžeme se toti* domnívat, že by současný

stav v ochraně dřeva a ve vývoji ochranných látok a postu-

pů měl být definitivní. Potom se tu zatím nabízejí dvě dal-

ší cesty, jak tyto látky vpravit co nejhlouběji do dřevní

hmoty. Jednou je použití organických polárních rozpouště-

del. Jejich fyzikální reaktivita oproti vodě je sice nižší,

mohou však přece pronikat až do ultrastruktury buněčných

blan, ja?-' tomu nasvědčuje jejich schopnost vyvolávat botná-

ní dřeva (Morgan a Orsler 19G9a, b, Ashton 1973).

Jinou cestu k řešení naznačené otázky slibuje použití vodní

emulze roztoku ochranné látky v nepolárním rozpouštědle s

přidáním vhodného tenzidu. Tento postup, použitý zatím k za-

vedení nepolárního monomeru inetylnie takrylátu do zdrevnate-

lých buněčných blan (Jokel a spol 1974, Pullman a spol.

1974) dovoluje tušit schůdnou aplikaci i v oblasti ochrany

dřeva (obr. 5 a 6 ) .
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* Membrána dvojtečky; tracheidy
- •"•*«. Horní klenba

je odstraněna.
!-. Orig. SEM foto.

Obr. 2 -

Membrány

^ část membrány
'•^^ Horní klenba

^'•Äiáf néna.

SEM foto.



r. o _

Obr. 3 r .

Tyla v cévě jádrového dřeva

buku. i'od odtrženou Pásti

tyly jsou odkryty dvojtečky.

. SEM foto.

Obr. 4 -

Dvojtečka tracheidy smrku

částečně vyplněná Pentorem 70.

Pro názornost je horní klenba
dvojtečky odstraněna.

Orig. SEM foto.
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5 - .

Tracheidy smrku po impregnaci

monomerem nwtylmetakrylátu.

Po polymerizaci se oddelila

vrstva MMÄ od buněfné blány

- důkaz, že nedošlo k impreg-

naci buněčných blan.

Orig. SEM foto.

Obr. 6 -

Tracb,eidy smrku po impregnaci

emulzí monomeru metylmetakrylé-

tu ve vodé s přídavkem tenzidu.

Buněčné blány byly proimpregno-

vány, nezůstala na nich vrstva

MMA, která by se po polymeriza-

ci oddělila.

Orig. SEM foto.
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RNDr. Lubomír S c h á n S I CSc
Prirovôdecká fakulta U n i v e r s i t y J . E. Purkynô, Brno

ZMĚNY VE SLOŽENI VZDUCHU UVNITŘ DSEVA PÍ?I \jEHO ROZKUDU

HOUBAMI

Drevokazné houby se liší svými požadavky na soubor

vnějších podmínek od celé řady jiných hub i ostatních mi-

kroorganismů. Přitom nejde jenom o výživu, pH prostředí,

vlhkost, ale i o vbodné složení vzduchu v prostředí, kde

tyto houby rostou a rozkládají dřevo.

Připomeňme si zcela kráče několik údajů získaných mě-

řením koncentrace jednotlivých složek vzduchu ve kmenech

zdravých a napadených stromů. Mac Dougal (1925) si jako

první všímá průběžně měnících se plynných poměru ve kmenech

borovice a uvádí, že koncentrace C0„ se zvyšuje na 4,21 %

a koncentrace kyslíku se snižuje na 15,45 %, u Quercus

agrifolia koncentrace obou plynů kolísají během celého roč-

ního období. Chase (1934) studuje složení plynů ve kmenech

starších stromů během celého roku. Uvádím dva příklady z

jeho práce-, které názorně dokazují kolísání koncentrace

jednotlivých plynů ve kmenech jehličnanů a listnáčů. Maxi-

mální koncentrace kysličníku uhličitého - 50 % - zjišiuje

v září ve kmeni Populus deltoides virginiana. Ve kmeni Fi-

nus strobus je koncentrace CO. značně nižší, avšak mnohem

vyrovnanější než je tomu v předchozím případě.
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Chase (1934) připomíná, že hyfy hub zpravidla rostou ve

tkáních, kde difúze vzduchu nemůže probíhat jinak než přes

membrány. Vyslovuje dále domněnku, že snad hyfy hub jsou

adaptovány na zvýšená množství C0„ a že je to pro ně dokon-

ce výhodné. Hubert (1931) konstatuje, že anatomická struk-

tura hostitele, jistý poměr mezi vzduchem a vodou a chemic-

ké složení dřeva může hrát při infekci a vzniku nákazy or-

ganismu určující roli. Plyny v centrální části kmene jsou

pak důležité pro růst hub. Thacker a Good (1952), kteří

si dokladně všímají plynných poměrfl ve zdravých a napade-

ných kmenech javoru mléčného a zjřštují značné rozdíly me-

zi nimi především v koncentraci C0 2, jak je uvedeno na

obr. 2. Zatímco ve zdravých kmenech javoru mléčného pohybu-

je se koncentrace C0o kolem 3 až 4 % objemových, v nápade-

ných kmenech téhož druhu dosahuje hodnoty až 17 % a to

v měsících červnu a červenci. Obdobná zjištění pro jiné

druhy dřevin uvádí Jensen (1967 a 1969), Good a ost. (1968),

Solověv (1967), Solověv á Gaškova (1972). Kov.ikov a Solo-

věv (1973) uvádějí výsledky měření koncentrace C0_ a 0 o ve

kmenech smrků napadených houbami Fomes annosus, Phellinus

pini a Stcreum sanquinolcntum, kde koncentrace CO,, stoupá

až na 21,6 % a koncentrace Op poklesá až na 0,4 %.

Dvedené údaje přivádějí Dovrtěla a Scháněla (1974)
a Kozlíka a Scháněla (1974) na myšlenku blíže studovat zme-
ny ve složení vzduchu ve dřevu rozkládaném houbami v pod-
mínkách in vitro metodou plynové chromatografie. Vzorky
plynu odebírané z prostoru kultivačních nádoi>, kde lignx-
vorní houba Pleurotus ostreatus a celulosovorní houba
Coniophora puteana rozkládaly bukové piliny ovlhčenó v prv-
ní variantě vodovodní vodou, ve druhé směsí stejných dílu
3 % sladového výtažku a 3 % roztoku peptonu a v poslední
variantě 3 % roztokem peptonu byly rozděleny na kyslík.
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kysličník uhličitý a dusík. Při zachování volné difúze

plynů do nádob zjištují, jak je uvedeno na obr. 3 a 4,

podstatné rozdíly v koncentraci kyslíku a kysličníku uhli-

čitého jak mezi lignivorní a celulosovornl houbou, tak i

mezi jednotlivými pokusnými variantami.

Obecně lze rozdělit změny v obsahu uvedených plynů

do dvou fází. V počáteční etapě, kdy houba osídluje sub-

strát, dochází k prudkému vzestupu koncentrace kysličníku

uhličitého a poklesu koncentrace kyslíku, časově je pak

vymezena tídcbím mezi 15. 'až 25. dnem od inokulace substrá-

tu houbou. Další etapa je pak charakterizována buá mírným

nebo prudkým poklesem koncentrace C0 o a zvýšením koncentra-

ce 0 2 , což je závislé od druhu substrátu. V této fázi

houba začíná substrát intenzivně rozkládat a vytváří v ná-

dobách kmenově specifické složení vzduchu. Lignivorní hou-

ba výrazně reaguje na přidaný zdroj organického dusíku k

bukovým pilinám, což se projevuje zvýšenou koncentrací COg

během celé doby trvání pokusu. Reakce celulosovorní houby

Coniophora puteana *e sice obdobná, ale koncentrace C0„

nedosahuje tak vysokých hodnot, jak tomu bylo v předcho-

zím případě.

V pokusných sériích, kde Kozlík a Scbáněl (1974)

zjištují rovněž složení vzduchu v kultivačních nádobách,

kde lignivorní houba Pleurotus ostreatus rozkládala bukové

piliny ovlhčené směsí stejných dílů 3 % sladového výtažku

a 3 % roztoku peptonu v podmínkách postupného přerušeni do-

dávky kyslíku do nádob dochází ke změnám ve složení vzdu-

chu, jak je znázorněno na obr. 5. V těchto případech dochá-

zí v nádobách k nahromadění vysokých koncentrací COn a ke

snížení koncentrace kyslíku i k podstatnému snížení kon-

centrace dusíku. Po zastavení dodávky kys..íku došlo k za-

stavení růstu rnycelía, změně barvy a morfologie houbor*
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kolonie. Po obnovení dodávky kyslíku do nádob obnovily
houby růst a pokračovaly v rozkladné činnosti. Nízké kon-
centrace kyslíku a vysoké koncentrace kysličníku uhličité-
ho nepůsobily na houbovou kolonii letálně.

Tyto výsledky nás vedly k detailnejšími studiu vlivu
CO- na růst tnycelia drevokazných hub a na některé změny v
jejich metabolické aktivite. Jak js«m uvedl na za-čátku,
jsou plynné poměry ve zdravém stromu odlišné oá normálního
vzduchu. Simulací těchto podmínek a jejich účinkem na rust
mycelia dosáhli jsme některých nových poznatků. Pfec'evšini
šlo o vliv zvýšené koncentrace C0„ ve vzduchu. Z prací
V. Rypáčka (1966) se dovídáme o vlivu C02 na klíčení spór
i růst mycelia. Hintikka (1970) podrobně studuje účinek
COg na klíčení spór 23 druhů drevokazných hub a to v atmo-
sféře obsahující 1, 5 a 20 % COg přimísenéh© do vzduchu,
který obklopoval kl íčící spóry n-a Hagemově agaru. Ve srov-
nání s normálním vzduchem 1 až 5 % koncentrace COp stimulo-
valy klíčení spór některých druhů hub. Spóry hub, jež ro-s-
tou na živých kmenech stromů, byly stimulovány velmi efek-
tivně (Leptoporus borealis, Polyporellus squaimsus, Pholio-—
ta aurivella a Fomes annowus). Hafiz a Niederpruem (1-Q&3)
zj ištuj í , že spóry Schizophyllum commune neklící ve vzduchu
zbaveném COg. Přítomnost zvýšené koncentrace C02 j * rKíz'byt-
ná pro vyklíčení spór produkovaných ve velkých množstvích
houbou Fomes annosus, v přírodě pak dochází k infekci ran
stromů těmito sporami a to během několika melo minut i

(Rishbeth, 1959). Spóry houby Fomes igniarius k l íč í na
otevřených ranách topolu pouze první 4 dny (Manion a Frewefc,
1968). Kysličník uhličitý diftmdující dŕ'evea půl* ob í pozitiv-
ně na klíčení spór, jež se uchytí na jeho povrchu a to b*z-
prostřecíně po poraněni stromu.
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Také vegetativní mycelium je pozitivně ovlivňováno zvý-

šenou koncentrací C0„ v prostředí. První, kdo se zabýval

tímto problémem je Bavendamm (1928). Vyslovuje.závěr, že

18 až 20 % koncentrace C0 2 inhibuje růst jak parazitic-

kých, tak i saprofytických hub, 80 % koncentrace COg zasta-

vuje růst všech hub, ale nepůsobí na ně letálně. Zycha

(1937) pozoruje, že houba Coniophoŕa puteana produkuje na

světle a v přítomnosti zvýšené koncentrace COg mnohem

vyšší množství biomasy než ve tmě. Houba Fomes annosus je

vůči svôtlu v přítomnosti C0~ necitlivá,

Gundersen (1961) při studiu vlivu COg na růst houby ?omea

ánnosus dochází k závěru, že zmíněná houba dobře roste jak

v aerobních, tak i semiaerobnícb podmínkách, avšak neroste

v podmínkách anaerobních.

Thacker a Good uvádějí, že růst mycelia se značně

snižuje, jestliže je houbami vyprodukovaný COg jímán do

KOH. Rňst hub se značně zvýšil, jestliže kysličník uhliči- j

tý nebyl odstraňován z prostředí, kde houba rostla. Houby

jež napadají javor mléčný a způsobuji jádrovou hnilobu jsou

přítomností vyšších koncentrací CO- spíše stimulovány než

inhibovány.

Scháněl (1970), Hintikka a Korhonen (1970).zabývají-

cí se vlivem zvýšené koncentrace C0„ na růst mycelia drevo-

kazných hub, docházejí k těmto závěrům:

Vysoká koncentrace COo vyvolala změny v morfologii houbo-

vých kolonií. Dovrtěl (1972) zjištuje změny v morfologii

hyf vlivem COg, pozoruje zvýšení počtu přesek i změnu tva-

ru buněk, jak je znázorněno na obr. 6.

5 až 10 % koncentrace C0 2 vykazuje pozitivní účinek jak na

rychlost lineárního růstu mycelia (Scháněl, 1970), tak i

na výtažek biomasy mycelia (Hintikka a Korhonen, 1970).
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20 % koncentrace C0_ stimulovaná růst pouze části a 30 %
á

koncentrace inhibovala růst mycelia většiny sledovaných

hub až na výjimky: Fomes marginatus, Phaeolus schweinitzii

a Fhellinus robostus (Scháněl, 1970). Kromě toho dochází

vlivem vysokých koncentrací C0 2 ke ztrátě pigmentů u těch-

to hub: Fomes cytisinus, Leptoporus borealis, Phaeolus ru-

tilans, Phaeolus schweinitzii. Obecně lze říci, že C0 2

stimuluje tvorbu vegetativního mycelia a brzdí tvorbu pig-

mentů.

Poměrně kusó jsou údaje o vlivu různých koncentrací

kyslíku na růst hub. Některé drevokazné houby, které byly

vystaveny různým koncentracím kyslíku v rozmezí 0,8 až

35 % vykazovaly rozdílnou růstovou rychlost. Se vzrůstají-

cí koncentrací kyslíku zvyšoval se i lineární přírůstek

mycelia až do koncentrace 10 % a při vyšších koncentracích

C0o se již růst nycelia neměnil, nebo se velmi nepatrně

zvýSil. Toto zvýšení se výrazně projevilo pouze u mycelia

houby Trametes versicolor,*jak uvádějí Thacker a Good

(1952). Přitom spotřeba kyslíku neprobíhá lineárně, ale

rytmicky, jak ukázali Aramer a Liese (1966), Damascbke

(1968, 1969) a Damaschke a Becker (1966). Tyto rytmy jsou

charakteristické jak pro určitý druh houby, tak i pro urči-

tý substrát, na němž příslušná houba roste.

Uvedené změny v koncentraci kysličníku uhličitého
a kyslíku, jak je poznáváme při rozkladu dřeva houbami a
studium vlivu vysokých koncentrací kysličníku uhličitého
na růst drevokazných hub nám poskytují důležité informace
o životních podmínkách uvedených organismů. Pozitivní
účinek vysokých koncentrací C0 9 se neprojevuje jenom růsto-
vou rychlostí mycelia, ale i ve změnách aktivity některých
extracelulárních enzymů produkovaných drevokaznými houbami
do prostředí.
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V pokusech, kde houba Pleurotus ostroatus rostla na

rôznych mediích jednak v atmosféře < ̂ sanující 10 % kon-

centraci C0_ a jednak v normálním vzduchu došlo, jak uka-

zuje obr. 7, v několika variantách jak ke zvýšení aktivity

produkované lakkázy, tak i peroxidážy. Negativní vliv zvý-

šené koncentrace CS„ na aktivitu vylučovaných enzymů se

projevil v těch pokusných variantách, kde nebyly přítomny

bukové piiiny v mediu. Ve variantách s bukovými pilinami

projevilo se výrazné zvýšení aktivity oxidačních enzymů,

zejména pak peroxidázy, jak ukázal Scháněl (1974). Na zá-

kladě dosažených výsledkň lze vyslovit závěr, že aktivita

peroxidázy je jednoznafně ovlivněna přítomností COg

v atmosféře v těch pokusných variantách, kde houba Pleuro-

tus ostreatus rostla na mediu obsahujícím bukové piliny

spolu SP siněsí 3 % sladového výtažku a 3 % peptonu. íopro-

ti tomu u lakkázy nedávají výsledky jednoznačnou odpověď,

poněvaciž změny v aktivitě tohoto enzymu jsou v jednotli- i

vých variantách málo výrazné. Závěrem lze říci, že mecha-

nismus rozkladu dřeva, který probíhá za setniaerobních pod-

mínek, se liší od rozkladných procesů, které probíhají

v laboratorních aerobních podmínkách.

Proto se domnívám, že by bylo vhodné, aby i při testo-

váni rungicidních prostředků byly navozovány vhodné plynné

poměry, které jsou pro danou houbu nejpřirozenější.

Závěrem bych chtěl poukázat na další možnosti využití

metody plynové chroitiatograf ie v laboratorních podmínkách.

Hodnocení účinnosti chemických prostředků na houbový orga-

nismus se provádí jednak měřením růstové rychlosti mycelia

hub, nebo zjištováníin úbytků dřeva na sušině. Jak jsme

ukázali, dá se pomoci metody plynové chroinatografie stano-

vit velmi rychle jak koncentrace kyslíku, tak i kysliřníku
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uhličitého. Percentuelne vyjádřeno, inění se koncentrace

kyslíku v daleko nižších hodnotách než koncentrace COg.

Jak ukázaly naše výsledky bývá hodnota zvýšení kon-

centrace C0 o 100 a vícenásobná oproti hodnotě v normální

atmosféře. To svědčí o projevech životní činnosti hub.

Důkaz produkce COg je možný za poměrně krátkou dobu, aniž

je možno -/.jistit váhové změny v rozkládaném substrátu.

Urprcdukovatelriost metody plynové chromatorrrafie se pohy-

buje pod hodnotou 3 %, je značně nenáročná a dostatečně

rychlá oproti stávajícím metodám.
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Obr. 2 -
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Obr. 3 - ZMĚNY VE SLOŽENÍ
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Obr. 4 - ZMĚNY VE SLOŽENÍ
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Dr. Hans-Joochim P e t r o w i t s

Bundesan3talt far Materialprttfung, Berlin-Dahlem

CHEMICKÉ POSTUPY NA DOKAZ INSEKTICÍDOV A FUNGICÍDOV

V OLEJOVITÍCH IMPREGNAČNÍCH LATKÁCH

Ů v o d

tfčinné látky s insekticídnymi a fungicídnyrai vlastnosťami

sú obsiahnuté nielen v olejovitých impregnačných látkach typu

rozpúšťadlo - účinná látka, ale sú pridávané aj do dechtových

olejov a chlórnaftalénových preparátov na zvýšenie ich účinku,

/Becker, 1966/. Je pozorovateľné, že podiel látok na báze

chlórnaft.alénov má na trhoch klesajúcu tendenciu. Pri analýze

olejovitých impregnačných látok je potrebné mimoriadnu pozor-

nosť venovať kvalitatívno-kvantitatívnemu stanoveniu insekti-

cídnych a fungicídnych látok. To si vyžaduje, aby boli k dis-

pozícii vysoko citlivá mikroanalytické postupy, ktoré by záro-

veň mali umožniť rozlíšiť i jednotlivé izoméry. Na základe

dlhoročných skúseností je dnes známe, že vedľa spektrofotomet-

rie otvára chromatografické delenie olejovitých impregnačných

látok /Petrowitz. 1967/ s nasledovným priamym analytickým vy-

hodnotením, poťažne v náväznosti na iné postupy, mnohostranné

možnosti. V súvislosti s uvedeným je potrebné uviesť, že ana-

lýza olejovitých impregnačných látok je úplne odlišná od ana-

lýzy vodorozpustnych látok.

Analýza dechtových preparátov

Dechtový olej patrí k najstarším známym impregnačným lát-

kam. Nakoľko sa skladá z mnohých jednotlivých komponent rôznych

skupín zlúčenín s rozdielnym insekticídnym a ŕungicídnym účin-

kom /Schulze, Becker, 1948/, stáli chemikom dlhý čaa k dispo-

zícii len postupy ako frakcionovaná destilácia, kryštalizácia,

alebo oddelenie kyslého a bazického podielu. Len rôzne, v pos-

lednej dobe zavedené, chromatograficlré metódy viedli k obratu

a umožnili dosiahnuť presné závery. Prvé úspechy zaznamenala

papierová chromatografia /Dietrichs u. Sandermann, 1958/

a plynová chromatografia pri konštantnej teplote /Dupire, 195R/.
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Krátko na to prišli práce /analýze dechtov/ na tenkovrstvej
chromatografii /Petrowitz, 1960/ a plynová chromatografia
s programovanou teplotou /Petrowitz, 1964, Sauerland 1963,
1964/. Týmito postupmi boli vytvorené nevyhnutné predpoklady,
aby napríklad bolo možné získať presné poznatky o zložení
dechtového oleja nachádzajúceho sa v rôzne dlhc používaných
bukových a borovicových podvaloch /Petrowitz, Becker, 1964;
Becker, Petrowitz, 1965/. Medzitým zÍ3kala tepelná programo-
vaná plynovochromatografická analýza pevné miesto pri rozbo-
roch impregnačných látok a je používaná i v Československu
pri hodnotení kvality dechtových olejov, používaných na ochra-
nu dreva /Komora, 1974/* Popritom má veľký význam i chromato-
grafia na tenkej vrstve, ktorá bez veľkých nárokov na apara-
túru pri vysokej citlivosti a malých nárokoch na čas, má
veľký význam hlavne pri analýze fenolov.

Popri dechtových olejoch používaných vo veľkých objemoch
na impregnáciu podvalov a stĺpov, používajú sa na impregnáciu
početných iných drevín i špeciálne destiláty /dechtových ole-
jov/, s pridaním účinných látok, ako napr. pentachlórfenol
/PCP/. Tu je potrebné stanoviť účinnú látku popri početných
dechtových komponentoch. I tu je na oddelenie PCP vhodná
tenkovrstvá chromatografia* Nakoľko ortho-poloha, obsadená
chlórom, priestorové obmedzuje hydroxylovú skupinu, nedá sa.
PCP ako fenolická zlúčenina dokázať prostredníctvom kopulá-
cie s diazofarbivom. Vhodnejší je o-tolidín, ako postreková
reagencia, alebo pozorovanie pod UV-svetlom po chromatografii
na fluoreskujúcej vrstŕe.

Plynovochromatografické stanovenie PCP v dechtovom oleji
vyžaduje postup s programovanou teplotou a nespôsobuje žiadne
ťažkosti, ak rez dechtového oleja neobsahuje frakcie s vyšším
bodom varu ako fluorén. V .iných prípadoch je PCP pri chroma-
tografii na bežných stacionárnych fázach prekrytý antracénom
a fenantrénom. Vynikajúce delenie fenantrénu, antracénu a PCP
sa podarilo chromatograficky pri 150 °C na 5 % kvapalného
kryštálu (4-(2,2-Äthoxyathoxy-carbathoxyoxy)-zimtaaureester
des 4-Hydroxy-4'-methoxyazobenzols) na vysoko účinnom Chromo-
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sorbe /Sauerland, 1973/.

Analýza účinnej látky v zmesi dechtový olej - minerálny

olej sa dá dobre vykonať pomocou tenkovrstvej ehromatografie

s nasledovným priamym vyhodnotením /napr. pomocou fluoromet-

rie - Petrowitz, 1969/ po extrakcii biologicky účinnej sub-

stancie z chromatografickej vrstvy. Okrem toho i stĺpcová

chromatografia otvára možnosti delenia olejových podielov

od účinných látok /Eisenbeiss, 1972, Weisheit, 1973/.

Ole.iovité impregnačná látky na báze rozpúšťadlo - účinná látka

Zatiaľ čo priemyselná impregnácia - ochrana podvalov

a stĺpov sa vykonáva dechtovým olejom, impregnácia dreva

v stavebníctve sa robí prevažne slabo zapáchajúcimi olejovi-

tými impregnačnými látkami* Pritom ide väčšinou o preparáty,

ktoré obsahujú v minerálnych olejoch rozpustené kontaktné

insekticídy, fungicídy a prídavné látky, ako napr. emulgátory,

alkydové živice, zmáčadlá alebo tiež pigmenty. Tu slúžia ole-

jové komponenty ako rozpúšťači a dopravný prostriedok pre účin-

né látky a samy nemajú žiadnu vlastnú biologickú účinnosť*

Obdobne ako pri analýze dechtových olejov, i tu sa veľmi
osvedčili metódy chromatografickej analýzy. Ako univerzálne
použiteľné sa opäť ukázala metóda tenkovrstvej chromatografie
/Petrowitz, 1966, 1967/. Často je možné delenie na tenkej
vrstve priamo kvantitatívne vyhodnotiť. Takéto priame vyhod-
notenie účinnej látky je možné vykonať pomocou spektrodensi-
tometia alebo fluorometrom /Petrowitz, 1969, Petrowitz,-Wag-
ner, 1971/. Skvrny chlorovaných fenolov je možné postriekať

* napr. o-tolidínom, potom krátkovlnným UV-svetlom ožiariť
a nakoniec stanoviť densitometricky prostredníctvom svetlost-
ných alebo transmisných meraní. Po o-tolidíne a vyfarbení
UV-oŽiarením môže nasledovať tiež meranie absorpcie pomocou
fluorometra. Meranie fluorescenčnej intenzity, ako postupu
na kvantitatívnu analýzu účinnej zložky, je obmedzené nielen
na substancie so zreteľnou fluorescenciou, akú prípadne majú
niektoré zložky dechtového oleja, ale je obmedzené v určitých
prípadoch i možnosťou vzniku /syntéza/ fluoreskujúcich derivá-
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tov kontaktných insekticídov priamo na vrstve po chromatogra-

ŕickom delen- /Ballsehmiter. Tolg, 1966/. Tak sa obdrží napr.

pri reakciii/^hexachlorcyklohexanu /Lináan, Goromexan/ s N, N,

N', N'-tatraetylbenzidínoni farebná látka typu Wursterovej čer-

venej, ktorá po postriekaní roztokom etylmetylketonu a dimetyl-

formamidu /4:1/ fluoreskuje. Samozrejme je možné vykonávať aj

merania miznutia fluorescencie na fluoreskujúcich vrstvách,

ktorých'miznutie je vyvolané skvrnami substancie, ovSeni cit-

livosť dôkazu je menšia.

Všetky priame vyhodnotenia tenkovrstvej ch ronia to^rafi e

musí predchádzať mimoriadna starostlivosť pri vykonávaní chro •

matografie. Už pri nasadení vzorky jo treba dať pozor, aby

analyzované a kalibračné roztoky boli z mikropipiet v rovna-

kých objemoch nasadené, a tak aby podmienky~štartu boli rovna-

ké. Ďalej musí byť rovnako vykonaný postrek s reakčným činid-

lom, pretoře inak by náväzné merania boli nevhodne ovplyvnené.

V poslednej době sa používa miesto bo'iovího vždy viac nanáša-

cí spôsob nanášania vzorky. Zmerateľné množstvá analyzovanej

substancie sa pri tom striekacou pištoľou v ľubovoľne úskej,

nastaviteľnej šírke, nanesú tryskami na chromato^rafickú

vrstvuo Tento postup vedie pri nasledujúcej ohrornatografii

k zlepôeniu ostrosti delenia a tým pri nasledovnom priamom

stanovení k presnejším výsledkom. Ďslčia výhoda sa dosiahne

pri nanášaní substancie na preparatívnu tenkú trotvu, ktorá

umožňuje tiež dosiahnuť už uvedenia ostrosť delenia i pri ve "~

kom nánose substancie. Tak môžeme rozdeliť niekoľko miligramov

analyzovanej substancie, ďalej z vrstvy po extrakcii j'i zís-

kať a iným postupom kvantitatívne analyzovať.

Substancie, ktoré reagujú s o-tolidínom, môžeme takto

chemicky zmeniť a v roztoku pri 525 nm fotometrický stanoviť.

Rovnako PGP si dá od impregnačnej látky oddeliť a prostredníc-

tvom merania modrého 4-arainofenaaónového farebného komplexu

spektrofotemetricky stanoviť pri 585 nm /7/illJ-iino, 1971/.

Dobré možnosti pri analýze J*-HCH dáva po ehľ'-.:i:M.o»;raf vekom

/na tenkej vrstve/ oddelení ostatných neútíi rn,;'ji. HĽii-isoinsrov,

ako i ostatných častí impregnačnej látk\, ni.-.iw yc-nie chloi"i-

dového obsahu no vykonanej redukcii s ŕl i -\>n . ' . so-iíka /Potro-

witz, 1966/ potenciometrickou titrácion r. n. ' . •• -r.- tn'co.-i
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dusičnanu strieborného /Lauckner, Furat, 1968/. Je potrebné
tiež uviesť spojenie chromatografie na tenkej vrstve s ront-
genovou fluorescenčnou ehromatografickou analýzou, ktoré
môže byť použité tiež pri stanovení /^-HCH a PCP, /Aider u.
Mitarb., 1968, Petrowitz, Berghoff, 1972/. Toto spojenie je
obzvlášť prospešné pri analýze organokovových zlúčenín. Orga-
nokovové zlúčeniny zinku a ortuti sú v poslednej dobe používa-
né ako účinné látky v olejovitých impregnačných látkach.
Analytické stanovenie týchto látok sa podarilo pomocou ato-
mové j-absorpčnej spektroskopie /Williams, 1973/. Tento postup
sa najnovšie používa ako detektor i pri vysokotlakovej stíp-
cove"j chromatografii zlúčenín tejto skupiny /Hanai, 1974/»

Pri analýze olejovitých impregnačných látok sa osvedčila
chromátografia na tenkej vrstve, ako univerzálne použiteľný
postup, ktorý bez nákladných aparatúrnych vybavení poskytuje
dobré výsledky. Plynová chromatografia kladie značne vyššie
nároky a pritom sa nedá neobmedzene využívať, nakoľko okrem
účinných látok zachytáva i početné, v olejoch obsiahnuté zlú-
čeniny. Z toho dôvodu prichádza k prekrytiu pikov. Napriek
tomu sa tento postup stále častejšie používa, nakoľko pri mno-
hých olejovitých impregnačných látkach hlavná časť minerálnych
olejov prejde deliacou kolonou pred alebo po účinnej látke.
Dobré delenie môže byť docielené obzvlášť za použitia stacio-
nárnych fáz, ktoré v malom množstve sú nanesené na sklenených
mikroperlách, ako napr. 0,25 % silikónovej gumy na sklenených
perlách. Relatívne nízka pracovná teplota a krátky retenčný
čas dovoľujú rýchle a rutinované vykonávanie analýzy. Pre účely
kvantitatívneho vyhodnotenia chromatogramu slúžia známe plochy
pikov. Výpočet sa dobre vykonáva podľa približného vzorca
"výške krát šírka v polovičnej výške". Keä sa použije miesto
málo citlivého tepelno-vodivého detektora detektor elektróno-
vého záchytu, dosiahne sa citlivosť detekcie 0,001 g^ /^HCH,
takže je nutné vykonať predroz'delenié účinných látok* V prebyt-
ku sa nachádzajúce olejovité komponenty by ináč silne negatív-
ne ovplyvnili prevádzkovú pohotovosť tohoto detektoru. Pri-
rodzene, možno tiež použiť plameňo-ionizačný detektor, ovšem
tu tiež platí, že sa môžu vyskytnúť rušenia analýzy vplyvom
komponent minerálnych olejov.



- 74 -

Sumarizujúc dá sa povedať, že početné olejovité impreg-
načné látky s rozličným zložením nedovoľujú vypracovať vo
všeobecnosti použiteľný postup analýzy* Chromatografia na
tenkej vrstve, ako technika "palcového otlačku /fingerprint/"
umožňuje ovšem robiť kvalitatívne a semikvantitatívne výpove-
de pri približne obdobnom pracovnom postupe /Petrovritz, 1974/•
Presné kvantitatívne závery dajú aa získať len vtedy, ked*
postup analýzy je pre každú konkrétnu analýzu špeciálne pri-
spôsobený.
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Institut fär Holzbioiogie und Holzschutz, Hamburg

OCHRANA DŘEVA A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Úvod

Problematika ochrany životního prostredí se nás do-
týká všech bez ohledu na státní hranice a musí se o ní
otevřeně diskutovat. Je přitom velmi důležité rozpoznat
•řas možná nebezpečí, provést jejich rozbor a hledat mož-
nosti a způsob nápravy.

Není sporu o tom, že musíme uchovat svět, v němž ži-
jeme, co možná bez nejrůznějších zhoršujících vlivů. Avšak
stejně tak je nepochybné, že naše moderní společnost nemů-
že existovat bez materiálů a výrobních pochodů, zhoršují-
cích životni prostředí. Je proto naší úlohou omezit tyto
účinky na minimum. To však časté vede k obtížnému rozhodo-
vání mezi technickými možnostmi, požadavky hospodárnosti
a hrozícím zhoršením životního prostředí. To platí i
• oblasti ochrany dřeva. .

Ochrana dřeva a živataj prostředí

Než přikročím k vlastnímu problému zhoršování život-
ního prostředí opatřeními, na *ehrami dřeva, musím se krát-
ce imínit • postavení dřeva v životním prostřadí.
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Dřevo považujeme za stavební a výrobní materiál, kte-

rý působí vyloženě příznivě na životní prostředí. Přitom

mají význam nejen hlediska věcná, ale i obtížně formulova-

telná hlediska psychologická. Výhodou dřeva je skutečnost,

že patří k oněm nečetným surovinám, které příroda trvale

vytváří a které se při rozumném využívání nedají vyčerpat.

Přitom dochází při produkci dřeva v lese dokonce k aktiv-

nímu ozdravováni životního prostředí. Současně patří dřevo

k méně trvanlivým stavebním a výrobním materiálům a může

být narušeno činnosti četných rostlinných i zvířecích orga-

nismů. Přitom se jeho hmota vrací zpět do přirozeného obě-

hu C0„ a HgO , což nutno hodnotit zvláště kladně.

Avšak tato omezená trvanlivost dřeva představuje

v četných oblastech výraznou nevýhodu, zvláště požaduje-

11 se dlouhodobá použitelnost jako např. u železničních

pražců, elektrovodných sloupu nebo u stavebního dříví. Zde

je na místě ochrana dřeva, aby zvýšila užitnost dřeva ja-

ko materiálu pro specielní použití. Avšak chemické postupy

K ochraně dřeva zde představují složku, která jednoznačně

ohrožuje životní prostředí.

Pro provádění ochrany dřeva lze ovšem uvést celou řa-

du kladných hledisek, která zdůrazňuji národohospodářský

význam ochrany dřeva:

- umožňuje zabránit škodám a následkům škod, at jde o oso-

by nebo věcné škody včetně výpadků výroby;

- je technickým předpokladem použití dřeva v četných obla-

stech a to jak zvýšením jeho trvanlivosti jako stavební-

ho a výrobního materiálu, tak i rozšířením možností po-

užití dřeva;

- zlepšuje ekonomickou účinnost použití dřeva tím, že za-

braňuje ztrátám suroviny a prodlužuje trvanlivost dřevě-

ných konstrukcí.
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Avšak i při plném uznáni těchto kladných vlivů je po-

vinností všech institucí a osob činných pri ochraně dřeva,

aby snížili na minimum ohrožení životního prostředí, které

vzniká jejich činnosti. To ovšem není nic nového. Naopafc

právě zde v oblasti ochrany dřeva se již dávno věnuje zvlášt-

ní pozornost hygienickým a toxikologickým problémům.

Avšak na rozdíl od minulých let vystupují tyto otázky

dnes silně do popředí a posuzují se v širších souvislostech.

Máme nové poznatky o možném ohrožení zdraví sloučeninami,

kterým se dosud nepřikládal žádný zvláštní význam. Napří-

klad je to akumulace jistých organických účinných látek.

Pojem ohrožení životního prostředí obsahuje dnes také kro-

mě hygienických závad také četné další vedlejší účinky, ja-

je znečištování pozemních vod jinak nejedovatými látka-

mi ovlivňujícími chut nebo vypouštěním nepříjemně zapácha-

jících látek. Navíc si nyní více uvědomujeme své životní

prostředí v šímáme si ve svých úvahách i případů malého

ohrožení životního prostředí, o kterých jsme dříve neměli

dostatečně jasnou představu.

Zhoršeni životního prostředí, způsobené přj provádění
ochrany dřeva

Především jde o možnost ohrožení lidského zdraví účin-
kem různých toxických složek látek na ochranu dřeva. Jde o
akutní nebo chronické otravy a ekzémy nebo jiné vedlejší
účinky. Kesmíme však přeceňovat praktický význam takovýchto
škod na zdraví. Otravy látkami na ochranu dřeva jsou sice
vždy křiklavé případy, avšak vyskytují se jen zřídka a do-
chází k nim téměř výlučně z nepozornosti nebo při haváriích.
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Tabulka 1

T látkách na ochranu dřeva

Skupina

Anorganické látky

Sloučeniny arzénu

mědi

fluóru

chrómu

Hlavní nepříznivý vliv

(soli)

jedovatost

Organické látky (olejovitého charakteru)

Organické fungicidy, např
Pentachloíenol

Organické insekticidy,
např. Lindan

Organická rozpouštědla

Dehtové oleje

znečištění vod

zápach

zašpinení

Dalšími průvodními účinky ochrany dřeva jsou zneciš-

tování vod, obtěžování okolí zápachem a nečistotami. Roz-

sah zhoršení životního prostřev t v jednotlivých případech

nebývá velký, pokud nepřihlížíme k haváriím jako např.

když vyteče obsah zásobníku apod. Ovšem četnost těchto

případů je značná a proto *e svém souhrnu představuji zhor-

šeni životního prostředí, které se musí být velmi vážně.
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Jeho důležitost jsme poznali teprve v posledních letech.

Přitom stačí mnohdy nepatrná množství škodlivin značně

znečistit vodu nebo vzduch.

Pro doplnění výftu možných způsoúů zhoršení životní-
ho prostředí látkami na ochranu dřeva je třeba uvést i
vedlejší nepříznivé účinky na zvířata a rostliny, jakož
i v některých případech hrozící korozi anorganických ma-
teriálu a umělých hmoto

Pro správné posouzeni narušení životního prostředí
chemickou ochranou dřeva je třeba zvážit, že ochranné lát-
ky se vyskytují ve volném stavu pouze během vlastního po-
užití nebo s jistými omezeními též krátce po použití.
Ovšem pro vlastní použití máme velmi důležité kritérium,
které vyžaduje vpravení látek hluboko do dřeva s tím, že
zde musí být na dlouhou dobu fixovány. To je z hlediska
životního prostředí příznivý moment. V táto souvislosti
a z hlediska praktického provádění ochrany dřeva lze te-
dy zhoršování životního prostředí chemickou ochranou dře-
va rozdělit do tří stupňů:

1. Látky na ochranu dřeva jako vlastní škodliviny

2. Technologický postup při ochraně dřeva jako pra-
covní proces zhoršující životni prostředí

3. Chráněné dřevo jako velmi rozšířený výrobek,
nasycený škodlivinami.
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Ohrožení životního prostředí látkami
na ochranu dřeva

[ochranná
látka

výrobce
látky

technol.
metoda
ochrany
dřeva

Čerstvé
inpregnov.
dřevo

uživatel
látky

dřevo
v používání

spotře-
bitel

pokles ohrožení živ.prostře-

Obr.l: Ohrožení životního prostředí
látkani na octanu dřeva
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Látky na ochranu dřeva .jako škodliviny pro životni

prostředí

- Zhoršující vliv na životní prostředí při chemické

ochraně dřeva nutno přičíst v daleko největší míře látkám

na ochranu dřeva, které jsou vlastní škodlivinou. Vedle

nich mají podřadnou roli další jevy při mechanickém opra-

cování dřeva jako je hluk nebo prach.

Z hlediska škodlivého účinku lze při značném zjedno-

dušení poměrů rozdělit běžné látky na ochranu dřeva do

dvou skupin (viz tabulku 1). Ve voriorozpustných prepará-

tech máme anorganické soli, mezi nimiž se jako nejškodli-

vější jeví sloučeniny arzénu, mědi, fluoru a chromú. Je-

jich nepříznivý účinek spočívá především v jejich jedova-

tosti.

Druhá skupina obsahuje olejovité látky na ochranu

dřeva s obsahem organických účinných látek, rozpouštědla,

jakož, i olej z kamenouheIného dehtu a jeho deriváty. Tyto

preparáty nepředstavují bezprostřední nebezpečí otravy,

avšak mohou způsobit znečištění vod, mohou obtěžovat zá-

pachem a' stát se zdrojem nečistot.

Zmenšení nepříznivých účinků na životní prostředí

bychom nejlépe dosáhli používáním méně škodlivých nebo

neškodných insekticidů a fungicidů. Zatím však není možno

upustit od ochranných látek ohrožujících životní prostře-

dí, avšak průmysl pracuje intenzivně na vývoji účinných

látek, které životní prostředí neohrožují. Abychom zmírni-

li narušování životního prostředí v oblasti ochrany dřeva,

je třeba zdůraznit všechna opatření, která zabraňují nebo

alespoň zmenšují pronikání škodlivých látek do okolní pří-

rody.
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Metody ochrany dřeva_jako pracovní proces zhoršující

životni prostředí

Skutečný zdroj zhoršení životního prostředí vzniká

teprve používáním látek na ochranu dřeva v praxi. To se

děje různými způsoby. Jako příklad lze uvést:

- ztráty ochranných látek při ochranném procesu. Jsou

napr, velmi zjevné při ochraně postřikem

- prosakování např. při ochraně marením

- vývoj par z ochranných látek např. při tlakové impregna-

ci olejem z kamenouheIného dehtu

- kondenzáty, které vznikají zejména při nasazení závě-

rečného vakua při impregnaci Räpingovým způsobem

- odpadní vody při čištění přístrojů a zařízeni

- ztráty ochranných látek spláchnutím čerstvě impregnova-

ného dřeva deštěm.

Zvláštním problémem je také nekontrolované vypouště-

ni a odstraňováni zbytků ochranných látek.

Míra narušení životního prostředí je u jednotlivých

ochranných metod velmi rozdílná. Musíme rozlišovat abso-

lutní hodnoty a míru narušení prostředí připadající na

jednotku impregnovaného dřeva. Je samozřejmé, že celkové

množství škodlivin, které se uvolní např. při tlakové

impregnaci, je větší než množství obsažené v rozptýlené

ochranné iátce při ochraně dřeva postřikem na nějakém

staveništi. Uvážíme-li však, že v tlakovém impregnačním

kotli se impregnují tisíce a na staveništi jen několik

málo kubických metru dřeva, pak je narušení životního pro-

středí na jednici dřeva větší na staveništi nei v impreg-

načním zařízení.
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Tabulka č . 2

ochrany__dřeva

Metoda

Tlaková impreg
nace v kotli

Moderní metoda
vytlačování
štáv ze dřeva

Máčení

a ponořování

Stříkání

v tuneiu

Stříkání

Natírání

Místo
ohrožení

ímpreg.
závod

hlavně
závod

částečně
na Staye-
KiŠti

částečně
závod

částečně
stave-
niště

zčásti
v lese
zčásti
na skladec
hlavně na
staveništi

Druh
ohrožení

místní

koncentro-
vané

koncentro-
vané až
rozptýlené

převážně
rozptýlené

převážně
silně roz-

n ptýlené

ch

Rozsah ohro-
ženi na jed-
notku dřeva

malý

o něco
vetší

malý

velký
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Tyto okolnosti jsou schématicky znázorněny na tabul-

ce 2. Relativně malé zhoršení prostředí na jednici impreg-

novaného dřeva vzniká ve velkoprovozní tlakové impregnaci

a při moderní metodě vytlačování štáv ze dřeva s opětovným

využitím vytlačené štávy. Asi uprostřed je máčení, zatímco

postřik a nátěry způsobujů značné narušení prostředí.

Zvláštním případem je dosud málo používané stříkání v tu-

nelu, které je proveditelné s poměrně malým vynaložením

technických prostředků a při pečlivém provedení působí jen

málo na zhoršení životního prostředí.

Kromě metody ochrany dřeva má zde vliv i místo použi-

tí látky; proto je uváděno v tabulce 2. Obecně vzato naru-

šování prostředí je tím větší, čím méně se ochrana prová-

dí v stabilních zařízeních nebo alespoň na centrálních

skladech. V jednotlivých případech se musí přihlížet i k

místním podmínkám jako je vzdálenost od vodohospodářských

a obytných oblastí, na což se musí pamatovat především

při zřizování nových impregnačních závodů nebo skladů,kde

se provádí ochrana dřeva.

Snížení nepříznivého účinku ochranných metod na ži-

votní prostředí je v zásadě možné. Jednak lze zvolit méně

škodlivou metodu, jednak lze zlepšit technologický postup.

Dosud nezveřejněné výsledky pokusů provedených v našem

Institutu v rámci doktorské práce ukázaly, že vyluhování

vodorozpustných ochranných látek při tlakové impregnaci,

k němuž dochází působením deště na čerstvě impregnované

dřevo, lze zabránit nasazením krátkého vakua jako posled-

ní fáze impregnačního cyklu.
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Chráněné

Zde musíme rozlišovat mezi dřevem čerstvě ošetřeným

a dřevem, kterého se již dlouho používá. Bezprostředně po

impregnaci má dřevo částečně podobný účinek jako samotné

čisté ochranné látky. Vytékáním rozpouštědel a některých

složek ochranná látky, jakož i přeměnou jednotlivých slou-

čenin, zejména vznikem prakticky nejedovatých sloučenin

trojmocného chrómu nastává rasem velmi silný pokles ne-

příznivého účinku na prostředí. Proto je zhoršení život-

ního prostředí ve zpracovatelských závodech, resp, na

místě použití dřeva, většinou velmi malé a často zanedba-

telné.

Presto však může být v jednotlivém případč impregno-

vané dřevo příčinou zhoršení životního prostředí. Přitom

jsou tyto účinky v uzavřených prostorách podstatně větší

než na volných prostranstvích. Proto jsou napí. pro chlé-

vy nebo pro sklady potravin mnohé ochranné prostředky

nevhodné.

Zvláštní problém představuje likvidace starého dřeva,

které bylo chemicky chráněno. Zatím víiiie velmi málo o dru-

hu a rozsahu možného zhoršení životního prostředí a o tom,

jak tyto vlivy omezit.

Podle toho, co bylo řečeno, by se mohlo zdát, že by

bylo nejlépe upustit od chemické ochrany dřeva. Avšak

všichni víme,že to není schůdná cesta. Jak jsem uvedl úvo-

dem, je dřevo trvale vznikajícím a na prostředí kladně

působícím přírodním produktem, jehož použití se nemůžeme
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vzdát. Přitom je v mnoha aplikačních oblastech nezbytná

řádná chemická ochrana dřeva. Absolutní hodnota zhoršení

životního prostředí, způsobeného chemickou ochranou dřeva,

je však ve srovnání s celkovým narušením životního prostře-

dí např. motorovými vozidly jen malá. Také srovnání dřeva

s jinými stavebními a výrobními materiály, při jejichž

vzniku může dojít k značnému narušení životního prostředí,

vyznívá pro dřevo příznivě.

Považuji za velmi důležité, aby ohrožení životního

prostředí prováděním ochrany dřeva bylo uváděno ve správ-

ném pořadí v rámci celkového narušování prostředí lidskou

společností.

Jako praktické závěry chtěl bych zdůraznit tři po-

stupné kroky, které je třeba provést jeden po druhém:

1. Zaprvé je třeba zabránit ztrátám ochranných látek, k nimž

dochází nepozorností, prosakováním apod. Dále je třeba

provést výběr ochranné látky také z hlediska možného

ohrožení životního prostředí.

Obě tato opatření lze provádět neprodleně bez vynalože-

ní zvláštních technických a hospodářských prostředků.

2. Dále je třeba zlepšenou technologií na nejmenší míru

omezit nekontrolovaný únik ochranných látek nebo je-

jich komponentů v průběhu jejich použiti. Vpravení

ochranných zatek do dřeva by se mělo provádět postupy,

které co nejméně ohrožují životní prostředí, a ty.to po-

stupy by se měly současně soustřeďovat na takových

pracovištích, kde vedlejší účinky ochrany dřeva mají

nejmenší následky.

Tato opatření vyžadují technické úpravy a vynaložení

prostředků i určité vývojové práce. Lze je sice bez-
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prostředně zahájit, avšak konečné řešení je nožné v del-
ších lhůtách. To platí také o problému likvidace staré-
ho chráněného dřeva.

3. Konečně je třeba vyvinout z hlediska životního prostře-
dí neškodné ochranné látky, které neškodí ani při vlast-
ním použití ani později v chráněném dřevu.
Tento požadavek je splnitelný jen dlouhodobě rozvržený-
mi vývojovými pracemi.
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Dr. Gänter K e r n e r
Institut fíir Forstwissenschaf fen, Eberswalde

PROBLÉMY ZNEČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH VOD LATKAMI NA OCHRANU

DREVA

Ochrana životního prostredí představuje v systórau

chemické ochrany dřeva velmi důležitý prvek s ohiedem

na obsah škodlivin v látkách na ochranu dřeva. V NDR je

nařízením z roku 1965 právně vymezen druh a rozsah che-

mické ochrany dřeva a dřevařských polotovarů.

Oblast použití ochranných látek sahá od tlakové im-

pregnace pražců, sloupů, tyčí a řeziva přes integrovaný

systém ochrany dřeva v průběhu zpracování v dřevařském

průmyslu až k sanačním pracím ve stavebnictví a ke krytí

potřeb obyvatelstva.

Ochrana životního prostředí jo v NDR zakotvena v zá-

koně o plánovitém vytváření socialistické kultury krajin-

ného prostředí z roku 1970. Úkoly zde stanovené zahrnují

(ve vztahu k ochraně dřeva) ochranu půdy a vod, čistotu

ovzduší a nezávadné odstraňování odpadů. Specielní úkoly

k ochraně vod, včetně pozemních jsou zakotveny ve vodním

zákoně z roku 1963 a ve dvou prováděcích nařízeních k ně-

mu.

Je úkolem odborníků, aby uvedli v soulad požadavky

efektivní ochrany dřeva s požadavky na ochranu životního

prostředí před působením škodlivých látek. Měly by být



používány takové látky a takové metody, které znemožňují

pronikání škodlivin do okolního prostředí nebo je omezu-

jí na nejmenší míru. Přitom je třeba respektovat i úzkou

souvislost mezi podstatně širší problematikou ochrany

práce a zdraví a ochranou životního prostředí. Pro chemic-

kou ochranu dřeva máme ovšem z hlediska ochrany životního

prostředí celkem příznivé výchozí podmínky, protože ochran-

né procesy se týkají pouze té části dřeva, které má být

chráněno, a protože ohrožení prostředí škodlivinami je

vedlejším účinkem, který závisí na ochranné metodě a je

zásadně regulovatelný. Tak například látky na ochranu dře-

va nezasahují v protikladu s látkami na ochranu rostlin

bezprostředně do problému výživy. Proto se soustřeďujeme

na postižení všech vyskytujících se zdrojů škodlivin, na

zjištění skutečného rozsahu ohrožení a na opatřeni k za-

stavení či omezení zjištěného úniku škodlivin.

Koukal upozornil v roce 1973 na vztah mezi provozem

impregnačních závodů a ochranou životního prostředí. Sdě-

lil, že se zpracovává projeli, zaměřený na zjištění stupně

znečištění povrchových vod, zemních vod i vody ve stupních

v areálu závodu a v jeho okolí při zavádění nové vodoroz-

pustné ochranné látky. Podle výsledků ročního sledování

byla přijata opatření proti úniku škodlivin do okolního

prostředí.

Willeitner zpracoval v roce 1972 zhodnocení postupů

při ochraně dřeva z hlediska ohrožení životního prostředí.

Na konferenci odborníků z oboru ochrany dřeva zemí

RVHP v roce 1973 byl problém ochrany životního prostředí

prohlášen za otázku mezinárodního významu a za předmět

společného zájmu.



Kerner vyložil v roce 1974 hlavní problémy ochrany

životního prostředí a ochrany podzemních vod při provádě-

ní ochrany dřeva z hlediska výzkumu ochrany dřeva v NDR.

V této souvislosti budou zde podrobněji rozvedeny ně-

které důležité aspekty. Zákonné normy pro ochranu prostře-

dí vytvářejí nová měřítka pro kvalifikaci personálu im-

pregnačních závodů i řemeslných provozů i pro funkční

vlastnosti impregnačních zařízení a vlastnosti ochranných

látek. Musíme je respektovat také ve výzkumu ochrany dře-

va. Vývoj nutí ke koncentraci ochrany dřeva do impregrač-

ních závodů o optimální velikosti, které by

- zaručily svou technologií a svým zařízením minimální

únik škodlivin,

- umožnily s ohledem na rozsah produkce dodatkové investi-

ce zaměřené výhradně na ochranu životního prostředí,

- ekonomicky zabezpečovaly zvýšené náklady na likvidaci

napadajících odpadních látek,

- byly vhodnou volbou stanoviště nebo neustálým dozorem

zaměřeným na ochranu životního prostředí plné kontrolo-

vatelné. To platí především pro závody s tlakovou im~

pregnací, ale též pro impregnaci dlouhodobým máčením.

Předpokladem pro technologii vyhovující plně ochraně

životního prostředí je důsledně uzavřený systém oběhu

ochranných roztoku. To je však problematické tara, kde

vznikají odpadní zplodiny ve formě výparů, kondenzátů

nebo usazenin a kde ošetřené dřevo se za daných podmínek

ocitá mimo tento oběh. Prozkoumejme blíže tyto problémy

u ošetřeného dřeva, usazenin a u zbytků ochranných látek.

Podle dosavadních zkušeností lze ekonomicky zajistit

specielní opatřeni k ochraně okolního prostředí v impreg-
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nacních závodech jen tehdy, provede-li se prostorové od-

dělení impregnace olejovitými a vodorozpustlými látkami.

Tím se dospívá k specializaci impregnačních zařízení. Pla-

tí to hlavně pro racionclní zřízení nepropustných podloží

a kapacitu čistíren odpadních vod.

U čerstvě impregnovaného dřeva nutno vycházet z do-

držení zásady technologického a prostorového ostrého od-

dělení fáze okapávání (trvá jen několik hodin a patří k

nucenému oběhu látek) a etapy dalčího několik týdnů trva-

jícího skladování. Zatímco při okapávání jde o koncentro-

vaný roztok na povrchu tiJpělé nebo přebytečné ochranné

látky, jde u skladováni v podstate o velmi zředěné rozto-

ky deštěm vyluhovateiných škodlivin. Přitom kladou obě

ostře oddělené fáze velmi rozdílné požadavky na ochranu

životního prostředí. Fro okapáni se musí pořídit dostateč-

ně velký a nepropustným podJ.ožím vybavený prostor, u něhož

se vyžaduje plný zpětný oběh okapán.ím získané látky do im-

pregnačního koloběhu při dodržení dostatečných časů pro

okapáni, Fáze okapáni je ukončena tehdy, jestliže z dřeva

již nevystupuje nebo z jeho povrchu nestéká žádný ochran-

ný roztok.

Jako podloží pro tuto fázi intenzivního okapávání přichá-

zí v úvahu pouze beton s příslušnými nátěry proti korozi.

Tento problém je řešitelný pořízením dostatečného

množství odstavných kolejí se záchytnými vanami a dosta-

tečného množství transportních vozíků. Zpětné uvádění

skápnuvších olejů do koloběhu impregnace vyžaduje však

zastřešení, aby záchytná vany byly chráněny před deštěm.

Teoreticky se jeví problém znečištění podzemních vod

deštovou vodou stékající z impregnovaného dřeva na skla-

dech impregnačních závodů jako málo významný. Nerozpust-

nost olejovitých látek a fixační schopnost ochranných solí
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umožňují předpoklad, že do stékající deštové vody přejde

jen nepatrné množství škodlivin. Na druhé straně je však

známo, že jak z dehtových olejů, tak i ze solí obsažených

v impregnovaném dřevě škodliviny do deštoré vody skutečně

přecházejí. To nás vedlo k tomu, že jsme analyzovali obsah

škodlivin ve stékající deštové vodě z hráni pražců impreg-

novaných dehtovým olnjem i solemi. Výsledek jsme přepočí-

tali na celkové zamoření skladové plochy jednoho impreg-

načního závodu. První výsledky tohoto výzkumu nás vedou

k tomu, abychom se vážně zabývali opatřeními proti zamoře-

ní půdy a podze-mních vod na skladech impregnovaného dřeva.

Zde přichází v úvahu vybudováni nepropustného podloží nebo

zastřešení skladové plochy. Nasadíme-li nejpřísnější mě-

řítka,, pak by muselo být podloží například z betonu kombi-

nováno s čištěním odpadních vod z veškerých vodních srážek,

které spadly na plochu skladu.

V táto souvislosti si přirozeně klademe otázku, zda

je možné a nezbytné likvidovat ochranné látky chemickou

cestou. Existuje předpis vodního hospodářství pro Dohnalit-U:

1 m ochranného roztoku s průměrným cbsahem účinných

látek 25 kg NaF a 14 kg KgCFgO- se smísí s

45 1 cca 35 % roztokem NaíISOg (kyselý siřičitan sodný)

75 kg cca 25 % H 2SO 4 (kyselina sírová)

23 kg 100 % vápna .

Kyselý siřičitan sodný redukuje šestimocný chrom. Ná-

sledující přídavek vápenného mléka způsobí vysrážení chrómu

jako hydroxidu chromitého a fluoridu jako fluoridu vápena-

tého. Rozpustnost hydroxidu chromitého a fluoridu vápenaté-

ho je tak nepatrná, že postup lze akceptovat s ohledem na

malá množství vyskytující se na řádně uspořádaném skladn.
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Podstatně obtížnější jsou poměry v případě, že jde

o likvidaci zbytků solí z běžné výroby. Zde máme co či-

nit s různorodými směsmi látek. Tak např. poměr troj-* a

šestimocného chrómu určuje potřebu redukční látky. Vcelku

je však chemická likvidace ochranných látek úspěšně a bez

vedlejších účinků řešitelná výhradně pomocí školených od-

borníků, které však v současnosti v impregnačních závodech

nemáme*

Při běžném provozním čištěni impregnačních závodů

.napadají nutně zbytky ochranných látek ve směsi s pilina-

mi a ostatním dřevěným odpadem, které tvoří s impregnač-

ními látkami mokré bahno. U zbytků impregnačních solí se

nabízí možnost vázat toto bahno pomocí přebytku suchých

pilin. Tím nejen vytvoříme kompaktnější a bezpečněji

transportovatelný odpad, ale docílíme současně redukci

chrómu účinkem dřevěné hmoty. Tak je možné bez dalších

chemikálií přeměnit jej na méně kritický trojmocný chrom

a přídavek vápenného mléka zaručí vysrážen í všech škodli-

vin u solí typu UA. Takto chemicky detoxikované zbytky

musí být bezpodmínečně vyváženy na povolené skládky škod-

livých látek. V úvahu přicházejí skládky chemických kom-

binátů a s ohledem na jen občasný a malý výskyt také

uspořádané skládky sypkého materiálu s nepropustným pod-

ložím, jaké se zřizují v okresích.

Další možností je spalování pilin nasáklých škodli-

vinami přidaným dávkováním ve vhodném spalovacím zaříze-

ní.

V budoucnu bude ovšem nutné podstatně snížit množství

pevných častit v impregnačních roztocích. Jedním z předpo-

kladů pro to je očištění řeziva určeného k impregnaci od

pilin a třásní před impregnací. Odstraňování zbytků



z impregnačních závodů by se mělo provádět pravidelně,

aby se zabránilo nahromadění, protože impregnační látky

se značným obsahem kalu způsobují znečištění povrchu

dřeva. Zbytky ochranných látek na povrchu dřeva ovlivňu-

jí nejen užitnou hodnotu výrobku, ale působí také zejmé.-

na u látek s dobrou fixací jako zdroj ohrožení lidského'

zdraví. Vestavěním filtrů do přečerpávacích systémů

zejména u máčecích zařízení, kde se pracuje se silně kon-

centrovanými roztoky, lze velmi přisjbět k udržení čistoty

ochranných látek.

V souvislosti s celkovým ohrožením území škodlivina-
mi je dnes již velmi obtížné získat povolení pro odvoz
zbytků látek na ochranu dřeva na skládky škodlivin. Pro-
to musíme uvažovat o dalších krocích. Je myslitelný nad-
podnikový pro životní prostředí nezávadný oběh škodlivin
například tak, že zbytky ochranných látek opět zpracují
výrobci těchto látek průmyslovým způsobem a optimální
technologií.případně je přepracují na jiné výrobky.

Pres to, že se používají v mezinárodně známých lát-
kách na ochranu dřeva různé účinné složky, existují z hle-
diska ochrany životního prostředí ve skupinách ochranných
solí a olejovatých látek relativně malé rozdíly. Rozhodu-
jící jsou spíše zásadní zvláštnosti obou skupin.

U olejovitých látek je to ohrožení čistoty vod fe-
noly, minerálními oleji a deriváty dehtu, jakož i zne-
čištění ovzduší a zápach vlivem-těkavých komponentů, je-
jichž rozsah závisí na teplotě oleje.

U solí jde především o rozpustné ionty škodlivých
sloučenin. Jejich množství závisí především na fixačních
schopnostech ochranných solí. Výrazně škodlivý charakter
solí s fixačním účinkem, které vesměs obsahují šestimocný
chrom jako fixační složku a dále se dělí na skupiny solí
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fluóru, arzenu, mědi a boru, je zřejmý takó ze závazných
limitních hodnot platných v NDR pro obsah v odpadních vo-
dách na vstupu do veřejných kanalizačních s í t í :

chrom Cr6 + 0,2 mg/l měä CuJ+ 1 mg/l
chrom Cr3+ 1 mg/1 arzén As 3 + / 5 + 1 mg/l

Nejnižší limit je pro sloučeniny šestimocného chró-
mu, zatímco měá a arzén přes rozdílné pořadí v tabulkách
jedů jsou zde zařazeny z hlediska dovoleného oťsahu škod-
livin shodně.

Pro olejovité látky na ochranu dřeva plat í tyto l i -
mity:

rielitovité látky 10 rag/1
minerální oleje, neemulgováné 100 mg/l
organická rozpouštědla 1 mg/I

Limity jsou podkladem pro konkrétní stanovení pří-
pustné koncentrace jako maximální hodnoty pro každý vstup
do veřejné kanalizace. Přípustná mezní hodnota nejvyšší-
ho obsahu škodliviny v některém komponentu látky pro ochra-
nu dřeva není proto žádnou pevnou hodnotou, ale jde o pro-
měnnou veličinu, která podstatně závisí na celkovém zamo-
ření vod škodlivinami, na samočisticí schopnosti vody, na
technologii čištění odpadnich vod a na potřebách národní-
ho hospodářství s přihlédnutím ke zvláštnostem daného od-
větví. Takto diferencovaně stanovenými mezními hodnotami
se zaj ist í pro dané období přípustné zamoření odpadních
vod, které se stanoví jako násobek koncentrace látek obsa-
žených v odpadních vodách a množství odpadních vod za ča-
sovou jednotttu.

Proto je třeba pro každý impregnační závod stanovit
zvláštní režim úpravy odpadních vod a režim jejich vypou-
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fitSní do veřejné sítě. Rovněž se musí individuálně řešit
•kladky pro odvoz škodlivin obsažených v pevných zbytcích
podle místních podmínek a s přihlédnutím k celkovému na-
rušení životního prostředí.

Těchto několik vybraných problému naznačuje, jaké
dalekosáhlé úkoly stojí před odborníky v oboru ochrany
dřeva, aby se v budoucnu plně vyhovělo požadavkům zákona
ha ochranu krajiny v zájmu vytvoření prostředí dustojné-
h© socialistické společnosti.
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RNDr. Stanislav M i š i g a

Štátny drevársky výskumný ústav, Bratislava

VYUŽITIE TRIBUTYLCÍNOXIDU V OCHRANE DREVA

Ochrana dreva sa nezaobíde bez účinných ochranných
prostriedkov, na ktoré má rad špecifických požiadaviek.
I preto okruh používaných látok je relatívne trvale uza-
vretý niekoikými základnými typmi anorganických zlúčenín,
ich zmesami, ďalej pomerne obmedzeným poŕtóm organických
zlúčenín a ich zmenami, vrátane veími zložitých systémov
organických látok obsiahnutých v dechtoch a minerálnych
olejoch.

Doplňovanie palety ochranných prostriedkov na drevo
o nové typy látok je pomalé napriek tomu, že sa den.ie
v svetovom merítku syntetizujú veiká množstvá nových zlú*
cenín. Len malý podiel z nich sa testuje na zástupcoch
drevokazných škodcov a len sporadicky sa objavujú správy
o základnom výskume mechanizmov interakcií v systéme dre-
vo - ochranný prostriedok - škodca. Vo fytofarmácii sa
touto cestou urychluje pokrok, ale výskum pesticídnych
vlastností má tam často opačné tendencie ako vyžaduje
ochrana dreva, napr. skrátenie reziduálneho účinku, špe-
cifické ovplyvnenie enzymatického systému hostitela apod.
Pravda, takýto výskum je nákladný a pokial ochrana dreva
od počiatku používala a dodnes je odkázaná využívat naj-
rôznejšie zvyšky iných výrob, bude treba vynaložit vela
námahy pre dosiahnutie zmeny stanoviska.
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Jedným z dobrých príkladov, ako sa možno dopracoval

výsledkov na základe systematicky vykonaného výskumu

vlastností štruktúry molekuly zlúfeniuy, možno dokumen-

tovat na organických zlúčeninách cínu. Poskytuje 4 zá-

kladné skupiny látok: tetra-, tri-, di a mono-organocini-

ŕitých zlúčenín obecnéhc vzorca:

krie "R" je alkyl alebo aryl,

"X" môže byt anorganický alebo organický obyřajne

aniónický radikál, ktorý nie je na cín viazaný

cín-uhlíkovou vtfzbou.

Výskum biologických vlastností týchto typov látok

ukázal, že najaktívnejšie sú tralkyi- a triaryIcíničité

zlúčeniny, kým ostatné nemajú v tomto smere praktické

uplatnenie (1 - 8 ) .

Trirenylciniŕité zlúčeniny sa uplatňujú vo fytofarmá-

cii pre jch nízku fytotoxicitu a trialkylcíničité zlúče-

niny v ochrane priemyselných materiálov, pre ich velmi

významné fungicídne, baktericídne, insektieícJne, molosko-

ctdne a áalšie vlastnosti.

Trialkylcíničité zlúčeniny poskytujú veíkú škálu mož-

ných zásahov a zmien v štruktúre ich molekuly. Štúdiom

vztahov medzi týmito zmenami a vlastnostarai, dospelo sa

k tomuto záveru:

1. Rozhodujúci vplyv na biocídne vlastnosti má počet "R"

(alkylov, alebo arylov) cínicitej zlúčeniny.

2. U trialkylcíničitých zlúčenín biocídne vlastnosti zá-

visia na počte uhlíkov v uhlíkovom retazci alkyiov a

s ich narastajúcim počtom klesajú. Maximálne hodnoty

sa dosahujú u metyl-, etyl-, propyl a butylderivátov„
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Porovnávaním účinku symetrických a asymetrických zlúče-

nín sa zistilo, že optimálny účinok sa dosahuje s alkal-

mi s 9 - 12 uhlíkmi. Vtedy sa totiž dosiahne priznivý

pomer medzi toxicitou zlúčeniny voči teplokrvným živo-

číchom a ochrannými vlastnostami.

3. Aniónický radiál len málo ovplyvňuje biologickú účin-

nost a pravdepodobne jej nepriamo napomáha tým, že

ovplyvňuje prenik látky bunkovou blanou. Záměnou v tej-

to části molekuly dajú sa však reguloval také významné

fyzikálne-chemické vlastnosti zlúčeniny ako je konzi-

stencia, prchavost, rozpustnost, dispergovatelnos£ vo

vode apod. (8).

Z trialkylcíničitých zlúčenín takto dosiahol tri-n-bu-
tylcínoxid, resp. bis-(tri-n~butylcín)oxid, v skratke
"TBTO" najširšie použitie a je účinnou zložkou aj mnohých
ochranných prostriedkov na ochranu dreva v Anglicku, -Ja-
ponsku, USA, NSR, NDR, Juhoslávii a i. U nás zabezpečuje
dodávky TBTO n.p. Lachema Brno.

Účinná látka je bezŕarbá až slabo žltá olejovitá te-
kutina s charakteristickým slabým zápachom. Rozpustná je
vo viacerých organických rozpúštadlách, ale nerozpustná
vo vode. Tenziu pár má nízku. Vrie pri okolo 200° C.
TBTO je citlivý na svetlo, jeho účinkom sa odbúrava na
neúčinný dibutyleínoxid. Jeho príbuzné zlúčeniny sú svet-
lostále. Rozkladu TBTO svetlom možno zabránií pridaním
malých dávok karbónových kyselín, popríp. vyšších alkoho-
lov alebo aldehydov.

TBTO má priaznivú, tj. relatívne nízku toxicitu voči
teplokrvným živočíchom. LD 5 Q pre krysu per os sa udáva
148 až 200 mg/kg, áalej pre myš subkutánne 205-208 mg/kg
a dermálně pre králika je vyššia ako 10 g/kg (8, 11).
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Porovnávaním toxikologických dáv.K porovnatelných apli-

kačných koncentrácií: 0,5 % TBTO, 5 % PCP a 5 % o-fenyi-

fenolu, sa zistilo, že TOTO je v týchto pomeroch 22krát

menej toxický ako PCP a približuje sa o-fenylfenolu, kto-

rý sa všeobecne považuje za neškodlivý. Pravda, ide tu

o akútnu orálnu toxicitu. V praxi sa vyskytli prípady

kožných rpakcíí u citlivých osob, ale v menšom rozsahu

ako o PCP a väčšinou u osob', ktoré predtým boli citlivé

na kreozot, naftu a i. Drevo chránené TBTO sa všeobecne

považuje za hygienicky nezávadné a nefytotoxické.

Štúdiom vlastností TBTO sa zistilo velmi široké

spektrum biocídnych účinkov. PŕJsobí na baktérie, riasy,

plesne, huby, mŕíkkyše, hmyz. Používa sa na dezinfekčné

účely v zdravotníctve, poínohospodárstve, priemysle,

v komunálnych službách, áalej ako priemyslový fungicíd

a insekticíd na ochranu dreva, textilu, kože, farieb a

povrchových náterov, omietok apod. U nás aa napr. používa

k biologickej inaktivácii priemyselných vod, na potiera-

nie slizov v papierenskom priemysle, na asanáciu plesňa-

mi napadnutých stien, omietok, na dezinfekciu maštali

a iných polnohospodárskych priestorov, na fungicídnu úpra-

vu textilu, kože, sadrových prefabrikátov, ochranu náte-

rových látok, najmä latexov a v ochrane dreva (9).

Pre finalizáciu ochranných prostriedkov na báze TBTO,

obsahujúcich obyčajne od 0,5 - 5 % účinnej látky, využíva-

jú sa rSzne ropné produkty, oleje, príp. bývajú upravené

do dispergovateíp.ej formy vo vode. Vyrábajú sa aj zmesi

TBTO napr. s kreozotom, PCP, o-fenylfenolom, soíami bóru,

alebo s insekticidami: lindanom, resp. dieldrínom (8,10).

Počas štúdia vlastností trialkylcínicitých zlúčenín
zistila sa ich silná afinita ku celulóze, ktorá zabraňuje
vyluhovaniu látky vodou a to aj v prípadoch, keá sa použili
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vodorozpustné typy zlúčenín (8).

V literatuře je v súřasnosti vela dôkazov o úřinku
TBTO voči drevokazným škodcom (11 - 17). Testoval sa na
veíkej škále testovacích organizmov najrôznejšími tech-
nikami. Jeho pridávaním do agarových živných pôd dosaho-
vali sa toxické účinky při 1 - 5 0 p.p.m. v závislosti od
druhu testovacieho organizmu. Skúšky na vzorkách dreva
potvrdili jeho vysokú účinnost a pri súčasnom porovnáva-
ní účinností, bol TBTO viac ako 10 násobne účinnejší než
PCP (8, 12).

Zistilo sa, že tributylcíniřité zlúčeniny sú účin-

nejšie voči hnilobám spôsobujúcim rozklad .celulózy ako

voči bielym hnilobám, ktoré napadajú lignin i celulózu

(8). Na základe týchto zistení vznikli dve hypotézy o me-

chanizme účinku (18).

Prvá predpokladá, že TBTO ako JTungicíd inhibuje

oxidatívnu fosforyláciu. Tento efekt bol aj dokázaný na

mitochondriách živočíšnych tkání, no nebol ešte dokázaný

na drevokazných hubách.

Druhá hypotéza predpokladá, že TBTO preventívne
chráni drevo tým, že reaguje s celulózou a tak zabraňuje
aby ju drevokazné huby ich extracelulárnymi enzýmami me-
tabolizovali (8). Teda, tým, že TBTO kondenzuje prostred-
níctvom tributylcíničitých skupín na každom celulózovom
retazci, pravdepodobne na hydroxylových skupinách v polo-
hách 1 a 4, ako najúčinnejších kondenzačných miestach,
reaguje s drevom a tak nepriamo na hubu. Získané snímky
z rastrovacieho mikroskopu ukazujú, že TBTO skutočne spo-
maíuje rýchlosí konolizácie dreva hubou, ale keá huba
drevo napadne, potom obraz deštrukcie je rovnaký na chrá-
nenom i nechránenom drevo (18)r Tým by bolo možné
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vysvětlit, prečo huby hnedej hniloby môžu v podprahových

dávkach prenikaí chráneným drevom a neznižujú hmotnost

a pevnosí dreva.

Ináč je tomu u bielychhnilSb. Aj pri podprahových

dávkach dochádza k strate hmotnosti, ale celulózová štruk-

túra zabezpečuje, že tvar ostáva nezmenený. Aby sa zabrá-

nilo rozkladu ligninu, navrhuje sa zvýšit dávku, alebo

doplnit účinnost aniónickými látkami (PCP, soli bóru a i.)

(8).

Aj ked sa pripúšta, že TBTO môže reagoval s uhlo-

nydrátovou zložkou dreva, táto reakcia sa považuje za

slabú je pravdepodobné, že zlúčenina pôsobí ako konvenčný

fungicld (18). Správnoaí tohoto predpokladu závisí od

zistenia, či hýfy drevokazných húb prijimajú cín, alebo

ostáva lokalizovaný v, resp. na bunkových stenách dreva.

Toxické hranice TBTO uvádzané v literatúre pre ochra-
nu dreva, zistené laboratórnymi skúškami, sú rôzne v zá-
vislosti od použitej metódy (napr. BS, ASTM, DIN) a testo-
vacieho organizmu. Ako maximálna hraničná koncentrácia
všeobecne v nich prevláda 0,1 %. V praxi sa ukázalo, že
jednoduché 0,5 % roztoky TBTO v ropných rozpúštadlách,
aké sa používajú v Anglicku pri ochrane stavebného dreva
a reziva a to namáčaním alebo dvojitým vakuováním, dávajú
spoiahlivú ochranu proti hnedej hnilobe, tesárikovi krovo-
vému a proti červotočcom (8).

Proti bielej hnilobe boli potrebné 1 % úpravy, ktoré
boli účinné aj proti termitom bez dalších prísad. Ináč,
pre zvýšenie insekticídneho účinku 0,5 % úprav TBTO sa
pridávajú lindan alebo dieldrin. 1 % úpravy TBTO chránia
drevo tiež proti morským škodcom a používajú sa aj pre do-
datočnú ochranu dreva (8). V 0,5 % koncentrácii je TBTO
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účinný aj proti drevozfarbujucim hubám (20) a mäkkej

hnilobe (13, 17).

Prípravky na báze TBTO sa väačšinou aplikujú bez-

tlakovými postupmi: postrekom, náterom, 1/2, 1, 3 alebo

10 minútovým máčaním, čím sa dosahujú potrebné retencie

požadované na ochranu reziva alebo stavebno-stolárskych

výrobkov.

Prípravky na báze TBTO sa pre namáhavé aplikácie,

ako je napr. kontakt dreva s pôdou, ukazujú byt menej

vhodné. Hoci látka sa neodparuje a nevyluhuje, ako je

tomu u iných látok, v kyslých pôdach může dojs£ k strate

účinnosti. To sa ukázalo v poinom pokuse v USA, kde v dô-

sledku kyslosti pôdy sa dosiahla priemerná životnost

ochrany približne 7 rokov (8). V iných polných skúškach

bola podstatne dlhšia.

TBTO, podobne ako niektoré iné látky, napr. naftenát

meánatý, je relatívne drahý ochranný prostriedok, čo znač-

ne vymedzuje oblast jeho použitia. Rad predností ako širo-

ké spektrum účinku, hygienická nezávadnost pri nízkych

aplikačných dávkach, to že nezfarbuje drevo, že sa nevy-

luhuje, priam predurčuje jeho využitie na ochranu stavebno-

stolárskych výrobkov, stavebných konštrukcii, dreva pre

interiér a exteriér, ktoré je v častom styku s človekom

a pre špeciálne účely. Je jednou z najčastejšie používaných

prísad do naúšEadiel a povrchových úprav, najmä lazúr".

Na Štátnom drevárskom výskumnom ústave boli overova-

né biologické vlastnosti TBTO domácej proveniencie (La-

stanox TO, výrobok n.p. Lachema Brno) a to jednak účinku

a jednak niektorých aplikačných úprav so zamezaním na po-

užitie pre stavebno-stolárske výrobky.
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Výsledky skúšok podlá ČSN 49 0605 s plesňami a apli-

kácii máčaním určili 1 % hraničnú koncentráciu látky pre

povrchovú ochranu dreva proti nim.

V skúškach pódia ČSN 49 0604 na zástupcoch drevokaz-

ných húb: Coniophora puteana na borovici a Corolius versi-

color na buku dosiahli sa tieto hraničné dávky v kg/m

(tabulka č. 1).

Výsledky potvrdili, že účinnost látky sa pod vplyvom

° skúšaných faktorov umelého starnutia nemenia.

Hraničná koncentrácia pre väčšinu variantov pokusu

bola 0,1 %. -

Dosiahnuté výsledky aj keá sú pri porovnávaní s vý-

sledkami iných autorov čiastočne posunuté k vyšším dávkam,

sú v medziach nimi dosahovaných hodnôt a potvrdzujú, že

1 % finálna úprava TBTO je pre ochranu dreva dostačujúca.

Skúšané vzorky napúšíadiel a lazúr obsahujúcich TBTO

v dávkach obvykle doporučovaných pre náterové ochranné

látky (150 - 200 g/m2) boli voči plesniam a niektorým skú-

šaným drevokazným hubám účinné a pri ich porovnávaní so

vzorkami obsahujúcimi PCP javili sa v týchto podmienkach

účinnejšie.

Jedným z problémov súvisiacim s testovaním a používa-

ním prípravkov na báze TBTO je ich kvalitatívny a kvanti-

tatívny dôkaz v dreve. V literatúre je uvádzaný značný po-

čet rôznych postupov, ktoré či pre náročnost alebo z iných

príčin nemožno aplikoval v praxi. Sústredený výskum, ktorý

v poslednej dobe pokračuje aj v tomto smere, iste prinesie

pozitívny výsledok.
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Záver

Rad literárnych údajov o výsledkoch skúšok, vlastné
skúšky a doterajšia prax s používaním ochranných prostried-
kov na báze TBTO dokazujú, že je účinný prostriedok na
ochranu dreva. Jeho využitie v ČSSR sa obdobne predpokladá
pri ochrane stavebno-stolárskych výrobkov, stavebných kon-
štrukcii z dreva, na konzerváciu pamiatok, dreva v inte-
riéry a exteriéri, kde sú nároky na jeho hygienickú nezá-
vadnost a pre prípadnú dodatkovú ochranu.

TBTO v základnom výskume poskytuje možnost vyjasnit
celý rad zaujímavých základných otázok interakcií dreva
a škodcu, príp. dreva- ochrannej látky a škodcu.
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Tabulka č . 1

HRANIČNÉ DÁVKY TBTO VOČI SKÚŠANÝM HUBÁM

r~~
Testovací

organizmus

j

i Coniophora

; puteana

na bortvici

Corolius

versicolor

na buku

!

í

<

1

•

•

Doba
umelého
starnu-
tia y
týždňoch

0

4

8

12

0
4

8

12

!

í Hraničná

bez vylú-

hovania

0,

P.
o.
0.

o.
0.
o,
o.

84

01

76

84

57

61

61

58

dávka v kg/E3

J s vyluho-

váním

.0

0
0
0

o
0

0

0

,09

,09

,80

,09

,60

,06

.64

,61
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I n g . J o z e f J o k e 1
I n g . V l a d i m í r P a s e r i n
Štátny drevársky výskumný ústav, Bratislava

MOŽNOSTI POUŽITIA IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA V OCHKANE DREVA

Úvodná fast

Technologické postupy uchovania alebo zvýšenia kva-

lity dreva poväčšine využívajú kombinované účinky pomoc-

ných chemických látok a energie, najčastejšie enorgie

tepelnej.

V poslednej dobe sa však rozpracovali aj postupy,

ktoré využívajú priame alebo nepriame úŕinky ionizujúce-

ho žiarenia na drevo. Priamymi účinkami je vyvolané napr.

čiastočné zníženie hygroskopicity dreva (1), zníženie na-

púčanie (2, 3, 4 ) , ale aj jednorázová sterilizácia od

prítomných húb a drevokazného hmyzu. Sterilizačné dávky

pritom sú pre väčšinu drevokazného hmyzu okolo 0,5 J/g

(0,05 Mrad) a pre drevokazné "huby okolo 5,0 J/g (0,5 Mrad)

Nepriame účinky žiarenia sa využívajú na zvýšenie

kvality dreva, resp. na jeho ochranu voči vonkajším čini-

telom, napr. pri príprave tzv. drevoplastickýcb látok,

tak ako vidief z tabulky ř.. 1.
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Tabulka c. 1

ZLEPŠENIE VLASTNOSTÍ DREVA PO RADIAČNO-CHEMICKEJ

MODIFIKÁCII

V l a s t n o s l

Objemová hmotnost
Pevnost v ohybe
Modul pružnosti (dynamický)
Pevnost v tlaku
Húževnatost
Tvrdost
Oder
Kapúfanie
Chemická odolnost
Biologická odolnost

L

z

1

1
1

2

1
6
1
1
+

+

m

. 5

. 5

.5
, 0

, 3

. 0

. 5

. 2
(
í

e n a

- 2,0 krát
- 2 , 0 krá i.
- 2,0 krát
- 3,0 krát
- 1,8 krát
- 8,0 krát
- 2,0 krát
- 1,6 krát
lepšia)
lepšia)

Oba uvedené spôsoby zošlachtujú drevo ako biologicky
mŕtvy materiál. Drevo však ŕasto obsahuje živé bunky
vlastného pletiva, napr. drevný parenchým, ale aj živé
organizmy, ktoré do dreva vnikli sekundárne. Patria k nim
už spomínané drevokazné huby a drevokazný hmyz.

Primárny účinok žiarenia s vysokou energiou na živé
drevné elementy je rovnaký, ako aj na iné materiály, a to:
vzbudenie atómov a ich ionizácia. Tieto primárne procesy
sú začiatkom äalších sekundárnych reakcii, v dôsledku kto-
rých môže dojst až k umŕtveniu buniek.
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Skoršími prácami (5) sme ukázali existujúci vzíah
medzi celkovým biologickým stavom buniek a niektorými
vlastnosťami dreva, medzi nimi aj prítomnostou týl a ja-
drových látok v dreve.

Menovite tvorba týl v drevnom parenchyma je podmie-
nená odumieraním buniek. Z tohto poznatku vyplynul napr.
známy mokrý spôsob ochrany gulatiny, najmä gulatiny bu-
kovej, ktorý vytvára v dreve fyzikálno-chemické podmien-
ky predĺženého života drevných buniek a„obmedzuje kvali-
tatívne znehodnotenie dreva už aj spomínaným vytvorením
týl.

Na druhej strane možno zamedzil časti nepriaznivých
následkov pomalého odumierania drevných buniek ich ume-
lým urýchleným, ale riadeným umŕtvením.

V predloženej práci sme sa zaoberali jedným zo spô-
sobov urýchleného umŕtvenia buniek, a to použitím žiare-
nia s vysokou energiou na umŕtvenie drevných buniek a
vplyvom absorbovanej radiačnej energie na tvorbu týl
v bukovom dreve.

Experimentálna časí a diskusia výsledkov

Ako sme už spomenuli, práca pozostáva z dvoch častí:

1. Z informatívneho určenia odolnosti živých drevných bu-
niek voři účinkom vysokoenergetického ionizujúceho gama
žiarenia,

2. zo zistenia vztahu asedz:. stupňom ožiarenia živých bu-
niek a tvorbou týl.
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Pre oba ciele sme použili čerstvé bukové drevo v tva-

re celistvých kotúčikov. Experimentálny materiál asi pol

hodiny po jeho získaní z porastu sme ožarovali vo vzduš-

nej atmosfére pri teplote okolia približne 15° C a dávko-

vom príkone gama zdroja rádionuklitíu C06O: 3 - 3,5 J/g,

tj. o,3 - 0,35 Mrad. Kontrolný, neožiarený aj ožiarený

materiál sme ďalej spracúvali postupmi, používanými pri

sledovaní aktivity živých buniek, ako aj postupmi pre la-

boratórne "pestovanie" týl, napr. (6).

Čiastkové hodnotenie odolnosti živých buniek voči

ožiareniu u;an!a žiarením je v tab. C. 2.

Z tabulky je vidiet, že v prevážnej väčšine na

umŕtvenie drevných buniek bukového experimentálneho mate-

riálu postačili dávky okolo 25 J/g (2,5 Mrad), teda absor-

bované dávky stredných hodnot (z híadiska radiačnej ché-

mie dreva), ktoré tvoria spodnú hranicu významnejších

zmien najmä mechanických vlastností dreva. Pevnost v Cahu

v smere vlákien a húževnatost dreva sa zhoršujú od dávok

väčších ako 5 - 10 J/g (0,5 - 1,0 Mrad), pevnost v static-

kom ohybe a pevnost v tlaku v smere vlákien sa zhoršujú

dávkami väčšími ako 10 až 50 J/g.

V tabuíke je súčasne uvádzané aj kvalitatívne hodno-

tenie radiačné vyvolaného vzniku jadrových látok v odu-

mierajúcich bunkách, čo možno hodnotil ako nepriaznivý •

následok intenzívneho fyzikálneho umŕtvenia buniek. Jeho

"nemonotónny" priebeh bude však J.reba podrobit ešte cíal-

šiemu kvalitatívnemu hodnoteniu, podobne, ako aj hraničnú

hodnotu potrebnú pre úplné umŕtvenie drevných buniek,

nakoiko ona s velkou pravdepodobnosťou bude úzko súvisiet

s prirodzenou variabilitou aktivity parenchymatických bu-

niek v rozmedzí vegetačného obdobia, ale aj v rozmedzí

niekolkých vegetačných období.
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Tab. C. 2

RADIAČNÉ UMŔTVENIE DREVNÝCH BUNIEK

Absorbovaná
dávka
J/g

0

0,47

0,88

1,75

2,65

5,50

5,25

7,00

8,75

10,50

12,25

14,00

15,75

17,50

18,25

21,00

24,50

25,55

27,00

Ožarovaci
čas.
min.

0

8

15

30

45

50

90

120

150

180

210

240

270

500

530

360

420

450

480

Prítomnosť živých
buniek
sledovaná skupina
l

3

3
2

3
2

2

2

2

2

2

2

1

0

0

2

2 '

0

.0

0

2

3

3

3

3

3

3

2

3

3

'3
2

2

2

1

2

0

0

0

0

3

3

'3
3

3
3

2

2

2

2

2

2

2 *

2

2

2

1

1

0

0

Jadrové látky

sledovaná skupina
J. 2 3

• _

+

+ . + +

+ ' + +

+ + +

"+ + + .

+ • + +

+ . ' + +

+ +

+ +

+ +* +

+ - +

+.
- — _

- - _

• i

+'Haznak prítomnosti jadrových látok.
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Jadrové látky boli v mikroskopických rezoch ožiare-

ného dreva pozorované už niekoiko minút po ožiarení, a to

aj pri dávkach, ktoré v mŕtvom dreve ešte nevyvolávajú

vznik farebných centier spôsobujúcich známe zahnednutie

ožiareného dreva (obr. 1), z čoho vyplýva, že radiačné zme-

ny farby dreva sú pravdepodobne vyvolané inými pochodmi

ako farebné zmeny v živom dreve, ktorých nositelia sa cha-

rakterizujú súborným pojmom "jadrové látky".

V í-lšom sa dotkneme druhej otázky našej práce. Pred-
„pokladali sme, že tvorba týl je funkciou celkového stavu
živých buniek. Tento predpoklad sa potvrdil.

Frekvencia výskytu týl v pozorovanom dreve závisí od
hodnoty absorbovanej radiačnej energie. S narastajúcou
dávkou žiarenia väčšinou ako 0,05 J/g sa tvorba týl sporna-
íuje a končí po ohsorbování dávok 3-4,5 J/g (0,3 - 0,45
Mrad), teda daleko pod hodnotou ožiarenia, ktoré spôsobuje
úplné umŕtvenie buniek (25 J/g - tab. 2).

Na začiatku našej práce sme spomínali poznatok o zá-
vislosti výskytu týl od celkového času života buniek -
Obr. 2. (0 charakteristike živých buniek bukového dreva
bude podrobnejšie hovoril v referáte Ing. Paserin).

Z tohto dôvodu sme tvorbu týl a ich frekvenciu pozoro-
vali taktiež v priebehu jedného roka na bukovom dreve, odo-
beranom z porastu, s odstupom jedného mesiaca. Ukázalo sa,
že početnost pozorovaných týl v rôznych mesiacoch kolíše,
ale klesajúci charakter ich výskytu pri narastajúcej dáv-
ke žiarenia ostáva zachovaný.

Relatívne početnosti týl pre niekoiko mesiacov roka
sú znázornené na obr. 3.
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Maximálne hodnoty gama žiarenia, postačujúce na za-

medzenie tvorby týl v závislosti na čase odberu vzoriek,

uvádzame zasa na obr. 4.

Vyšrafovaná rast grafu odpovedá dávkam, pri ktorých,

aj keá v obmedzenej miere a spomalene, G o chád za k tvorbe

týl. Priebeh výskytu týl v ožiarenom dreve je však podob-

ný životnosti neožiarených buniek, na obr. 2. V našom prí-

pade pozorované posunutie minima krivky smerom k jarným

mesiacom pravdepodobne odpovedá najvyššej biologickej čin-

nosti buniek a z toho vyplýva aj ich najvyššia citlivost

voči vonkajším vplyvom. Naopak, neskoré letné, resp. je-

senné mesiace sú pre živé bunky v strome obdobím prípravy

na "prezimovanie" a musia tedy. byt odolnejšie. Výskyt týl

v dreve, ožiarenom vyššími dávkami, tomu odpovedá.

Zhrnutie

Vykonaná práca si kládla za ciel:

1. Prešetrit odolnost živých buniek voči účinkom ionizujú-

ceho gama žiarenia.

2. Preskúmat možnost radiačného ovplyvnenia tvorby týl
v dreve.

Z výsledkov vyplynulo, že živé drevné bunky možno

ovplyvnit, resp. možno ich umrtvit absorbovanými dávkami,

ktoré neprevyšujú Itiodnotu 25 J/g (2,5 Mrad). Ešte výraz-

nejšie a priaznivejšie možno radiačné ovplyvnii živé bun-

ky pri podmienkach vznikania týl v dreve. Tvorba týl je

znížená čo do množstva aj rýchlosti absorbovanými dávkami

od 0,25 J/g do 4,5 J/g a dávky väčšie,ako 4,5 J/g zabraňujú
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tvorbe týl v dreve, odobratom • poraste v hociktorom roč-

nom období.

Voči účinkom žiarenia s vysokou energiou, vzhladom
na tvorbu týl, sú najmenej cdolné drevné bunky na jar a
začiatkom leta a najodolnejšie sú bunky na konci vegetač-
ného obdobia.

Dosiahnuté výsledky sú priaznivé a možno predpokla-

da£ ich praktický význam, ako aj ich realizáciu.
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Obľ. 4
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Ing . J . H e r a 1
VVÚD Praha - p r a c o v i š t ě Breznice

ZKUŠEBNÍ METODA STANOVENÍ TOXICITY LÁTEK VŮČI HOUBÁM

ASCOMYGETES

Ztoišební metodiky laboratorn ího t e s t o v á n í impregaaS-
n í c h l á t e k vůči původcům měkko hniloby,pokud s p o č í v a j í n a z j l -
štování váhového úbytku vzorků,nejčastěji aávají jen nízké
číselné hodnoty.Tato skutečnost je zvláště patrná ve srovnání
B obdobnými zkouškami vůči Basidiomyeetes.Nízkó váhová úbytky,
zpravidla se pohybující v širokém pásmu okolo zvolené toxické
hranice,ztěžují přesnost jejího určení. Větší diferenciace by
si vyžádala podstatné prodloužení expoziční doby*

Na pracovišti YVÚĽ v Breznici byly provedeny zkouškv
za účelem získání podkladů pro vypracováni takové metodiky
testování měkká hniloby,ktorá by při zachování bežnó expozič-
ní ůcby dávala co nejvíce odstupňované výsledky,Za vjfcodaoeoväôí
kriterium bylo zvoleno zjišťování váhových úbytků vzorkůí podle
zkušenosti s různými typy testů s Basidiomycetes nejméně nároč-
né na kapacitu laboratoře.

p r o. y e, d.eji_i j z, k o u. š, e kT

Zkoušky byly založeny paralelně ve 3 řadách j
l/v nesterilizované a neinfikovaná zemi
2/ve sterilizované a nainfikované zemi
3/v nainfikovaném perli tu

a/Z k u š e b n l v z o r k y .
Zhotoveny ze smrkového bělového dřeva v rozměrech 0,4. x 1 x 5em,
8 plochami 1 x 5cm orientovanými transversálně k ose kmene .Po-
žadavky na kvalitu dřeva byly běžné pro mykologickó zkoušky.
Impregnace vzorků se prováděla za pomoci vakua,do plného proim-
pregnováni jejich hmoty.Průměrný příjem vodnýoh roztoků impreg-
nantů se po přepočtu pohyboval mezi 750 - 850 kg/nr .Všechny
impregnovaná vzorky byly před vlastní zkouškou vyluhovány
v Soxletová aparátu 100 opakovanými výluhy,každý vzorek oelkem
v oca 2,3 1 vody.
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b/Z k u § e b n í n á d o b y .
Skleněné /zavařovací/ lahro,a víčky, okraj e nezabroušonétprůnčru
10cm a výšky 15cm,obDchu 1 l i t r ,

o/P ú d y .
Zoči použitá ke zJaraákám byla tmavá,zahradní hivaucová.,odebrs«á
2 jodná,úsoo ovozoná loJcality<.Porlit pochóael s bě£aó výroby,

určcnó pro izolační a jinó r.tr.Tcl?ní praco.

d/2 i v n ý r o a t o k ,
GloZoní provna-So K praco P.IOmeho /li"t«l/«V 1 l i tnx
vctxé vody bylo rocpu.řii;čnot

KOI. C

lír Gl
Viť-iin B̂
I:->čoTJLna

1,0-ls
0,001c

0.001/j
0,003c
0,003^

'1-5 c
Živný rostok co pletl použitíia atorilizoval 1 / . , hod.při X'-'9°CO

v/T o n t o v a c í u i i k r o o r g a n i a n y .
K infikování 2crr.5 a porl i tu olonžila cněcná vodní ouqicaao cpor
a úlomJcCi iayoclin 5iB"tých kultur hub /Fungi tI3yeophyfra/ t

CJiaotoraium gloťonua
Petr ie l la cotifora
Gl ono opora grr.phii
IDrichurus spiralio

^ekompoaiSní zaolmtnost tQchto liub so m. j«dobře osvědčila i
P.Kaunemu / l i t . l / př i jeho práci o teatováalm ve
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f/T e s t o v a n é l á t k y .
Ve všech třech zkušebních řadách bylo testováno zároveň 15 fun—
gioidů,skládajících se z různých kombinací množství a chemických
vazeb Cu,Cr a P Si B.Aplikace proběhla ve formě vodných roztoků
koncentrací O,*, 0,8, 1,6 a 5,2 {5,

g/U l o ž e n í v z o r k ů *
T každá lahvi asi v 1/3 výšky do ní nasypaná zemô Si per l i ta
bylo uloženo v jedná vrstve" 5 vzorků pfi zachováni jednotného
pořadí od neimpregnovaného-kontrolního 4- vzorky impregnovaná
va vzestupná řadě konoentrací,s přibližně 6 cm rozestupy*

h/Z a 1 o ž e n í t e s t ů *
1/7 nesterilizovaná zemi*

So lahví bylo naváženo 350g země o vlhkosti v rozmezí 52 -67,5 £•'
Po vložení vzorků lahve nebyly infikovány*

2/Ve sterilizované zemi*
lahve s obsahem 35Og zem§ původní vlhkosti 52-67»5#»píiklopené
víSky se steri l izovaly 5 hodiny při 160°C.Úbytek váhy zemS Sáa-
tečným. odpařením, vody během steri l izace byl vyrovnán živným roz->
tokem-praktlcky šlo o 80 - 100ml přidaných do každé lahve.Vložení
vzorků probíhalo za sterilních podmínek,včetně jejich vlastní
sterilizaoe.Natconeo byla zem infikována postřikem 5 ni trašsaé
vodní suspenze spor a myoelia testovacích hub*

}/T perl i tu.
lahve priklopené ví5ky,každá • obsahem. 4Og perlitu 9byly s ter i -
lizovaný 4 hodiny při 160°C.Po vychladnuti se do nich popsaným
způsobem ca sterilních podmínek ukládaly vzorky.Kon»cně byl per-
l i t zvlhSen na 350 % živným roztok«a • nainfikovén SDSCDOU vodní
suspenzí zárodků hub»

i/Z k n i i b & l p o d m í n k y *
KkSdá z 15 t i látek se testovala na 5 t i vzorcích od kterékoliv
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j e j í koncentrace všemi třemi ovSřovanýiai methodlk&iai,tsdy eol-í-
kové na 75 vsoreích /včetae" kontrolních/,v 15*1 lahvích.Lauvo
byly po dobu 16ti tý&iô uniíatSny v klimatizované mletaooti t při
nbúló teplotě 28°C a re la t iva l vlhkosti vzduchu SO Jí. Vyhodnocen í
jejich destrukce se prováašlo zjišťováním váhového íibytfca 5*1
členech eto/pin impregnovenýeh vsorku / I kcmeentrace—l metodika /
i 3tejnch.o počtu příslušných vzorM kontroJaích.Eriteritua t o l e -
rance úbytleů př i tcotech tohoto typu bývá kladeno mezi Z x 5 í «
Obe hodnoty cloužily jcJco ponocní—Ějiwraiávací i p ř i posuzování
úspóSnosti popicovaných tes tů .

Kromó váhového úbytJxu vzorlců byla sjiš^ována i jej ich
vlhlcost po zlcoučco a Iconočná vlhJcoet zeraé 5i perlitu»

Zatíiatco vliikost p e r l i t u súsjtala praJctioky bez« vm.-*-
ny /to zHokolem J50 Jř/,vlhkost ne sterilizované semě klesl© v
ěirokóra prQraoru a 59 »a !̂S ^ti!tGrilie:<jveii.é z 59 »a 5O? r*

e^y
v móřítku,o kterém lze předpokládala© podstafeiě neovlivnilo
vlhkost VBOri:*?.

Kynečaó vlhlcosti vsorlci jsou znázorncay v příloao
graficky v širokých pr&iľroch, vatožmo ke koncentrácia in^preg-
nněnlch roztoků /O ft - vcorfcy kontrolní/,Sledují u všech t ř í
ověřovaných mothodik chodný eastupný trend BO zvyšujícími co
koncentracemi lát«3c a s klesajícími váhovými 'ibytky vzorlsu*
závialoet múzo být bezprostř&diiírdestruoirané ui'avo houbami na-
vlhá snadněji a víoo,ne£ zdravá,pře sto však j * tento sj&v ea-
jímavý a inspirující*

Váliové úbytky vzorků jsou zpracovány v diagramech
pro jednotlivá koncentraoe a látky i v grafu celtových prújašaju.
ZávSr z výsledků. 3 ověřovaných metodik áe zcela jednozscSný -
k nejvyšším a zároveň nejvíce v řadě koncentraci odatupaovasýa
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úbytkům vzorkfl. došlo vo sterilizované zemi .Srovnáni zbývajících
dvou metodik hovoří ve prospech testu v perlitu,ale j iž ne ták
výrazně,epiše jen při nízké,2 fe ní limitní hodnota toxické hra-
nice.Avšak ani při tomto přísném kriteriu nabyla v rozpětí na-
sazených koncentrací určující žádná z posledně jmenovaných
metodik,! když při nízkých hodnotách ííbytku se tyto j i ž sb l i-
žují.

V souvislosti s výsledky srovnávacích zkoušek
vyvstaly některé otázky směřující k objasnění vlivu dílčích
faktorů metodik na jejich úspěšnost.K Jejick zodpovězení byly

dodatečně založeny některé doplřujíei testy..

t e s t u .
Metodicky se ověřovala popsaným testem steri l i-

zované zeměyovšsm bez jejího nainfikovaní,všechny ostatní pod-
mínky zůstaly zachovány.Po5áteSrí vlhkost media v 5i i lahvích
byla upravena na 65 % živným roztokem a ve ť destilovanou vodou*
Po obvyklé IS t i týdenní expoziční době byly zjištěny níže uve-
deno váhové úbytky 5ti členných skupin vzorků /z 1 lahve váženy
dohromady/Í

ZvUhčeno živným
roztokem

láhev 2.

1
2
3
4
5

váhový
úbytok fS

12,6
0,0
0,0
0,0
0,0

Zvlhčeno
vodou

láhev 5.

6
7
8
9

deštil.

váhový
úbytek <fi

5,4
0,0
5,9
5,7
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Ačkoliv výsledky naevod*-ujit2e v celkovfea prů-
běhu testu nobyla šachována 100 % ní s te r i l i ta ve všach led-
vích,prosto dokazují nesporný význem otcrilizaea moaiÄ.Váhov*
úbytky vzorku»kůe k nim vůbec došlo,jsou p£-oavoači-3 »lžsi
vs srovnání s kontrolními vzorky z testů, inprecnačních látek
v scnl.líapaáení tSchto bylo 100 fc n í ,3 nojnlžňí cro-vnatolnou
hodnotou 19 JJ,pri průměru a 15 t i moření ť'Q»7 JJ /řada r'-c:rl—

zeno/.

bylo rovněž sjlštčal»,1olc ůclcco nv£Q

nolilo přidání živin v řoatolni použitého clo'"~ii do ssn" TO
zluičebních nádobácli vefjct-óní a tím i destrukční kapell '">
hixbtVlhkost sterllizovanó sena byla worevona na 65 ^ v 5!;1
lalivíoh živným rosstokem a v 5ti destilovanou voflou.Po ne-
infikovaní snšcaou voóní oucipensi aárodkCi htíb /3a rsto-iHnícJ
poťaxnek / a následné 16ti týdenní e:-rpozi5uí dolx- ^;;1-j r.$'.ř.t
ny prúnornó váhová úbytky opět 5"ti členných skupin vsorJsůt

při zvlličoní živným roatolcea líi,l J5
pí.l svlhčcní deotil.vodou 15,0 Jj
J&k patrno,ži"vný roztok nepřinesl u donóho

typu země prokazatolnó zlepšení výživy testovacích hub«Px>í~
Sinu nutno hlodat vs složení zeno a živného roztoku,recp»
vzájemnáho poměru obou*

T l r t l e n e e 5 i_ s t ý c h k u 1 t u r

lest sloužil k přibilšnó orientaci,jak so jedno-
tlivé kultury ze esosi podílejí na dekorapozici vzorkůJíetho-
dicky byl založen aa popsaná zkoušce v perli tu, s tím rozuílcin,
že po zvlhčení živůýa roztokem se perlit infikoval ve skupi-
nách po 5t i lahvích vždy jen jednou Si stou kulturou houby.
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Výsledky váhových úbytků vzorků,shrnuté v průměrech j
Glenospora graphii 22 t 3 %
Iriehurus splralia 17,4 %
Petrial la set i f era. 15,4 %
Cbaotomlum globosům 7,5 fc

Hľe i vyšší vlrulenci prokázaly Gleno spora gra-
phii a Triohurus spiralia,jejichž výsledky sa nejvíce při"
bii Suj 1 průměrným hodnotájn úbytků kontrolních vzorků při
testech v perli tu a ve sterilizované zemi.Chaetomium glo-
bosum,která bývá velmi často používána ke zkouškám účinnosti
látek vůči měkké hnilobě se naopak v daných podmínkách pro-
jevi la relativné málo účinnou.

Na pracovišti WÚD v Bíaznici byly metodicky
propracovány a převedeny srevnávaoí z-keušky J metodik tes to-
vání účinnosti impregnačních látek vůči původcům měkké hni-
lobytv nijak neupravované zemi,v zemi sterilizované,zvlhčené
živným roztokem a nainfikované a ve sterilizovanom,otojným
způsobem zvlhčeném a nainfikovanom perlitu.Soubôznô bylo t e s -
továno 15 látek ve 4 koncentracích,jimiž byly naimpregnovány
smrková vzorky,Infikování se provádělo směsnou vodní suspenzí
epor a úlomků myoelia Sistých kultur Chaetomium globosum,Tri-
ohurus spiral! s,ELeno spora graphii a Petr ie l la setifora. Výsled-
ky byly vyhodnoceny po 16 t i týdenní expoziční dobS na základě
váhového úbytku sušiny vzorků*

Bylo zjištěno,že k nejvyšším, a nejvíce odstup-
ňovaným váhovým úbytkům, došlo v sterilizované a nainfikovaná
zemi.Tím sa tato methodika nejvíce přibl íž i la autoťem vytče-
nému ©íli.Podstatn§ n ižš í a méně diferencované výsledky dala
methoda teetu v perlitu,ne jméně výrazné ne sterilizovaná a ne-
infikovaná zem. Výsledky dodatečných pokusů naznačuj í,2e ne j vl iv-
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něji působíoim faktorem byla aterilixae* scaš/a aáaledným.
nainfikovaním /^působení Simono roe toká aatím nebylo proká~
záno.Rejvys&i Tirulenoi T perli ta •• 4 použitích Tykácaly
kultury Glenoapora graphii a Triohurua apiral ia^sjni i i l
ChaetODiiua globoaum,

P o t t ž . i t á l i t e r a t u r a ^

2/Cauae P» tBedingangsn fUr daa Prttfen a l t Moderíttulepilawi
im Vermictilií-Eingráb«-Verf ahren.Material u«Or^a-
niaaen 5.Bd»197O Heft 2*'

2/Theden G. tBoBtiEomung der VTirksamkeit von Hol««chutzmitt*lii!
gegenilber ModerfUulepilsen durch «ia Erd-Eingrab«—
Varfalíren.Holz ala Roh-u.W«rkatoff 9 /1961/,334-557
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Nenad V i d o v i č

I n s t i t u t technologie dřeva, Sarajevo

LABORATORNÍ A TtRÉNNÍ EXPOZiČNÍ ZKOUŠKY TOXICITY

NĚKTERÝCH LÁTEK NA BÁZI FLUOROKŘEMIČITANU SODNÉHO

ÚVOD

Fluorokŕemičitan sodný vzniká jako vedlejší produkt
při průmyslové výrobě superfosfátu. Jeho průmyslové využi-
tí je omezené a proto v Jugoslávii napadá ročně 600-700 t
(1) jako obtížný odpad.

V Institutu technologie dřeva v Sarajevu zkoumali
(v létech 1970 - 1974) roztoky fluorokřemiřitanu sodného,
s přídavkem dalších fungicidů a inhibitorů koroze. Z vět-
šího počtu kombinací byly vybrány t ř i nejlepší ochranné
směsi k provedení laboratorních a terénních expozičních
zkoušek. Jejich skladba byla tato(3):

Na„SiFft Ka„SiF„
• s o do

CuSO. ZnSO.
4 4

K 2Cr 20 ?

C6H3/N0/20H



LABORATORNÍ VÝZKUM

Toxicita uvedených proparátů byla zkoušena jednak

americkou metodou v Petriho miskách (5), jednak metodou

standardních dřevěných špaliků, které byly umístěny v

Kolleho baňkách (24).

a) Metoda v Pe triho_mi.skách

Pro každou ochrannou látku byly připraveny tři sku-

piny po 9 zkumavkách (každá pro jeden druh hub) pro pří-

pravu živné půdy pro pČKtování houbové kultury. Po steri-

lizaci živné pťidy byly roztoky ochranných látek přidány

do osmi zkumavek, zatímco devátá byla kontrolní (viz obr.l)

Po lehkém protřopání obsahu zkumavek v ruce byla

horká živná půda nalita do Petriho misek o průměru 10 cm

a po vychladnutí na očkována těmito druhy hub:

" Coniophora cerebe1 Ia,

" Coriolus versicolor (L.) Quél.

Uvedené druhy hub jsou, jak známo, značně resistent-

ni vůči složkám tvořícím ochrannou látku I, II a III

a kromě toho jsou v Jugoslávii velmi rozšířeny a mají

značný ekonomický význam pro naši zemi.

Petriho misky byly uloženy 15 dní v termostatech při

22° C (U.annosa), 24° C (C.cerebella) a 28° C (C.versico-

lor). Během této doby se měřil růst myeelia.
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Obr. 1 : Řada odstupňovaných koncentrací ochranné látky
I (totéž bylo opakováno s látkami I I a I I I )
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tifch da iOctm
žfV/t/pdify
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Denní růst podhoubí b^-' definován, a ohodnocen známkami

0 až 5 podle tabulky i :

Ind
r ti ••?'

0

ex
ti)

} > > • • »

V" ,!>••••

t ••* f - J ' T I

ř /Í Hpí* r

t

i";

i

s

p

f.

r á C C

I
ř-

. _ L

"•. • •!!! :- i ••: nv ľi'is-- t

::. I-> n V- r i ; L - i

. b r v r ' t s t .

r j S L

noi:tiál:iň

Tinito zr''iKf'f-.,:IT] i.vl.-ä z j i š t o v á n a p r i b l i ž n á hranice
t o x i c i t y 7. V. oiimjjných lálf>k. t'.i's se vo zkouškách pokračo-
valo t a k , žo se n í i p r a v i J v ]< o n e e n t r acp ochranných l á t e k
v í i / n ŕ pud p a to t n k t že jp j^ch hodnoty l e ž e l y nrezi kon-
c e n t r a c í s f u n c i P t a t i okým úŕ i rkcm a n e j b l i ž š í n i ž š í , k te-
rá umožňovala v e l i c e slabý r ů s t podhoubí .

b ) Wi> ii h t f i n d a r f í n i c h d ř e v ě n ý c h

rod s ta tou toiioio t Ps tu je s t a n o v e n í ne jmenšího množ-
s t v í ochranné .látky I , I I a T U , ktoré po vpravení do
dreva .je zce la o c h r á n í před f les.trukcí. Tepelne vysušané



a zvážené špalíky (50 x 25 x 15 mm) z borové a bukovó be-

li byly impregnovány touto sérií koncentrací každé látky:

0,1 %, 0,5 %, 1 %. Koncentrace 0,1 % predstavuje približ-

nou hodnotu zjištěnou v Petrilio miskách (víz ódst. la;

a další dvě koncentrace byly zvoleny jako pětkrát a de-

setkrát silnější.

Pro tyto zkoušky jsme použili houby C.cerebe.lla

(C-48) a C.versicolor (C-28), které byly separátne vy-

pěstovány v Kolleho baňkách na agaru s 4 % obsahem slado-

vého extraktu.

Dřcvřné špalíky byly naimpregnovány v souladu s před-

pisem Jugoslávského normalizačního výboru - JUS D.A. 1045

(25). který se podobá DIK 52 176 a DS 838 (23).

Sterilizace povrchu špallků před vložením do Kolleho

baněk se prováděla v alkoholových parách, jak znázorňuje

obr. 2.

Podle British Standard (BS 838; 23) a AMST (22) se do-

poručuje použití propylénoxidu místo alkoholu, avšak tuto

sloučeninu jsme tehdy neměli k dispozici. Sterilizace

v alkoholových parách trvala 48 hodin. Vyčerpání par z

exsikátoru trvalo 4 dny (8 hodin denně s 20minutovými

přestávkami). Neimpregnované špaliky byly sterilizovaný

odděleně.

Po sterilizaci byly špalíky vloženy do Kolleho bančk,

v nichž bylo vypěstováno podhoubí zkušebních hub. Abychom

vyloučili vliv nehomogenity dřeva, vložili jsme do každé

Kolleho baňky 2 špalíky vyříznuté z téhož místa, z nichž

jeden byl impregnován a druhý byl kontrolní. Kolleho baňky

se špalíky byly pak uloženy po 4 měsíce při teplotě 24° C

(C.cerebella) a 28° C (C.versicolor) a při relativní vlh-

kosti vzduchu 70 %.
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Obr. 2 : Sterilizace povrchu dřevěr.ých špalíků

v alkoholových parách

Po skončení pokusu byly špalíky opět tepelně vysuše-

ny a zváženy, aby se určil úbytek váhy způsobený odpovída-

jící intenzitou účinku hub na dřevo (24).



- 149 -

1. Metoda v Petriho miskách

Indexy růstu podhoubí na agarové živné půdě s rôznou
koncentrací ochranných látek I, II a III. obsahuje tabulka
o •

i í si
! Sdl1 ' » H '

I 1 O 1

i Joi '"ii
1 31 O l
J 2J cn'
1 Til *~i.l
1 O" O 1

í '"i ^!131 ..I
1 *>l 0 1
> OTI , 1

1 o< b 1
1 Lil -1
1 1 O 1

'. š!g!1 -Ol .1
1 CI O 1
1 H ! !0'
1 c« 0 1

1 KUl 0 <
. El °.i
1 Ol Ot

! CLÍ s !
1 1 d"i

! ! ^ !
1 1 d"i

Í ' It i
i 0!
1 1
1 • n 1
I'IOÚ 1
1331
1 a 0 1

> 1
1 .1

1 1

1 1 1
1 -u 1
1 »(d (0 1
Uŕli

1 .,..}.

0,
0

t -

d*
0

\

O

CM

•

m

1

t -

•*

O

I A

O

•A

O

!A

ni

•
1

1

1

1

1

t

0

0

0

r - l

CM

CM

r n

O

I A

d

el
l

JQ
O
U
9>
O

Z3

W

1

1

|

|

O

O

r H

n
m

0

v ,

0 '

I A

« J

co
l

•rt 1
n
fe '
u 1

; •

•
1 0

d
1 t—

1 d
1 <"->

CM

J 1
O

1 "*•

1

O

I A

O

I A

O

I A

O

•A

a
a
0

1

1

0

d

d

d
1

CM

1

m

O

I A

O
I A

O

I A

«J

TJ
S3

ce
re

0

H
M

1

1

0

d

d.
0

r-l

1

t ~
1 - *

1

f -

CM

O

" *

O

I A

O

IA '

J
O

•H 1
D

fe '
> 1

O 1

0,
0

1 CO

1 0

'

1-1

CM

' t

' O

" *

1

O

I A

O

I A

O

I A

O

I A

D

.a
nn

o

1

1

'

1

1

O

ď
r-i

n

0

O

I A

d

el
l;

J O

ce
re

u

j 1
M
H

t

1

O

d
f .

• 1
O 1

!

1
1

n 1
r-l 1

1-1

1

0

t -

n

0

I A

O

I A

i
0
O

0



- 150 -

Z údajů tabelovaných v tabulce 2 byly sestrojeny diagramy
(viz obr. 3, 4 a 5).

Obr. 3 : Toxicita ochranné látky I vůči houbám
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Obr. 4 : Toxicita ochranné látky II vůči houbám
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Obr. 5 : Toxicita ochranné látky I I I vůči houbám
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Z tabulky 2 a obrázků 3, 4 a 5 je vidět, že ochranné

látky I, II a III vykázaly vysokou toxicitu vůči zkušebním

houbám a že roztoky od 0,05 do 0,12 % zabraňují růstu pod-

houbí na živné půdě. Největší toxicita měla látka I, pak

III a II. Toto pořadí účinnosti je pravděpodobně způsobeno

různým složením látek. Ukázalo se také, že C.cerebélia by-

la na ochranné látky nejcitlivější, zatímco 'J.annosa byla

nejodolnější.

2. Metoda dřevených žpalíků

Výsledky testů s ochrannými látkami I, II a III uka-

zuje tabulka 3 na následující straně:
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Z tabulky 3 (sloupce 5 a 8) je zřejmo, že kontrolní

(neimpregnované) špalíky měly výrazné vysoké úbytky na

váze. Proto lze mít za to, že impregnované špalíky byly

zkoušeny v podmínkách, kdy napadení houbami bylo plně

možné. Roztoky ochranných látek 0,1 a 0,5 % nedaly při

laboratorních testech uspokojivé výsledky, protože váhové

úbytky impregnovaných špalíků byly vysoké (sloupce 4 a 7).

Spalíky chráněné 1 %tníra roztokem každé z ochranných lá-

tek byly po vystavení účinku hub převážně neporušené a vy-

kazovaly úbytek na váze od 0 do 3 %. V souladu s požadavky

normy (24) lze zanedbat ztrátu na váze do 5 %, pokud špa-

líky po zkoušce nemají vzhled napadeného dřeva. Proto

l&tní koncentrace každé z ochranných látek může zabránit

napadení špalíků houbami v Kolleho baňkách.

Na základě číselných, údajů tabulky 3 představují

diagramy na obr. 6 a 7 grafické vyjádření váhového úbytku

v závislosti na množství ochranné látky v'dřevu.(viz ná-

sledující strana).

Z obrázku 6 je zřejmé, že při retenci ochranné látky

v dřevě od 1,6 do 2,1 kg sušiny solí v 1 m byl váhový

úbytek borových špalíků napadených C.cerebella minimální.

Největší toxicitu měla látka III, kdežto účinnost látek

I a II byla o něco nižší, ale zhruba podobná.

Z obr. 7 je vidět, že pro ochranu bukových špalíků

proti C.versicolor bylo zapotřebí 4-5 kg sušiny solí na

1 m dřeva. Tato houba byla nejcitlivější na látku II '
a III.
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Obr. 6 : Vliv retence ochranné látky na váhový úbytek
borových špalíků infikovaných C.cerebella
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Vliv re tence ochranné látky na váhový úbytek
bukových gpaliků infikovaných C.veraicolor
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TERÉNNÍEXPOZIČNÍ ZKOUŠKY

1. Úvod

Protože výsledky laboratorních zkoušek byly uspoko-

jivé, rozhodli jsme se pro praktické ověření účinnosti

tím, že umístíme impregnované i kontrolní kuláče normál-

ních rozměrů ve styku s půdou. Proto jsme instalovali

důlní vzpěry z jedle (Abies alba) a buku (Fagus silvati-

ca) po náležité impregnaci v dole v Kak^nji.

2. Pracovní metoda

Po vysušení na vzduchu byly stanoveny- mechanické

vlastnosti důlních vzpěr (25, 26, 27, 28) a byla prove-

dena tlaková impregnace ochrannými látkami I, II a III

v impregnačním závodě Vitez. Impregnace měla být provede-

na metodou plného nasycení dřeva s použitím tlaku 8 atm

(90 minut) a vakua 50 cm lig. Pro poruchu zařízení se do-

sáhlo tlaku jen 3-8 atm (10-60 minut). Použilo se kon-

centrace 4 %.

Po impregnaci byly vzpěry uskladněny na vzduchu pod
přístřeškem, aby se umožnilo pomalé vzdušné schnuti a fi-
xace ochranné látky ve dřevě. Pak byly vzpěry umístěny
dole.

Jakost vzpěr byla kontrolována prohlídkami (každých
6 měsíců), dále metodou izolace mikroor/ianizmň (}, 2 a
4 roky po instalaci) a zkouškami mechanických vlastností
dřeva (1, 2 a 4 roky po instalaci).

Obr. 8 ukazuje způsob vyříznutí zkušebních bloků
z důlních vzpěr pro tyto zkoušky.
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Obr. 8 : Metoda vyříznuti bloků ze zkoušeného materiálu:
1 - vzorky použité jak pro izolaci mikroorganizmů,

tak i zkoušky mechanických vlastností (pevnost
v ohybu, tlaku a pevnost v ohybu rázem);

2 - vzorky použité pro vyříznutí špalíků pro
zjištění tvrdosti

1
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3. Výsledky terénních expozičních zkoušek

Po šesti měsících po instalaci jsme zjistili, ž«

neimpregnované vzpěry byly napadeny plísněmi a drevokaz-

nými houbami. 0 rok později se na nechráněných vzpěrách

objevily plodnice, kdežto za další dva roky vzpěry nachá-

zely se v posledním stádiu rozkladu.

V téže době se u vzpěr impregnovaných látkami I, II

a III nevyskytlo na povrchu žádné mycelium, ani se nepro-

jevily změny barvy. Vzpěry byly zcela zdravé. Po 4 létech

se zjistilo, že 3 z 82 impregnovaných vzpěr (především ty,

které nebyly dostatečně impregnovány), byly částečně napa-

deny houbami. Infekce do nich pronikla koncovou částí,

která byla ve styku s půdou, a postoupila do délky 60 až

800 mm. V tabulce 4 jsou tyto vzpěry označeny "X". Ľ všech

ostatních vzpěr nedošlo k zhoršení jakosti. Vzhled impreg-

novaných vzpěr ukazuje obr. 9.

Obr. 9 :
Vzhled důlních vzpěr
4 roky po instalaci
(vpravo neimpregnovaná
vzpěra)
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Z tabulky 4 je zřejmé, že reakce vzorků dřeva z kon-

trolních vzpěr byla na živné půdě vždy pozitivní (+)„

tj. izolované mycelium mělo medajlonky,'které jsou typic-

ké pro Basidiomycetes. Pokud jde o impregnované vzpěry,

ukázala se pozitivní reakce pouze u tří zkuu.-vek se vzor-

ky dřeva odebranými 4 roky po instalaci.

Obr. 10 - 13 ukazují výsledky zkoušek mechanických

vlastností j<;dle 1, 2 a 4 roky po umístění v dole.

Pevnost v ohybu jedlového dřeva

Léta
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Obr. 11 : Pevnost v tlaku jedlového dřeva

s

Obr. 13 : Pevnost v ohybu rázem jedlového dřeva
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Obr. 13 : Tvrdost jedlového dřeva

li 00 \

Z t ě c h t o diagramů iAO - J 3) j« v i d ě t , ŽP ŕ á r a udá"
vo j í c í odolnost n" ipiprfgnovsn-rí-.h j ed lových v?.pěr má prM
ký sklon k oso x a ž f bôhi-m i - 2 l e t doš lo k úpl7íé
d e s t r u k c í mocn.';;ncV> }rch v 1ÍÍ>; tuns !. { , Cary :iťi ŕivís j í c í o d o l -
n o s t improflnov.inýeh vypí»r, mají pŕnvážnť1 hor ii.on l á l n í
průběh.

Podobné výsledky se z í s k a l y s bukovým dřevem ( v i z
obrázky 14 - J 7 ) . Kromě rásr.ovó p e v n o s t i , k t e r á j e n i ž n í
a s i o 40 %, o s t a t n í máchán ickó v l a s t n o s t i se n e z m ě n i l y .



_ 163 _

Obr. 14 : Pevnost v ohybu bukového dřeva

Obr. 15 : Pevnost v tlaku bukového dřeva
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Obr. 16 : Pevnost v ohybu rázem bukového dřeva

Obr. 17 : Tvrdost bukového dřeva

N 1000

-s. 600-

2 oo
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ZÁVERY

Na základě toho, co bylo uvedeno, lze u č i n i t tyto

závěry:

1. Zkouška t o x i c i t y me toriou na Petr iho miskách ukázala,
že všechny t ř i ochranné látky mají vysokou t o x i c i t u
vůči některým houbám působícím hnědou a b í lou hnilobu.
Roztoky ochranných látek v živné půdě o koncentraci
0,05 % (u látky I a i í l ) ä 0,1 % ( I I ) zabraňují růstu
hub C.cerebe l la a C.vers ico lor . Fungistat icky působící
koncentrace vůči houbě U.annosa byla 0,12 % ( I I a I I I )
a 0 ,1 % ( I ) . Největš í celkovou t o x i c i t u měla látka I ,
pak I I I a I I . Kromě účinku f luorokřemičitanu sodného
je takováto míra t o x i c i t y vyvolána pravděpodobně d a l š í -
mi komponentami, z n ichž byly látky vyrobeny ( s í r a n
měďnatý v l á t c e I , s í ran z inečnatý v l á t c e . I J a d in i t ro-
fenol v látce III) .

2. Zkouška toxicity metodou standardních dřevěných špalíků
ukázala, že 1 %tní roztok každé z těchto látek může
účinně chránit dřevěné špaliky ve styku s houbou
C.cerebella (špaliky z borové běli s retencí 1,6 - 2,1
kg sušiny sol í na 1 m dřeva) a s houbou C.versicolor
(buková běl s retencí 4 - 5 kg na 1 m dřeva).

3. Vizuelním ohledáním důlních vzpěr v terénních expozič-
ních zkouškách bylo zjištěno, že nechráněné jedlové a
bukové vzpěry byly j iž rok po umístění v dole napadeny
houbami a značně poškozeny. Impregnované vzpěry byly
po 4 letech zdravé a bez znaků jakostního zhoršenie
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4. Zkouškami mechanických vlastností dřeva použitého v te-

rénních expozičních zkouškách se zjistilo, že impregno-

vané jedlové vzpěry neztratily po 4 letech svou odol-

nost. Také vlastnosti bukových vzpěr s výjimkou rázové

pevnosti (která poklesla asi o 40 %) zůstaly nezměněny.

Pokles pevnosti v ohybu rázem by mohl naznačovat, že

bukové vzpěry byly napadeny drevokaznými houbami. Avšak

izolace hub ze zkušebního materiálu dokázala, že pouze

jediná buková vzpěra, byla napadena Basidiomyčetami. Po-

kles rázové pevnosti mohl být způsoben jinými činiteli,

např. účinkem hub působících měkkou hnilobu, napadením

bakteriemi nebo také chybami v měření.

5. Provedené zkoušky prokázaly, že ochranné látky na bázi

fluorokřemičitanu sodného mají výrazně vysokou toxici-

tu vůči drevokazným houbám a že mohou po dobu 4 let

zajistit účinnou ochranu v nejhorších expozičních pod-

mínkách.

6. Všechny použité'ochranné látky poskytly podobné výsled-

ky, takže zatím nelze dát přednost jedné z nich. Zkouš-

ky důlních vzpěr však budou pokračovat a údaje o účin-

nosti ochranných látek budou ověřovány dalším výzkumem.
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Ing. V. N o v o t n ý

VVÍD Praha - pracoviště Breznice

PŘÍSPĚVEK K PROBLÉMU VODOROZPUSTNÝCH IMPREGNAČNÍCH LÁTEK

VodoroTipustné impregnační látky na ochranu dřeva pro-

ti biologickému napadení jsou v převážné většině postaveny

na anorganické bázi - soli biologicky účinných prvků nebo

častěji jejich směsi.

Ve svém příspěvku se zaměřuji na oblast látek určených

pro venkovní (ale i vnitřní) použití, tj. na takové kompo-

zice, které musí být ve dřevě fixovatelné - co nejméně vy-

luhovatelné. Moderní impregnační látky tohoto typu obvykle

obsahují:

a) složky s vysokou účinností vůči houbám druhu Basidiomy-

cotes - soli boru, fluoru, arsenu nebo i méně účinné so-

li zinku a mědi;

b) složku s účinností proti houbám druhu Ascomycetes (houby

způsobující "měkkou hnilobu") a event, proti plísním.

Nejznámější jsou soli mědi nebo kadmia a niklu;

c) fixační složku snižující vyluhovateInost účinných prvků

zvi. mědi, arsenu a částečně fluoru a zinku. Nejobvykle-

ji používané jsou soli šestimocného chrómu - chromany,

dvojchromany.

V tuzemských podmínkách jsou z průmyslového použití

prakticky vyřazeny ochranné látky obsahující prvky silně

toxické pro vyšší živočichy jako jsou arsen a event, kadmium.
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Nejreálnějším se proto v současné době v oblasti anor-

ganických sloučen jeví využití dvou základních typů ochran-

ných látek:

I. Látky, jejichž základem jsou borité sloučeniny

II. Látky na bázi fluoru.

Oběma těmito směry jsme v posledních letech také zamě-

řili výzkumnou činnost našeho ústavu a v další části pří-

spěvku budou uvedeny některé hlavní dosažené výsledky.

I. Látkyx jejichž_základem jsou borité_sloučeniny_^

Moderní zahraniční látky tohoto typu obsahují jako

základní prvky měá, chrom a bor v optimálním stechiometric-

kéra poměru, obvykle Cu : Cr : B = 1 : 2 : 3. Reprezentanty

jsou např. Wolmanit CB nebo Impralit U-62. Nesporným kla-

dem těchto látek je účinnost proti širokému spektru biolo-

gických škůdců, tj. na Basidiomycety, měkkou hnilobu, plís-

ně a i hmyz.

Hlavním nedostatkem podle výsledků u nás prováděných

mykologických zkoušek je značné sníženi účinnosti proti

houbám Basidiomycetes vlivem intenzivního vyluhování. Za-

tímco k dosažení toxické hranice u plně Kroimpregnovaného

dřeva při nevyluhovacích zkouškách postačuje koncentrace

impregnačního roztoku cca 0,25 %, při vyluhovacích zkouš-

kách stoupá až na 4 - 4,5 %, což je min'. lOx více.

Tento zjev je možno vysvětlit tím, že boritá složka

(nejúčinnější proti těmto houbám) se vyluhováním prakticky

ze 100 % ztrácí a ve dřevě zůstává daleko méně toxičtější

měá. Výsledky vyluhovacích zkoušek tento předpoklad potvr-

dily. Tato skutečnost vede k tomu, že je v praxi nutno

impregnovat cca 6 %ním roztokem, což s sebou přináší další
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problémy. Jednak použití vyšší koncentrace zvyšuje rizi-

ko zamoření životního prostředí v oblasti impregnačních

závodů a jejich okolí poměrně toxickými sloučeninami mě-

di a šestimocného chrómu, jednak borité sloučeniny se stá-

vají v tuzemsku úzkoprofilovým materiálem. Sledovali jsme

proto dvě základní cesty zvýšení účinnosti látek tohoto

typu:

a) Možnost snížení vyluhovatelnosti boru využitím kom-

plexních sloučenin - fluorbboratanů. Přestože výsledky

v tomto směru byly z počátku ve stadiu výzkumu slibné

- dosáhlo se snížení vyluhovatelnosti boru o cca 30 %

a podstatného zvýšení 'mykologické účinnosti (toxická

hranice při vyluhovacích zkouškách poklesla z cca

4 - 4,5 % na 1 - 1,5 %) - praktická realizace v sou-

rasné době nepřichází v úvahu jednak pro nákladnou vý-

robu těchto látek, jednak proto, že při zkouškách tě-

kavosti byl zjištěn vysoký únik fluoru - ztráty těkáním

a vyluhováním činily dohromady až 85 % z dodaného množ-

ství.

b) Druhou cestou v tímto směru je zvýšení biologické účin-

nosti mědi v těchto látkách. Je známo synergické půso-

bení některých kationtů (zvláště těžkých kovů) na' měď

(zvýšení biologické účinnosti mědi malým přídavkem

dalších prvků). Podle literárních údajů největší syner-

gický účinek mají napr. nikl a zinek, slabší kadmium

a kobalt, bez vlivu jsou olovo a cer a naopak účinnost

mědi zeslabuje baryum a hliník.

Při našich zkouškách na modelových látkách typu

Cu-CrrB se největšího synergického účinku dosáhlo při po-

užití kadmia (přídavkem cca 1 % Cd + + došlo k snížení to-

xické hranice až o 50 % - na cca 2 %). Synergické působení
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r.inku se naproti tomu dostavilo až při jeho podstatné vyš-

ších koncentracích. Podle našeho názoru je to způsobeno

jeho snadnou výluhová'elností. Synergický účinek se nepro-

jevil u ostatních zkoušených kovů (Ni, Co, Pb).

Protože rozpustné sloučeniny kadmia jsou v tuzemsku

považovány za silné jedy, byla naše pozornost zaměřena na

zinek, Vhodnou kombinací Cu-Zn-B-Cr se nám podařilo snížit

toxickou hranici látek tohoto typu proti Basidiomycetám při

vyiuhovacích podmínkách o cca 40 % proti látce standardní-

ho složení - Wolmanitu CB, jak je patrné z tabulky č. 1.

T a b u l k a 5.1

Účinnost látřk_typu Cu-Cr-B a Cu-Zn-Cr^-3 na Basidiomyccty

vs vjluhovaoíoh 2°^"^:!':^-c!2-

( ZkoučSka dio ČSÍí 49 C5O4 - vyluhovací )

i Typ i;r.prts;j<,! f \'.r.oř.zivi iiaprsg.látky potřoi)::ó )
j látky j Dřovina i Je poklesu váhových úbytků pod j

! 5 % v J:?/n5 čřevi i
: Coniophova Ľerulius

lacryaans vaporaria !

Cu-Cr-B

Cu-Za-Gr-B

! •

smrk

borovíoe-běl

smrk 1

borovice-běl

23,5

x)

3,0

•x)

34,

>5,

17,
21,

2 |

8 J

5 !
4 í

30,3

53,0 j

24,0

21,8

x! zkouška nebyla založena.
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V praxi to znamená možnost snížení provozní koncentra-

ce ze 6 % na 4 %, což přináší jednak úsporu deficitních

surovin, jednak částečně snižuje riziko zamoření životního

prostředí.

Dostatečný přídavek zinku se navíc příznivě projevil

ve snižení korozivních vlastností impregnačního roztoku na

železné kovy (v praxi na impreg. zařízení), viz tabulku

č. 2.

T a b u l k a 5. 2

Zkouška podle ČSN 038 145 )

Tjp impreg.
látky

Cu-Cr-B

Cu-Zn-Cr-B

Destilovaná
voda

Korozní
prostředí

Korozní
rychlost
v g/ii>2.den

roztok-4 %
atály ponor

roztok-4 %
střídavý ponor

impregnovaná
dřavo

roztok-4 %
atálý ponor

roztok-4 %
střídavý ponor

impregnované
dřevo

stálý ponor

střídavý ponor

1,20

1,13

1,06

0,05

0,33

0,46

1,74

4,07

Třída koroze

1- slabo korodujíci

0- velmi slabě
korodujíci

1- olabš korodujíoí

0- velmi, alabě
korodujíci

0- velmi slabě
korodujíci

0- velmi slabo
korodujíoí

1- slcbě Icorodujíoí

1- alabS korodujioí
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Ostatní vlastnosti látky jsou v relacích s výsledky

dosaženými se standardní látkou Cu-Cr-B. Kapr. vyluhovatel-

nost Cu - 3-4 %; Cr - 2-3 %; B-90 - 100 %; kyselost rozto-

ku pH = 3-4; schopnost penetrace do dřeva atd.

V současné dobé se tato impregnační látka poloprovoz-

ně vyrábí a dodává z n.p. VCHZ Synthesia, Uhříněves, pod

názvem Synpregnit CBZ.

Možnosti využiti fluorových sloučenin klasického ty-

pu, tj. látky obsahující fluoridy a hydrofluoridy v kombi-

naci s fixační složkou - dvojchromany - naráží opět na ce-

lou řadu obtíží, z nichž hlavní jsou:

a) Samotné fluorové preparáty tohoto typu jsou prakticky

neúčinné proti houbár.' druhu Ascomycetes a plísním.

Prostým přídavkem účinných složek napr. Cu - soli vzni-

kají obtíže při rozpouštění a zvyšuje se abnormálně ko-

rozní působení těchto látek i na železné kovy.

b) Z literatury je známa vysoká těkavost fluoridového ion-

tu zvláště v kyselém prostředí (ztráty těkáním dosahují

u samotných solí 80 i více % ) . Určitá kyselost impreg-

načního roztoku je však nutná zvláště při kombinacích

Cu-Cr-F, aby byla zjištěna jejich stabilita a úplný

průběh fixace mědi ve dřevě..

Jaká je však těkavost fluorových sloučenin různého

typu v případě jejich kombinace s fixační složkou a meďna-

tou solí? Za účelem zjištění této závislosti jsme v našem

ústavu provedli rozsáhlou sérii zkoušek vyluhovatelnosti

a těkavosti fluoru na modelových látkách v různých
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kombinacích - fluorová složka ve formě HF„ ; BF. ; SiFfi .

Před vlastními zkouškami těkavosti byl experimentálně vy-

luhovacími zkouškami podle ČSN 49 0606 zjištěn optimální

poměr Cu : Cr : F pro modelové látky z hlediska minimál-

ní vyluhovatelnosti Cu, Cr a F. Tento poměr činil cca

1 : 2-4 : 6-8 podle druhu fluorové sloučeniny.

Nejvyšší ztráty těkavosti a vyluhováním byly zjiště-

ny v případech, kdy byl fluor aplikován ve formě HF 9* a

nejlepší výsledky byly naopak dosaženy v případě aplikace

jako SiFg"" . Souhrnný přehled zjištěných hodnot je pro ty-

to dva krajní typy graficky znázorněn na diagramech 6. 1

a 2.

Zkoušky byly prováděny na vzorcích z borové běli roz-

měrů 5 x 2,5 x 1,5 cm (vzorky obvykle používané pro myko-

logické zkoušky). Po impregnaci roztokem každého jednotli-

vého sledovaného typu modelové látky byly vzorky rozděle-

ny do 10 skupin.

1. skupina - zjištován skutečný obsah fluoru ihned po

impregnaci (po 24 hodinách}.

2. skupina - provedena fixace látky ve dřevě podle zásad

ČSN 49 0604, tj. vzorky uldženy pod skleněné

zvony, které byly posti pně snímány na prodlu-

žující se časové intei aly tak, aby dřevo

pozvolna vyschlo - celková doba S? týdnů.

3. skupina - po proběhnutí fixace byly vzorky volně ulože-

ny v laboratoři (t = 15-25° C, r.v. = 55-75 %)

po dobu 3 měsíců - celková doba od impregnace

cca 4 měsíce.

4. skupina - po proběhnutí fixace vzorky volně uloženy

v laboratoři po dobu 6 měsíců - celkem cca 7

měsíců od impregnace.
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10,

skupina - po proběhnutí fixace byly vzorky podrobeny

4 týdennímu působení "větrného kanálu" (vysta-

veny proudění vzduchu o rychlosti cca 1 m/s

vždy 16 hod. denně 40° C teplého, 8 hod.

10 ~ 20° C teplého).

skupina - po proběhnutí fixace vzorky podrobeny 12 tý-

dennímu působení "větrného kanálu".

skupina - po proběhnutí fixace byly vzorky vyluhovány

podie ČSN 49 0604, tj. celé vzorky 20 dnů

Í40 výluhů).

skupina - stejně jako 5. skupina s následujícím vyluho-

váním jako 7. skupina.

skupina - stejně jako 6. skupina s následujícím vyluho-

váním jako 7. skupina.

skupina - po proběhnutí fixace zjištována vyluhovatel-

nost podle ČSN 49 0606. tj. rozštípána vzorky

10 dnů (5 výluhů).

U vzorků ad 1 - 9 byl zjištován zbytkový obsah fluoru

ve dřevě a to tak, že byly rozštípány na třísky 0 max. 1 ran,

naimpregnovany roztokem směsi CaCl2 + Ca(0H) 2, zachyceny na

filtru, zpopelněny, z popelu vydestilován fluor (jako

H„SiFg) a stanoven titračně oxichloridem zirkoničitým a

potenciometricky selektivní fluoridovou elektrodou CRYTUR.

U vzorků 10 byla zjištována vyluhovatelnost rozborem

výluhů obdobným způsobem.

Výsledky ukazují podstatně příznivější průběh ztrát vyluho-

váním a vytékáním u látky, kde byl fluor použit ve formě

" oproti látce založené na HF„*.
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T «. b u l k a d. 3

Účinnost látky typu Cu-Zn-Cr-F ( SiF*') na Basidiomyooty

v různých podmínkách ( zkouška podle ČSH 4f 0604 )

J Zkušební prostředí
j pred biologickou •
! zkouškou

•

i i
be." vyluhováni

- vyluhováni 4 týdny
podle 83H 49 0604 '•

Vžtrný kanál 4 týdny
+ vyluhování 4 týdny

Větrný kenál 12 týdnů :

| + vyluhování 4 týdny .

Itaožatvi impreg. látky potřebná
k poklesu váhových úbytku pod Š %

v kg/m3

Coniophor*
putaana

1,7

4,0

4,7

4,0

Morultua
lacrymano

1.9

8,0

10,0

9,1

Port*
vaporaria

0,8

2,0

1,9

2,7

Pozoruhodných výsledků bylo dosaženo také v oblasti
snížení korozivních účinků látek na bázi fluoru v případe
jeho aplikace jako SiFg^za přítomnosti dostatečného množ-
ství zineônaté soli . Výsledky jsou uvedeny v tabulce É. 4,
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Zatímco v případě hydrofluoridu činila ztráta fluoru

vytékáním již během doby fixace (5 týdnů) 34 %, v případě

fluorokřemičitanu pouze 13 %. Po vyluhování, event, kombi-

naci větrného kanálu s vyluhováním klesl obsah fluoru ve

dřevě v prvním případě na cca 15 %, ve druhém případě pou-

ze na cca 38 %. Závažná je také zjištěná okolnost, že hod?

nocení vyluhovatelnosti fluoru na základě vyluhovacích

zkoušek, tzn, jen podle množství fluoru ve výluzích - vede

k nesprávným závěrům. Napr„ vyluhovatelnost obou uvedených

typů hodnocená vylouženým množstvím je prakticky stejná

cca 50 % (51 a 49 %); ve skutečnosti však ve dřevě zbývá

velmi rozdílné množství: 1 5 % a 38 %.

Mykologické zkoušky, které byly prováděny souběžně

na všech sledovaných typech, tyto poznatky s jistými od-

chylkami potvrdily. Jako příklad je v tabulce č. 3 zachy-

cen vliv ztrát fluoru vyluhováním a vytékáním s následují-

cím vyluhováním na pokles biologické účinnosti u nejúspěš-

nějšího modelového typu. Převážná část uvedených výsledků

dobře koresponduje s výsledky dosaženými chemickou cestou.
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T a b u l k a 5. 4

Korozní působeni látek typu Cu - Cr - F ( HF^ ) a

Cu - Za - Cr - F ( SiFg') na oool třídy 11 . . . . (zkouš-

ka podlo 5SN 058 146 ) i

Typ iraprog.
látky

Cu-Cr-F
ÍHF2')

\
i

Cu-Zn-Cr-F

( SiFg')

Korozní
prostředí

roztok 4 % -
otálý ponor

roztok 4 % -
střídavý ponor

impregnovaná
dřevo

roztok 4 % -
stálý ponor

roztok 4 í -
střídavý ponor

impregnované
dřevo

Korozní
rychlost
v g/m2.den

15,54

16,91

1,18

2,03

0,69

1,00

Třída koroze

i

3- silně korodující

3- silně korodujicí

1- slabě korodující

1- slabě korodující

0- velni slabě
korodujíoí

1- slabě koroóujicí

Z předneseného je patrné, že yýzkum anorganických
sloučenin fluoru nelze považovat za skončený a t\ •. ••> pre-
paráty apriorně zavrhovat. Jsem toho názoru, že i zde lze
dosáhnout dobrých výsledků, t j . dlouhodobě účinných a eko-
nomicky dostupných impregnačních látek.
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S_o_u_h_r_n

V příspěvku jsou uvedeny některé hlavní výsledky vý-

zkumu vodorozpustných impregnačních látek na anorganické

bázi.

V oblasti kompozic obsahujících borité sloučeniny a

měď se podařilo využitím synergického efektu - přídavkem

zinku - snížit toxickou hranici proti Basidioir.ycetám při

vyluhovacích zkouškách o cca 40 %.

V oblasti kompozic obsahujících jako hlavní složku

fluor byl sledován vliv složení látky na těkavost fluoru.

Nejlepších výsledků bylo dosaženo při použití fluoro-

křemičitaná, nejhorších v případě, že byl aplikován hydro-

fluorid.



Těkavost a vyluhovatelnost fluoru ( jakoJ/I^') u látky typu Cu - Cr - P

100 —

v*.

I 25
U

1 - obsah fluoru po improvise! ( 24 hod, )
2 - obaah fluoru po probóhnutí fixace ( 5 týdnů i
3 - " " " + 3 měsíce volného

uložoni
4 - " " + 6 mSgícú volnóho

uložení
5 - " " " + vétrný kanál 4 týdny

6 - obnnh fluoru po f ixaci + větrný kanál 12 týjni
7 - " " " + vyluhcvúni podln Číili 49 0604
8 - " " " + větrný kanál 4 týdny + vyluhování "
9 - " " + větrný Kanál 12týdnú + vyluhováni "
10- vyluhovatolnost podle ČSN 49 0606



Těkavost a vyluhovatelnoat fluoru ( jako SiFé' ) u látky typu Cu - Zn - Cr - P .

100

75

50

25

13

49

OD

!

7 8 I 9 10

1 - obsah fluoru po impregnaci ( 24 hod. )
2 - obsah fluoru po proběhnutí fixace ( 5 týdnů )
5 - " " + 3 měsíce volného

uloženi
4 - " " + 6 mosicň volného

uloženi
5 - " '*• větrný kanál 4 týdny

6 - obsah fluoru po fixaci + větrný kanál 12 týdnů
7 - " " + vyluhování podle ČSN 49 0504
8 - " + větrný kanál 4 týdny + vyluhování "
3 - " + větrný kanál 12týdaů + vyluhování "
10- vyluhovatelnost podle SSN 49 0606 .
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I n g . M i r o s l a v Z d e n ě k
VVÚD Praha - p r a c o v i š t ě B r e z n i c e

ZKUŠEBNÍ IMPREGNACE SMRKU ČESKÉ PROVENIENCE PUĽSAČNÍM

ZP8SOBEM

Smrk jest v našich zemích vysoce důležitou dřevinou

s velmi rozsáhlým uplatněním, ovšem vykazuje na druhé stra-

ně též sníženou odolnost proti škůdcům z říše rostlinné,

tj. vůči drevokazným houbám (hnilobě). Ochrana smrkového

dřeva zůstává však nadále ne jednoduchou záležitostí ve

srovnání např. s borovým bělovým nebo bukovým dřevem, kte-

ré se řadí k lehce impregnovatelným dřevinám a lze je pro-

impregnovat poměrně snadno. Klasickým vakuotlakovým způ-

sobem se proimpregnuje "smrková běl" v radiálním směru,

např. u sloupů do hloubky pouze kol 1 cm i při prodlouže-

ní impregnační doby až na 10 - 11 hodin vodnými impregnač-

ními roztoky nebo ochrannými látkami v organických rozpou-

štědlech (impregnace smrku impregnačním olejem se pro do-

cilovanou nízkou impregnační hloubku vůbec neprovádí).

Při nedostatku borových sloupu u nás se jeví vysoce

účelné nahrazovat je smrkovými, jichž jest dostatek. Otáz-

ka úplného proimpregnování smrkové běle byla prozatím bez

mechanického zásahu do dřeva úspěšně vyřešena Boucheriho

způsobem u čerstvě poraženého neodkorněného dřeva. Tento

způsob jest však i při jeho dalších modifikacích (pro

čerstvé odkorněné dřevo) v kombinaci s vakuováním, baženo-

váním a tlakem velmi pracný a není příliš ve světě rozšířen.
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ľnačnóho pokroku bylo dosaženo při impregnaci suchých

smrkových sloupů mechanickou úpravou před vlastní impreg-

nací tzv. perforací v nejvíce ohrožené části sloupu při

zabudování do země, tj. v zóně těsně pod zemí a nad zemí.

Při tomto způsobu jest povrch sloupu v šířce 90 cm (z to-

ho 50 cm určených pod zoin a -4 0 cm nad zem) do hloubky cca

3 cm navrtán, napíchán nebo nařezán (otvory jsou v pravi-

delných vzdálenostech na obvodu sloupu v ďané zoné). I

tento způsob vykazuje určitou zvýšenou pracnost tím, že

zahrnuje v sobě další operaci v lince výroby sloupů, i

když pro ochranu má vysoký význam, nebot'dosažená impreg-

nační hloubka v perforované zóně je nad 3 cm, tj. pod úrov-

ní obvyklých dodatečných trhlin na sloupu.

Dalším úspěchem v impregnaci smrkového dřeva, přede-

vším sloupů, je tzv. pulsační způsob vakuotlakové impreg-

nace, navržený a patentovaný Žvécirm Henrikssonem již v ro-

ce 1952. Touto metodou se dosahuje rovnčž impregnačních

hloubek v radiálním směru nad 1 cm. Optimální výsledky

jsou vykazovány u dřeva čerstvě poraženého ( 1 - 3 týdny

před impregnaci) s vysokou vlhkostí a odkorněnóho těsně

před impregnací, aby povrch nezaschl.

1'odstatou impregnace puisačnírn způsobem je působení

rychle se s třídajícího tlaku a vakua na náplň impregnač-

ního kotle (impregnační roztok + dřevo), přičemž na počát-

ku impregnace jsou periody, tj. vakuum a tlak,krátké

(cca 1 min.) a ku konci se prodlouží až na 6 1/2 minuty

při celkovém trváni impregnační doby pro smrk kol 22 hodin.

Na počátku impregnace připadá asi 70 % z periody na vakuo-

vou fázi a 30 % na tlak, kdežto na konci procesu pak pouze

asi 15 % na vakuum a 85 % na tlak. Změna vakua na tlak a

opačně po záběhových asi 20 periodách musí být provedena

v co možná nejkratších časech.
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Podle předpisu německých spolkových pošt má být pro-

veden přechod

a) z nulového přetlaku (abs. tlak 760 torr) na přetlak

6 at za nejvýše 4 vt.,

b) z přP t laku 6 at na píetlak 7 at do konce fáze,

c) z přetlaku 7 at. na nulový přetlak (abs. tlak 7G0 torr)

za nejvýše 1 vl.,

d) z abs. tlaku 7G0 torr na vakuum o obs. tlak'i 260 torr

za nejvýše 2 vt. a

e) z abs. tlaku 260 torr na 760 torr (pretlak- 0) za nej-

výře 10 vt.

Schema impregnačního diagramu ukazuje obr. 1.

Čnla snirkové kulatiny určené k impregnsci pulsačním

způsobem se zatírají pryskyřičnýni pojidlem k zamezení

rychlého úniku vzduchu z dřevných buněk při impregnaci.

Pro případ, že není možné v co nejkratší době po doplave-

ní do závodu sloupy impregnovat, mají být urychleně odkor-

něny a oloupány a postřikovány na povrchu vodou, aby olou-

pai.á plocha nezaschla. Obdobně jal-o syrový smrk lze impreg-

novat pulsačním způsobem i borovici s vysokým obsahem vlh-

kosti a event. korODinovat tuto metodu s perforací smrku.

Impregnační pulsafnl proces je řízen automaticky

z rozvodné skříně (střídání vakua a tlaku pomocí programu

na děrných štítcích nebo přes fotobuňku a filmový pás).

Pulsafní zařízení se odlišuje jinak pouze nepatrně od kla-

sického vakuotlakového zařízení, např. je nutno použít

sací a tlakové pumpy s motorem s magnetickými spojkami,

další vakuové pumpy a kompresoru a tzv. plovákového venti-

lu nebo obdobného zařízení u impregnačního kotle (viz

obr. 2).
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Průběh_ zkušební impregnace pulsačníai způsobem

Za účelem sískánl podkladů pro event, rozhodnutí o

zavedení pulsační impregnační metody v ČSR a s tím souvi-

sící vybudování nových impregnačních stanic byla provede-

na pokusná impregnace smrkových slounfi SesKé provenience

touto metodou na provozním impregnačním pulsačním zaříze-

ní u západoněmecké firmy G.A. Pfleiderer - Neumarkt/Opf.,

kde pracují touto metodou dvě impregnační jednotky.

Z ČSR bylo v březnu 1974 odesláno železnicí 160 kusů

smrkových sloupových výřezů v kůře o průměru na čepu

16 - 18 cm, délky 9 m do NSR k uvedené firmě. Z tohoto

množství bylo 60 kusů výřezů z lesního závodu P.řimda, 50

kusů z lesního závodu Nepomuk a 50 kusů z lesního závodu

Rožmitál pod Třemš. Kmeny byly poraženy v Cca 14ti minu-

lých dnech před odesláním. Každý kmen byl označen na pa-

tovém řezu štítkem s pořadovým číslem. U cca 20 % kmenů

z každé lokality byla zjištěna před odesláním vlhkost na

vývrt.ech váhovou metodou (u bělové čísti v zóně 2,0 cm od

povrchu a v zjadernělé části v zóně 4,5 - 6,0 cm od povr-

chu) a u stejného poctu kmenů spočítána průměrná hustota

letokruhů v bělová části na patě. Po osmi dnech došly vý-

řezy na místo impregnace, byly ihned složeny na skládku

u loupačky a okamžitě započato se současným odkorněním a

oloupáním (úbytek hmoty včetně kůry cca 1 cm po obvodě

kmene). U stejných výřezů, u kterých byla zjištována vlh-

kost před odesláním, byla i ztíe zjištována vlhkost po

oloupání. U všech kmenů byla též zjištěna kubatura. Po

oloupání ještě téhož dne odpoledne byla prvá část výřezů

- 77 kusů naložena :ia dva impregnační vozíky a zavezena .

do impregnačního kotle a započato s pulsační impregnací.

Druhá část výřezů byla naložena opět na 2 impregnační vo-

zíky a přikryta polyetylénovou folií. Čela kmenů (běJLcé.
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části) byla zatřena pryskyřičným pojidlem. Impregnace byla

prováděna 4 ?£ním vodným roztokem Wolmanitu CB.

Po třech hodinách nastala porucha při impregnaci pr-

vé šarže (proděravění odvzduSňovacího ventilu a tím zne-

možnění vytváření tlaku). Opravu se podařilo uskutečniti

teprve druhý den ráno a impregnace započala znovu a trva-

la 22 hodin. Během poruchy bylo dřevo v kotli pod impreg-

načním roztokem. Ihned po impregnaci prvé šarže byly pro-

váděny ze všech sloupů vývrty (uprostřed délky kmene) a

určena impregnační hloubka indikačním činitelem na Cu.

Příjem impregnační látky byl určen na základě rozdílu kon-

centrace a objemu impregnačního roztoku před a po impreg-

naci. Druhá šarže byla impregnována bez závad opět po do-

bu 22 hodin a vyhodnocení bylo provedeno následujícího

dne po impregnaci. Z celkového počtu impregnovaných slou-

pů bylo vybráno 16 kmenů, které byly dopraveny po 4 měsí-

cích do ČSR do Výzkumného a vývojového ústavu dřevařské-

ho - pracoviště Breznice - k dalšímu šetření (chemické

analýzy).

Výsledky pokusné impregnace

V tabulce 1 jsoi uvedeny souhrnně impregnační údaje,

v tabulce 2a pak statistické vyhodnocení impregnační hloub-

ky. Tabulka 2b obsahuje statistické vyhodr.ocení souboru

impregnovaných suchých smrkových sloupů klasickým vakuo-

tlakým způsobem (2,5 hod. vak., 8 hod. přetlak 8 at) roz-

tokem Wolmanitu CB na jednom impregnačním závodě GSR.

Obr. 3 uvádí graficky četnost jednotlivých dosažených

impregnačních hloubek pulsační impregnací u jednotlivých
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• 3 t ř í l o k a l i t a obr. 4 obsahuje četnost impregnačních
hloubek z pulsačního způsobu u sloupů všech l o k a l i t do-
hromady. V obr. 5 je zakreslena pro srovnání četnost jed-
notlivých impregnačních hloubek ze souboru sloupů impreg-
novaných klasickým vakuotlakým způsobem (stejný jako
v tabulce 2b).

Na obr. 6, 7 a 8 je graficky zachyceno rozložení
Wolmanitu CB získané na základě chemického rozboru obsahu
Cu vždy u třech impregnovaných kmenů pulsačním způsobem
z jednotlivých l o k a l i t . Chemický rozbor byl prováděn na
vzorcích p i l i n vyřezaných z celého obvodu kmene v délce
5 cm v př ís lušné hloubce (hloubka 0 - 4 mm, 8 - 1 2 mm,
18 - 22 mm, 28 - 32 mm) vždy 2,5 cm před a 2,5 cm za uve-
denou vzdáleností od paty sloupu - 50, 100, 150, 200 cm.
Pro porovnání j e s t uveden obr. 9, kde j e s t graficky zachy-
ceno obdobným způsobem jako v obr. 6 - 8 z j i š těné rozlože-
ní Wolmanitu CB ve dvou smrkových sloupech perforovaných
vývrty o hloubce 30 mm a impregnovaných na jednom impreg-
načním závodě v suchém stavu klasickým vakuotlakým způso-
bem vodným roztokem Wolmanitu CB o konc. 6 %.

Z á v ě r y

2 dosažených výsledků provedené impregnace smrkových

sloupů pulsačním způsobem a perforovaných před klasickou

vakuotlakovou impregnací lze vyvodit tyto závěry:

1. V zásadě bylo prokázáno, že smrkové sloupy české pro-

venience ze třech vybraných lokalit lze s úspěchem im-

pregnovat pulsační metodou za podmínek pokusu, tj. do-

ba od poražení kmenů po odkomění a oloupání a po im-

pregnaci max. 3 týdny, vlhkost běle 9C - 140 %, doba
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pulsační impregnace 22 hodin.

2. Při impregnaci pulsařní metodou byla zjištěna nepřímá

závislost radiální impregnační hloubky na hustotě bě-

lového smrkového dřeva vyjádřené počtem letokruhů na

1 cm.

3. Dosažena impregnační hloubka v rad. směru při pulsační

impregnaci oproti klasické vakuotlakové impregnaci su-

chého smrku činí při obdobné hustotě dřeva více než

dvojnásobek (20 - 25 mm oproti 9,5 mm - viz obr. 3

abc, 4 a 5).

4. U pulsační metody i při použití impregnačního roztoku

0 koncentraci o 1/3 nižší než při klasické vakuotlako-

vé impregnaci (4 %tní roztok oproti 6 %nímu) dosahuje

impregnační látka účinnou koncentraci do hloubky okolo

1 cm oproti 1/2 cm u klasickévimpregnace (viz obr. 6#

7 , 8 a obr. 9 - třetí a čtvrtý graf, tj. oblast vzdá-

lená 25 cm a více oc! perforace).

5. U perforovaných smrkových sloupů impregnovaných klasic-

kým vakuotlakovým způsobem jest v zóně perforace dosa-

hováno účinné koncentrace až clo hloubky 3 cm, avšak

hned za oblastí perforace koncentrace impregnační lát-

ky prudce klesá.

6. Jelikož účinná koncentrace impregnační látky u smrko-

vých sloupů jest všeobecně požadována minimálně do

hloubky 1 cm v rad. směru (u některých odběratelů i

nad 1 cm), nemůže v žádném případě bez značného zvýše-

ní koncentrace (a tím i přijmu impregnační látky)

impregnačních roztoko látek na bázi Cu - B - Cr splnit

tento požadavek klasické vakuotlakové impregnace bez

dalšího zásahu. Jako východisko se jeví klasická
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impregnace s předchozí perforací a pulsační impregnace

nebo též pro dosažení "superkvality" pulsační impreg-

nace s předchozí impregnací. Všechny tyto tři metody

lze s výhodou použít v závodě, který jest vybaven im-

pregnačním zařízením upraveným jak na klasickou, tak

pulsační impregnační metodu (a má k dispozici perforač-

ní zařízení). Toto impregnační zařízení bude pak rovno-

měrné zatíženo během všech ročních období a nezávislé

na kolísavých dodávkách smrkové kulatiny z lesa a bude

zaručena stálá kvalitní impregnace smrkových loupu i

event, ostatních smrkových výrobků.
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Obr.l - Schema impreg.diagramu pro impregnaci

pulsační metodou

O 10 20 30 40 50 60 70 80
čas v min.

1280 1300 1320

Obr.2 - Schema impreg.zářízení pro pulsač.metodu

(fbdle prospektu fy Pflaiderer,
* - NSR)

1 - řídicí panel

6 programem na děr.štítcích

2 - hlavní motor

3 - magnetic.spojky

4 - Bací pumpa

5 - tlaková pumpa

6 - impregnační kotel

1 - zásobník

8 - vakuové pumpa

S - zásobník tlaku

10 - kompresor

11 - rosspouštěcí nádrž



Tab. 1 - Impregnační údaje z provedené impregnace smrkových sloupů
pulsační metodou

r"
i

JImpreg.
'šarže

Počet
sloupů

Kubatura

Počáteč.
konc.

_roztoku_
konečná"t
koncentrJ
roztoku

Příjem
tuhého
W-GB

kg/m5

0 vlhkost
před impreg.

% x)

0 hloubka
průniku
(aritm.0)

nun

Počet
leto-
kruhů/cm
na patě

77x) 19,991

•II

í f .
8 1 x ) ! 20,215 í

i '
i J

3,9%
8,83

4,2%
9,69

..1.

1.90,4 (30,3)
2.108,2(31,2)

3.143,2 (.39,7)

1.14,94
2.18,90

3.24,275

1.12,7
2. 8,3
3. 7,0

x)údaj u počtu sloupů:2 sloupy se před impregnací přerazily,proto celkový počet
158. namísto.. 160 kusů

x)vlhkost před impreg.sprvý údaj značí vlhkost v zóně 2,0 cm od povrchu,
údaj v závorce značí vlhkost v zonS 4,5 - 6 cm od povrchu

1. Lesní závod Ro&nitál p.Tř. , 2. Lesní závod Nepomuk , 3. Lesní závod Přimda



"ab. 2a -Hloubka impregnace smrku - pulsační metoda - statistícovyhodnocení

i

Lokalita

I ! I I
! TYicpt ' if ! - ' y
l iut-tto j JÍ- j íľ j x

impreg.' min.' 'max. [
!
i

k

i<
R }

_ _i-
I

m m i
I

V+ 3 J V i
r i _ u-

1 -, i
mm 1 % t

l i

w | x + s
i - _ _

mm ~ í ~ mm ""' ^ruhu/em

i i t i i i ^ ^ ^ ^

Rožmitál

Nepomuk

Přimda

50 ! 6 ! 14,94j 24
i i !
t 1 i

4,01 ; i 10,95..18,95 ! 7,08..22,8 i 12,7

50
i

j 18,9 40 33

58 i 10 j 24,27! 40 30 j

158 !l9,62j 40 j
U U L.

t

34 !
i

5,93 !3154| 108,2! 12,97..24,83 i 7,28..30,52 ! 8,3

6,54 í 26,9! ^tl'tl 17,73..30,81 í 11,46..37,OS ! 7,6
j_ J._*_JI|. j _ j.

6,83 í 34,83X„ '7! 12,79..26,45 i 6,23..33,01 ! 7,0-12,7 to
O)

x - hloubka impregnace
x min. - najmenší výběrová hodnota
x - výběrový- průměr ~ "-~—

x max. - největší výběrová hodnota
R - x max.-xmin. -výběrové rozpětí

\ / ? 2
+ s - směrodatná odchylkji * v s ,kde s - -^

V - variační koeficient— -§-.100%
. x

w - průměrné vlhkost před impregnací
v zóně 0-2 cm od povrchu(v běli)
a v zóně 4,5-6cm od. povrchu(v jádru)

x + s - v této zóně(oblasti) se pohy-
buje 66% hodnot

x + l,96s - v této oblasti se pohy-
"* buje 95% hodnot



Tab. 2b - Hloubka impregnace smrku - klasická vakuotlaková metoda
s ta t i s t ické vyhodnocení

—I T — 1
° + ' X j X J X i x + 1,96 s 0 počet

l e t o -
kruhů/cm

7,43...11,59 > 5,43....15,59

to
- J

x - hloubka impregnace

x min. - nejmenší výběrová hodnota

x - výberový průměr = —~—
n

x max. - nejvčtší výběrová hodnota

R - x max,-x min. - •výběrové rozpětí
\r~2

j ; s - směrodatná odchylka = Vs ,1

V -variační koeficient = — - . 100%
x

s 2 =

n~

w - průměrná vlhkost před impregnací

x + s - v t é t o oblast i se pohybuje
66% hodnot

x + l,96s - v této oblast i se pohybuje
95% hodnot

(-L*)-
J
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Obr.3 - Pulsační inpregnace - četnost impregnač. hloubek

a)Lokalita - Rožniitál p.Tř.
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Obr.4 - Pulsační impregnace - četnost iinpreg, hloubek u celého souboru 156 sloupů
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Obr.5 - Klasická vakuotlaková impregnace - sm^k.sloupy
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Obr.6 - Rozložení V/olmanitu OB - smrk.sloupy - LZ Eoämitál p,Tř„-
pulsační metoda - konc.V/-CB 4% (na záklcdě obsahu Cu)

1-kmen 5.19
obj.hm.-590kg/m3x)

impr.hl.-vývrt 20mm
ČSN 25 aim

2-kmen o.30 5.40

impr.hl.-vývrt SOraiu
ČSN 25 mm

3-k

irnpr.hl.-vývrt 24mm
ČSN lfa mm

' ! výluh. (BAM-NSR)

I \_-XV 20 I \_VA 20

10 <20 30 0 10 20 30 0 10
vsuňlsnost od povrchu sloupu v r.n

30 0

ICO- •150
od paty sloupu v on x)obj.hm.abs.suchého dřeva
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Obr. S - Rozložení •Vclmanitu GB - smrk. sloupy perforované př-i-d iaipregnaci-
klasickó vakuotlaková Impregnace - konc.V.VCB 6%

(na základě obsahu Cu)

1-kmen. 2.5
obj.hm.abs.such.dřeva 500kg/m''

iapr,hlrv miste perforace
dle ČSN 36 mm

2-kaie.-ič.5 tox.hr.nevyluh. (V7ÚD)
obj.hai.aba.such.dřeva 535kg/m " " výluh. (WÚD)
inípr.hl.v c i s tě perforace

dle 23N 36 mn

n (3AM--NSR)

i o 20 ~yo l o
vzdálenost od povrchu sloupu v mm

10 • 25

10

40 —

to

vzčílsr.ost od Dsrforace v ca
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P r o f . D r . W. L i e s e
D r . I n g . C h r . R e i c h e r t

Institut fůr Holzbiologie und Holzschutz, Hamburg

VÝZKUM IMPREGNACE DŘEVA VYŠŠÍMI TLAKY

tjyoď

Při provozní impregnaci dřeva se většinou používá

tlaků do max. 12 kp/cm . Při .těchto impregnačních podmín-

kách se yšak nedají všechny dřeviny uspokojivě impregno-

vat. Ve střední Evropě je známo, že smrk je těžko impreg-

novatelný; při tlaku 12 kp/cm vykazuje nedostatečný prů-

nik v samotné bělové části (6). Z tropických dřevin patří

velký počet ke skupině těžko impregnovateIných, jako např.

druhy Eukai^/tus a Dipterocarpus. Proto také před 15 ti

lety byla v Austrálii a také v Indii zkoumána otázka, zda

při použití vyššího tlaku je možno dosáhnout většího pro-

impregnování dřeva (3, 7). Tato tak zv. vysokotlaková im-

pregnace byla mezitím australským dřevařským výzkumným

ústavem dořešena pro praktické použití za tím účelem, aby

se těžko impregnovateInó dřeviny, především druhy Euka-

lyptus, daly dostatečně hluboce impregnovat. Přesto veške-

rá snaha o zavedení vysokotlakové impregnace nevedla do-

sud k žádným podstatnějším výsledkům (1, 2, 4, 5, 8 ) .

Dosavadní výzkum ukázal, že při použití vyšších tla-

ků vznikají ve dřevním pletivu větší tlakové diference

způsobující trhliny a stlačení. Základní poznatky p vysoko-

tlakové impregnaci a jejím vlivu na strukturu dřeva nebyly
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dosud přesněji prozkoumány. Zpracovali jsme proto tento

komplex otázek a především jsme sledovali, zda je možno

zlepšit impregnační hloubku u domácích dřevin pomocí tla-
2kň až 80 kp/cm a jak dalece jsou přitom způsobeny změny

dřevní struktury.

Materiál a metoda '

Ke zkouškám tyly použity: snadno průchodná borovice

a těžko impregnovatelný smrk a smrk Sitka, pro srovnání

také modřín a buk. Použité zkušební vzorky měly rozměry

3 x 3 x 30 cm a kuláče délku 30 cm a asi 20 cm průměr.

Každá zkouška se skládala ze 7 - 10 vzorků. Aby mohl být

samostatně hodnocen vliv struktury dřeva ve třech směrech

průniku - axiálním, radiálním a tangenciálním, byly vzor-

ky tak utěsněny, že impregnační látka mohla do nich pro-

nikat jen v jednom směru. Jako impregnační látky byly po-

užity: zbarvená voda, 4 % ní koncentrace ve vodě rozpost-

né impregnační látky na bázi chrómu, mědi a boru {CKB)

a impregnační olej. Impregnační zkoušky byly provedeny

na zkušebním zařízení Ústavu biologie a ochrany dřeva v

impregnačním kotli o průměru 25 cm a délce 100 cm.

Zkušební vzorky byly impregnovány podle diagramu:

podtlak 25 torrů abs. tlaku po dobu 30 minut, napouštění

roztoku za chodu podtlakového čerpadla, vytvoření přetla-

ku v 60ti vteřinách 15, 30, 60 a 80 kp/cm , doba přetlaku

2 hodiny, zrušení přetlaku za 90 vteřin. Příjem impregnač-

ní Jatky byl stanoven váhovým rozdílem před a po impreg-

naci. Stupeň makroskopických změn byl určen pomocí pěti
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stupňů: *
1. bez zřetelných strukturálních změn
2. malé strukturální změny
3. střední strukturální změny

4. silné strukturální změny

fi . rozpad dřeva.

Výsledky

Z nezře tných poi.-irovčr.í (Beilchert 1974) mohou být
v této zprávě předneseny jen některé výsledky. Na zkušeb-
ních vzorcích se nejdříve sledovalo chování se jehličnanů
borovice a smrku a z listnáčů buku ve třech anatomických
směrech, mimo to také vliv bělového a jádrového dřeva smr-
ku a boru.

Obr. 1 představuje změny dřevní struktury při radiál-
ním průniku a zvyšujícím se impregnačním tlaku. Zatímco u

o

buku nejsou ani při 80 kp/cm pozorovány žádné změny, vy-
kazuje bělové a jádrové dřevo smrku značné deformace, kte-
ré se zvětšují s výškou tlaku. Borová běl vykazuje menší
změny, zatímco jádro již při 30 kp/cm je podstatně rozru-
šeno.

Následující obraz představuje zkušební vzorky smrko-
vého jádra tangenciálně impregnovaného (2). Vzorky vykazu-
jí se stoupajícím tlakem strukturální změny, které dosahu-
jí až rozpadu dřeva. U zkušebních vzorků je charakteristic-
ký tzv. valchový efekt, který vzniká vtlačením měkčích
vrstev jarního dřeva.
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Rozsah strukturálních změn je v záporné korelaci

s výškou příjmu impregnační látky. Při vysokém příjmu

látky, tj. dobré průchodnosti, proudí impregnační prostře-

dek rychle do dřeva, umožňuje rychlé vyrovnání tlaku a tak

vznikají jen menší změny ve struktuře.

Vztah mezi množstvím příjmu a použitým tlakem před-

stavuje obr. 3. Je vidět, že u smrkového jádra se nezvy-

šuje příjem roztoku ani při zvyšujícím se impregnačním

tlaku. Nápadné je snížení příjmu roztoku u borové běle

při zvyšujícím se tlaku. Uvedená tendence je zřejmá také

u ostatních pokusů.

Ze srovnání množství přijmu se stupněm strukturál-

ních změn vyplývá, že na vznik valchového efektu a větší-

ho poškození struktury má podstatný vliv rozdílná propust-

nost jednotlivých dřevin a různá vodivost ve třech anato-

mických směrech. Dochází-li k vyššímu příjmu přes malou

vodivost ovlivněnou anatomií dřeva, je to způsobeno doda-

tečným otevřením cest průniku malými trhlinami.

Změny struktury dřeva

Vyšší tlak způsobil většinou u zkušebních vzorku na

dřevě valchový efekt; na zkušebních koláčích byly struktu-

rální změny více diferencovány. V dalším.budou popsána
2různá poškození, která vznikají při přetlaku 80 kp/cm ,

protože při tomto tlaku jsou zvláště výrazná.

Jedná se převážně o trhliny, které probíhají hlavně

v radiálním, ale také v tangenciálním směru. Radiální tr-

hliny probíhají buiS průběžně od jádra až po kambium, nebo
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jen uvnitř jednoho letokruhu (Obr. 4, 5 ) . Trhliny jsou

uvnitř širší a směrem ven se kiínovitě zužují. Trhliny

v rámci letokruhu zařínají v jarním dřevě a konfí v pozd-

ním a jen zřídka přesahuji hranici letokruhu, široké tr-

hliny jsou rovnoměrně klínovitó, uzří se nejvíce roztahu-

jí v první třetině letokruhu a pak směrem k pozdnímu dře-

vu se zužují. Tangenciální trhliny způsobené vysokotla-

kou impregnací jsou zřetelně odlišené od přirozených tan-

genciálních trhlin, které jsou známé jako odlupřivost.

Mají nerovnoměrný obraz lomu a neprobíhají vždy jen jed-

ním letokruhem, naopak ve srovnání s radiálními trhlinami

rasto přesahují hranice letokruhu (obr. 5, 6). Jarní dře-

vo bývá řasto nepravidelně zubovité roztrženo.

Uvedené tvary trhlin se vyskytují u všech ftyř zkou-

šených listnatých dřevin borovice, modřínu, smrku a Sitka

smrku. Každá dřevina přitom vykazuje typický tvar struk-

turálních změn. Borovice má většinou jen málo krátkých

radiálních trhlin; jednotlivé radiální trhliny probíhají

nepravidelně v jarním dřevě jednoho letokruhu. Pro modřín

jsou typické úzké tangenciální trhliny, které probíhají

prvními řadami buněk jarního dřeva, dále pak krátké radiál-

ní trhliny.

Vzorky smrkových kolářů mají různé strukturální změ-

ny. Charakteristické jsou široké tangenciální trhliny,

které probíhají nepravidelně jarním dřevem (obr. 6 ) . Dá-

le vznikají četné krátké radiální trhliny cibulovitého

tvaru. U Sitka smrku je pozorována na rozdíl od našeho smr-

ku, jedna průběžné tangenciální trhlina. Tato je výchozím

bodem pro dlouho radiální trhliny, které -áosahují až kam-

bium. Mimo to se vyskytují řetné krátké radiální trhliny

(obr. 7).
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Provedené zkoušky cellově prokázaly, že vznik makro-

skopických strukturálních změn při vysokém impregnačním

tlaku je především určován propustností dřeva. Při dobré

vodivosti se dosáhne rychleji vyrovnání tlaku, takže ne-

dochází ke tlakovým protikladům a buňky nejsou stlačeny a

nevznikají trhliny. Uvedená závislost byla zvláště výrazná

při impregnaci smrkového dřeva, které pro udržení jakosti

bylo uskladněno ve vodě. Napadením bakteriemi zde dochází

k odbourání membrán dvojteček, takže smrkové dřevo je

dobře vodivé. Při impregnaci takového dřeva vzniká málo

Wilin a stlačenin buněk, podobně jako u borovice. Podobně

i zamodralá borovice vykazuje vysoký příjem a žádné změny

struktury při 80 kp. Naproti tomu u těžce impregnovatel-

nýcli jehličnatých dřevin nevede vyšší tlak při impregnaci

v žádném případě k většímu průniku.

Pro vznik strukturálních změn je také důležitá pev-

nost dřeva. Zkušební tělesa z bukového dřeva nevykazovaly

ani při 80 kp/cm téměř žádné strukturální zmřny v dřev-

ním pletivu, ľrotože vyšší pevnost buku je rovnoměrná v

jarní i pozdní části letokruhu, nedochází k žádným struk-

turálním změnám, které by v rámci letokruhu vedly ke tvor-

bě trhlin. Naproti tomu u jehličnatých dřev mělo jarní

dřevo u borovice, objemovou hmotnost 0,27. g/cm a pozdní

0,91 g/cm ; u smrku byly tyto hodnoty 0,26, příp. 0,84

K/cm3*

Uvedené velké rozdíly v objemové hmotnosti jsou pří-

činou krátkých radiálních trhlin a tangenciálních trhlin.

Také příčinou valchového efektu na vzorcích jsou rozdílné

pevnosti jarního a pozdního dřeva. Zatímco bunky jarního

dřeva jsou stlačeny, buňky pozdního dřeva dostatečně tla-

ku odolaly.
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Impregnační technologie

Byl také sledován vliv impregnační technologie, tj.

účinek doby tlaku, doby zvyšování tlaku a jeho snižování.

Dále byly sledovány rozdíly mezi vodním roztokem, impreg-

načním olejem a plynným dusíkem. Výsledky zde nemohou být

rozváděny, přesto je třeba sdšlit, že ke změnám struktury

dochází především ve fázi stoupání tlaku.

Dále bylo zjištěno, že je to především výska tlaku,

která má vliv na strukturální změny, zatímco při stejném

tlaku nevyvolávají žádné podstatnější zmóny ani doba sa-

motného tlaku, nebo doba jeho stoupání a klesání.

Podstatný význam měla teplota při impregnaci kameno-

uhelným olejem. Olej o teplotě 110 C způsobil u smrku již

při přetlaku 15 atp mírné strukturální změny. Je to možno ]

vysvětlit tím, že ohfevem dřeva dochází všeobecně ke sni-

žování jeho pevnosti. Fříjem impregnační látky se sotva

zvýšil (obr. 8).

Dosud byly popisovány jen makroskopicky zřetelné

strukturální změny. Vzorky ošetřené odpovídajícími tlaky

byly zkoumány také mikroskopicky. Radiální trhlina probí-

hala jarním dřevem kolmo přes tangenciální buněčné stěny

od lumenu k luménu, naproti tomu v pozdním dřevě samotnou

radiální buněčnou stěnou a to převážně mezi primární a se-

kundární stěnou. Tangenciální trhliny se nacházejí v jar- *

ním dřevě, nebo přímo na hranici letokruhu. Jdou kolmo ra-

diální buněčnou stěnou od lumenu k lumenu. Vnějším působe-

ním tlaku vznikají mirao trhlin, také stlačené buňky. Vzni-

kají jen při radiálním a tangenciálním tlaku, nevznikají

při axiálním tlaku. Procházejí jarním dřevem a jen ojedi-

něle dochází k lomu buněčné stěny (obr. 9).
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D jehličnatých dřev je možno celkově konstatovat, že

v důsledku vysokého tlaku dochází ke strukturálním změnám

především v jarním dřevě a tyto se projevují jako trhliny

a stlačené buňky. Při trhlinách jsou přetrženy buď tangen-

ciální nebo radiální buněčné stěny, zřídka probíhá trhli-

na uvnitř buněčné stěny. Ke stlačení buněk dochází na ra-

diálních a tangenciálních buněčných stěnách. V pozdním

dřevě se, oproti jarnímu, stlačení buněk neprojevilo.

Strukturální změny v oblasti dvojteček nebyly zjištěny.

Zdá se také, že velké ztenřeniny u borovice nebyly vyšší-

mi impregnačními tlaky narušeny.

Závěr

Z uvedených makroskopických a mikroskopických výsleť.-

ků výzkumu je zřejmé, že impregnace vyššími tlaky způsobu-

je podstatné strukturální změny, aniž by se v mikroskopic-

ké oblasti rozšířenintlaku uvnitř otevřely dodatečné vodi-

vé cesty pro vyšší příjem. Aby se zabránilo narušení dřev-

ního pletiva, předpokládá dobrá prostupnost dřeva rychlé •

vyrovnání tlaku, proto je možná impregnace dřeva s vyšší-

mi tlaky jedině u dřevin s dobrou vodivostí.

Použití vysokých tlaků pro evropské jehličnaté dřevi-

ny, které byly v rámci práce zkoušeny, nepředstavuje pro-

to vhodný směr pro lepší impregnaci. Uvedený postup může

být použit pro dřeviny, které mají vysokou objemovou hmot-

nost a tato je ještě rovnoměrně v letokruhu rozložena, ja-

ko je to např. u druhů Eukalyptu.
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Obr. 1 -

VLIV VÝŠKY TLAKU NA STRUKTURÁLNÍ ZMĚNY RADIÁLNĚ

IMPREGNOVANÝCH ŘÍZNÝCH DŘEVIN, KTERÉ BYLY Z PĚTI

STRAN UTĚSNĚNY

O)
If)

J Í

> Buche
• Kiefer Splint
• Kiefer Kern
, Fichte Splint
. Fichte Kern

radial

O 8 15
Tränkdruck

2 80

Impregnační prostředek: 0,5 % roztok anilinové modře
Počáteční vakuum: í= 30 min. 25 torrů abs. tlaku
Doba tlaku: 120 min.
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Obr. 2 -

ZKUŠEBNÍ VZORKY ZE SMRKOVÉHO JÁDRA, TANGEKCIÁIJSÍ
SMĚR IMPREGNACE, SE STOUPAJÍCÍM TLAKEM ROSTOU
STRUKTURÁLNÍ ZMĚNY AŽ DO ROZRUŠENÍ DČEVA

Výška t laku od leva : 8 kp/cm", 15 kp/cm^, 30 kp/cnť5,

60 kp/cra , 80 kp/cra

Impregnační p r o s t ř e d e k : 0,5 % r o z t o k a n i l i n o v é modře
Počáteční vakuum: 30 min. 25 t o r r ů a b s . t l a k u
Doba t l a k u : 120 min.
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O b r . 3 -

PŘÍJEM IMPREGNAČNÍ LÁTKY V ZÁVISLOSTI NA TLAKU

PRO ZKUŠEBNÍ VZORKY V RADIÁLNÍM SMĚRU

o Buche
* Kiefer Splint
» Kiefer Kern
» Fichte Splint
• Fichte Kern

8 15
Trankdruck

60 kp/fcm*80
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Obr. 4 -

KRÁTKÁ KLÍNOVITÁ RADIÁLNÍ TRHLINA U Sí,iRKU SITKA

Impregnační tlak : 80

Impregnační prostředek: 0,5 % roztok anilinové modře

Počáteční vakuum: 30 min. 25 torrů abs. tlaku

Doba tlaku/ 60 min.
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Obr. Í3 -

TANGENCIÁLNÍ TRHLINY U SMRKU, NEPRAVIDELNÉ ROZTRŽENÍ
JARNÍHO DŘEVA

Obr. 6 -

VLIV TLAKU NA STRU KTURÁliií ZMĚNY U SMRKU
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Obr. 7 -

VLIV TLAKU NA STRUKTURÁLNÍ ZMĚNY U SMRKU SITKA

Tlakové s t u p n ě 30 kp/cm 2 a 80 kp/cm 2

Obr. 8 -

PŘÍJEM IMPREGNAČNÍ LÁTKY V ZÁVISLOSTI NA DOBĚ TLAKť
PRO TUK 80 kp/cm 2 U RUBNÍCH DŘEVIN

700
kg/m3

600

a, 500
E

I 400
CD

S 300
|
| 200

100

!

L Kiefer

/

A - "

Fichte,

Sitkafi:

^f -
Tränkdruck - 8(

;hte^./

'

—

D kp/cm

— • - —

.

2

_ _ _ _ _

- . A

O 5 10 15 20 25 min 30
Dauer des Tränkdrucks



- 221 -

O b r . 9 -

STLAČENÍ RADIÁLNÍCH A TANGKNCIÁ IjNÍCH BUNĚČNÝCH STĚN
U SMRKOVÉ BELL

o
Impregnační tlak: 80 kp/cm
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Z d i s í a w R a t a j c z a k

I n s t y t u t T e c h n o l o g i i Drewna, Poznaň

NĚKTERÉ PROBLÉMY PROMYSLOVÉ IMPREGNACE DŘEVA

A DŘEVAŘSKÝCH POLOTOVARB V POLSKÉ LIDOVÉ REPUBLICE

Světové stat ist iky ukazují na stále rostoucí zájem
o použití dřeva ve stavebnictví. Rovněž v Pojsku byla za-
znamenána výrazná renesance dreva ve stavebnictví. Dřevo
se u nás používá v některých oblastech výstavby chemické-
ho průmyslu, sportovních a divadelních objektů, obchodu,
v bytové výstavbě i ve výstavbě skladů. Předpokládá se
použití dřeva na různé typy vazníků, tiia různé konstrukč-
ní prvky i na obkladové desky. Kromě rostlého a lepeného
dřeva se značně pro tyto účely zvýší používání dřevovlák-
nitých desek, třískových desek a překližek.

Tyto skutečnosti nás podněcují k prodloužení život-
nosti dřeva a dřevařských polotovarů.

V této zprávě, která je zaměřena hlavně na ochranu
dřeva pro stavebnictví, pomineme problematiku impregnace
dřeva používaného na železničnía svršku, na výrobu te le-
komunikačních sloupů nebo na důlní vzpěry.

Očekává se, že celkový objem stavebního dříví, kte-
ré se MUSÍ impregnovat, dosáhne v Polsku kolem 2 mil.m ,
z toho cca 500 t i s . m dřeva určeného pro stavebné-truhlář-
skou výrobu.
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Část této hmoty se bude impregnovat u spotřebitelů,

avšak část musí být dodána již s impregnaci od výrobců,

hlavně ze závodů sinisterštva lesnictví a dřevařského prů-

myslu. Z dosavadních jeStě neúplných údajů je zřejmé, že

v roce 1980 se má v průmyslových závodech tohoto rezortu

impregnovat:

- řeziva - cca 750 tis.m

- dřevovláknitých desek ne lisovaných - 15 000 tis. m

- dřevovláknitých desek lisovaných - 3 200 tis. m

- třískových desek - 195 tis. m 3

- překližek - 10 tis. m3

Jednou z hlavních podmínek k dosažení podstatného po-

kroku v ochrane dřeva, zejména dřeva rostlého, jsou tech-

nickoorganizacnl opatřeni, která musí vytvořit na celém

našem území sít impregnačních zařízení stanovených typů

a zorganizovat tok impregnovaných materiálů od výrobců ke

spotřebitelům.

Směry naší činnosti v této oblasti vycházejí ze sou- -

časné se rozvíjejících technických a organizačních systému,

které se dynamicky uplatňují v novodobé organizaci staveb

a v průmyslu stavebních hmot. Stále rostoucí počet závodů

na výrobu domů nebo stavebních prvků určených jak pro by-

tovou výstavbu v mastech i na venkove, tak i pro výstavbu

průmyslových závodů a skladů, umožňuje koncenti svat výrobu

velkého tmožstvi různých konstrukcí ze dřeva a ze dřevař-

ských polotovarů. Tím se vytvářejí dříve neexistující pod-

mínky pro překonání zásadních překážek, které znemožňova-

ly pro velký rozptyl míst výstavby využít plnohodnotné

průmyslové impregnace dřeva.



V této nové situaci ss budou veškeré stavební prvky

nebo hotové konstrukce z dřeva a dřevařských raatoráálů

vyrábět hromadně ve specializovaných závodoch dřevařského

prúsryslH (vs stavebně-truJilářských závodech, na pilách,

vo výrobě dřevovláknitých a třískových doseSk a překližek)

nebo v dřevozpracujících sekcích závodS Tňzmého typu pro

výroby doců. Tyto" materiály doznají přitočí vyššího stupně

zušlechtcnl a finalizace. Zde tahé buaoM vytvořeny pod-

mínky pro prfcyslo~ou ir.prelaci proti účinku vybraných

faktorů, znehodnocujících !;or«strukca 26 sSřevs a s dřevě-

ných polotovarů a to podle potísinolcŕ v jn-cýeih badoa použí-

vány, Iíôkteró aateriiiiy vyžádají iapregnaci prostředky

prati účinku hub a huyau, jiné pousa proti účinku ota§,

jiné o?5t proti vS<oa tento faíttorôrii, a to vše také s při-

foičtínutín It© koroznícu působení cheaic&ýcfh slouíonin,,

atraosférických vlivů i vody (Itocplesní ochraas). Kejvhod-

Rějáím saříssniia pro iapsregsiaci řeziva či prvků z n5bo vy-

rol)enýcíi by v těcbto podiaín&ácii měly být účelné zvol©aé

-stacionáraí tlakové stanice, nebo eventuálně ESŤÍESHÍ pro

u s studenou lázní.

Deskové raateriély s© budou impregnovat hiavnS

výroby, t j . v závodech Sdružesjí průayslu výroby dessk,

přskliíeH; a zápalsk. Je však třeba upozornit na velkó po-

tíže p r i ochraně dřevovláknitých desek lisovaných při je-

jich výrobě tak, aby byly prosyceny v celá své hraot'5. Pro-

to je třeba spíš© pofítat s tisa, že tyto desky budou chrá-

něny předevšísa ošetřením povrchu.

Dalšísai centry, kde se dá v průeiyslovésa Gašřítku pro-

vozovat impregnační činnost, jsou nově budovaná sídliště

nebo velké průmyslové investice, kde so koncentrují dlou-

hodobé stavební práce. Velká tsaožství dřeva používaného

v těchto místech vyžadují účinnotp ochranu na tsistS a to
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pomoci specializovaných pracovních týmu. V těchto podmín-

kách by se měly stát hlavníis zařízením pro ochranu dřeva

přcsnosné impregnační stanice.

V obou těchto skupinách center zpracování dřeva a

dřevařských polotovarů je třeba omezit dosavadní nejčastě-

,ji používané metody jako je nátěr nebo postřik. Mohou se

používat jen jako doplňková operace při zpracování již

impregnovaného dřeva nebu pro impregnaci dřeva již zabu-

dovaného (napr. při praeech spojených s odstraněním hou-

by); budou raít též širší použití při ochraně dřevovlákni-

tých desek lisovaných.

Druhým typem ochranného zařízení, které není sice

vždy tak účinné jako tlaková impregnace, ale která nicmé-

ně umožňuje postačující a levnější způsob ochrany dřeva,

jsou stanice pro impregnaci máčením, zejména máčením v láz-

ni typu "horká - studená". Zařízení tohoto druhu se hodí

jak do zévodů na výrobu hotových domů, tak i pro pily.vy-

rábějící řezivo pro stavebnictví. Takováto zařízení již

na území Polska pracují, i když budování jejich sítě po-

kračuje příliš pomalu a vyžaduje urychlení v pilařské vý-

robě. Rostoucí potřeby venkovské výstavby, zejména země-

dělských usedlosti, vyžaduji od pilařského průmyslu pře-

chod na produkci 0 vyšším slupni zuělechtění, které by

zahrnovalo také impregnaci; přitor. se zde dobře uplatní

ochrana čerstvě vyrobeného stavebního řeziva, které se

již dále nebude opracovávat, metodou difúzni.

Vědeckotechnická základna rezortu stavebnictví a vý-

roby stavebních hmot i rezortu lesnictví a dřevařského

průmyslu pracuje na vyhodnocení a přizpůsobení zahranič-

ních zařízení, jakož i na vyhodnocení existujících a na

návrzích nových pro polské podmínky optimálních domácích
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zařízení pro impregnaci dřeva; rovněž s« pracuje na pro-

gramu jejich rozmístění na státním území. Na této základ-

ně budou přijata rozhodnutí o nákupu hotových zařízeni

nebo licencí, respektive rozhodnuti o vypracování projek-

tů a o stavbě domácích zařízeni.

Důležitýra činitelem, který je rozhodující pro sku-

tečný pokrok v ochraně dřeva, je zlepšeni a modernizace

současně vyráběných chemických ochranných láteL. Je tře-

ba postupně zaraěniť príliš velký počet v Polsku vyráběných

preparátů, které jsou někdy málo hodnotné a jejichž výro-

ba je často založena na odpadních surovinách, několika

moderními plnohodnotnými prostředky.

Vlastnosti, které charakterizuji dobrou látku na

ochranu dřeva, jsou známé - nebudu je zde jmenovat. Je

věak třeba věnovat pozornost těm vlastnostem, jejichž vý-

znam je třeba zdůraznit ve značně vySší raíře než dosud.

Jsou ío:

- tr?glá fispce látky v impregnovaných materiálech, tedy

odolnost proti účinku vody, světla a vzduchu;

- nejzienší raožný škodlivý účinek irapregnovaného výrobku

na životní prostředí; nsalá toxicita pro lidský i zvíře-

cí organismus, snadná neutralizace odpadních zplodin,

žádný nepříjemný zápach atp.;

- standardnost výroby;

- cena zajištující nízké náklady impregnace.

Na těchto činitelích - kromě základních vlastnosti

impregnační látky - závisí její užitnost. V Polsku značně

pokročily práce v oblasti ochranných látek na bázi soli

s takovými vlastnostmi.
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Dôležitots ro l i aezi buáoiscísai preparáty KS ochranu
dřeva budow mít syisíetiefcé pryskyřice,, jako poiyvinylses-
tátj polyBisfcylmefeaferylátí pryskyřice epoxidové, fenolické,
močovino/é i jiisé. Vpravení íěciiía látek do dřsva snižuje
nasáklivost a hygr«skepi5Rosž a zvyáwje trvanlivost im-
pregnace. Positivní výsledky použití syntetických prysky-
řio při konzervaci dřevSsiýefe Mstorických památek se získa-
ly v Institutu osfeľaay lesa i dřeva Zemědělská aaadesie ve

teshnoiogie dřeva v Poznani byly asfeoa-
a irisektásjúiií preparáty, jejichž

tou je

Je ada třeba připosieisoat i izv„ rnsdiřiKeci ařsi?^ sa-
laienoe ca sapojsssí íiřevK sosaomery s aa jejich následné
polynsrisaar- v dřs^ei. Píslytaorísec© ja vyvolána úříisiíeaj
zvýSené teploty «ebo séřeiaí o velké energii. V Polska se
tlato dkoÍ6K zabývá hlavni las&i&ut sssicbaKickó technologie
ář**a £ě3,ědáIsĚé akaáessis ¥ ?©g».aaäii a Institut technologů
dřeva "9 PegaaBi. lyío práae j i l wlarf. poks-oSily a
vuje se vy&u^dvání esperisaeřaRáiaí impreguační
v síž paifSBsri'aca feffiáé převáděna ůHttk^^s fcepia.

Polyaerní dřevo by sádle íbýfc vyeížíváao aejméaa *amt

&ô@ a© požaôsäj® rtfsaSrová í tvaroTá stabi l i ta, avýieEÉ
aeehanická adoliios'.„ i oSolnost proti vlávfim atisosférickýa,,
biotickým i ehemickýs. Ksjtno uvést, že širší použiti "paly-
serního tířeva'"* hwée. závislá na asáfeladeeh táto úpravy. Cel-
kové náklady jsou vysoká a nstmds snadné je snížit* Proto
se zdác in použiti ftakto ss©<2ii"iKcvaBéh© dfeva se OSEÍSZÍ na
specifické

Jinou důieíitou skupinou látek pro ochranu dřeva jsou
preparáty proti iíČinku ohsté. V Polsku se vyrábí né&olik

Jsou to látky us bázi solí různého typu, sloužící
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k impregnaci dřeva různýnji postupy. Kají kyseiou i zása-

ditou reakci. Mezi prvnó jraetiovanýsni se považuji za nej-

účinnější fosforečnany, bronidy a sírany, zejnéna amonné,

účinné látky alkalické patří uhličitan draselný.

Mezi tfeito preparáty zasluhuje pozcrnost nyní v Pol*

sku vyráběný "SI LIGNIT". Jeho nedostatkem jo vylujiovatel-

nost, proto je třeba pracovat na jeho zlepšení. Značné na-

děje se vkládajá do preparátu vyvinutého raezirezortnír.i vý-

zkisrajýra týmeci "šlfisk". Jsou to fosforečné sloučeniny na

bázi fosforečnanů tívoj-, troj- a čtyřraocných kovů. Tyto

preparáty raají vlastnosti zabezpečující ochranu proti

ohni i proti íioubára. Lze je použít pro ochranu dřeva,

třískových dssok, vláknitých desek i'pazíterových decak

vytvářením povlaků n©bo raářenín ve vakuu. Prává s© prová-

dí výzkum jejich vhodnosti pro impregnaci ořevaŤaiiých po-

lotovarů při jejich výrobe.

Nutno se ještě znínit o barvách a lacích, jakož i o

pčnotvorných ochranných povlacích proti účinku ohně; ně-

kolik dnshíi se rovaSž v Polsku vyrábí. Ovšeai stalá trvan-

livost povlaků z tSchto preparátů neskýtá vždy dostateč-

ně účinnou oísSiranis.

Bylo by žádoucí připravit výrobu dobrého koraplesní-
ho preparátu, který by chránil dřevo proti ohni a součas-
na obsahoval lÉtky fungicidní, insekticidnl i hydrofobi-
zující. V Polsku se výzkuaaia ochrany dřeva a dřevařských
polotovarů zabývá řada výzkumných tsíst, která disponují
po;r.ěrně pofotným potenciálem odborných kádrů. V aiímlosti
se v činnosti tSehto míst projevil zápornS nedostatej:
koncentrace pro týmové řošení důležitých a kossplexních
zadástí, zahrnující celý cyklus ukonioni zavedenia výsled-
ků výzlíucíu do praxe.
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Aby se sjednotilo úsilí celé vědeckovýzkumné základ-

ny pracující na otázkách ochrany dřeva, byl Institut

technologie dřeva v Poznani pověřen koordinaci souboru

výzkumněexperimentálních i organizačních úkolů, spojených

se zaváděním impregnace řeziva a dalších dřevařských po-

lotovarů do výrobního procesu závodů ministerstva lesnic-

tví a dřevařského průmyslu.

Proto Institut zahájil činnost na tomto úseku v rám-

ci zpracovaného plánu koordinace pod názvem: "Rozvoj

existujících a vypracování nových metod a prostředků pro

ochranu dřeva a dřevařských polotovarů". Program výzkum-

ných prací zahrnuje Seat tématických skupin. T každé té-

to skupině se zabezpečují týmové výzkumné a vývojové prá-

ce, jakož i zaváděni do praxe.
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D. M u r k o CSc
Ostav technologie dřeva, Sarajevo

ZKOUŠKY ÚČINNOSTI KÉKTERÝCH J0G0SLÄV8KÍCH PR0STŽEDK0

NA OCfSUNU DŘEVA PŽED MOňSKÍMI

Jadranské noro, k t e r é je větv i Strcdosociiího core ,
p a t ř i raczi toplá isořa s r o l a t i v n ě vysokým obssEion nsino-
r é l n i e h s ložek. Tyto podmínky jsou vhodné pro rosToj a
ž ivot organismů, k te ré v naořské xoůě napadají dfevSaé
objeítty. Z xylofagsiíeh škáóců je nejiíebDspeřr?Sj§í Teredo
n a v a l i s L., k terý způsobuje ne jvôt š í S&ody na ářevasjýoíi
lodích a pobřežnícft objektech ze. dřeva. MénS šE-.ody pfiso-
bí j iný Skfidce, Cherula teralbraas, který byl prvnS Ej i5-
t-Jn j i ž v polovinž ninulého s t o l e t í v zátoce ostrova
Kyaru. 7 pobřežních vodách jugoslávského Jadrcnu se často
nachází Llv.noría t r i p c n c t a t a , Lianoria quadroctata, Lisso-
rura teirobrans a v sa&n§í míře i Bankia

Mimo uvedoná álcúdce se v taořské v od 5 Jadranu nachá-
z e j í j sSt5 d a l š í nespecifikovaní škůdcové, k nimž se po-
č í t a j í b a k t e r i e , řasy, lauSlo a j i n é , k t s r é v taořakó vodě
nepůsobí přínou dest rukci dřeva,' a l e odbourávají pouze j e -
ho j e d n o t l i v é složky,, napr . polysacharidy (hetaicelulózy
a celulózu) a tím t v o ř í na povrchu dřeva podmínky pro pra-
vé šEtňdce dřevní hmoty. Na základS předbížnáho zhodnoconl
se předpokládá, že roční Škody, k t e r é způsobují taořšti
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měkkýši na dřevených lodích a pobřežních zařízeních, pře-

sahují v Jugoslávii částku 500 tis. rublů.

Lodní šáěen - Teredo navalis - má délku asi 20 era,

prfitnér do 1,5 cm a působí značné Škody na dřevěných objek-

tech v moři. Obyvatelé Dalmácie chrání dřevěné lodě pred

napadením SáSní tím, že je vytáhnou na břeh, vysouší je

a opatřují inseLticidními nátěry, které mají spíše zabrá-

nit porůstání lodí řasami a uchycování se mušlí, než chrá-

nit dřevní hmotu před napadením mořskými měkkýši. Z tohoto

důvodu byly dříve velké lodě obloženy měděnými pláty a pří-

stavní objekty olověnými plechy. Lodní šášzřt ciimo krátkého

stadia larev žije soustavně ve dřevě. Hapatiíné dřevo je

na povrchu celistvé, ale jeho vnitřní část je podobná vo-

Stině - je úplně deštruovaná. Na povrchu napadeného dřeva

jsou pouze otvory sloužící k cirkulaci vody a k umožnění

pohybu larev. Vylíhlé larvy se pohybují ve vodě, uchycují

se na dřevěných předmětech, do nichž se zavrtávají. Bylo

zjiStěno, že larvy šášně lodní většinou napadají takový

povrch dřeva, který byl destřuován bakteriemi. Po vniknutí

do dřeva se larva mění na šášeň, která v dobrých podmínkách

roste velmi rychle a dosahuje délky až 20 cm. ŠáSeň vylu-

čuje vápenný sliz, kterým vyztužuje stěny chodeb a při

zhoršených životních podmínkách uzavírá jím také vstupní

otvor.

Vzhledem ke Škodám, které lodní šáSeň a jiné raořfití

měkkýši působí na lodích a pobřežních zařízeni ze dřeva,

byly v rámci prací v (stavu technologie dřeva v Sarajevo

sledovány možnosti využití jugoslávských prostředků k ochra-

ně dřeva vystaveného napadení. Obdobné práce byly provedeny

Institutem pro výzkum dřeva v Zagrebu v letech 1955 až

1957, a to s dřevem impregnovaným kreozotovým olejem,

naftenátem méánatým a přípravkem na bázi tluorokřcMjičitanu
1
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sodného KSILON AK. Těrnito zkouškarai byla stanovena

účinnost naftenátu meďnatého a kreozofcovófoo oleje v oblas-

t i severního Jadranu (území Bjeky). V oblasti jižního

Jadranu (Dubrovník, Kotor) byly zjištžay výsledky odlišné.

Proto autor po předchozím prostudování osídlení oblasti

ji'žn':o Jadranu lodní šášní vybral t ř i oísta pro svoje

a) oblast v zálivu Vrboska na ostrově Hvar,

b) veřejný přístav Gruž v Dubrovníku s vslkýia výsky-

tom šášně,

c) území Institutu pro biologii moře, které je 3 kta

vzdáleno od itsěsta Kotoru v zálivu Boka Kotorská.

Před uložením dřevěných vzorků do raoiské vody byly

provedeny na jednotlivých územích analýzy vody a jiné po-

třebné klimaticko-oceánografické zkoušky. Zkoušky byly pro-

vedeny béžnými standardnímiř analytickými a fyzikálně che=

mickými metodami. Uvedené zkoušky byly provedeny od červen-

ce ůo září v letesh 197? a'1974, kdy se také provedla

identifikace přítomnorti jednotlivých mořských škůdců vs

vybraném pokusném území. Na základě těchto předběžných

zkoušek bylo rozhodnuto, aby hlavní pokusy probíhaly v lo-

děnici "Lapad" v přístavu Gruž (Dubrovník), který je chrá-

něn před vlnami, má normální obsah soli a taá velký výskyt

šášně lodní.

Pro vlastní zkoušky účinnosti jednotlivých prostředků

byly připraveny dřevěné vzorky z borovice velikosti

30 x 30 x 300 mm, které byly iiroregnovány podle předpisu

JUS D.AI. 059 (DIN 52176 Bl. l .) v laboratorním zařízení.

Pro impregnaci byly použity: jugoslávský prostředek k ochra-

ně dřeva, Bolidenova sůl K 33, Dohnalit UA a UA 11. Za úče-

lem fixacs byly vzorky po impregnaci uloženy po dobu 28

dnu. Po fixaci byly svázány do jednotlivých svazků tak, že
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ke dvěma impregnovaným vzorkům byl přiložen jeden vzorek

neimpregnovaný jako kontrolní, Mezi zkušební svazky byly

uloženy vzorky se železnými šrouby, na nichž byla sledová-

na Koroze mořskou vodou podle DIN 52 168. 3. Svazky zku-

šebních vzorků byly zavěšeny do kovového réaiu a spuštěny

asi 1 m pod hladinu vody. Ve stanovených časových interva-

lech se prováděla kontrola samotných zkušebních vzorků a

současně i odběr vody pro kontrolu případných změn v che-

mickém složení. Obsah aktivních složek byl stanoven spek-

tr of otometrickou analýzou, koroze na základě.váhové ztrá-

ty v procentech a mechanické vlastnosti zkušebních vzorků,

tj. prfihyb, tlak, pevnost rázem a tvrdost podle Janka po-

dle norem JUS D. Al. 045-048 a D. Al. 054.

Výsledky zkoušek ze vzorků vyjmutých po jednoroční expo-

zici ze zkušební oblasti přístavu Gruž jsou uvedeny, spo-

lu s množstvím příjmu impregnační látky, Y tabulce č. 1.

Z této tabulky je zřejmé, že jen malé množství pre-

parátů je účinných proti xylofágním škůdcům v siořské vodě.

Velká část zkušebních vzorků byla silně porostlá chaluha-

mi a mušlemi a také napadena měkkýši. Napadení měkkýši by-

lo intenzivnější na vnitřních stěnách vzorků ve svazku

pravděpodobné následkem slabšího proudění vody.

Diskuse a závěr

Z předložených výsledků zkoušek účinnosti některých

jugoslávských prostředků na ochranu dřeva a zahraničních

prostředků, používaných pro impregnaci dřevěných konstruk-

cí, které jsou v mořské vodě vystaveny napadení měkkýši,

je zřejmé, že jejich účinnost je různá. Většina preparátů,

alespoň v první fázi, poskytuje dřevu určitý stupen ochrany.
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Větší část zkušebních vzorků byla ke konci pokusu napade-
na, protože impregnační Jatka se vyluhovala nebo nedosta-
tečně pronikla do zkušebního vzorku. Vzorky iicpregnované
prostředky na bázi chlorovaných insekticidů a prostředkem
ARBORIN (0,5 tributylcinoxid) nevykázaly očekávané výsled-
ky, které jsou uváděny v zahraniční literatuře. Vzorky,
které byly impregnovány vyšáí koncentrací různých směsí
(na bázi pentachlorfenolu, tributylcinoxidu, toxafenu apod.),
prokázaly vyšší odolnost. Dobré výsledky byly dosaženy
standardními roztoky naftenatu něánatého, kreozotovýa ole-
jem a vyššíai koncentracemi ( 1 0 - 1 2 %) Wolnanitu CB a
Hemosilu B. Prostředek Dohnalid DA 11 nevykázal uspokoji-
vé výsledky, naproti tomi Bolidenova sůl K-33 v koncentra-
ci 10 % zcela zamezila porůstání zkušebních vzorků a napa-
dení měkkýši.

Na uvedené problematice se ještě dále pracuje, a pro-
to přednesené hodnoty a závěry představují předběžné hod-
nocení. Přesto však udávají směr, ve kterém se bude pokra-
čovat v poloprovozních zkouškách a v průmyslové výrobě ta-
kových nových přípravků, které by pro praxi nejlépe vyho-
vovaly. .:«i
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Tabulka 1.

Přehled mechanických vlastností impregnovaného dřev« vyjmu-

tého po roce z mořské vody

preparát

£: = = _ - - = - = - -_

WOLMANIT CB

HĽMOSIL B

BOLIDEN K-J3

DOHNALI? UA

DOÍINALIT UA 11

ARBORIN
2 % TBCO

KRSOZOT

Cu-naftenat

Zn-naftenat

PENTOL

PENTOLAT

TOKSAFEN

LIGNOSAN OG

KSILON E

OKILEJ

kontrola

kóno,
v *
(akt.
látku)

2

4
8

4
8

4
8

4
8

4
8

(0,5)
(2)

1:1

4
4

3 .
3

absorb-
ce
k p/irij

14,22

22,66

46,22

21,63

31,70

19,05

35,26

25,18

58,44

18,22

44,15-

0,255

7,82

255

163

13,18

15,85

10,88

16,55

4 | 8,60

5 í 18,15

6 27.55

20,89

- -

Kiechanické vlastnosti

ohyb

590
576

540

562

514

465

428

546

548

614

553

„. 493

468

537

512

536

328

JI
vzorky

0,32

0,40

tlok
i

zničeny

376

430

i tvrdost
• podle
Jánky

380

'• 376

vzorky zničeny ;

0,32 j 347 j"366

0,38

0,j8

vzorky

0.16

366

408

zničeny

331

vzorky zničeny

vzorky zničeny

0,11

0,35

0,4].

0,38

0,39
0,21

0,18

vzorky

0,29

0,25

0,31

0,08

vzorky

324

• 417

390

384

424

338

352

zničeny

J42 j

315 ;

348

270

zničeny

368

379

242

246

337

386

364

Jb2

280

312

J 35

307

_>42

220
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I n g . Vladimír P a s e r i n
I n g . Magdaléna K a d l e c o v á
Š t á t n y drevársky výskumný ústav, Brat is lava

PREDPOKLADY ZACHOVANIA KVALITY BUKOVEJ GUĽATINY

V ZÁVISLOSTI NA OBDOBÍ STÍNKY V PRIEBEHU ROKA

Č v o d

Medzi hlavnými smermi orientácie našej štátnej tech-

nickej politiky uvádza sa na prvom mieste zásada čo naj?

lepšie hospodařit so zdrojmi energie a surovín. Pritom sa

zvláštny doraz kladie na drevo ako na náš vzácny surovi-

nový zdroj. To znamená, že pri hospodárení s drevom,

zvlaží s drevom rýchlokazných drevín sko je napr. buk,

třeba dbaí. od samého začiatku, to jest od stinky, na plné '

zachovanie jeho kvality. V priebshu transportu od pňa,

skladovania a napokon i v priebehu spracovania treba vo-

lit také technologické postupy a spôsoby ochrany, aby sa

straty na kvalite úplne vylúčili.

Predložená práca raá za ciel objasnil niektoré záko-

nitosti kvalitatívnej degradácie bukovej gulatiny počas

skladovania v období medzi stínkou a spracovaním a zdô-

vodni í spôsoby správneho hospodárenia s guiatinou z rôzne-

ho obdobia stínky v priebehu roka.
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Priebeh kvalitatívnej degradácie bukového dreva

Z hladiska zachovania kvality možno rozdelil výrob-

ky primárneho spracovania málo trvanlivých listnatých

drevín, predovšetkým buka, na 3 sKupiny:

- řezivové sortimenty, najvýznamnejšie sú železničné pod-

valy,

- účelové přířezy, reprezentatívne sú nábytkové hranolky,

- aglomerovaaé polotovary, za najzložitejšie saožno pova-

žoval štiepky na výrobu celulózy.

Skladovaním suroviny (guiatiny i rovnaného dreva)

pre výrobu týchto polotovarov a či a lej skladovaním týchto

polotovarov, môže dojat ku zníženiu ich kvality a v dé-

sledku toho ku zníženiu hodnoty výíaže. V prípade podva-

lov je to predovšetkým riziko zníženia priepustnosti z

titulu tvorby týl a tým zhoršenie impregnovateInosti, prí-

padne i riziko vzniku začiatočných štádií hniloby. Pre ná-

bytkové prírezy je rozhodujúci vzhlad, zachovanie pôvod-

nej svetlej farby dreva, pričom riziko tvorí raožnost vzni-

ku sfarbení zo zaparenia (tvorba jadrových látok). V po-

slednom prípade spočíva riziko v napadnutí drevokaznými

hubami, ktoré spôsobujú úbytok hmoty dreva a znižujú vý-

laž celulózy.

Rovnako možno kvalitatívnu' degradáciu hodnotil samo-

zrejme aj u ostatných sortimentov. Všetky tri základné

javy degradácie kvality dreva počas skladovania spolu

veími úzko súvisia. Prvé dva z nich, tvorba týl a vznik

jadrových látok, boli označené ako ne'krobiotická reakcia

živého dreva na podnety spôsobujúce odumieranie živých

pletív dreva (1). Napadnutie dreva hubami je taktiež pod-

mienené, ako poukážeme ďalej, odumretím živých buniek.
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•V skorších prácach sme dokázali (2), že kvalita bukovej

guiatiny na sklade sa výrazne zhoršila po odumretí živých

buniek v drevnom parenchýsie. V podnierskach mokrej ochrany

bukovej guiatiny postrekom zostali v dreve prítomné živé

bunky 4 - 5 mesiacov od skončenia zimného obdobia. Po ten-

to čas nenastala ani významná zmena kvalitatívnych ukaza-

teíov. Po odumretí živých buniek nadobudla však kvalita-

tívna degradácia významnú tendenciu. Prežívanie živých

buniek v skladovanota dreve bolo pozorované tiež inýrai au-

tornsi a potvrdený bol vztah tohoto javu ku kvalite Esafcsriá-

lu. Pódia autorov Feist, Springer a Hajny prežívajúce bun-

ky spôsobujú zahrievanie hroreád štiepok ješle a dúglasky

skladovaných pred spracovaním na celulózu. V štiepkach sa

pritom nezistila přítomnost mikroorganizmov (3).

Na základe týchto informácií vyslovili sme predpoklad,

že kvalita skladovaného dreva ostáva zachovaná do času, po

ktsrý Eíožrso v dreve eěte dokázat prítessest živých buniek.

Na overenie tohoto predpokladu a jeho dôsledkov vykonali

sa nasledovné práce:

a) intenzita rastu plesni na živom a umrtvenou dreve

b) intenzita rastu reprezentantov drevokazných húb na

dreve so živými bunkami a na umŕtvenom dreve

c) výskyt živých buniek v zoiatom bukovom dreve a čas

prežívania v závislosti na období stínky v priebehu

roka

d) výskyt týl (tvorba týl) v zoíatosa bukovotn dreve v zá-

vislosti na období stínky v priebehu roka

e) vplyv Času skladovania bukovej guiatiny na hodnotu

výíaže pri piliarskom spracovaní.
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Dosiahnuté výsledky

Intenzitu rastu plesní Aspergilus niger, van Tieg

na živoai a umŕtvencm bukovom dreve znázorňuje obr. 1.

Kýtn drevo unŕtvené usaelýra sušením a ožiarenío vykazovalo

stupeň porastania 3 (stupnica 1 - 4 ) už na t r e t í den, do-

siahla pleso si na živom dreve ten istý s tu po ž porastu až

na 13. deň. Maximálny porast dosiahla pieseň r.a dreve

umrtvenou! tromi roznyray spôsobmi zo štyroch s&ťsnassých do

9 dní, v jednons do 15 dní, kým na čerstvom dreve až po

28 dňoch.

Odolnost živého dreva voči drevokazným hubáa Trame-

tes versioolor (1 . ex Fr.) Quél a Schizophyllunj corajune,

Fr. znázorňuje obr. 2. Porast háby Tran>3tos versicolcr

zasahoval po 4 dňoch kultivácie 15 % plochy čerstvého ba-

kového líotňča a na 3. deň 50 % plochy. Drevo siraŕivesé pa-

reníst a tektiíjž drevo ismŕtvené vys-ašeníns pri laboratór-

nej teplote zasiahi porast po 4 dšcch 45 % plochy a po

8 dňoch už 100 % plochy. Podobne Schizopayllunj COĽ̂ IMÍ© na

živom dreve po 4 dňoch 25 % a na uraŕtvenont Siiásimla 84 %,

povareníai 100 % plochy vzorky..

Pozorovanie! výskytu živých buniek v parenchynatic-

kýeh pletivách buKíJvébo dreva zotatého v rosných obdobiach

roka a sledovania ich aktivity v laboratórnych podmienkach

z i s t i l i sa nasledovné závislosti {obr. 3} :

a) MšíJSiiSä-ííISlíYtííSiS ži^'Ž0!!.^*!^^^ bola pozorovaná na
vzorkách křaeňov zoístých v zimných cesiacoch, od októb-
ra do marca. Drevo z tohoto obdobia s i zachovalo pr i-
márnu (vysokú) aktivitu ešte i niekoiko dní po stinko
v podmienkach laboratórneho pozorovania. Odumieranie
živých buniek v dreve zo stínky v apr í l i až septecbri
nastalo ihneá po zotat i .
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P° zotatí kaeňa po-

zorovanej na vzorkách v laboratórnych podaienkach sa

v závislosti na čase stínky v priebehu roka výrazne ne-

ní. Parenchyinatické pletivá zotrvávajú oanoho dlhšie

živé v dreve, ktoré bolo zoíaté v zime ako v ôrsve zoía-

tca v letných mesiacoch. Kajdihšie žijú bunky v dreve

zoíatom v decembri až februári. Najkratšie v raáji až

septoabri.

c) S aktivitou živého dreva súvisí tvorba jadrových látok.

Jadrová látky sa pri pozorovaní na vzorkách v labora-

tórnych podmienkach netvoria poča3 aaxinálnej aktivity

(drevo 70 zimnej stínky v prvé dni pozorovania) a za-

čínajú sa intenzívne tvorii v obíobi klesajúcej akti-

vity až ůo odumretia živých buniek. V dreve zotatosi

v letných raesiacooh sa pri laboratórnom pozorovaní vzo-

riek jadrové látky začínajú tvořit ihneá po zotatí.

Uvedané závislosti sú výsledků^ pozorovaní na dvoch

rozdielnych pracoviskách (východné a západné Slovensko)

a vo dvoch za sebou idúcich rokoch.

Samostatným pozorovanie: tvorby tý' v dreve zoíaios

v rôznych obdobiach roka pri laboratórnej kultivácii na

špalíkoch v teroostate aa nezistili výrazné rozdiely.

Tvorba týl prebiehala viac-aienej rovnoeerue vo všetkých

pozorovaniach, ako dokunenfcuje obr. 4.

Porezovanými skúškami bukovej guiatiny z rázneho ob-

dobia stínky v prevádzkových podnienkach, ktorých cieíoss

bolo zistit konkrétny hospodársky dopad rôznych časov

skladovania bukového dreva v prevádzkových podmienkach,

sa zistilo, že hodnota výíaže predĺžením času skladovania

guíatiny sa všeobecne výrazne znižuje.
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Tak výíaž nábytkových prírezov z bukovej gulatiny zo
stínky v decembri , počas skladovania chránenej postrekom
a spracovanej sčasti v júli a sčasti až v októbri, {vy-
jadrené v pomere výtaže prírezov ku spracovanej gulatine
v Kčs), sa znížila z hodnoty 1,55 v júli na 0,52 v októb-
ri. Úmerne tomx vzrástol pomer výíaže výrobkov nízkych
akosti z 0,13 na 0,24.

Zisany vo výíaži pri poreže bukovej gulatiny z letaej
Cažby skladovanej rôzny čas pod postrekom a jej charakte-
ristiku uvádza nasledovná tabuika:

*£"' pořezu

saáj

.lún

jál

august

septemb

Přítom-
nost
živých
buniek v

%

100

-

61

60

I

Zapa-
renie
od
čiel

C13

-

1,6

7.3

6,1

5,5

V ý t a ž
re ži-
va

Kčs za

1,31

1,37

1,14

1.27

po po-
reže

i po vysu-
! S©RÍ

výrobky/
2Č3 za gulatinu

-

1,86

1,84

1,51

1,70

1.86

1,84

1,43

1,32

Hoci sa výtaž po poraze ani po 4 mesiacoch od stínky
pri ochrane gulatiny postrekom významne nezmenila (vizuál-
ne sa pri porezoch v júli, v auguste a v septembri pozoro-
valo už mierne zaparenie), nastálo počas prirodzeného .
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v> KúSftnia príreiov výrazne znehodnotenie materiálu už po

tsoch mesiacoch skladovania.

Dí »

Vykonané pr/íce ;>otvrdzujú a súčasne zdôvodňujú sta-

rší \ÍVAK pri spracovaní bukového ttrova, totiž skrátil £a«

m«'d/i stínkou a spracovaním (vysušeními na minimum.

V iMxtmiťiikach kombinátncho spracovania n v niektorých

(ítiiSích Specifických podmienkach (kalamity) je však d3-

leíité poznat maximálny možný řas, po ktorý nie je oáto

riziko znehodnotenia biikovŕJio dreva pred spracovaním.

Jit-to ciúzky vystopujú do poprediu tiež v súvislosti s

por.iaii'ivfcoi! tzv. letnej taí.by buka, ktorá sa objav«?je

na j>r:>>ír.'ime dna zainteresovaných organizácií.

práce prispievajú Jo diskuse o týcíito problé-

moch nasledovným konštatovaním:

1. Qůůlnosí bukového dreva vofi znnhodnoton i u mikroorga-

nizmami a 7.;ihnednutim (zapařením) je priamo závislá

na vitalite živých pletív dreva. Vytvorením podmienok

pre zachovanie živých buniek a pre spo/s/iJonie procesu

odumierania pj-edlžuje sa čas pre skl(niov«nie dreva

bez rizika znehodnotenia. Podía frekvencie živých bu-

niek íBOŽno tiež posúdil stav dreva z hladiska zacho-

vania jeho kvality.

2. Schopnost živých buniek prežil nepriaznivé podmienky

(vitalita, aktivita) u bukového dreva- z rôzneho obrto-

bia stínky v priebehu roka nie je rovnaká. Minimum

tejto vlastnosti - nazvyme ju odolnosíou, je u dreva

zo stínky v mesiacoch má/l - september, maximum .
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v zimných mesiacoch. Z toho vyplýva, že riziko znehod-

notenia bukového dreva zo stinky v zime je menšie ako

dreva zo stinky v lete. Upozorňujeme zvláší na stínku

z konga augusta a zo septembra, s ktorou sa v praxi

spravidla zaobchádza už ako so zimnou gulatinou, ktorá

sa véak svojou povahou rovná guíatine zoíatej približne

v máji.

3. Avšak ani gulatina zo zimnej stínky nemá neobmedzenú

odolnosí a po odumretí živých buniek je i pri zachova-

ní maximálnej vlhkosti vystaveno možnosti znehodnote-

nia, prípadne sa znehodnocujú vyrobené polotovary a to

rýchlejšie ako stačia prirodzene vyschnut.

Bukovú gulatinu vytaženu v letných mesiacoch v našich

podmienkach možno spracoval bez rizika strát, ak sa

najneskôr do mesiaca dostane na spracovateiský závod,

kde môže d* a lá í mesiac raka í na spracovanie za predpo-

kladu ochrany postrekom. ĎalSle predĺženie skladovania

maže už znamenat riziko znehodnotenia prinajmenšom na

polotovaroch v priebehu prirodzeného vysúôania.

4. Závislosí tvorby týl (a týtn priepustnosti bukového dre-

va pre impregnáciu) na ročnom období stínky sa pódia

doterajších pozorovaní nepotvrdila. Od tohoto konštato-

vania treba však odlišit pravdepodobne zvýšenú možnost

tvorby týl v teplejších mesiacoch roka bez ohiadu na

obdobie stínky.

5. Hospodárske straty nedodržaním optimálnych podmienok

skladovania a ochrany bukového dreva môžu nta£ velmi vý-

znamný rozsah, predovšetkým pri výrobe kvalitatívne ná-

ročnýcn sortimentov ako napr. nábytkové prírezy. Naopak

zavedením optimálnych postupov dopravy, skladovania a

spracovania bukového dreva možno docielit významné zvýéa-

nie hodnoty výroby a týa lepšie zhodnotenie drevnej su-

roviny.
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Obr. č: í
Oaoinosc živého a umŕct/encao ouhovcno dreva voči Asperqiius niger, van Tieqk
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Ing. Vilém 1 t e f k a

Ing. Marian B a b i a 3c

Drevárska fakulta VŠLD Zvolen

AXIÁLNA PRIEPUSTNOSŤ BUKOVÍCH PODVALOV

Úvod

Priepustnosť dreva pre kvapaliny je z hľadiska niektorých

technológií jeho spracovania dôležitou fyzikálnou vlastnosťou.

Praktický význam, osobitne pri impregnacii,má axiálna prie-

pustnosť drevs. Kvantitatívne je možné tuto vlastnosť vyjadriť

koeficientom axiálnej priepustnosti,ktorý poskytuje informá-

ciu o stave vodivých elementov v dreve.

ókúmaním priepustnosti dreva sa zaoberali napr. :COi.;STQCK

/l/.BJiŽiíKOV /2/,BURO a BUROVÄ /3/,ČOP s REGINÁČ /4/, BHÄlôHALL

/5/ a iní. Väčšina prác je v Pak zameraná na výskum priepustno-

sti ihličnatých drevín,u kterých,rovneko ako sj v listnatých

drevinách,sa axiálny pohyb kvepaliny cez drevo uskutočňuje

, hlí-vne prostredníctvom vodivých elementov. V listnatých dre-

vinách majú na axiálnej priepustnosti najväčší podiel cievy.

Vplyv ostatných elementov je podľa SIAUA /ó/ zanedbateľný.

V niektorých týchto drevinách,najmä v dreve buke,so vodivá

schopnosť ciev môže meniť. V rastúcom strofe napr. v dreve

nepravého jadra,ktoré eko je známe sa u br.ke veľmi čftsto vy-

tvára,je axiálne priepustnosť podstatne .snížená,pričom rOže

záležať aj na type jedra. Preto tiež je podiel r.eprovňho

jsdrn v bukových podvaloch príslufxýni normEsmi obmedzený.

V zoťatom bukovom dreve dochádza k zníženiu priepustnosti za-

pařením a tvorbou týl. Toto znehodnotenie nastávŕ: v beľovem

čreve v letných mesiacoch za určitých podmienok v dobe medzi

stínkou a spracovaním guľatiny. Vyplynule preto potreba po-

súdiť zníženie kvality suroviny pred impregnáciou, ire tento

účel bolo zvolené skúmanie axiálnej priepustnosti. Cieľom prá-

ce bolo zisťovanie axiálnej priepustnosti bukových podvalov

vyrábaných pri štvoreyklickej impregnácii a podvalov vyrobeých

pri impregnácii podľa Rúpinga a icli porovnanie.
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Materiál a metoda

Priepustnosťou dreva pre kvapaliny rozumieme schopnosť to-

hoto materiálu prepúšťať kvapalinu,ktorej pohyb je vyvolaný

gradientom vonkajšieho tlaku. Kvantitativnou charakteristikou

tejto vlastnosti je koeficient priepustnosti k definovaný

rovnicou:

k = I • A-p /cm2/

kde značí:

V /cm / objem pretečenej kvapaliny

t /s/ doba trvania toku

A /cm / činná plocha skúšobného telesa

Ap /10 Mťa/. rozdiel vonkajšieho tlaku na koncoch sk.teless

"I /mPas/ dynamická viskozita kvapaliny

L /cm/ dľžka skúšobného telesa

Pre experimentálne určovanie koeficienta axiálnej priepust-

nosti dreva bolo použité upraveného prípravku podľa REGIíiáČA

a ČOŕ'A /4/,ktorý je schemuticky znázornený na obr. 1.

tlak vzduchu

teleso prípravku

testujúca kv&palina

vyir."dzovací krúžok

skúšobné teliesko

odmerná nádoba

-

—

'fHllk1 ga 1

\ V r

-
*, !•

i
f

T

Obr.l Prípravok na zisťovanie priepustnosti
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Princípom stanovenia koeficienta priepustnosti na tomto prí-

pravku je pretláčanie testujúcej kvapaliny cez vymedzenú kru-

hovú činnú plochu skúšobného telieska pomocou stlačeného vzdu-

chu. Pritom sa meria čas potrebný k pretiačeniu určitého množ-

stva kvapaliny. Ako testujúca kvapalina bola použitá destilo-
2

vaná voda. Merania sa uskutočnili pri tlaku 2.10 MPa,činnou
plochou bol kruh o priemere 2 cm a meral sa čas potrebný ne pre-

tečenie 20 cmr testujúcej kvapaliny.

Ako vzorkový materiál boli použité bukové podvaly vyrábané

v n.p. Bučina Zvolen a v SMDZ n.p. závod Bystřice pod Hostýnem.

Odber vzoriek se uskutočnil v n.p. Bučina Zvolen sa uskutočnil

v období od marca 1973 äo februára 1974 v týždňových intervaloch.

V SMDZ n.p. závod Bystrice pod Hostýnem sme v mesačných inter-

valoch odoberali vzorky v období od februára do septembra 1974.

V oboch prípadoch bol vzorkový materiál odoberaný z. čiel podva-

lov a to len z beľovej časti. Celkove bolo metódou náhodného

výberu odobraných cca 1800 vzoriek. Okrem axiálnej priepustnosti

sme zisťovali aj vlhkosť a na časti vzorkového materiálu tiež

objemovú hmotnosť dreva.

Pre stručnosť budeme äalej používať označenie:

súbor "A" - pre vzorkový materiál odobraný v n.p. Bučina Zvolen

z podvalov pre štvorcyklickú impregnáciu v priebehu

ich celoročnej výroby

súbor "B" - pre vzorkový materiál odobraný v SMDÍi n.p. závod

Bystřice pod Hostýnem z podvalov pre klasickú impreg-

náciu podľa Rupinga počas ich prirodzeného sušenia

súbor "C" - pre vzorkový materiál odobraný v SMDZ n.p. závod

Bystřice pod Hostýnem z podvalov prirodzene vysuše-

ných pred ich impregnáciou postupom podľa Rupinga.

U tohoto súboru bola zisťovaná aj objemová hmotnosť

dreva.
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Výsledky

Výsledky experimentálnych prác včítane výsledkov matematic-

ko- štatistického vyhodnotenia sú uvedené v nasledujúcich tabul-

kách a grafoch.

Koeficient axiálnej priepustnosti je vyjadrený v súlade

sústavou ,

notke "Dsrcy".

—8 2
s SI sústavou jednotkou 10 cm oproti doteraz používanej jed-

Tab.l Priemerné hodnoty koeficiente axiálnej priepustnosti

podvalov zo súboru A,ich základné štatistické charak-

teristiky s vlhkosť dreva

Číslo
odberu

1

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10
1 1

12

13
14
15
16

17
18

19
20

108 x
/ cm2/

2

3,781
9,182
8,573
6,950
9,261

15,054
17,302
10,400
12,561
15,168
7,806
7,817

23,099
16,042
12,585
6,282

11,682
12,341
11,239

5,542

108 s
/ cm2/

3

3,611
3,623
.3,489
3,415
4,082
6,020
6,444
6,902
4,998
5,202
3,459
4,169
9,343
9,590
6,347
4,199
7,ol6

1 1 , 1 1 1
5,698
6,836

1 0 1 6

/ cm4/

4

13,040
13,129
12,170
11,659
16,664
36,246
41,521
47,633
39,798
27,066
11,966
17,383
87,282
91,974
41,429
17,635
49,227

123,457
32,465
46,724

v

/ % /

5

95,51
39,46
40,69
49,13
44,08
39,99
37,24
66,37
39,79
34,30
44,31
53,34
40,45
59,78
51,14
66,85
60,06
90,03
50,61

123,35

W

/ % /

6

73,38
78,41
64,79
64,84
63,65
63,16
63,01
67,34
62,32
62,77
65,39
60,84
60,96
61,72
59,45
61,19
65,93
63,87
66,79
68,76
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1

2 1

22

23 •
24

25
26

27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
4 3
44
45
46

47
48
49
50

2

18,531
21,534
11,020
15,018
16,923
15,952
16,484
13,841
18,938
13,648
9,497

12,621
10,621
20,235
18,971
13,554
13,902
11,262
13,044.
12,894
19,148
17,895
16,774
15,621
15,781
10,004
14,282
27,468
17,469
14,713

3

7,113
5,723
7,364
6,567
9,081
5,243
7,407
9,332
9,915
7,860
5,293
5,324
5,324
7,721
6-290
7,080
7,996
6,196
6,541 '
7,617
8,822

10,126
5 ,488
6,222
6,194
4,932
7,846
7,562
6,319
7,631

4

50,601
32,750
54,223
43,127
82,464
27,486.
54,863
87,079
98,307
61,779
28,016

' 28,347
^ů,347
59,614
39,561
50,127
63,938
38,389
42,791
58,015
17,822

100,512
30,120 .
38,712
38,364
24,325
61,563
57,-186
39,926
58,233

VJ
l

38,39
26,58
66,82

43,73
53,66
32,87
44,94
67,42
52,36
57,59
55,73
90,13
50,13
38,16
33,16
52,24
57,52
55,02.
50,15
59,07
46,07
56,03
32,84
39,83
39,25
49,30
54,94
27,53
36,17
51,87

6

66,28
61,49
61,34
57,00
55,10
54,31
62,54
63,93
60,77
70,19
69,69
69,00
68,22
80,68
71,35
77,34
68,74
71,56
78,60
81,95
71,97
76,27
82,17
75,84
90,05
82,51
84,18
81,39
69,71
76,44

Legenda: x - priemerné hodnoty koeficiente axiálnej priepustnosti
s - smerodajná odchýlka
- rozptyl

y - variačný koeficient
W - priemerné hodnoty vlhkosti dreva
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Poradové čislo odberu 1 označuje prvý odber uskutočnený 10.3.1973,
Nasledujúce poradové čísla označujú odbery uskutočňované v na-
väzujúcich týždňových intervaloch do 27.2.1974.

Tab. 2 Priemerné hodnoty koeŕicienta axiálnej priepustnosti
podvalov zo súboru B,ich základné štatistické charak-
teristiky a vlhkosť dreva

Číslo
odberu

1
2

3
4
5
Ď

• 7
8

10 8 x
/ cm2/

13,86
16,98

19,33

19,45
20,07
8,75

12,84

16,19

10 8 s
/ cm2/

5,16
6,58
6,98

6,79
7,64
4,68

7,50
6,54

v
/ % /

37,27
38,77
36,10

34,90
38,08
53,52

58,43
40,41

w
/ % /

61,65
44,93
30,26

31,24
31,26

27,91
21,08

23,50

Legenda ako u Tab.l.

Priemerné hodnoty koeficienta axiálnej priepustnosti a vlhkosti
dreva boli získané vždy z 80 meraní.

Tab.3 Priemerné hodnoty koeficienta axiálnej priepustnosti,
objemovej hmotnosti,vlhkosti dreva podvalov zo súboru C
a ich základné štatistické charakteristiky

Sledované
vlastnosti

KV

OH

W

n

293

293

293

x

14,13

0,67

21,35

s

6,46

0,39

3,02

v

45,72

58,38

14,14

Legende: KV /10 cm / - koeficient axiálnej priepustnosti
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Legenda k Tab.3:

OH /g cm"3/

• w / % /

n

x

s

v / %> /

- objemová hmotnosť absolútne

suchého dreva

- vlhkosť dreva

- počet meraní

- priemtrné hodnoty sledovaných

veličín

- smerodajná odchýlka

- variačný koeficient
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Diskusia

Priemerné hodnoty koeficienta axiálnej priepustnosti bu-

kových podvalov sa pohybujú v súbore A od 3,78.10"" po 23,10.

10 cm ,v súbore B od 8,75.10~tí po 2O,O7-1O~Ů cm2 a súbore

C od 7,72.10"fa po 20,50.10~ä cm2. Pritom sa súbor A vyznačuje

vyššou variabilitou počas celého obdobia i v rá:nci jedého odbe-

ru než súbory B s C. Z výsledkov niektorých doterajších skúmaní

koeficienta axiálnej pr-iepustnosti je vžak vidieť,že táto fyzi-

kálna charakteristika dreva sa vyznačuje vysokou variabilitou

a je tesne závislá na anatomické j štruktúre dreva,hlavne na

veľkosti>podieli a stave vodivých elementov. SIAU /b/ pre zá-

vislosť koeficienta axiálnej priepustnosti ns anatomickej štruk-

túre dreva odvodil z Darcyho a Poisseuillovho zákona rovnicu

v ktorej značí:

N /cm~ / - počet vodivých elementov ns jednotke plochy

r /cm/ - stredný polomer vodivých elementov

Ak vychádzame z údajov napr. iVAGEKFÍÍHRA /7/, že podiel

ciev v bukovom dreve sa pohybuje v rozmedzí 22 - 37/»,ich prie-

mer od 30 do 100 ŕom e použijeme ich krajné hodnoty vo vyššie

uvedenom vzťahu,môžeme teoreticky pre koeficient axiálnej prie-

pustnosti bukového dreva určiť rozpätie 6,2.10 - 115,6.10" cm .

ČO? /8/ pri štúdiu vplyvu vodivých elementov na koeficient axi-

álnej priepustnosti v topoľovom dreve zistil, že zmena podielu

ciev z 15 na 20% vyvolá zmenu koeficienta o takmer 100/t.

S podielom a počtom vodivých elementov súvisí aj objemová

hmotnosť dreva. Jej vplyv na koeficient axiálnej priepustnosti

taktiež zisťoval ČOP /9/ v topoľovom dreve. Jeho výsledky uká-

zali,že zvýšením objemovej hmotnosti dreva z 0,40 na 0,48 g/cnr

sa zníži axiálna priepustnosť o cca 70/b. Skúmaním vplyvu obje-

movej hmotnosti na axiálnu priepustnosť buicového dreva,ktoré

sme uskutočnili na súbore G,sme zistili,že jej zvýšení o
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zníži sa koeficient axiálnej priepustnosti cca o 55%. Tento
vplyv sa ukázal vysoko významným. Výsledky sú uvedené v tab.3
a v grafe na obr.4. Spolu s predchádzajúcimi poznatkami nazna-
čujú, že prirodzená variabilita hlavne počtu a rozmerov vodivých
elementov dreva má za následok vysokú variabilitu koeficienta
axiálnej priepustnosti. Svoj podiel na zvýšení variability
majú tiež aj zmeny,ktoré v dreve môžu .nastať už spomínanou tvor-
bou jadre počas rastu stromu,ale aj zmeny,ku ktorým v dreve do-
chádza v dobe od jeho stínky po spracovanie. Nasvedčuje tomu aj
priebeh priepustnosti podvalov v súboroch A a B. Stúpajúci trend-
v súbore A je zrejmý z grafu na obr.2 a je charakterizovaný reg-
resnou priamkou o rovnici y = / 10,164 + 0,142x/,10~8<, Podvaly
zo súboru B sa vyznačovali kolísavými hodnotami axiálnej prie-
pustnosti a sú uvedené v tab.2 a v grafe na obr.3. Vzhľadom
na to,že predmetom našej práce bolo zisťovanie axiálnej priepust-
nosti bez sledovania äaľších faktorov,je spoľahlivejšie objas-
nenie jej priebehu v oboch súboroch obtiažne. Domnievame sa však,
že u týchto súborov sa v dobe od stínky po spracovanie dreva
prejavil vplyv rady faktorov vyvolávajúcich zmeny axiálnej prie-
pustnosti. Máme na mysli predovšetkým obdobie ťažby,uskladnenie
a ochranu suroviny,klimatické a.mikroklimatické podmienky a iné.
Surovina,z ktorej bol odoberaný vzorkový materiál pre súbor A,
pozostávala jednak z čerstvej guľatiny,ako aj z guľatiny skla-
dovanej a chránenej postrekom tak,ako bola v priebehu roka spra-
covávaná. Z hľadiska spomínaných faktorov sa teda jednalo o sú-
bor značne nehomogénny.

V súborech A a B bol zisťovaný aj vplyv vlhkosti podvalév
na axiálnu priepustnosť,ktorý sa v rozsahu cca 21-90% ukázel
štatisticky nevýznamným.

Zo získaných výsledkov je možné vyvodiť nasledovné záveryi
a/ V priemerných hodnotách koeficienta axiálnej priepustnosti

bukových podvalov neboli medzi súbormi A a B zistenť; podstat-
né rozdiely.

b/ Axiálna priepustnosť sa vyznačuje vysokou variabilitou.
c/ V rozsahu vlhkosti podvalov skúmaných súborov nejbol potvrdený

jej významný vplyv na axiálnu priepustnosť.
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d/ Vplyv objemovej hmotnosti na axiálnu priepustnosť bol vy-

sokovýznamný.
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I n g . J ú l i u s R a 5 í a n , CSo
I n g . F r a n t i š e k K o m o r a
Štátny drevársky výskumný ústav, Bratislava

METODICKÍ PRÍSTUP K HODNOTENIU KVALITY PODVALOV

- 1. ÚVOD

V ČSSR sa ročne vyrobí cca 600.000 podvalov v celkovej hod-

note cca 65 mil. Kčs. Tieto výrobky plnia veľmi dôležité celoštát-

ne, poslanie» Zabudovanie podvalu do trate a najmä jeho prípadná

výmena je veľmi nákladnáo Preto otázka kvality a životnosti podva-

lov patrí národohospodársky medzi najdôležitejšie.

Posudzovanie užitné j hodnoty podvalu je nemysliteľné bez ob-

jektívneho zisťovania jeho znakov kvality. Tieto znaky sú však mi-

moriadne premenlivé. Vystupuje tu veľa a závažných zdrojov varia-

bility. Z nich najdôležitejšie sii tieto:

Drevná surovina, najmä jej chybovosť.

Technika - zariadenie, v ktorom sa impregnuje.

Technológia - predpis a skutočné odchýlky od nehoo

Impregnačná látka - rozdiely v jej chemickom zložení a vo fy-

zikálnych vlastnostiacho

Získavanie vzorkového materiálu.

Skúšanie či zisťovanie hodnôt neranej vlastnosti*

Vyčísľovanie výsledkov meranío

Tieto hlavné zdroje variability by bolo možné ďalej deliť

na podskupiny atďo Výsledkom pôsobenia týchto činiteľov je veľmi

variabilný súbor hodnôt meraného znaku kvalityo Výsledkom skúcania
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takého súboru bývajú nepresné, nesprávne, nejednoznačné, rozporné

Si nespoľahlivé výsledky v prípade, že sa nepoužijú exaktné postu-

py pri vzorkovaní, skúšaní a hodnotení výsledkov. V prednáške sa

budeme zaoberať naznačením exajcfcnýeh postupov pri výskume podvalov,,

2. ZNAKT KVALITY FODyA^py g HRADISKA MOŽNOSTÍ ICH POSUDZO-

VANIA

Prevádzkové vlastností, a životnosť podvalu sú rozhodujúcimi

pre posúdenie jeho kvality ako miery užitnej hodnoty* V praxi na

tieto vlastnosti usudzujeme spravidla podľa nepriamych zisťovaní

vlastností, ktoré sú s nimi tesne korelované, avšak dajú sa ľah-

šie merať. Tak na prevádzkovú schopnosť usudzujeme najmä podľa

geometrických vlastností surového podvalu a podľa výskytu chýb :

v ňonu Etyzikálno-mechanické vlastnosti suroviny pritom nekontro-

lujeme.

Ku geometrickým vlastnostiam rátame rozmery priečneho prie-

rezu, dĺžky, oblín, ložnej plochy, krivosť a trhliny. Výskyt chýb

po ich kvalitatívnom stanovení prc-.vádzame opäť na geometrické

vlastnosti. Tak výskyt jadra, z&parenia a hniloby vyjadrujeme po-

dielom na priečnom, resp. i aa pozdĺžnom priereze. Tiež si všíma-

ma lokalizáciu týchto chýb v rozlične namáhaných zónach podvalu.

Zisťovanie všetkých týchto ukazovateľov je dobre prepracované a

normovanéo V praxi možno podľa existujúcich postupov uspokojivo

pracovať, i keď sú určité pochybnosti o odôvodnení prípustnosti

niektorých druhov jadier o dovolení ich podielu či lokalizácie

v podvale. Problematická je kategorizácia typov jadier jednodu-

chými prostriedkami použiteľnými v poľných podmienkach. Otázku



- 265 -

.jadier treba považovať z praktického hlfediska dosiaľ za

neuspokojivo vyriešenú.

Geometrické a anatomické vlastnosti podvalov možno v praxi

zisťovať u každého jednotlivého podvalu. Z tejto stránky sa vy-

konáva kusová /alebo tiež 100 %-n.á/ kontrola. Celkom iná je však

situácia, pokiaľ ide o životnosť podvalu,,

Keď podval vyhovuje zo stránky jeho geometrie a vlastností

suroviny, potom možno jeho životnosť predpovedať podľa množstva

impregnačnej látky a jej rozloženia v podvale. Dosiahnuteľná ži-

votnosť pravdaže závisí tiež na druhu impregnačnej látky a na

jej vlastnostiach..

Zisťovanie množstva látky v jednotlivom podvale je v praxi

veľmi obťažné. Vyžaduje váženie podvalu pred impregnáciou a po

nejo í.1 o i tento obťažný postup je prijateľný iba u technológií,

pri ktorých sa zreteľne nemení obsah vody v podvale* Freto takto

nemožno zisťovať obsah látky v štvorcyklicky impregnovanýc.i pod-

valocho Tu by bolo potrebné navyše aj zisťovanie vlhkosti pred

impregnáciou a po nej.

Z uvedeného je zrejmé, že stanovenie prijmú látky každého

jednotlivého podvalu je u klasickej impregnácie veľmi pracné,

zatiaľ čo u Štvorcyklickej impregnácie vôbec neprichádza do úva-

hy, ak predpokladáme, že by sa pritom použila váhová metodao

V krajnom prípade sa kusová kontrola dá robiť iba pre výskumné

účely, pomocou velmi pracných extrakčných metod,, Pre kontrolu

kvality výroby s tým však nemožno nateraz počítať. Tieto závery

platia ešte výraznejšie pre zisťovanie rozloženia látky v podvale.



266 -

Na zisťovanie množstva látky a jej rozloženia v podvaloch

prichádza do ú.vahy výlučne čiastková, t. jo výberová kontrola.

Táto sa môže vykonať iba na pomerne veľmi malom počte kusov.

Výsledky z tejto"malej"kontroly však musia platiť na celé

posudzované — "veľké" - množstvo poävalovo Ak chceme takto zovSoo-

becniteľné výsledky získať, nemôžeme postupovať ľubovoľne pri vý-

bere vzorkového materiálu ani pri vyhodnocovaní výsledkov aeronío

V tomto sa v minulosti narobilo a dosiaľ robí veľa chýb. Tieto

chyby ako aj naznačenie správneho postupu sú hlavnou témou našej

prednášky.

3. DOTERAJŠIE SPÔSOBY POSUDZOVANIA KVALITY IMPREGNÁCIE

Charakteristika dosiaľ zaužívaných spôsobov môže byť dobrým

východiskom pre ďalšie úvahyo Opakujem, že si tu nebudeme všímať

fyzikálnu 5i chemickú stránku procesu. Zameriame sa výlučne na

metodickú stránku získavania pokusného materiálu a hodnotenia

výsledkov príjmu látky a jej rozloženia v podvale.

Ak odhliadneme od nepodstatných odlišností a zriedkavých

výnimiek, má zaužívaný postup tieto vlastnosti:

lo Posúdenie kvality sa vykoná na niekoľkých podvaloch. Ich

počet sa stanoví ľubovoľne o

2. Spôsob vybrania týchto podvalov z celého posudzovaného

množstva sa bližšie neopisuje. Niekedy sa označí za "namátkový"

alebo náhodnýo Pod týmto označením autor obyčajne rozumie tísud-

kovy výber získaný zámerne z veľmi malej časti posudzovaného oi5-
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boruo Zostávajúce časti súboru nemajú nijakú pravdepodobnosť,

že budú zahrnuté do výberuo

3« Vybraný malý počet podvalov sa preskúma veľmi podrobne*

Z každého podvalu sa odoberú desiatky vzoriek, ba aj viac. Poz-

náme prípady, keď sa rozvzorkovali celé podvaly /2/o

4« Získané hodnoty zo všetkých skúšaných podvalov sa vyhod-

notia ako jediný homogénny výber. Často sa pritom nepoužijú ma—

tematicko-štatistické vyhodnocovacie metody.

5. Ak sa výsledky vyhodnotia, robí sa to tak, ako keby boli

bývali získané metódou jednoduchého náhodného výberu alebo dobrou

náhradnou metódou,,

60 Výsledky sa zovšeobecnia na celý posudzovaný súbor.

Tento postup má niekoľko závažných chýb, ktoré znehodnocujú

výsledky buď takmer úplne alebo aspoň do značnej mieryo Sú to

v súlade s /5/ tieto chybyí

a/ Vzorkový materiál z podvalov tvorí v skutočnosti viac-

stupňový výber, ktorý treba takto plánovať aj vyhodnocovať. Naj-

mä je neprípustné vyhodnocovať ho ako jednoduchý náhodný výber.

b/ Zvlášť starostlivo sa treba vyhýbať úsudkovému vyberaniu,

lebo na plánovanie a vyhodnotenie takých výberov niet dosiaľ vý-

počtových metod* Úsudkový výber môže zapríčiniť nesprávnosť vý-

sledku zisťovania.

c/ Treba pamätať, že to, čo sa nameralo,nie je presne to,

So platí pre skúmaný súbor. Pri zovšeobecňovaní výsledkov treba
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prato zvážiť a j mieru p r e s n o s t i , s akou sa výsledok výskumu môže

l í š i ť od jemu p r i s l ú c h a j ú c e h o , hľadaného parametra súboru..

Týmito chybami sa budeme v ďalšom podrobnejšie zaoberať.

4 . ÚLOHA PLÁNOVANIA POKUSOV PRI ZISŤOVANÍ KVALITY PODVALOV

4 « a / V i a c s t u p ň o v ý v ý b e r

Je t o jýber z viacstupňového súboru. Tento súbor pozostáva

zo zložených jednot iek, k t o r é sú stavebnicové uspor iadané. U r č i -

tý počet základných jednot iek t v o r í jednotku vyššieho s tupňa.

Základnou jednotkou je v našom prípade vzorka /vývrt č i skúšobné

t e l e s o / o Vyššou jednotkou je podval . Z podvalov je z ložená ďalš ia

vyšš ia jednotka - vozíko Z vozíkov pozostáva náplň impregnačného •

k o t l a , t . j o v l a k . Z väčšieho počtu týchto nápln í pozostáva pro-

dukcia impregnačného závodu. Z produkci í viacerých takýchto zá-

vodov pozostáva výroba podvalov š t é t u „

Každý zo stupňov súberu je osobitným zdrojom v a r i a b i l i t y o

Stupne, k t o r é nemajú t ú t o v l a s t n o s ť , sú iba f iktívnymi stupňami

a nemusíme ich uvažovať. Nebolo celkom zrejmé, za koľkostupňový

t r e b a súbor podvalov považovať. Za tým účelom sme u r o b i l i r o z -

s i a h l y viacfaktorový pokus v Bučine, n . p . Zvolen. Ako možné s t u p -

ne sme uvažovali impregnačný cyklus /vlak/, vozík, polohu vo vo-

zíku, podval, skúšobný vzorok. Z i s t i l o sa , že s t a č í , ak v jednom

závode považujeme súbor za t ro j s tupňový, pričom .jednotkou najvyš-

šieho stupňa je v lak, jednotkou druhého stupňa podval *a t r e t i e h o

y.zorok. Pritom sa predpokladá, že k v a l i t a t í v n e parametre každej

vyrobenej äarže /výrobnej dávky/ impregnačného ple„a sú k o n t r o l o -
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váné a od saba sa příliš nelíšia, najmä pokiaľ ide o preimpreg-

novateľnosť dreva /2/*

Keby bola impregnácia matematicko-štatisticky regulovaným

procesom, bolo by asi možné považovať všetky impregnačné cykly

za prakticky zhodné a tým odbúrať ešte jeden stupeň výberu. Vý-

hladove teda mož.̂ o očakávať, že súbor impregnovai-joh podvalov,

vyrábaných v jednom závode na tom istom zariadení a predpísanou

technológiou bude iba dvojstupňovým súborom. V žiadnom prípade

však nebude jednestupcovým súborom.

Nateraz je pre nás najaktuálnejší trojstupňový výbero Jeho

vyhodnotenie a plánovanie sa vykoná podľa nasledujúcich vzorcov

/7/« Tieto vzorce platia pre najbežnejší prípad v praxi - odhad

priemeru sdboru a pre stanovenie chyby tohto odhadu*
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kde n - počet impregnačných cyklov vo výbere /i=l,2,00.n/

m - počet podvalov z impregnačného cyklu /j=l,2 s...m/

k - počet vzoriek z podvalu /j=l,2,o..k/

y.• - množstvo látky vo vzorku

S - priemerné rozpätie hodnôt y. • vo výbere.

Pre jednoduchosť uvádzame z možných spôsobov plánovania

trojstupňového výberu iba plánovanie podľa presnosti /!/:

T
Druh

veličiny
Názov

veličiny
Ozna-
.'íenie Výraz

o !

I ľ.stupňa

t, •
+> •

o

-.-i o n
' • ' c " • •,0. o -g

n ř-í
•r"3 O
•V C
a 01
a a

ť. l~.
o.

počet jednotiek
IIo stupňa v
pri márnej jednot-

počet prvkov v
jednotke IIO

otupňo

m

srer-nosi
počet primárnych
jednotiek

x/

U C 2

\F,

zvolí ss pred

s , /m a

Z týchto vzorcov vidno, že presnosť odhadu priemeru súboru

zavi s i v najväčšej miere na počte .jedno siek na .ÍYV š S i rh o stanňa vo

výbere g Ak by rozptyl raeázi jednotkami tohto stupňa nebol značný,

potom o presnosti výsledku rozhodne počet jednotiek 2<, atupňao

V každom prípade vSak ne.raá takmer nijaký význam zvSčSovať nad ur-

f i tii medzu počet jednotiek 3o stupňa / t . j . počet vzorkov z podvalu/.

•x/
c-, , , c ? , c-, aií celkové néklaciy na získanie hodnoty charakterizujú-

cej vlakj podval; vzoroko
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Preto je p r í l i š rozsiahle alebo dokonca úplné vyv2orkovanie vy-

braných podvalov prevážne zbytočným mrhaním s í l a prostriedkoVo

Môže väak mať zdanlivý význam, keď sa výsledky nesprávne vyhodno-

t ia tak, ako by pochádzali 20 súboru rovnorodých jednotiek,, Vtedy

sa tot iž použijú podľa /ó/ vzorce:

n - 1
2 _ s 2

s -

kde n je celkový počet vzoriek vo výbere zo všetkých skú-

maných podvalcvo

Pri použití týchto vzorcov pravdaže "má význam" podrobnejšie

vzorkovanie podvalu, avšak nijako sa tu neprejaví počet podvalov

ani počet impregnačných cyklov a pod.

4-> b/ S p r á v n o s t v ý s l e d k u v ý s k u m u

Výsledkom výskumu /na rozdiel od jednotlivej nameranej hod-

noty, ktorá charakterizuje vzorku/ rcsumi.enie obyčajne odhac para-

metra súboru, ktorým najčastejšie býva aritmetický priemer. Ks—

správnym positupcra môžeme dospieť k viac alebo menej vychýlenej

hodtiote tohto odhadu. Vychýlenou hodnotou je tá, ktorá je zaťažená

systematickou chybou. Táto chyba býva vyvolaná príspevkami z via-

cerých zdrojov*

Pri posudzovaní podvalov môže azda najviac škodiť chybné

vzorkovanie. Ak upus tme od veľmi nepraktickej metody vyvzorkova-

nia podvalu ako celku, ostáva problémou, z ktorej čast i podvalu

vzorok vybrať. Rozloženie látky v podvale býva nerovnomerné.najmfi
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pri ätvorcyklickej impregnácii. Ak navzorkujeme tú časť podvalu,

ktorá má obsah odchýlený od priemerného, dostaneme vychýlený

/alebo inak povedané - nesprávny/ výsledok. Odchýlka nebude závi-

sieť od toho, koľko vzoriek vyberieme. Jej strednú veľkosť určuje

iba poloha, z ktorej sa vzorky odoberajú. Z toho vyplýva záver:

Odber vzoriek iba z určitej časti podvalu .je správny len

vtedy, keď je v tejto časti práve priemerný obsah látky„ Stanove-

nie takého miesta odberu však predpokladá predchádzajúci podrobný

výskum rozloženia látky v podvale. Bez informácií o rozložení zís-

kame nevychýlený výber vzoriek iba vtedy, keď ani. jednu časť pod-

valu pri vzorkovaní neuprednostňujeme, t.j. keď z neho vykonáme

jednoduchý náhodný výber vzorieko Dobrou náhradou tohto výberu je

dostatočne podrobný systematický výber.,

fialším zdrojom vychýlenia môže byť samotný proces vzorkova-

nia.. Možné sú dva druhy vzorkovania: deštruktívne a nedeštruktív-

ne o Prvé znehodnocuje podval a bol by preto veľmi nákladný, ak by

mal byť,výber rozsiahlejší. Tu sme nútení vystačiť s pomerne malým

množstvom podvalov, čo je sotva prijateľné zo stránky presnosti

výsledkov.

Výskumníci sa usilujú kompenzovať malý počet vzorkových pod-

valov väčším počtom vzoriek z podvalu, ale ako sme prv ukázali,

tento postup môže byť len veľmi málo účinný,, Preto deštruktívne

vzorkovanie /či už rezaním alebo roztrieskovaním/ by mohlo prísť

do úvahy iba pri orientačných výskumoch. Toto vzorkovanie vedie
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tot iž k veľmi veľké,j náhodnej chybe výsledku. Jeho prednosťou je

věak nevychýlenosť, pravda, za predpoklady že vzorkovanie je prav

depodobnostné.

T)alším predpokladom správneho odberu je , že sa vzorkovaní::, ob-

sah látky vc vzorku nezmení. Tieto'predpoklady sa však ľehko dajú

splniť a obyčajne bývajú aj postačujúce splnené.

Nedeštruktívne vzorkovanie neznehodnocuje podval. Preto umožňu-

je lacno navzorkovať veľký počet podvalov a dosiahnuť t;'ct poôetctrió

obmedzenie náhodnej chyby výsledku. Zato je tu r.obcziojip s v ľ t ^ r ť c-

kej chyby. Nedeštruktívne sa dá najlepšie vzorkovať vr ton í r.. Zaužíva-

né js vŕtanie prírastkovým vrtákom. Tento vrták vSok ôrovo :;č.-r/.i li-

suje a takrr.or s istotou zapríčiňuje systematickú sr.-jr.u obr.-hu líliky

vo vzorku. Prírastkový vrták sa t od a hodí iba <.'- ctsnovonis :-_!/:y

proniku látky či na hodnotenie stupňa prein pre^novctsIV.octi p-.-J V".la<>

Pri naáich pokusoch sco použili iný r-posob - vrtc/iia ď:'.: t r i e -

kou vŕtačkou bežným v:'L.ÚV:orr> na kov. Vx.orko:?. boli c tr::51i::;ro 0 vycl.v—

Itííiotíti tejto metody sr.i:; sa presvm33:li porovr.ávacír.i rj':̂ "k.-..;,i r.a •>

podvaloch, v každom, po 8 náhodne rozi::iostno::ých vyvrtooh. Okoľ.io vý-

vrtu sxe orezali cmtorovou pílou a vynekali. Tak sa ZÍG'.CĽIO no ',0

rozdielov. Pre vodu vyf:la stredná hodnota ~: = 4SO ^ a tľ.cvjľ; jnou

odchýlkou s= = 1,4 %. Pre olej bolo x = 0,4 a 35 = 1,3 '-'. CJ-

chýlka r.etočy vzhľaJoc rsa vodu je te3a i;:;;lá; v-1'.ľr..L";n: ;:?. oloj ;',-;

zanedbateľná /hodnota Študentovej náhodnej prcn;cn;:"j je v prv;:-;

prípade 2,9, v druhom 0,3 pri kr i t icke j hodnote t r, -̂  = 2;7/o

í;alším predpokladom správnosti výsledku je navycľ.ýlor.ú -. Ľ; :'-—

vanie obsahu letky analytickou cestou. Toluéa ako cxtr.-kčné r-:.:i«

a postup podľa Standardu / ! / možno pokhdať za na j jodncdĽCh;:£, c :• .-]-
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tom dostatočne přesný po3tup s lúž iac i ku kvantitatívnemu ďôknzu

dechtového oleja v dreve /l,3/«

4. c/ P r e s n o s ť v ý s l e d k u

Presnosť výsledku je mierou jeho náhodnej chyby. Je znánis,

že pri opakovaní určitého vý3kumu nedospejeme opäť k rovnakému

výsledku. Preto nie je primerané udávať výsledok výskumu jediným

číslom, lebo toto je aspoň zčásti dielom náhody,, Budí %o faloSný

dojem úplnej alebo skoro úplnej presnosti. Výsledok .sa vzá vAn-j

v?Ay ako interval, v ktorom so zisťovaný parameter súboru nachá-

dza so zvolenou spoľahlivosťouo Inak udané výsledky treba považo-

vať prinajffienšom za nevyhodnotenéc

Aada ani netreba zdôrazňoval, že vyhodnotenie musí byť správ-

ne, t „j. musí zodpovedať postupu, ktorý sa vo výslť-me sVutočno

vykonal o Ak sa spôsob vyhodnotenia hľadá dodatočne, obyčajne ss

atáva, že sa ťažko nachádza alebo vôbec niet vhodného. Preto js

jedine správne postupovať opačne - podľa potrebného ~ skorej svo-

leného - spôsobu vyhodnotenia určiť postup, ktorým sa výskum vy-

koná. Práve tak je nevyhnutné určiť aj rozsah pokusu /t.j. počet

pozorovaní/ tak, aby sa splnili požiadavky na presnosť či iné

vlastnosti výsledku. Inými slovami: pokus nemá byť ľubovoľný,

ale plánovanýo

5. MOŽNOSTI ZOVŠEOBECNENIA VÍSLEDKOV

Azda v žiadnej etaoe výskumu sa nenarobí toľko chýb ako pri

určovaní oboru platnosti výsledku. Takmer automaticky sa zvykne
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usudzovať, že výsledok výskumu je totožný s hľadaným parametrom

súboru. Bližšie sa málokedy hodnotia systematické a náhodné chyby

výsledku. Potom ani neprekvapuje, že iní autori alebo dokonca i

ten istý autor pri opakovanom pokuse zistí v porovnateľných pod-

mienkach rozporný výsledok. Zvlášť je nebezpečné také situácia

vtedy, keď sa výsledky výskumu majú v praxi využiť. Tu môžu nastať

aj ťažké hospodárske škody alebo zdržanie ako priamy následok me-

todických chýb pri výskume.

Preto sa treba držať hlavnej zásady zovšeobecnenia výsledkov:

obor jeh platnosti zásadne neemie presahovať skutočný okruh pokus-

ného materiálu a podmienok pokusu. Každé širšie zovšeobecňovanie

je iba extrapoláciou, ktorá je tým pochybnejšia, čím je š5.ršia»

potrebná šírka zovšeobecnenia má preto byť známa ešte pred

pokusom a slúžiť ako dôležitý východiskový údaj pri plánovaní po-

kusov o

60 SÚHRN

Impregnované podvaly tvoria mimoriadne variabilný súbor. Kva-

lita podvalov sa posudzuje zčásti 100 %-ns /sem patria geometrické

vlastnosti a chybovosť/; zčásti výberové /množstvo a rozloženie

látky v podvale/. Výberová kontrola je tu metodicky veľmi náročná,

preto sa tu spravidla robia hrubé chyby.

Správny postup možno zhrnúť takto:

- Stanovia sa požiadavky na presnosť či iné vlastnosti a na zovšeo-

becniteľnosť výsledku skúmania;
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- rozsahy vyberu sa vypočítajú tak, aby splnili požiadavky na výs-

ledok;

- vzorkový materiál sa získa a vyhodnotí metódou viacstupňového

náhodného výberu;

- znaky kvality sa zmerajú nevychýlenými metódami;

- výsledky sa zovšeobecnia iba na súbor, z ktorého sa vzorkj' naozaj

vyberali*
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I n g . F . K o m o r a
ä t á t n y drevársky výskumný ú s t a v , B r a t i s l a v a

SÚČASNÁ ÚROVEŇ IMPREGNÁCIE PODVALOV V ČESKOSLOVENSKO

Ú y o d

Kvalitu impregnácie drevených podvalov ovplyvňujú

nasledovné činitele:
< • *

- kvalita drevených podvalov pred impregnáciou,

- kvalita dechtového oleja, včítane kvality manipulácia

s nín,

- technologické postupy predpísané pro impregnáciu podva-

lov,

- úroveň technologických zarisdoní.

V cUláora sa pokúsim charakterizovat súčasnú úroveň

výroby drevených impregnovaných podvalov z pohlada uvedo-

ných činiteíov. Vzhíadoa na rozhodujúci podiel bukového

dreva na výrobe impregnovaných podvalov, budem sa v áal-

šoa prevažne zaoberaí impregnáciou bukových podvalov.

Zároveň ku každej časti stručne uvediem probléíay,

ktoré je potrebné v daišons
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Rozbor súčasného stavu

Priepustnosťou dreva pre impregnačné látky typu dech-

tový f lej rozumieme schopnosC tohoto materiálu propúálač

kvapalinu, ktorej pohyb cez drevo je vyvolaný gradientem

vonkajšieho tlaku. Priepustnosi dreva vyjadrená kvantita-

tívne napríklad koeficientom priepustnosti podía Darčyho

zákona poskytuje obecnú inforsaáciu o stave vodivých ele-

mentov v drsTe. Sposobilosi vodivých elementov prepúštaí

kvapaliny sa raož» zhoršií a to najmä v bukovom dreve.

Príčinou tohoto javu sú fyziologické procesy prebiehajú-

ce jednak v živom dreve, tj. tvorba nepravého jadra, ako

aj v zotatom odumierajúcom dreva. V obidvech prípadoch

sa rozhodujúce vodivé elementy bukového dreva - cievy,

upchávajú predovšetkým tylami, čím klesá ich vodivé schop-

nosí. Pri silnom zatylovaní ciev sa stáva drevo dokonca

úplne nepriepustným, ak© napr, niektoré typy bukových

jadier U K

Pódia Darcyha a Poisseuillovho zákona (6) je koefir

cient priepustnosti listnatých drevín ovplyvnený počtom

vodivých elementov na jednotku plochy a stredným polomerom

vodivých elementov (k = -A r ; kde R je počet vodivých

elementov na jednotku plochy a r je str8dný polomer vo-

divých elementov), S podielom a počtom vodivých elementev

súvisí aj objemová htnotnosí dreva. Čiže platí i tvrdenie,

že koeficient priepustnosti je závislý na objemovej hmot-

ností dreva* Táto závislost bola potvrdená viacerými prá-

cami l?„ 5 ) .

Počet a polomer vodivých «leiaentov bukového podvalu

ož'me pokladai z hiadiska impregnačných závodov za daný.
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konštantný. Úlohou výrcucu je teda vyrobit bukový podval

z takoj suroviny, kde priepustnosí bukového dreva j© ovplyv-

nená práve len týmito faktoriai. Bukové drevo, ktorého koefi-

cient priepustnosti vykazuje štatisticky významne nižšie

hodnoty (napr. vplyvy fyziologických procesov), je treba

pri výrobe podvalov vylúčil, poEažne znížil na únosnú hra-

nicu.

Koeficient priepustnosti beiovej časti bukových podva-

lov, vyrobených zo zimnej tažby buka, a určených pro in-

pregnáciu vo vzduchosuchom stav®, vykazuj© pomerne vyrovna-

né hodnoty. Charakteristiky variability koeficientu prie-

pustnosti pre destilovanú vodu, ale i pre dechtový olej,

ukazujú na pomerne vyrovnané hodnoty koeficientu asáálnoj

priepustnosti bukových podvalov. Tieto vyrovnané hodnoty

sa namerali u vyše 900 podvalov vo výrobných podnien&ach

nielen pri vzduchosuchých podvalov tesne pred impregnáciou,

aíe i v ceIocs procese ich prirodzeného sušenia (7). Koďže

u týchto podvalov nebolo zistené prakticky žiadne zatylo-

vanie, nožno predpokladal, že namerané rozpätie koeficien-
—8 —8 2

tu priepustnosti od 7,72.10 po 20,50.10 en jo dané
práve anatomickou štruktúrou dreva.

Koeficient priepustnosti beiovej časti bukových podva-

lov určených pre impregnáciu v surovom, mokross stave sa po-

hyboval pri celoročnom sledovaní vo výrobnora závode od

3,78.10 po 23,10.10 cni . Pokles koeficientu priepust-

nosti hlavne v letných mesiacoch júl - august štatisticky

význasane súvisí so zisteným vyšším stupňom zatylovsnia pod-

valov v tomto období.

Axiálna priepustnosí jadrovej časti bukových podvalov,

vyjadrená koeficientom priepustnosti, je rádové nižšia než

u beiovej časti.
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Prietok kvapaliny podlá Poisseuilovho zákona Je za
rasovú jednotku pri ostatných konštantných hodnotách ne-
priamo útserný dĺžke vodivých elementov dreva. Je preto
zrejmé, že skrátenie dĺžky ciev v bukovom podvale usneme
zlepší celkovú kvalitu jeho preimpregnovánia. Z tohoto
hiadiska je preto veimi výhodné vykonat mechanickú prí-
pravu podvalu na impregnáciu. Za takúto mechanickú pred-
prípravu je možné pokládat S bodové horné vŕtanie podvalu,
nutné na upevnenie podkladníc, ako aj 8 bodové spodné pred-
vŕtanie podvalu (2). Toto predvŕtanie podvalu má priaznivý
vplyv i na zníženie obsahu vody u podvalov impregnovaných
v surovom stave.

Záverom k tejto časti možno konštatoval:

a) V celom rozsahu výroby podvalov sa žiada zaviest vrch-
né a spodné predvŕtanie podvalov;

b) Výrobu podvalov v letných mesiacov je potrebné organi-

zovat tak, aby sa vlúčila nožnosí ich zatylovania.

c) Žiada sa přehodnotit únosnú mieru prípustnosti jadro-
vého podielu v bukových podvaloch.

s_níin

V Československu sa vyrábajú a pre účely ochrany pod-
valov sa používajú 2 typy dechtového oleja (viď tabulka 1).
Ťažší typ dechtového oleja, impregnačný olej špeciál, sa
používa na impregnáciu bukových podvalov' v surovosa stave.
Kreozotový olej sa používa na impregnáciu podvalov vo
vzduchoi?uchom stave.

Kvalita obidvoch typov dechtových olejov je sústavne
sledovaná Štátnou skúšobňou č. 216, nskolko obidva tieto
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výrobky spadajú pod povinné hodnotenie kvality v zmysle

zákona č. 30 z roku 1968.

Na základe 6 ročných skúseností s povinným hodnote-

ním kvality dechtových olejov možno konstatovat, že kva-

lita výroby obidvoch typov dechtového oleja zočpovedá prí-

slušným ČSN, ako aj požiadavkám ŠS 216 na kvalitatívne pa-

rametre týchto impregnačných látok (3).

Dobrá kvalita vyrobených dechtových olejov sa ovšetn

ešte pred ich použitím na impregnáciu dreva znižuje vply-

vom nesprávnej manipulácie s dechtovými olejmi predovšet-

kým v impregnačných závodoch (4).

K najväčšiemu zníženiu kvality dechtových olejov do-

chádza v dôsledku -nesprávneho prečerpávania dechtov z pre-

pravných cisterien do centrálneho zásobníka v impregnač-

ných závodoch. Pri preprave olejov od výrobcu do Arapreguač-

ných závodov dochádza k ich ochladeniu a tým k vypadávaniu

niektorých koraponent dechtového oleja vo forme kryštálov.

Tieto pevné, kryštalické podiely je nutné pred ich přečer-

páním dodaním tepla - ohrevom na cce 60 - 80° C rozpustil

a potom olej kvantitatívne z cisterny precerpaE.

V impregnačných závodoch sa dechtové oleje po ich pře-

čerpaní z prepravných cisterien skladajú vo veíkých centrál-

nych zásobníkoch oleja. V prípade, keá sa skladovanie o'<s-

ja vykonáva za studena, dochádza opät k ďalšiemu výpadu

niektorých komponent dechtového oleja vo forme pevných

kryštálov. Tieto pc-né kryštály zostávajú na dne centrál-

nych zásobníkov a do cleja, s ktorýa sa vykonáva impregnácia

dreva, sa prakticky nedostávajú.

Vplyv nesprávnej manipulácie s dechtovými olejmi na

ich chemické zloženie nám ukazuje tab. 2.
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Ako je z tab. 2 zrejmé, nesprávna raanipulácia s doeta-
tovými olejrai sa odzr!eadíuje v cca S % úbytku ich najvyš-
šie vrúcich podielov, čo sa zrejmá prejaví i na poklese
dlhodobého ochranného účinku impregnačnéj látky. Chenické
zmeny v zložení dechtov prinášajú so sebou i rad ekononic-
kých, hygienických a vodohospodárskych problésov. Proble-
matika manipulácie s dechtovým olejcai sa v našich závo-
doch rieši.

Záverom k tojfco časti možno konštatoval:

a) ŠS 216 nenahrádza vstupnú kontrolu kvality dechtového
oleja, ktorú je potrebné v záajrae udržania dobrej kva-
lity dechtových olojov stále vykosiávai.

b) Prečerpávanie dechtových olejov z prepravných cisterien
je nutno vykonávat po ich prechádzajúcom ohriatí pri
teplotách 60 - 80° C.

c) Skladovanie dechtových olejov v centrálnych zásobníkov
je nutné vykonávat nepretržite za tepla pri cca 55 -
60° C.

3. Technolog, postupy predpísané pre impregnáciu podvalov

Impregnácia bukových podvalov vo vzduchosuchoa stave
sa vykonáva pod la osvedčeného B3ppingovho postupu.

Hlavné výhody tohoto výsledkami praxe dostatočne ove-
reného postupu sú:

- hoK-.ogéiine preiwpregnovanie bukového podvalu, ktoré je
ideálne, v případe raechanickej predprípravy podvalov na
impregnáciu (horné a spodné predvŕtanie podvalov);
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- impregnované podvaly plne vyhovujú nárokom ČSD z hladis-

ka ich ohmického odporu; požadované hodnoty sa dosahujú

ihned po skončení impregnačného cyklu;

- impregnačný postup je relatívne Kálo náročný.

Hlavnou nevýhodou tohoto postupu je, že neusožňuje

celoročnú výrobu bukových podvalov.

Impregnácia bukových podvalov v surovora stave sa

v ^riemyselnom merítku zaviedla v ČSSR v roku 1SSO. Impreg-

nácia podvalov o vysokej vlhkosti umožnila plynulú, celo-

ročnú výrobu podvalov bez medziskladu za účelon vysušenia,

čo bolo i hlavným dovodosi pre zavedenie tejto technológie.

Hlavnou nevýhodou tohoto postupu je, že podvaly impregno-

vané vo vlhkom stave nespĺňajú súčasné náreky ČSD na ich

elektrickú vodivos{.

Záverom k tejto časti možno konštatoval:

a) Irapregnáctá podvalov v surovom stave je z íovodov celo-

ročnej plynulej výroby výhodná pre ČSD, ako i pro závo-

dy, v ktorých sa korabinátnyra spôsobom spracúva bukové

drevo. Vzhiadora na nevyhovujúci ohmický odpor naispreg-

novaných podvalov je potrebné po výskumnej stránke sa

s touto technológiou zaoberat. Okresa nutnosti zlepšenia

ohmického odporu naimpregnovaných podvalov je nutné zs-

oberaí sa i s odstránením negatívneho vplyvu tejto im-

pregnácie na zloženie dechtového oleja. Netaalú pozor-

nost je potrebné věnovat i vodohospodárskym problániost,

ktoré súvisia s impregnáciou podvalov v surovca stave.

b) V prípade, že by sa pristúpilo k rozáírenžu výroby pod-

valov impregnovaných vo vzduchosuchom stave, bolo by

žiadúce zvážit Božnosti použitia tzv. zlepšeného Räppin-

govho postupu v podmienkach impregnačných závodov v ČSSR.
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Impregnácia podvalov či už v surovom, alebo vo vzdu-

choswchoni stave prebieha, dá sa povedat, v klasických im-

pregnačných zariadeniach. Základnými a pre úspešnú impreg-

náciu podvalov nevyhnutnými predpokladmi sú dostatočné,

normovým predpisom zodpovedajúce, hodnoty tlaku oleja,

tlaku vzduchu, hodnoty vákua a teploty impregnačnej látky.

V prípade, že impregnačné technologické zariadenie neumož-

ňuje d©siahnut (potazne udržat) požadované hodnoty u nie-

ktorého z týchto základných technologických parametre?,

je výsledok impregnácie neúspešný. Mimoriadne citlivé na

dodržiavanie predpísaných technologických parametrov, a te

najma v hodnotách vákua, je impregnácia podvalov v surovca

stave.

Prestup tepla dechtovýra olejom, resp. vrstvami podva-

lu, ktoré už sú pre impregnované, je veíraá zlý. Preto je z

hladiska kvalitnej iapregnácie podvalov výhodné, ak je

impregnačné zariadenie vybavené SJOznostou sústavnej cirku-

lácie impregnačnej látky či už v okruhu kotol - čerpadlo -

kotol, alebo v okruhu kotol - čerpadlo - predhrievač -

kotol. KecS chceme v krátkych časových intervaloch dosiab-

nui požadované hodnoty teploty, čo je zvlášt zaajiaavé v

zíraných ussiacoch, je výhodné, ked v týchto cirkulačných

okruhoch je zabudovaný i dodatkový ohrievač. Cirkuláciou

oleja v kotli dócielisae lepší postup tepla do podvalu;

zapojením velkého cirkulačného okruhu cez predhrievač,

využijeme tepelnú kapacitu celého objemu impregnačnej lát-

ky vyhriatej v predhrievači na požadovanú hodnotu.

Záverom k tejto časti možno konštatoval:

a) Technologické zariadenia, v ktorých sa vykonáva impreg-

nácia dreva, je potrebné neustále obnovoval a vylepěo-
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vai o rázne prídavné zariadenia, ktoré by pomáhali
zlepšoval kvalitu impregnácie podvalov.

b) Kvalitu impregnácie by významne zlepšili automatizačné
a regulačné prvky, zabudované do technologických zaria-
dení.

Z á v e r

Impregnácia podvalov raá v Československu dlhodobú
tradíciu. Napriek tomu nemôžeme byi spokojní so súčasnou
úrovňou icpregnácie podvalov u nás.

Zlepšii súčasný stav je možné len dlhodobým spoloč-
ným úsilím impregnačných závodov, výskumných pracovísk
a nemalou mierou i úsilím hlavného odberateia impregno-
vaných podvalov - ČSD.
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Tab. 1

TECHNICKÉ POŽIADAVKY HA KVALITO DECHTOVÝCH OLEJOV

Ukazovatei akosti

Destilačná skúška

do 200° C predestiluje

do 235° C predestiluje

do 300° C predestiluje

do 355° C predestiluje

zbytok nad 355° C

celkový deštila v

Objemová hmotnost pri 20*

U O ' 3 . kg/m3)

Obsah vody v

Obsah kyslých súčastí v

Usadeniny-pri 35° C v

Látky nerozpustné

v toluéne

Relatívna doba výtoku

pri 80° C . v

%
% max.

% max.

%

% nin.

1 C

% max.

% obj.
min.

% max.

max.

E max.

Hodnoty

impregnačný
olej Sp.

0
15
50
-

25 - 35

-

1,05 - 1,20

1,0

3,0

0.3

0.2

1.5

1

pre
kreozotový

olej

0
20
65

65 - 85

-
92

,05 - 1.15

1.0

3.0

0.1

0.2

1.3



Tab. 2
VPLYV NESPRÁVNEHO MANIPULOVANIA S DECHTOVÝMI OLEJMI A 1*11 CHEMICKÉ ZLOŽENIE

Komponent

8 . Pluorén
9. Fenantrén

10. Antracén
1 1 . Alkyl-fenaatrén

Alkyl-antracény
12. Fluorantén
13. Pyrén
14. Benzfluorény a
15. Chryzén

Zastúpenie
v or ig.
dechtovom
oleji

*

10,28
8,44
2,39

2,32

10,58
11,92

L. 9,07
3,18

Absolútna percentuálna strata

pri pře-
čerpaní

x/
%

0,82
0,99
1.02

0,11

0,50
0,50
0.28
0,14

pri sklado-
vaní

xx/
%

0,04
0,25
0,02

0,13

0,30
0,24
0,15
0,12

spolu ,

%

0,86
1,24
1,04

0,24

0,80
0,74
0,43
0,26

Relatívna
percentuál-
na strata

*

8,37
14,69
43,51

10,34

7,56
6.21
4,74
8,18

* / Chemické zloženie bolo vykonané na pevných kryštalických látkac/i,nachádzajúcich
sa v prepravných cisternách po přečerpaní oleja.'Množstvo zbytkových látok
činilo 5 %.

xx/Chemické zloženie bolo vykonané na pevných kryštalických látkach, nachádzajúcich
sa na dne centrálnych zásobníkov. Množstvo zbjtkových látok činilo cca 1,5 %
na celkový objem skladovaného oleja.

to
05
CD
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Dr. H.-J. R a f a 1 s k i
Institut fflr Forstwissenscbaften, Eberswalde

OCHRANA DŘEVA D SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ, ZEJKÉNA U MONTOVANÝCH

DOMKS

Výroba v naäí zemi se plánovitě orientuje více než
kdy jindy na materiální uspokojeni obyvatelstva nabídkou,
odpovídající jeho potřebám. Tím získala výroba spotřeb-
ního zboží velký význam. Do tohoto vývoje zapadá i výro-
ba spotřebního zboží ze dřeva. Tin rozumíme takové výrob"
ky, které spotřebitel může odebírat hotové nebo jako pre-
fabrikovaný dílec k montáži. Patří sem i dílce a soubory
pro chaty, besídky, sklepní přihrady, plotová pole a
plotové latě, soubory pro potřebu majitelů domků a za-
hrádkářů a hlavně prvky pro výrobu montovaných domků.
Všechny tyto výrobky mají společný materiál. Zpravidla
jde o různorodou směs borového a smrkového řeziva, ale
ve značném množství tako o tzv. tenké dříví, které napa-
dá při probírkách mladýsh porostů. Hlavně se vyskytují
tlouětky 20 - 40 mm a jen zřídka 100 mm a více. Proto se
mohou vyskytovat výrobky z čistého bělového nebo Čistého
jádrového dřeva nebo s jejich různým podílem.

Spotřební výrobky ze dřeva bývají téměř výlučně po-
užívány v takových oblastech spotřeby, kde jsou vystavo-
vány vlivu vlhkosti. Za těchto podmínek, zejména jsou-li
tenké a z mladého bělového dřeva a málo kdy technicky vy-
sušené, jsou značně ohroženy organismy. Proto jejich
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použitelnost bez náležité konzervace je velni omezená.
Tonuto nebezpečí musíme účinně Čelit v zájmu kupujícího,
v zájmu efektivního využíváni dřeva, v zájmu dlouhodobé
užitnosti výrobku i v zájmu optimální hospodárnosti.

Výrobkům tedy musíme dodat trvalou odolnost proti
biologické korozi, která by zajistila každému prvku i nej-
tenšímu a nejvíce ohroženému, trvanlivost úmernou k jeho
funkci. Tato spolehlivost se musí minimálně vyrovnat do-
savadním výrobkům, musí odpovídat účelu použití a musí
být na úrovni srovnatelných výrobku národního a mezinárod-
ního trhu. Klíčem k tomu je ochrana dřeva. Přitom je tře-
ba zabezpečit základní odolnost materiálu chemickou ochra-
nou a pak zajistit vlastnosti výrobku opatřeními v oblasti
stavebnětechnické ochrany dřeva. Obé složky ochrany musx
být ve vzájemném promyšleném souladu. Tento požadavek však
nelze přenechat na starost spotřebiteli, ale musí být pod-
nětem k přiměřeným opatřením výrobce.

K tomu máme v NDR nejlepší předpoklady a zákonné
úpravy ve formě nařízení a technických norem. Základní na-
řízení o ochraně dřeva a dřevařských polotovarů ze dne
7. 1. 1965 ÍGB1. II, Nr. 19 z 12, 2. 1965) stanoví: "Kdo
řemeslně nebo průmyslově vyrábí, opracovává nebo zpraco-
vává dřevo, musí provést opatření ke zvyžení trvanlivosti
a pro ochranu dřeva a dřevařských polotovarů, pokud tyto
jsou vystaveny ohroženi biologickými škůdci nebo ohněm
a tomuto ohroženi nelzo čelit technickými opatřeními".
K tomu se dále požaduje, aby k prvotní ochraně dieva a
dřevařských polotovarů zpracovaných na dílce určené k za-
stavění,doálo před zabudováním. Formulace "verbaufertig
bearbeitet" (zpracováno na dílce určené k zastavění) nepři-
pouští žádné libovolné interpretace, avšak znamená, že
před provedením ochranných opatření musí být dokončeny
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všechny operace porušující celistvost výrobľ-ca jako řezá-

ní, frézování a hoblování. Dopimsjící údaj "před zabudo-

vania" zakazuje provádřt chenickou ochranu po aoatáži snon-

tovanýcli domkfi, chat atd. na BÍs'.fi, kdo byly postaveny,

avšak zaručuje nosnost provádět impregnaci hotových dílců.

Tak vznikl již v roco 1965 předpis, ktorý je pro na-

ši problefiiíitiku téniúř aktuální a ktarý je práv poloäav'xua

na ochranu práce, zdraví a životního prostředí. Stanoví,

že chemická ochrana dřeva je nesporně výrobnětechnáckou

úlohou výrobce. Zákonodárce také '"{činní; přcdoýcl obcházeni

tohoto ustanovení nebo výmluvám na technické problémy.

Dvoma zvláštními ustanoveními k zákonu o smluvních vr.ta-

zích n to G. a 8. provádžcíra nařízením, která vyS3a v

GUI. II.,5. 45 z 28, 7, 1072, byla zákonné zarnícna práva

obyvatelstva. Těmito nařízeními so upravuji smluvní vr.iahy

od výrobce přea přij>a<!ný meíiclánek přijíwajícá objcůr.&vliy

až ke kupwjícíJSM. Praví se zdo: "P/ijímající objednávku

nebo dodavatel jo časově neomezeně povinen zajistit doda-

tečné zlepšení, náhradní plnení tiftbo zmírsiíní Škody, huás-

li mu prokázáno, že nodoataíok byl zaviriín hrubýra poruSo-

nira povinností zabezpečit kvalitní výrobu, zejwósia hrubýa

porušenia elementárních zásad konstrukce, projskeo nebo vý-

roby a montáže, jakož i uznávaných pravidel stavební tech-

niky". Tím je dána přímá souvislost s nařízením o ochraíiě

dřv/va, protože neprovedení ochrany dřeva tata, kde je nutná,

je porušením uznávaných zásad.

Je proto třeba ukázat přís lwšnýra-průmyslovým ©tívětvísn

prostředky a způsob, které by umožnily vyhovět uvedenýa

nárokům pro přiměřenou záruční dobu a které by - na druhé

straně - bylo možno včlenit racionelně a účelné do výrobní-

ho toku přiměřeně k odvětvové technice, K toesu jsou kro?a§

odborných a zapracovaných sil zapotřebí vhodné ochranné

látky, metody ochrany dřeva a metody kvalitativního důkazu.
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Ačkoliv NDR disponuje 2500 vyškoleními odborníky pro

prvotní i druhotnou ochranu a neustále organizuje téměř

ve všech oblastech z iniciativy Karamer der Technik a In-

stitutu pro lesnickou vodu v Ebcrswalde kvalifikační kur-

zy, stále ještě tento kádrový potenciál nestačí k tocru,

aby všude zajistil požadavky na ochranu dřeva od projektu

až k hotovému výrobku. To platí zejiaéna o odvětvích, kdo

se s výrobou spotřebního zboží začalo teprve nedávno. Pro-

to se ve zvýšené míře vyškolují v kurzech ochrany dřeva

projektanti, inženýři a odborní pracovn.'^i, kteří taaji co

dělat s výrobou spotřebních statku. Zčásti se přitom při-

hlíží i ke specielní problematice úsoku, na kterém půso-

bí.

Máme značný výběr látek na ochranu dřeva připuštěných

Úřadem pro norcnali^sci. Měření a zkoušení výrobků (ASf.iW)

- viz každoroční sezr.fsro v časopise Holziadustrio č. 9.

Člení se podle ochranného účinku, oblasti použití, roz-

pouštědel aj. Je však zapotřebí hlubší odborné znalosti,

aby bylo možno účelně přizpůsobit určitou výrobu používá-

ní zvoleného či zvolených přípravků na ochranu dřeva a pří-

slušnému způsobu použití ochranných látek. Pro tuto volbu

by z našeho hlediska mčly být rozhodující tyto faktory:

- zaměřit výrobní sortiment na používání jednoho, nejvýše

dvou prostředků na ochranu dřeva;

- volba prostředku závisí na druhu spotřebního statku.

Zejména ve výrobě domků a chat, kde je nutná komplexní

ochrana proti drevokazným houb&s a hmyzu a kde se vyža-

duje ochrana "vnější" i v "obytných a pracovních raíst-

nostech" s dlouhodobým ochranným účinkem, tody s vyso-

kou fixační schopností a, je-li třeba, se zaručenou

snášenlivostí ve styku s jinými látkarai jak" s lepidly

a kovy. Dále s malou toxicitou a nízkýa vlivo»a na



na hořlavost, s dobrým průnikem do dřeva a účinností

pri průměrné hodnotě vlhkosti materiálu.

Jak zřejmo, není možno dbát všeobecné platný návod

na použití látek na ochmmi dřeva, zvláfitě ne bez znnlosti

výrobní a impregnační technologie. Všeobecně lze v§ak

zjistit trend k HÍ»HJ»AOVA«Í ll-nolí a k ošetření technicky

vyHii;v>e»Aho <tf<iva s vynokými nnroky na barevný ton ochran-

nými hitkamí v organických rozpouštědlech. Cena lAtky na

ofliľ.Kiu dřeva raěla by mi t pro náročné aplikace jen podřad-

ný vý/ii.-im, protože z hlediska požadavku na dlouhodobý úči-

nrk napr. 80 tile tou životnost dílce montovaného domku, je

vliv této ceny z hlediska podílu na celém objektu malý

a ekonomicky zdůvodněný. Toto tvrzení je ostatnfi dostateč-

ná podopřono tím, že v případě poškození konstrukčního

prvku hotového domku hmyzem není jeho výměna možná bez po-

rušeni celé prostorové jednotky.

K metodám ochrany konzumních statků tvořících integro-

vanou řást technologického procesu, lze uvóst jen nakolik

malo efektivních způsobů, pokud integraci noclirípomc jatco

předem prováděnou ochranu napr. tlakovou impregnací. Jinak

se hlavní považuje za přijatelnou impregnace prefabrikova-

ných dílců v nástřikovém tunelu nebe máčením v lázni. V NDR

se zejména úspěšně rozšířila tato druhá možnost.

Pro značné rozšíření tohoto postupu byla přepracována

i příslušná norma TGL 6490/04 "Ochrana ořeva tnAčeníai" 1973

takže odpovídá nejnovějším nárokům. Tento předpis vyžaduje

mimo jiné zařízení neohrožující životní prostředí, zásad-

ní provádění manipulace s dřevem pomocí technických zaříze-

ní a máčení dřeva až do dosažení normalizované povinné'

hodnoty příjmu podle TGL 22856. Toto poslední ustanovení

má s ohledem na omezený výkon zařízení pro ochranu spotřeb-
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niho zboží zvláštní význam.

Uvědomíme-li si j iž úvodem zsaíněnou nehoiaogenitu ma-
teriálu a míru ohrožení spotřebního zboží vystaveného vel-
mi silně nepříznivým vlivům, pak rausí být ochrana dřeva
prováděna s největší svédomitosti. Převážně jsou hodnoty
povinného příjmu ochranné látky v závislosti ua rozměrech
a na druhu ochranné látky dosažitelné jen po velei dlouhé
máčoci. době. To mnohdy vyžaduje zvláštní provozní rsžira
nap?, třísražnné využití těchto zkřížení. Podle našich po-
znatků nesnji&jí se tolerovat nižší než povinné dávky zvláš-
tě jdo-li o ochranu nosných konstrukcí* í cis Robo
prvků jalio jsow součásti ránů a polštáře pro
dorcky. Zde je třeba požadovat, aby dřevo n§lo odpovídají-
cí vlhkost a aby technologie máčení poskytla saKicólnl
dávku ochranné látky, pokud se přísao nevyžaduje tlaková
impregnace. To znazsná, že se raá provádět diferencovaná
ochrana dřeva podle stupně ohrožení a podle funkce výrob-
ku nebo jeho část i . Zdo se v dalším vývoji zabýváme tím,
že chcoKa vyvinout pro praxi použitelné tabulky pro vybra-
né ochranné laiky, lids by byly udány potřebaté aácocí ůobj
pro dosažení různé kvality ochrany. Tyto bodaoty se naji
s tát závaznýcii ve forsS noriEalizovaných sBiSrných čeaů pro
technologii

Ve všeeh našich závodech je trvalýia probléme ES dodr-
ženi nutné skladovací doby ošetřenýcíi výrobků, která je
nezbytná z hlediska filiace a ochrany zdraví při práai»
zvláště iísá-li následovat montáž dílců. V zájem zachování
pracně získaného ochranného účinku CIUSÍCÍS tuto skladová-'
cí dobu s durazeta prosazovat, i když zatía provozsíí pod-
mínky vytvořeny nejsou a tento požadavek zdánlivě odpo-
ruje plynulécu toku výroby.
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Aby se dalo dokázat, že byly dodrženy a respektovány

všechny předpisy týkající se ochrany dřeva, jsou nutné

specifické kontroly. V NDR tnáme pro tento účel vypracován

systém kvalitativní kontroly. Kmenová ncrraa TGL 22861

"kvalitativní kontrola v závodech s tlakovou iapregnaeí

a s impregnací máčením", ktorá je pro všechny závady zá-

vazná (a to i pro ty, které z hlediska avé náplné prová-

dějí ochranu dřeva jen okrajové jako napr. ve výroSsě spo-

třebního zboží) stanoví příslušné opatření. Se zŕetelea

na další předpisy, jako je TGL 22S56 - 22860 a TGLM424,

musí se ovdřovat aspoň vlhkost dřeva, koncentrace a te-

plota vodorozpustných ochranných látek, skutečný příjem

impregnační látky, hloubka proniku a rozloženi látky ve

výrobku.

Aby se zajistilo dodržování těchto píedpisfi, je sta-

noveno, že provozní kontroly musí zajíštovat Technická

kontrolní organizace podřízená přímo vedoucímu závodu.

Jistě je doporučitelné, aby jakostní kontrola byla propra-

cována podle výrobního sortimentu, podle zpracovávaných

dřevin, rozraěrů dřeva i podle míry možného ohrožení dílce

a aby byla rozšířena i na důležité stavsbnětccknické

aspekty, avšak zásadní požadavky na kontrolu jsou dány

a nesmějí se obcházet.

Závěrem lze říci, že v naší zemi jsou dány teoretic-

ké a převážně i praktické nejlepší předpoklady pro jakost-

ní a hodnotnou výrobu spotřebních statků ze dřeva, která

odpovídá potřebán socialistické společnosti. Nesporné však

máme v tomto, poměrně mladém výrobním oboru. Četné problé-

my a provozní potíže, které mušíma postupně zvládnout a

optimálně řešit.
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Prof. S v i l e n N i k o 1 o y
Ing. K. S i m e o n o v
Vysoká škola lesnicko-dřevařská, Sofia

MOŽNOSTI VYUŽITÍ IMPREGNOVANÉHO CEROVÉHO DUBO

Od roku 1960 roste v Bulharsku rychle těžba cerováho

dubu. Očekává se, že tento trend potrvá dalších 20 - 30

let. Podle jedné z prognóz se má v období 1971 - 2000 zí-

skat ročně průměrné 350 tis. plm stavebního dřeva z cero-

vého dubu.

Dřevo z cerového dubu (Quercus cerris L.) se vyznaču-

je dobrými mechanickými parametry (Stojanov V. a Enčev E.,

1953). Presto některé jeho specifické vlastnosti jako napr,

malá odolnost proti biologickým škůdcům, hrubá struktura,

sklon k borcení a praskání, nepříjesiný zápach aj. omezují

používání v mnoha oblastech, kde se dosud používá dub, buk

nebo jehličnaté dříví.

Aby se dalo využít dobrých mechanických vlastností

ceru, je třeba uvedené nedostatky odstranit. Velké možnosti

zde poskytuje impregnace dřeva - zvláště pokud jde o malou

odolnost proti drevokazným organizmům.

V laboratoři pro modifikaci dřeva na Vysoké škole

lesnicko-dřevařské v Sofii byl proveden rozsáhlý výzkum

problematiky impregnace ceru, zvláště pak následných změn

jeho vlastností. Bylo to nezbytné k získání širší oblasti

využití, k získání podkladů pro projekci a dimenzování díJ*

ců z impregnovaného ceru i pro předpověď chování se impreg-
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novaného dřeva za určitých aplikačních podmínek.

Byly zkoumány hlavní fyzikální a mechanické vlastnosti

ceru a jejich změny vlivem impregnace. Ochranné látky byly

vyráběny po jedné z hlavních skupin a tc: fluorid sodný,

Dohnal.lt ~U, chlorid zinečnatý, penta&hlorfenol a kreozo-

tový olej. Vzorky dřeva byly odebrány z bělového dřeva 3

kmenů. Zvláštní pozornost se věnovala odběru vzorků pro im-

pregnaci i pro kontrolu, aby se vyloučil vliv toho, že vzor-

ky pocházejí z různých částí kmene.

Téměř všechny zkoušky byly provedeny známými metoda-

mi. Pevnost v tlaku ve směru vláken byla ověřována 2,4,8

a 16 měsíců po impregnaci. Nasycení vzorkfi se provádělo

máčením za normální teploty. Koncentrace impregnačních lá-

tek byly: NaF - 4 %, Dohnalit - 4 %, chlorid zinečnatý

- 5 % ve vodě„ pentachlorfenol - 5 % v lihu a impregnační

olej nezředěný. Doba máčení byla různá (až 10 dní) a byla

stanovena podle rozměrů vzorků. Množství ochranné látky

proniklé do dřeva vzorků bylo stejné nebo větSí než se po-

užívá v praxi.

Po impregnaci byly vzorky vloženy do uzavřených nádob,

kde byly skladovány 1 měsíc. Během posledních 2 týdnů byly

nádoby postupně pootevřeny. Další uskladnení vzorků bylo

v laboratoři za normální teploty, až dosáhly vlhkosti, kte-

rá by se blížila rovnovážné hodnotě za těchto podmínek.

Impregnace dřeva ochrannými látkami a zejména ochran-

nými solemi vyvolává nevratné nabobtnání, tj. objem impreg-

novaného dřeva je větší než původní. Hodnoty tohoto nabobtná-

ní v radiálním a tangenciálním směru v procentech původních

rozměrů jsou uvedeny v tabulce 1 :



TRVALÉ MBOBTNÁNÍ DŘEVA CEROVÉHO DUBU

PO IMPREGNACI OCHRANNÝMI LÁTKAMI

Tabulka C. 1

Číslo

1.

2 .

3.

4 .

5 .

6.

Druh ochrany

Kontrola (dest. voda)

Fluorid sodný

Dohnali! U

Chlorid zinečnatý

Pentachlorfonol

Olej z kamenouhel. dohtu

Potet
Tzorkfl

29

28

23

27

28

31

Radiálně
%

0.84±0,04

0,92-0,04

0,57^0,03

1,24-0,04

l,04Í0,03

0,56-0,02

Tangenciálně
%

4,52^0,09

4,10-0,08

3*56*0,07

4.87Í0.09

4,32-0,09

i,58^0,05

cooo
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Z údajů je zřejmo, že trvalé nabobtnání nelze přičí-

tat pouze uložení krystalů soli v mezimicelárnich prosto-

rách, jak se Satto uvádělo (F. Kollmann, 1959; A. Burraester

a G. Becker, 19o^; K.M. Chanmamedov. 1967, 1972 aj.).

Naproti tomu je zřejmo z tabulky, že v některých případech

trvalé nabobtnání při impregnaci solemi je menší než při

nasycení vodou.

Je známo, že při zvlhčení a nabobtnáai buněčné stěny

nastane zvetSení mezimicelárnich prostorů a dojde k deso-

rientaci micel vůči buněčné ose (F. Kollman, 1951). V amorf-

ní zóně mezi micelami v podélném směru dochází patrně k ne-

vratným změnám. Po vysušení zůstávají raicely v novom prosto-

rovém uspořádání a příčný rozměr svazku micel je větší než

předtím. Je možné, že podobně změní svou polohu i fiforily.

Samozřejmě má uložení krystalů v buněčných stěnách určitý,

ale druhotný význam pro trvalé nabobtnáni.

Při impregnaci dřeva cerového dubu roztoky solí zmen-

ší se jeho hustota o 3 - 7 %x jako důsledek trvalého nabobt-

nání. Impregnace olejem z kansnouheIného dehtu působí zvý-

šení hustoty dřeva, avšak v menší míře než odpovídá množ-

ství přijaté ochranné látky.

Impregnované dřevo přijímá méně vlhkosti při relativ-

ní vlhkosti vzduchu 0 - 86 % než dřevo neimpregnované. Vý-

jimkou je dřevo impregnované Dohnaliten -U. Při vyšší vlh-

kosti vzduchu vykazuje dřevo impregnované vodorozpustnými

solemi vyšší sorpční aktivitu. Částice solí uložené v mikro-

kapilárách podporují zřejmě při určité hodnotě mikrokapi-

lární kondenzaci v kapilárách o větším poloměru a tím pů-

sobí k většímu navlhání dřeva.

Impregnované dřevo bobtná méně než neimpregnované.

Zvláště je to zřejmé u dřeva chráněného dehtovým olejen
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a pentachlorfenolem. Budiž uvedeno, že dřevo impregnované

vodorozpustnými solemi bobtná méně, jestliže je trvalé

nabobtnání větší.

Pokud jde o mechanické v-astnosti cerového dubu, uve-

de; me zde blíže údaje o pevncsti v tlaku ve směru vláken,

pevnosti v ohybu a modulu pružnosti v ohybu.

V tabulce č. 2 jsou uvedeny hodnoty pevnosti v tlaku.

Všeobecné lze říci, že vodorozpustné ochranné soli způso-

buji pokles pevncsti v tlaku ve směru vláken.

Pozitivně na pevnost v. tlaku působí olej z kameno-

uheIného dehtu a pentachlorfenol. Výsledky nedovolují uči-

nit nejakí pevné závěry o změnách účinku impregnace na

pevnost v tlaku s časem.

Zmenšení pevnosti v tlaku impregnací vodorozpustnými

solemi je význačnou změnou pevnosti-dřeva cerového dubu.

Zvýšení pevnosti v tlaku, které zjistili F. Kollmann (1959}

a W. Gillwald (1961) u borovice a buku vlivem impregnace

vodorozpustnými solemi, se u cerového dubu nevyskytuje.

Jiné výzkumy však ukázaly, že se pevnost v tlaku ve směru

vláken u smrku, borovice, buku a jasanu nemění (A. Buřmester

a G. Becker, 1963; Chanmamedov, 1972) nebo mírně klesá

(T. Hesp a R. W. Watson, 1964; A. I. Vologdin, 1966).

Hlavní příčina snížené pevnosti v tlaku ve směru vlá-

ken netkví v tomto případě ve zvýšené absorpci vlhkosti,

jak to vysvětlují uvedení autoři. Je pozoruhodné, že po

přepočtu výsledků na 12 % vlhkost dřeva zůstávají rozdíly

zachovány, což je - byi i s určitým přiblížením - příznač-

né. Pevnost v tlaku klesá vlivem trvalého nabobtnaný. Na-

bobtnání způsobuje zvětšení vzdálenosti me7i základními

stavebními kameny buněčné stěny a tím zhoršuje možnost



T a b u l k a i . 2

PŘEHLED VÝSLEDKU* STANOVENÍ PEVNOSTI V TUKU VE SMĚRU VLÁKEN

NEIMPREGNOVANÉHO A IMPREGNOVANÉHO DŘEVA CEROVÉHO DUBU

Druh
ochrany
dřeva

Kontrola
(neimpregnováno)

Fluorid sodný

Dohnalit - U

Chlorid zinečnatý

Pentachlorfenol

Kreozotový olej

Doba

2_
Pevnost
y t l a k u
ve směru
vláken

MN/m2

56,7

53,9

54,1

52,3

57,9

61,2

%

100

95

95

92

102

107

provedení

. 1

,4

,2

,1

.9

m d

_

5,

5 .

9 ,

2 ,

8 ,

7

3

7

5

7

zkoušek

4

Pevnost
v tlaku
ve směru
vláken

MN/

58

55

54

53

59

61

<1

0

,6

.6

,0

, 1

,6

%

100

95,9

94,1

91,4

101,9

106,2

v měsících po

m d

_

8 , 2

13,0

14,3

2 , 9

10.5

8
Pevnost
v t laku
ve směru
vláken

MN/m2

56,4

55,0

53,1

51,8

57,5

60,6

%

100

97

94

91

101

107

impregnaci

.5

, 1

. 8

. 9

*4

_

3 , 0

7 . 9

10,2

2 , 3

9 , 1

16
Pevnost
v t laku
ve směru
vláken

MN/m5

55,0

51.9

50,5

51,5

57,0

58,5

%

L00

94,4

91,9

93,6

103,7

L06.4

rad

-

5 ,

8 .

6 ,

3 ,

6 .

9

9

3

7

1

wow

Poznámka: rozdíly jsou vôrohodné při m dŽ! 3,3



- 304 -

vzájemné opory během axiálně působícího tlaku. Největší

změny lze předpokládat v okolí ztcnčenin, tj. v místech,

kde je nejvétši uložení ochranných solí a kde začíná de-

strukce buňky při namáhání tlakem.

Kladný vliv dehtového oleje na pevnost v tlaku uka-

zuje na jistý vzájemný fyzikalně-chemický účinek oleje

a dřeva a na zpevněni tkání.

Pevnost 7 ohybu dřeva cerového dubu vlivem impregna-

ce klesá (tabulka č. 3). Pokles je větší při ohybu v tan-

genciálním směru. Příčinou je i zde trvalé bobtnání, kte-

ré je v tangenciálním směru větší.

Podobně se mční i ioodul pružnosti, tj. impregnované

dřevo se ohne při zatížení více. Zvětšuj© se tedy možnost

vzájemného posunu stavebních karaenu buněčné stěny v mezích

pružní deformace.

Kromě vlastností popsaných v této práci byla zkoumá-

na také řada jiných fyzikálních, mechanických a technolo-

gických vlastností, včetně jejich změn vlivem impregnace.

Výsledky poskytují úplnou charakteristiku iiapregaovaaého

cerového dřeva jako výrobku pro další použití.

Na tomto základě lze doporučit využití impregnovaaé_

ho dřeva cerového dubu v těchto oblastech:

- hornictví: jako výztužný a bednící materiál;

- doprava: zvláště pro železniční pražce, stavbu mostů,

oplocení dálnic;

- zemědělství: kůly., kolny a jiné účely;

- stavebnictví: bednící prvky, části lešení, lavičky sta-

dionů, sportovišt a zahradní lavičky;

- výroba dopravních prostředků: dílce pro vagóny aj.;
- energetika: náplň pro chladící věže.



Tabulka £ , 3

PEVNOST V OHYBU NEIMPREGNOVANÉHO A IMPREGNOVANÉHO DťÍEVA CEROVÉHO DUBU

Kontrola
(Neiaipregnováno)

Fluor id sodný

Dohnalit. - U

Chlorid z inečnatý

Pentach lor feno l

Kreozotový o l e j

Pevnost v ohybu
v radiá ln ím směru

MN/m2

113,7*2,3

99,6*1,9

102,0*2,5

107,6*2,5

108,3*3,0

114,6*2,8

%

100

87,6

89,7

94,6

95,2

100,8

rad

4,2

3,1

1,6

1.3

0,2

Pevnost v ohybu
v tangenciálním směru

MN/m2

115,5*1,8

100,5*2.4

94,2*1,5

96,2*2,2

104,4*2,3

109,6*2,9

%

100

87,0

94,2

83,3

90,4

94,9

md

5,0

9,1

6,8

3,8

1.7

u
o

Poznámka: rozdíly jsou věrohodné při m j — 3,3
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Dnes se pro tyto účely používá především buk a jehlič-

naté dřevo. Nahradíme-li toto dřevo impregnovaným dřevem

cerového dubu, pak lze buk a jehličnany použít v jiných

oblastech, kde je to účelnější.
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I n g . Bohumil H u r d a , CSc
Výzkumný a vývojový ú s t a v d ř e v a ř s k ý , Praha

BIOLOGICKÉ POŠKOZENÍ DŘEVENÍCH ČÁSTÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

V ČSR

Ve Výzkunaiém a vývojovém ústavu dřevařském v Praze

se mimo božnou výzkumnou činnost provádí na pracovištích

v Prazo a v Breznici také odborné posuzování dřevených

částí stavebních konstrukcí napadených biologickými škůd-

ci, a to na úzeraí celé ČSR. Výsledkem této činnosti je po-

znání druhu, rozsahu a příčin poškození a slouží předevšía

zadavateli k rozhodnuti o postupu likvidace napadení objek-

tu a další ochraně v budoucnosti. Všeobecné je známo, že

je ekonomičtější předcházet poškození, než likvidovat ná-

sledky. Dyi proveden rozbor 94 takovýchto připanů, na zá-

kladě kterého je možno alespoň částečně zevšeobecnit získa-

né poznatky.

Celkem bylo sledováno napadení u pěti typů objektu,

které jsou reprezentovány 25 veřejnými objekty (adsainista-

tivní, školní, telovýchovné, zdravotnické, ústavní, kultur-

ní, hotelové a podobné budovy), 17 výrobními objekty (prů-

myslové výrobní haly, skladovací haly, zemědělské sýpky

a jiné dřevěné konstrukce související s výrobou), 20 obyt-

nými objekty (obytné domy a rodinné domky), 19 památkovými



- 310 -

objekty (hrady, zámky, kostely a památkové budovy) a 13
rekreačními objekty (rekreační střediska, podnikové chaty,
ale i soukromé chaty).

objektech

Za konstrukční celek je možno považovat konstrukčně
samostatnou část stavby. Nejčastěji se vyskytovalo napade-
ni u následujících dřevěných konstrukčních celků nebo je-
jich částí:
v 39 % případů byl napaden krov (nosné a vazné trámy,

stojky, krokve, pozednice, latě, bednení
apod.),

ve 43% případů strop (nosné trámy, záklop a podbitl),
ve 27% případů vertikální prvky (dřevené příčky a stěny,

ale i zárubne, okenní rámy, obložení stěn
aj.),

ve 45% případů podlahy (vlastní krytina - palubky, parkety,
vlysý, ale.i konstrukční části - polštáře,
slepá podlaha, prahy apotí.) a jen

10% přípaaů připadlo na jiné dřevěné části (např. scho-
diště, různé podpěrné .sloupy, u průmyslových
objektů průvodnice, stavidla atd.).

Přitom 44 % případů z celkového počtu nebylo napadení
jen na jednom konstrukčním celku. Z těchto 44 % tvořilo
29 % případů napadení dvou celků (nejčastěji krov a strop,
strop a podlahy a podlahy s vertikálními prkvy) a 4 *
představovala napadeni váech prvků celé konstrukce. Tako-
véto souvislé napadení obvykle pochází z jednoho ohniska.
Vyskytlo se však asi 7 % případů, kde napadení zjevně po-
cházelo z více nesouvisejících ohnisek, kdy byly napadeny
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například krovy a podlahy v přízemí apod.

Podíváme-li se na souvislost mezi typem objektu

a napaáeným konstrukčním celkem je patrné, že u veřejných

a obytných objektů jsou nejčastěji napadeny podlahy a stro-

py, u výrobních a památkových objektů krovy a stropy a u

rekreačních objektů podlahy a vertikální prvky, jak je pa-

trné z tabulky í, 1

Tabulka čís. 1 - Typ objektu a napadený konstrukční celek

(V ,v)

napadené
konstrukční
celky

krovy

stropy

vertikální
prvky

podlahy

jiné části

typ objektů

veřejné

25^1OO5Í

20,0

47,0

16,0

52,0

-

výrobní

17-lOOú.

64,8

41,2

17,6

29,4

23,6

oby tiié

20=1005.,

20,0

30,0

10,0

50,0

10,Q

památkové

-L > — J.\J\J/*J

60,4

52,6

36,0

21,0

15,3

rekreační

30,8

38,4

69,2

78,0

-

Poznámka: V některých vyšetřovaných objektech bylo napadeno
více konstrukčních celků, proto procentický sou-
čet ve sloupcích nemůže být roven 100, což platí
i u jiných tabulek podobnéno rázu.
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Podle stáří byly napadené konstrukční celky rozděleny

do dvou skupin. Jednu skupinu tvoří celky starší více jak

5 let a druhou skupinu celky nové, jejichž stáří nepřekro-

čilo 5 let. Je zajímavé, že se vyskytují často konstrukční

celky, u nichž bylo zjištěno napadení již po několika měsí-

cích, nejdéle io tří let po jejich dokončení. V těchto

případech se jedná jak o adaptace, tak i o novostavby. Je

na pováženou, že v celkovém počtu sledovaných objektů se

vyskytlo poškozeni biologickými činiteli n 44 % nových

konstrukčních celků.

Ze vztahu stáří konstrukčního celku k typu napadeného

objektu je patrné, že u veřejných a rekreačních objektu se

vyskytlo napadení především u nove adaptovaných nebo vy-

stavěných konstrukčních celků. Proti tomu u výrobních,

obytných a památkových objektu byly napadeny staré celky.

(Tabulka i. 2).

Také ze vztahu stáří konstrukčního celku k jeho napa-

dení je vidět, že u starých konstrukčních celků bývá nej-

častěji napaden krov a stropy, zatímco u nových vertikální

prvky a podlahy* (Tabulka č. 3.}

Podmínky_a_Dříčiny_naDadení_konstrukčních_celků

Jeden z hlavních údajů jsou podmínky, za kterých k na-

padení dřevených částí stavebních konstrukcí v našem soubo-

ru došlo a příčiny, které umožnily vznik těchto podmínek.

Obecně je známo, že k napadení biologickými škůdci dřeva

jsou nutné čtyři hlavní podmínky: přítomnost vlhkosti, kys-

líku, teploty a výživného substrátu. Vlhkost konstrukčního

dřeva je v konstrukcích, které jsou bez závad, dostatečně
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Tabulka čís. 2 -

typ objektů

veřejná

výrobní

obytné

památková

rekreační

r,yp objektu

1OO/&

23

17

2u

19

13

a stáří

stáří

staré

28,0

76,5

70,0

S4,6

31,o

konstrukčního celku

konstrukčních celků

novi

V JO

72,0

23,5

30,0

13,-:

65,0

čís. 3 - Napadený konstrukční celek a jeho stáří

napadené
Icoatrukční
celky

krovy

stropy

vertik.prvky

podlahy

jiné části

100,

37

40

25

42

9

stáří konstrukčních celků

stará nové

v w

86,4 '

57,4

48,0-

42,8

oo ,6

13,5

42,5

52,0

57,2

J3,4
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nízká, aby k napadení nedošlo. Pro napadeni je tedy nutné,

aby konstrukce byla vlhčena z jiného zdroje vlhkosti. Kys-

lík čerpají biologičtí škůdci ze vzduchu, kterého je ve

dřevě vždy dostatek, pokud není dřevo ponořeno trvale pod

vodou. Teplota je v naší klimatické poloze po většinu roku

rovněž vyhovující, a proto jsou zajímavé jen případy, kde

se jedná o uměle vyhřívané (stále i přechodně) prostory

v konstrukcích. Výživným substrátem je samotné dřevo.

Vycházíme-li z těchto předpokladů, je zřejmo, že vlh-

kost s dodatečného zdroje je hlavní podmínkou napadení. To

se projevilo také ve zkoumaném souboru, kde v 95 % případů

byl nalezen zdroj zvýšené vlhkosti konstrukce. Nejčetnější-

mi zdroji byla vlhkost z materiálu - v 16 % případů (kde

příčinou bylo navlhčení během výstavby v nezakryté konstruk-

ci např. při dešti, nebo byl dodán a použit vlhký materiál

nebo materiál, z něhož nebyla technologicky nutná vlhkost

po dostavění dostatečně vysušena. Jedná se jak o samotné

dřevo, tak i o ostatní přiléhající materiály např. vlhká

škvára v zásypu, nevyschlý beton uz,Í zřený pod podlahou aj.),

z technologických procesů v 5 % (specielně u výrobních ob-

jektů, kde je příčinou např. uměle vlhčený prostor, voda,

jíž je z technologických důvodů konstrukce občas náčena

apod.), z kondenzace v 11 % (příčinou je srážení vlhkosti

na chladnějších částech konstrukce, zejména ve styku dřeva

s kovem nebo betonem, ale i s jinými materiály), z atmosfé- .

rických srážek v 56 % .(jehož příčinou je ve 39 % případů

zatékání střechou - střešní krytinou, žlaby, kolem komínu

a větracích okének - a v 17 % případů'stěnami - spárami ve

zdech, poruchou svodů deštové vody, rozstřikováním vody

v ckolí říms, stékání vody po přilehlých přístavcích apod.),

z porušených instalací ve 14 % (příčinou je porucha vodo-

vodu, odpadu, ústředního topení aj.), a vzlínající z půdy
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ve 20 % (příčinou je porušená nebo nedostatečně kvalitní
izolace proti zemní vlhkosti, anebo že tato izolace vůbec
chybí).

Kromě vlhkosti spoluvytvářely vhodné podmínky ještě
tři zhoršující vlivy. Omele vyhřívaný prostor byl spolu-
pří6inou napadeni ve 40 % případů. Ke zhoršení podmínek
v četných konstrukcích přispěl též nevetraný prostor, kde
se ,udržuje větší vlhkost vzduchu. Tento.faktor byl spolu-
příčinou ve 26 % případů. Neméně důležitým faktorem, při-
spívajícím ke vzniku napadení a fungující rovněž jako
spolupříčina, bylo i zamoření konstrukce škůdcem bud tím,
že se do konstrukce dostal v době výstavby napadený mate-
riál, nebo již v konstrukci byl a nebyl vča* odstraněn.
Čanto také proto, že nebyla provedena dostatečná nebo žád-
ná asanace (zejména při adaptacích bývají v konstrukcích
ponechány zbytky napadeného dřeva nebo se pristavuje na
napadenou část konstrukce). Tento faktor se vyskytl rovněž
ve 26 % případů. Jiné nebo nezjištěné příčiny se vyskytly
v souboru u 48 % případů.

Uvedené, nejčastěji se vyskytující příSiny se mohou
v jedné konstrukci nalézat v nepřeberném množství kombina-
cí. Nejčastější jsou kombinace vlhkosti z jednoho nebo ně-
kolika zdrojů a teploty (19 %), nebo nevetraného prostoru
(11 %). nebo zamoření škůdcem (rovněž 11 %); vlhkosti,
teploty a nevetraného prostoru (7 %), vlhkosti, teploty
a zamoření škůdcem (5 %) a někdy se vyskytly i kombinace
všech spolupůsobících faktorů - vlhkosti, teDloty, neve-
traného prostředí a zamoření škůdcem (9 %).

Specielním případem, který se vyskytl v 10 S případů,
charakteristickým především pro nové stavby, je případ,
při kterém spolupůsobí vlhkost (z kteréhokoliv zdroje).
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umělé vyhřívání a dokonalé uzavření prostoru (napr. polo-

žením neprodyšných krytin PVC, linolea, kovralu a neprodyš-

ných laků na čerstvě zhotovenou konstrukci), což se nejčas-

těji týká podlah. Tento případ můžeme označit jako sklení-

kové prostředí.

Podívárae-li se na druh příOiny ve vztahu k typu o.bjek-

tu (tabulka č. 4 ) , vidíme, že nejčastější příčinou napadení

veřejných objektu bylo použití navlhčeného materiálu, vy-

hřívání prostoru a nedostatečné provedená asanace, Méně

častými, ale význar«nýflii bylo zatékáni střechou, porušená

instalace, kondenzace par a vytvoření skleníkového prostře-

dí. U výrobních objektu to bylo zatékání střechou, kondenza-

ce par a vyhřívání prostoru. Často se vovnéž vyskytující

příčinou byla technologická voda, vzlínánl, nevetraný pro-

stor a nedostatečně provedená asanace. U obytných objektů

byly na prvních místech porušená instalace, vyhřívání pro-

storu a vytvoření skleníkového prostředí. Dalšími výsnaisriej-

éíini příčinami bylo zatékání střechou a stěnami spolu so

vzlínáním a použitím navlhčeného materiálu. U památkových

objektu byly převládajícími příčinami zatékání střechou

a stSnaroi spolu s pudní vlhkostí. Rovněž se častšji vyskyt-

la porušená instalace, nevetraný prostor a nedostatečně

provedená asanace. U rekreačních objektu bylo nejčastější

příčinou použití navlhčeného materiálu, vzlínání a nevetra-

ný prostor spolu se zatékáním střechou, použitím zamořené-

ho materiálu a vytvořením skleníkového prostředí.

Nyní můžeme vytypovat nejčastější příčiny, které vy-

tvářejí podmínky pro napadení jednotlivých konstrukčních

celku (tabulka č. 5 ) . Běžnou příčinou napadení krov- bylo

zatékání střechou a vyhřívání prostorů (bud topením nebo

nadměrným přehříváním vlivem slunečního záření).
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Tabulke čís. 4 - Příčiny napadení a typ objektu (v ft)

příčiny
iidení

nevetraný prostor

vyhřívaný prostor

vlhkost

•i i ni ora-
ní kon-
strukce
škůdcem

navlhčený
material

technolo-
gie tá voda

konden-
zace

zutók:íní
střechou

zótóŕľání
stěnami

vzlínání

porucha
instalace

z DOUŽÍ-
tého
materiálu

nedostateč-
nou asapací

skleníkové prostředí

jiné a nezjištěná

typ objektů

verejné

4,0
63,0

36,0

—

16,0

20,0

12,0

8,0

20,0

12,0

32,0

16,0

23,0

výrobní

17=10(V;Ú

29,5

47, J

-

29,5

3J,2

59,0

-

5,3.

5,6-

11,8

obytné

20= 100A.

5,0
45,0

10,0

—

-

15,0

15,0

15,0

25..O

-

-

2C,C

.50,0

památ-
ková

19=100,0

15,8

-

—

-

79,0

42,0

21,0

15,3

-

15, B

-

21,0

rekre-
ační

13=100^

36,5

7S7

30,8

_

-

JO,8

7,7

46,0

-

23,0

7,7

15,4

7,7
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Tabulka čís. 5 - Příčiny napadení a napadený konstrukční
celek (v %)

pří
nap

činy
J clení

nevňtraný prostor

vyhřívaný prostor

vlhfcoat

zanoře-
ní kon-
strukce
škůd-
cem

navlhčený
materiál

technolo-
gická voda

'.condenzace

zatékání
střechou

zatokání
fit ľ; na mi

vzlínriní

porucha
instalace

z použi-
tého
materiálu

nedostateč-
nou asanací

skleníkové prostředí

jiné a nezjištěné

napadené konstrukční celkv

kro vy

37=1 *C,i

2,7

24,4

0,2

-

16,2

80,2

lo,2

13,4

a ,2

8,2

13,4

-

16,2

strop--

40=100^

27,6

JO,O

-

7,6

4^,0

L'2,6

12,4

22,6

15,0-

25,0

7,6

17,4

verti-
kální
orvky

23=IOO;Í

20,0

re, c

ló,0

-

4,0

32,0

36,0

40,0

20,0

12,0

20,0

• -

8,0

podliähy

42=100jS

16,6.

>0,3

16,6

-

7,2

1̂,4

23,8

33,4

lo ,o

23, u

26,2

28,6

jiné
části

9=10010

• 66,6

22,2

-

55,8

-

11,6

33,4

33,4 '

-

-

-

-

11,6
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Dalšími, dosti rozšířenými příčinami byla kondenzace par,

zatékání zdmi těsně pod střechou a v neposlední řadě nedo-

statečně provodctiá asanace. U strcpi; bylo hlavních příčin

více. Na prvém místě zatékání střechou, použití navlhčené-

ho materiálu a vyhřívání prostoru. Neréně významnými pří-

činami byla porušená ánsialece a zatékání stěnami spolu

s použitia zamořeného materiálu a nedostatečně provedenou

asanací. U vertikálních prvku konstrukce byly nejčastější-

mi příčinami vzlínání, zatékání stěnami a střechou. Rovněž

četnými příčinami byla porušená instalace a nedostatečně

prováděná asanace vedle vyhřívaného a nevetraného prostoru.

II podlah patřily mezi nejvýznamnější příčiny půdní vlhkost,

vyhřívaný prostor, nedostatečně provedená asanace spolu

se zatékáním stSnani, porušenou instalací, použitím navlh-

čeného materiálu, a taká zatékáním střechov a novětranýra

pros toren:. Kombinací uvedených příčin a uzavření neprodyš-

nou krytinou bylo velmi často u podlah vytvořeno skleníko-

vé prostředí pro rust drevokazných hub.

Hlavní podmínkou napadení biologickými škůdci bez

ohledu na stáří konstrukčního celku bylo navlhčoní konstruk-

ce. (Tabulka čís. 5 a 7.) Její nejčasiSjší příčinou u sta-

rých konstrukcí bylo zatékání střechou, stanami a vzlínání.

U nových konstrukčních celku byl nejčastější příčinou na-

vlhčený materiál* Druhá hlavní spolupůsobící podmínka bylo

teplo, které u nových konstrukčních celkä pisobilo vo vStšíra

rozsahu. V nových celku bylo podmíněno hlavne umělým vytá-

pěním prostoru, u starých se částečně podílelo prohřátí

krovu sluncem. U starých konstrukčních celků se volal Často

vyskytly nezjistitelné příčiny. U nových konstrukcí bylo

jednou z hlavních příčiti zamoření konstrukce škůdcem at již

pro nedostatečné provedenou asanaci, nebo pro použití zamo-

řeného materiálu.



Tabulka čís. 6 - Skupina pMčin napadení a stáří konstrukční-
ho .celku (7 10)

skupina příčin
napadení

nevetraní

vyhřívání

navlhčení

zanoření

ostatní

stáří ior.strakčního celtu

staré

j 3 - lCOw

17,0

28,4

9?,C

11,4

<o2,d

nové

41 = lOOw

jl,2

41, o

4,9

©
I
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kíi čia. 7 - Príčiny napadení a at-íří koristrutenílio
celku (v .j)

příčiny nypadení

nevetraný prostor

vyliŕívjný proator

vlhkost

zjMorcní
konstrukce
ákň.ici

navlhčený materiál

teohnologielr'i vodd

kondenzace

zntuíkárií střectiou

sutákúní s těnsDii

vzlínóaí

porucha instalace

z použitého materiálu

nedostatečnou tusunací

skleníková1 prostredí

,]in6 a neíi.jičtorié

stáří V-Qnptrukŕníiio colku

Ľ tára

j j = lOCw

17,0

28,4

1,9

7,u

5,7

u4,G

20,8

19,0

17,0

I , ?

y.4

• 28,4

2.̂ ,4

nové

4 1 = 1C0Ä

36,6

51,2

J4.2

2 , 4

17,0

7,J

12,2

22,0

• ' J , 8

14,6

26, a

22,0

22,0
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Druhy._biologický_ch škůdců

Druh škůdce byl u napadených konstrukcí sledován po-
dle příslušnosti k houbám nebo hmyzu a podle biologických
druhfi. Bakterie se vyskytly jen v jediném případě, a to
ještě společně s plísněmi. Jiní živočichové nebo rostliny
se nevyskytly vůbec. Proto se rozbor těmito skupinami ne-
zabývá-

Nejčastěji se vyskytujícím druhem biologických škůdců
jsou podle výsledku rozboru houby. Podílely se na poškoze-
ní v 93 % případu. Nejvíce rozšířenými druhy drevokazných
hub byla dřevomorka (Merulius) - 49 %, koniofora (Coniopho-
ra) - 40 %, poria (Poria) - 10 % a trámovka (Gloeophyliuta)
- 7 %. Ostatní druhy spolu s nezjištěnými se podílely na
poškození ve 32 % případů. Plísně a houby, působící tzv.
"měkkou hnilobu" přispěly k poškození v 15 % případů.

Hmyz se podílel na poškozeni ve 46 % případů. Z hmyzu

byl nejrozšířenější červotoč (Anobiidae) - 34 % a tesařík

(liylotrupes) - 23 %. Ostatní hmyz se podílel na poškození

jen ve 3 % případů.

Je pochopitelné, že na mnoha případech poškození se
podílelo vždy několik škůdců najednou. Samotné houby poško-
dily 55 % konstrukcí. NejčastějSí kombinace hub byla dřevo-
tnorka a koniofora (31 %) spolu s poriou (8,5 %) nebo trá-
roovkou (5,4 %), nebo s plísněmi (8,5 % ) . Spolupůsobením
hub a hmyzu bylo poškozeno 38 % konstrukcí. Nejčastější
kombinace hub a hmyzu byla: dřevossorka s konioforou a čer-
votoč (18,2 %), nebo tesařík (5,4 %). nebo obojí (14 % ) .
Samotný hmyz způsobil destrukci jen u 7 % konstrukcí. U
hmyzu je převládající kombinaci červotoč a tesařík.
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Druh biologického škůdce není ve vztahu k typu objek-

tu s ale lze mluvit o vztahu k napadenému konstrukčnímu cel-

ku. Xrovy byly ponejvíce poškozeny kombinovaným napadením

houbami s hmyzem (tsbulka č. 8 ) . Stropy a vertikální prvky

byly fasto napadeny jen houbami, i když skoro ve stejném

množství případů se k nim přidružoval hmyz. Samotný hmyz

se objevil jen u podlah, které však většinou byly napadeny

jen houbami. * __

Tabulka čís. 8 - ůrďn škůdce a napadený konstrukční celek
(V ,;)

napadeno
konstruk-
ční celky

krovy

stropy

vertik.řu v ty

podlahy

jiné části

100 ,0

J7

40

2j

42

druh škůdce

nupodeno pou-
y.e houbami

29,S

_>2,o

48,0

62,0

73,0

napadeno poi>
7.o hmyzem

2,7

2,5 •

4,0

-

napadeno hou-
bani i hmyzem

67,6

4>,0

43,0

28,6

22,2

Uvažujeme-li stáří konstrukčního celku, pak nové kon-

strukční celky byly nejčastěji napadeny jen houbami, zatímco

staré konstrukční celky byly většinou poškozeny houbami i

hmyzem (tabulka £. 9) a prakticky jen u starých konstrukčních

celků se vyskytlo napadení pouze hmyzem. Nové konstrukční
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celky byly napadeny hmyzem jen v příp-idě, že do konstrukce

byl vnesen již s materiálem (např. pilořitka).

Ze vztahu skupiny příčin napadení ke druhu škůdce lze

vidět jen potvrzení, že všechny jmenované spolupodmínky by-

ly pro šíření škůdců dřeva dosti významné (tabulka č. 10).

Tabulka čís. 9 - Druh škůdce a stáří konstrukčního celku
(v X>)

stáří kon-
strukčního
celku

staré

nove

100 ,í

54

41

druh škůdce

napadeno pou-
ze houbami

27, B

SS,O'

napadeno pou-
ze hmyzem

y,2

4,9

napadeno hou-
bami u hmyzau

61,0

Tabulka čís. 10 - Druh škůdce a skupina příčin napadení

skupina
příčin
napadení

nevetraní

vyhřívání

navlhčení

zamoření

ostatní

100 /ó

24

36

91

23

35

druh škůdce

napadeno s.'Ou--
ze houbami

83.0

70,0

57,0.

Ď5,2

57,0

napadeno, pou-
ze hmyzem

4,2

2,8

2,2

4,3

14,2

napadeno hou-
bami i hmyzem

12,5

23,0

• 38,4

34,fc

57,0 .
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NásJedky_Eo§kození_konstrukcí

Poslední, neméně důležitou součástí hodnocení biolo-

gického poškození dřevěných částí stavebních konstrukcí

jsou následky napadení. Podle rozsahu způsobené škody byly

následky rozděleny do pěti skupin. V první skupině s 10 %

případu jsou konstrukce, kde je třeba v důsledku poškození

zlikvidovat celý objekt (převážně celodřevěné). Ve druhé

skupině je zničen úplně napadený konstrukční celek (např.

celý krov). Tato skupina představuje asi 37 % případů. Ve

třetí největší skupině se 43 % případů je nutno likvidovat

jen část napadeného celku nebo několik prvků. Ve čtvrté

skupině jsou objekty, kde stačí vyměnit jen jeden prvek ne-

bo část prvku bez velkých nákladů představuje asi 10 % pří-

padů. A konečné v páté skupine, která tvoří jen 1 %, jsou

případy, kdy napaderí lze považovat za nepatrné a zlikvido-

vat bez zvláštních nákladů jinak, než rekonstrukcí (např.

dodatečnou ochranou apod.). Ve skutečnosti bude těchto po-

sledních případů podstatně více. Jsou.totiž velmi často ře-

šeny bez spolupráce s ústavem,- a tak se do souboru nedosta-

U všech typů objektů bylo následkem ponejvíce částečné

nebo úplné zničení napadených konstrukčních celků. U výrob-

ních a rekreačních objektů se vyskytovalo častěji úplné

zničení konstrukce. Případy s malými nebo žádnými následky

se vyskytly převážně jen u veřejných a obytných budov. Svou

roli zde hraje velká frekvence v užívání těchto objektů

(tabulka čís. 11).

Úplná likvidace objektu byla nejčastěji nutná v důsled-
ku napadení krovu. Odstranění celého konstrukčníbo celku ne-
bo jeho části bylo vétšinou následkem napadení stropů, ale
i vlivem napadení ostatních konstrukčních celku. Částečné
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Tabulka čís. 11 - Následky napadení a typ objektu (v &)

typ
objektů

veřejné

výrobní

obytné

památkové

rekreační

1CO3S

25

17

20

19

13

následky napadení

zničeni
celého
ob j e tetu

4,3 .

29,4

5,0

-

15,4

zničení
konstruk-
čního
celku

36,0

29,4

• 35,0

52,5

30,8

zničení
konstr.
celku
z části

44,0

35,2

45,0

42,2

53,3

napadení
s malým
násled-
kem

12,0

. 5,y

15,0 •

-

napálení
bez
následků

4,J

-

-

-

-

zničení bylo přibližné stejné četným připaden po napadení
všech konstrukčních celků. Malé nebo žádné opravy si vyžá-
daly případy s napadenými krovy nebo vertikálními prvky
(tabulka čís. 12).

Vztáhneme-li následky napadení na druh Škůdce a na
stáří konstrukčního celku, zjistíme, že u nových konstruk-
cí způsobily poškození celého nebo části konstrukčního cel-
ku hlavně houby, zatímco u starých konstrukčních celků je
stejný typ poškození vyvolán většinou spolupůsobením hub
a hmyzu. (Tabulka čís. 13.)
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Tabulka čís. 12 - Následky napadení a napadený konstrukční
celek (v vú)

napadené
konstruk-
ční celky

krovy

stropy

vertikální
prvky

podlahy

jiné části

lOOiá

37

40

25

42

9

následky napadení

zničení
celého
objektu

16,2

10,0

12,0

9,5

22,2

zničení
konstr..
celku

32,4

50,0

2C,0

23,8

22,2

zničení
části
konstr.
celk-

35,2

->;,o

4U.0

45,4

óO,ó .

napadení
s malými
následky

10,8

5,0

0,0

7,1

-

napadení
bez
následku

2,7

-

-

-

Tabulka čís. li - Následk5' napadení, druh škůdce a stáří
konstrukčního celku

následky
poškození

zničení celé-
ho objektu

zničení kon-
struk.celku

zničení části
konstr.celku

napadení s ma-
lými následky

napadení bez
následků •

druh škůdce a stáří konstrukčního celku

napadeno pou-
ze houbami

staré nove

napadeno pou-
ze hryzem

staré nové

napadeno hou-
bami i hmyzem

staré nové

v /o z počtu 94 případů

4,2

2,1

8,5

1,1

1,1

3,2

14,9

17,0

4,2

-

-

2,1

1.1

2,1

-

-

' 1,1

1,1

-'

2,1

17,0

13,8

1,1

-

-

1,1

'2,1

-

-
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Z celkového přehledu o následcích napadení je patrné,
že většinou mé za následek zničení konstrukčního celku a
že jen výjimečně jsou důsledky malé.

Závěr

Z výsledků rozboru 94 případů poškozených stavebních
konstrukcí biologickými činiteli vyplynuly některé závěry,
které lze využít při preventivní ochraně konstrukcí. Jsou
dokladem její potřebnosti a upozorňují na nejohroženější
části konstrukcí, nejčastější příčiny napadení, druhy
škůdců a následky poškození. K tomu je třeba poznamenat,
že až na jeden případ, kdy se jednalo o starý výrobní kon-
strukční celek (stavidla) vystavený extrémním vlhkostním
podmínkám, se nevyskytlo napadení na impregnací chráněných
konstrukcích.

Nejčastěji bývají u stavebních konstrukcí napadeny
krovy, stropy a podlahy, T mnoha případech je napadení roz-
šířeno na více konstrukčních celků. C výrobních a památko-
vých objektů jsou to především krovy a u veřejných, obyt-
ných a rekreačních objektů podlahy, které jsou obvykle nej-
častěji napadeny. Přitom u veřejných a rekreačních budov
jsou často napadeny části nové., především pddlahy a stropy,
zatímco u ostatních typů objektů převážně části staré, a
to krovy a stropy.

Poškozeni biologickými škůdci se nevyhýbá žádným dře-
věným konstrukcím, jsou-li k tomu vytvořeny podmínky. Hlav-
ní podmínkou pro napadení je vlhkost pocházející nejeastěji
z navlhčeného materiálu, z technologických procesů, z kon-
denzace, z atmosférických srážek, z porušených instalací
a vzlínající z půdy.
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Velmi častými spolupříčinami jsou nevetraný prostor, vyhří-

vaný prostor a zamoření konstrukce škůdcem zejroéna vlivem

nedokonale nebo vůbec neprovedené asanace předcházejícího

napadení. Téměř vždy působí několik příčin současně. U sta-

rých objektů je obvyklou nejčastější příčinou zatékání.

Významným poznatkem je, že napadení se objevuje téměř

v polovině případů u nově prováděných adaptací nebo výstav-

bo. K tomu je důležité vědět, že hlavními příčinami je po-

užití navlhčeného nebo zamořeného materiálu. Proto by se

neměla zahájit žádná adaptace či nástavba na staré konstruk-

ce, kde se napadení vyskytuje velmi často, bez předběžné

prohlídky a dokonale provedené asanace. Protože je v praxi

vždy možnost vzniku vhodných podmínek pro napadení vlivem

nôjaké poruchy konstrukce, neničlo by do žádné konstrukce

být použito nechráněné dřevo.

Prakticky je poškození způsobeno téměř vždy drevokaz-
nými houbami, k nimž se často přidružuje drevokazný hmyz.
Nejčastější druh hub jsou dřevosnerka, konioíora, poria a
trámovka. V obzvláště vlhkém prostředí se někdy připojují
též houby působící tzv, měkkou hnilobu, Z hmyzu se v kon-
strukcích objevuje jen červotoč a tesařík. Ve většině pří-
padů působí několik druhů škůdců současně. Nové konstrukční
celky, hlavně podlahy, jsou téradř vždy napadeny jen houbami,
zatímco staré, a to hlavně-krovy, jsou ve vřtšině případů
napadeny houbami a hmyzem.

Rozdělíme-li následky napadení podle rozsahu způsobe-
né škody, pak obvykle inklinují ke škodám většího rázu a
častěji bývá následkem nutnost rekonstrukce větší části ne-
bo celého konstrukčního celku a jen výjimečně jsou škody za-
nedbatelné.
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Zjištěné nedostatky v technice prevence, které zapří-
činily napadení nových konstrukčních celků biologickými
škůdci, spolu se zkušenostmi, které pracovníci ústavu při
provádění expertízni činnosti zaznamenali, svědčí o nedo-
statečné informovanosti velké části pracovníků prováděcích
organizací o podmínkách správné aplikace dřeva v konstruk-
cích, která zaručuje jeho dlouhou životnost. Obvykle jsou
známé konstrukční a mechanické vlastnosti dřeva, ale často
se neví např. jakými stavebními nebo konstrukčními úprava-
mi lze snížit na minimum možnost napadení i pro případ, že
k poruše konstrukce dojde, jak poznat a zhodnotit stávají-
cí napadení, jaký zvolit nejvhodnější způsob jeho likvidace
a ochrany nenapadené části konstrukce, apod. Tyto nedostat-
ky v informovanosti nelze odstranit jinak, než proškolová-
nim pracovníků stavebních a jiných organizací v těchto otáz-
kách.
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Vladimír Nečesaný

Bedeutung der Ultrastruktur des Ho lze s ftlr die Haupttypen

seines Schutzes gegen Piize

Im vorgelegten Beitrag wird die Bedeutung der Ultra-

struktur von Holz einerseits fťlr das Einbringen von

Schutzstoľfen ins Hoist, anderseits f«r ihre Einlagerung

in verholzte Zellwände analysiert.

Das Eindringen von Schutzstoffen wird besonders

durch die Tflpfe 1-Ultrastruktur bestintmt, wobei die Crässe

der submjkroskopisclien Hohlraume in der Tflpfelmembran,

evcntuell die Membraninkrustierung massgebend sind. In

manchen Laubhdlzern wird das Einbringen von SchutzmitteIn

bedeutend durch Thyllcn eingeschränkt. Die benutzte Fliissig-

keit beeinflusst dann das Imprrifínierverfaíiren vor allem

durch ihre Viskosi ta t , wobei der eriiíHite Pruck und Tempe-

ratur das Verfahren bcscli leun iíien, die I'olarit.it der

Flílssigkeit ist ein weniger bedeutender Faktor. In der

Fltíssigkeit dispergierte Teile dichten die submikroskopi-

schen Hohlräume in ďen Tťipf e lmembranen ab und schríínken

den Durclifluss ein.

Fťlr die Einlagerung von Schutzmitteln in der verholz-

ten Zellwand sind besonders drei Faktoren massgebend, und

zwar die Diemension der submikroskopischen (inter- und

intraribri l lärcn) Kapillaren, ihre Besetzung durch Wasser,

Lignin, eventuell durch andere inkrxistierende Stoffe sowie

die physikalische Reaktivitát (Polyrität) des benutzten

Lflsungsmittels. Wasser ist wegen seiner Affinität zur

Zellulose ein ideaJes Läsungsmittel zum Einbringen lôsli-

cher Stoffe in das erwähnte System von submikro&kopischen
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Kapillaren. Auf diese Weise eingebrachte Stof fe . soweit
auf irgendeinen Baubestandteil der Zellwand chemisch
nicht gebunden, ktínnen von hier re lat iv einfach ausge-
schwemmt werden. Die nichtpolaren Lflsungsmittel kännen
nicht in die Zellwand eindringen und deswegen mit jenen
getragene Schutzstoffe in die Zellwände abgelagert werden.
Die Gťlltigkeit einer entgegengesetzten Anschaung Uber
die Eigenschaften der polaren Ltisungsmittel wurde bisher
noch nicht verléfsslich nachgewi.esen und widerspricht
den heutigen Erkenntnissen fiber die Ultrastruktur und
Uber die chemische Zusammensetzung der Zellwände. In der
Arbeit wird kurz die Vervrendbarkeit organischer organi-
scher polarer Ldsemittel sowie EmuIsionen nichtpolarer
Lflsemittel mit Wasser und Anwendung eines geeigneten
Tensides erwogen.
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ТИ ;r);-i.i>)ihi[- субмикроскопичеокис П'.)Л1";еги в мумбрчнчх утончок-
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Поел-» отложения защитного средства в одеревенелой оСо-

,.".оч|!м кч'"'тки определлюпгики яоляютсн три фактора - размер суб-

MiibpocKO'iiri.'Oicnx капилляров (интср- и кнгра ̂ ибриллнр^ых имии-

лчлиои), содержание в них вили, лкгнгшо или других ишгрусти-

p-yriiutx ii-'iibj.jxB и физическая ре.чктишюсть (полярность) прим^~

р а с г i

Ьз-он (Своего сродства к целлюлозе вода предстявллет со-

оой и^йальний растворитель для внесения растворимых ею веществ

в систему субмикроскопических капилляров; по внесенные ею

ьещества относительно нетрудно вш.шть, если они н«э образуют

химической связи с одним иа компонентов клеточной оболочки.

Неполярные растворители не ооледают проницающей способ-

ностью по отношению к оболочке клетки, поэтому вносимые ими

средства не могут отлагаться в клеточных оболочках. Правиль-

ность обратного мнения о свойствах полярных рпстворигелей

не была пока надежно доказана и противостоит существующим

познаниям по ультраструктуре древесины и химической структу-

ре клеточных оболочек.

В нашей работе в краткости изложены также соображения
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Dr. Giinter Xerner, Ebersv/alde

Probléme d<?r Grundwasserverunreini^ur.r: durch .Kolzschutz-
mittel

In Interesse des Umveltschutzes sind solche.Verfahren

des KolzschutEes zu vahlen, dass sich die Iiio^liehkéit einer

firundwasserverunreinigung auf ein liindestmass beschrankt.

Insbesondere die Petreibenden der i .idustriellen Impräg-

nierunc mussen nicht r.ur das vollständi£-e Auf fallen der

abtropfenden Schutzstoffe unmittelbar nach

der Imprä.gnierur.g sicherstellen, sončlern auch dem Sindringen

der Sehadstcffe in don Bóderc mi t dem Iiegenwas,ser auf Platzen

des irnpräfinierten Holzes verhindern. In SrwE^ung koi.unen:

Oberdeckung der La^erplStae o-3er undurchlässige Unterlage

mi t Sanmelrinnen und Aufbereitung des -tiegenv;as3ers. Es wird

die L.orlichkeit der chemischen Lnschadlichmachung der \

pefahrlichen Stoffe verfolgt. In der DDR wird empfohlen

Dohnalit U durch jReuuktion des séchsweri^en Chroms (Cr )

rait1 els Sulfitlau.íje und durch Umwandlur.g des dreiwertigen

Chroms (Cr ) zu fast unlossliches Hydroxyd unschadlich

zu macher.. Die Beseitirrung der Buckstände von Schutzstoffen

nnch Beendigung der Iniprägnierun^ i s t auch moglich durch

'/erbrernung vcn m i t diesen Riickständen getränkten Safje-

apanen.

Von; Gesichtspunkt des UHiweltschutzes sind sovvohl olhaltige

Schutziaittel (Phenole) als auch wascerläsliohe Salse (schad-

licbe Tonte der Ľatalle, insbesondere sechswertige Chrome

- Cr ) schädlich. In der DDR sind verbindliche V.'erte der

zulassicen Schadstofflronzentration iir. Grundwas3er am Ablass

in das offentliche Kanalnetz festgesetzt. Aus diesen aiissen

die ľfcnuliíer von Schutzstoffe n anr;einessene Hassnahmen ab-

leiten.
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Проблемы загрязнения грунтовых вод веществами, используе-
мнчи для защиты древесины

В интересах охраны жизненной среды необходимо выбирать

такие способы гклцитьт древесины, которые позволяют свести на

ыини.лум возможность загрязнения грунтоъих вод, 3 особенно-

сти на предприятиях, применяющих промышленную пропитку, доля-

ко не только обеспечиваться полное улавливание стекающих

(капающих) непосредственно после пропитки древесины защит-

ных веществ, но к воспрепятствовать проникновению их вредных

компонентов вместе с дождевой водой в почзу в местах хранения

(складах) пропитанной древесины.

Проведенные измерения показали, что эта проблема значи-

тельно серьезнее, чем это мокет показаться на первый взгляд.

Для предупреждения загрязнения грунтовых вод мо;;:по предусмо-

треть подведение складов под кровлю или устройство изолиро-

ванного настила с отводом и "специальной нейтрализацией этой

загрязнённой дождевой воды.

Изучается возможность химического обезвреживания Брсдных

веществ. 3 ГДР "Догналит У" рекомендуется обезвреживать путём

восстановления (редуцирования) шестивалентного хрома сульфатами

(сернокислыми солями) отработанных щёлоков, а такзе путём

преобразования трёхвалентного хрома в почти нерастворимую

гидроокись хрома. Остатки защитных веществ после окончания

пропитки можно такае ликвидировать сжиганием опилок, насы-

щенных этими веществами.

С точки зрения охраны жизненной .среды, вредными считаются, &&•

как маслянистые защитные вещества (фенолы), так и растворимые

в воде соли (вредные ионы металлов, в особенности, шестива-

лентньтй хром). 3 ГДР установлены обязательные нормы, где при-

водятся значения допустимой, концентрации вредных веществ в

отработанных сточных водах на входе в общегородскую канали-

зационную сеть. На основании этих показателей, предприятия, и

использующие защитные вещества для пропитки древесины, обяза-

ны проводить соответствующие мероприятия для поддержания до-

пустимых пределов.
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Prof. Svilen Nikolov, Ing. K. Simeonov, Sofia

Einsatzmtíglichkeiten von imprägnierten Holz der Zerreiche

Das Holz der Zerreiche {Quercus cerris L.) besitzt
gute Festigkeitseigenschaften, jedoch auch kleine Vider-
standsfáíhigkeit gegen pflanzliche Zerstflrer, grobe Struk-
tur und Anfälligkeit zur- Verformung und Rissbildung.
Untersucht wurde die MiJglichkeit einer Minderung dioser
Fehler durch entsprechende Imprägnierung z. B. mittels
Natriumfluorid, Dohnalit, Pentachlorphenol und Kreosotttl.
Das Holz wurde auf Druckfestigkeit in Faserrichtung und
Biegefestigkeit untersucht und der Elastizitďtsmodul er-
mittelt. Pentachlorphenol und Kre oso t til hatten auf die
Druckfestigkeit einen positiven Einfluss, wasserlflsliche
Salze das Gegenteil. Die Biegefestigkeit hatte sich in
alien Fallen einigermassen vermindert. Die Ergebnisse
deuten auf die Einsatzrafiglichkeit der umfangreichen Vor-
räte an Zerreiche in Bulgarien far eine Reihe technischer
Einsatzgebiete anstatt der Buche und der Eiche.
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П р о ф в С Е И л е н Н и к о л о в , и н ; а . К « С и м е о н о в , С о ф и я

Возможности использования пропитанной древесины бургундско-

го ( цериеЕого) дуба

Древесина'бургундского дуба (Quercus cerris L. ) обла-

дает хорошей прочностной характеристикой, но имеет низкую

сопротивляеыость против биологических вредителей, грубуи

структуру и склонность к короблению^ и растрескиванию (по-

явлению трещин)» Была проверена возможность снижения этих

дефектов, путём применения подходящей для этой цели пропит-

ки , непример, фторидом натрия, Догналстом, пентахлорфенолсм,

креозотовым маслом и пр.. Пропитанная древесина" проверялась

на сопротивление сжатию в неправлении волокон (проеность при

сжатии), сопротивление гнутью (прочность при изгибе) и был

установлен модуль упругости.

Пентахлорфенол и креозотовое масло оказали благоприятное

влияние на прочность при сжатии, а соли, растворимые в воде,

дали противоположнык эффект. Прочность при изгибе во всех слу-

чаях несколько уменьшилась.

Результаты указывают на возможность использования значи-

тельных запасов бургундского дуба в Болгарии для технического

применения в целом ряде отраслей промышленности, вместо тра-

диционного использования бука и дуба.
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N. Vidovič, Sarajevo

Laboratoriums- und Klimaprufungen mancher Schutzstoffe
auf_der Basis von Nstrium(hexa)fluorsilikat

Fur die Untersuchung wurden drei Mischungen gewá'hlt, die

ausser Nstrium(hexa)fluorsilikaťfolgende Komponente enthielten:

I II • III
SiF SiF

CuSO4

C

6 3 2

Dinitrophenol
Die Toxizität wurde auf Agarkulturen in Petri-Schalen njit

Zusatz der Schutzstoffe I , JI und I I I in verschiedener Konzen-
tration im Nanrboden gepruft. Zudém wurden Priifungen mit der
íúethode der durch die genannten Stoffe imprägnierten Stanďard-
klotze vorgenoiiimen. Fur die Versuche wurden Pilzkulturen von
Coinophore versicolor und. Un '̂ulina annosa verwendet. In Berg-
werVpn wurden inittels d«r Stoffe I , I I und 117. imprSgnierte
Holzstempel getestet.

Dée Untersuchungen in.Petri-Schalen bewiessen die fungizide
'.ľirksamkeit aller drei Stoffe bei einer Konzentration von 0,1 ?á.
Die Teste mittels des standardmässigen Xlotzverfahrens bewiessen
die Schutzwirkung durch 1 %ige Losung jedeš der genannten
Stoffo. Die Klimaversuche in Bergwerken bewiessen die Fahigkeit
ciieser Stoffe die Holzstempel mindestens fiir die Dauer von
4 Jabren zu schutzen.
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Dr. II.J. Rafalski

Holzschutz bei Verbrauchs£;utern - insbesondere bei

Die Steigerung der Dauerhaftigkeit ^nd der v'erlässlich-

keit von Vcrbrauchsputern aus Kolz, äj./ä oft den Feuchtig-

keitseiraiirkungen ausgesetzt sind, i s t vorwiegend Se.che

dor Hersteller. In der DDR ist die Fflicht das Kolz vor

norjlichen P.edrohung durch pflanzldche Serstorer als auch

-F.-.'uer vor der Endmontage zu Schiitzen durch die Verordnung

aus dem Jahre 1975 cere;:elt. iiur erfolgreichcn Vnrbreitung

der Schutzmasanahmen furr2u.r Herstellung von Verbrauchs—

fiitorn verwendeten IIolz incbesondere an Fa;.,ilienhäuser,

werJen in verschiedenen Fnchbereichen allmählich Be-Uin^un ên

cocchaffen. Es wird eine Ueihe vc;n F.*-charbeitern fur Holz-

schutz ousfjebildct, alljahrlich werden Listen der Euläsoipen

ochutasto-ffe voroffentlicht, und doren Zusauriensctzung

doufrnd er;;anzt. Zum Schutz dvr Verbrauehsgiiter sollten

S t off e jiiit langseitif_;er V/irhsorakeit (Fixierung in IIolz)

verwendet werden, die einrn komplexen Schuts geren I:ilze

sowie Inselcten tieten. iVrn schv^ierigsten i s t , den Kclzschutz

in der Ferti^unpsprozess verEchiedener Hersteller

'iieben, die aus I!olz Verbriauchsgůter hnrstellen.
der Druekiicprä/;nierung einpfiehlt oich das Sjirlih-

vorfahron in ľanälen sovie die Tränl-'ung. Allmählich werden
in der DOR Redincungen .fur praVtische Anv.'endu:î  dor anf;e-
•f'iíhrtpn Grundsätze in Interesse einer Qualita'tsstei^erun/:
der '.'rzeu.'nisse gebildet.
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3~2 ?_a_i_fL3_b._c._£_2_2

Защита древесины, используемой для производства товаров ши-

рокого потребления, в частности, для сборных домов

Повышение долговечности и надёжности товаров широкого по-

требления из древесины, наиболее часто подвергающихся воздей-

ствиям влажного среды, является, преяде всего, делоы изготови—

телейо В ГДР Обязанность по защите древесины от возможной

опасности поражения её биологическими вредителями или от уг-

розы воспламенения ещё перед окончательным монтагом, устанав-

ливается приказом, изданном в 1975 _оду»

Для успешного расширения способов защиты древесины, .при-

годной к использованию для хозяйственных построек, а главным

образом, для строительства деревянных домов в различных про-

мышленных отраслях, постепенно создаются необходимые условия.

Проводится обучение целого ряда специалистов по защите древе-

сины, ежегодно издаётся перечень защитных веществ, которые

разрешено применять на практике, а их состав постоянно попол-

няется» Для защиты хозяйств*иных построек рекомендуется при-

менять вещества с длительным эффектом ( фиксации в древесине),

которые обеспечивают комплексную защиту от поражения грибка-

ми и насекомыми jвредителями).

Наиболее трудная задача - органически включить способы

защиты древесины в производственные процессы различных заво-

дов-иэготовителей, которые занимаются.производством товаров

широкого потребления из древесины. Помимо способа пропитки

под давлением, рекомендуется использовать метод опрыскивания

в тоннелях и метод вымачивания (для пропитки древесины)о В

ГДР постепенно создаются условия для практического внедрения

вышеприведенных принципов, в интересах повышения качества из-

делий о
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Dipl.-Ing. J. H e r a 1

P r a h a

Príifverfahren zvír Ermittlung des Giftwertes von Schutastoffen

gegenuber der Pilzgattung ASCCMYCETBS

Auf der Arbeitsstatte des WÚD in Breznice bearbeitete man

methodisch und wandte Vergleichsprufungen von drei .Verfahren

zur Ermittlung der Wirksamkeit von Holzschutzmitteln gegen-

uber Schimmelpilzbelag an: im sterilisierten,SiaäKH durch

Wahrlosung angefeuchteten Boden, im infizierten Boden, sowie

im sterilen, angefeuchteten und infizierten BsáBn Perlit.

íSs wurden 15 Hittel in 4 Konzentrationen gepriift, mit denen

Proben von Fichtenholz impragniert wurden. Die Infizierung

erfolgte mittels einer mi3chbaren '.Vassersuspansion von Spořen •

und feinzerkleinerten láyeelen der reinen Kulturen von Chaeto-

mium globosum, Trichurus spiralis, Glenospora graphii und

Petriella setifora. Die iärgebnisse wurden nach 16-tagigen

Freibevíitterung aufgrund der Gŕewichtsabnahiue /des ̂ ewicht-

schv/unds/ der Versuchsprobem ausgev/ertet. íäan stellte fest,

dass die grôssten Verluste im sterilen und infizierten Boden

waren. Niedrigere und weniger differenzierte Resultate ergab

d§s Verfahren im sterilen Perlit, u^d dear niedrigstejp Gev/ichts-

schvnand wrurde in nicht sterilem und nicht infizierteni Boden

verzexchnet. Die grosste Virulanz im Perlit zeigten die Kulturen

von Glenospora graphii und Trichurus spiralis, die kleinste

die der Chaetomium globusům.
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Инж. Й. Герал, Прага

Экспериментальный метод определения токсичности веществ

по отношению к грибам ГРУППЫ - ASCOMYCBTES

Резюме

В отделении Бржезнице Научно-исследовательского

института деревообрабатывающей промышленности были мето-

дически разработаны и проведены сравнительные испытания

3-х методик определения эффективности импрегнирупщих ве-

ществ по отношении к авторам мягкой гнили: в совсем необра-

ботанной земле, в земле стерилизованнойj-увлажненной пита-

тельным раствором и зараженной, а также в стерилизованном

таким же способом увлажненном и зараженном перлите. Одновре-

менно было подвергнуто проверке 15 веществ в 4-х концентра-

циях, которыми были импрегнированы еловые образцы.

Заражение проводилось смещанной водяной суспензией спор

и крошек мицелия чистых культур Chaetomium globusum.

Trichurus spiralis, Glenospora graphii a Petriella seLifers.

Оценка результатов проводилась после 16-ти дневного экспози-

ционного периода на основе уменьшения веса образцов.

Было установлено, что наивысшие и наиболее градиурован-

ные убытки были в стерилизованной и зараженной темле.

Тем самым эта методика максимально приблизилась к цели, опре-

деленной автором. Основательно более низкие и менее диферен-

цированные результаты дал метод теста и перлите, а самые невы-

раьительные результаты оказались у земли нестерилизоваиной

и незараженной. Результаты добавочных опытов показывают, что

наиболее еффективным фактором была стерилизация земли (с после-

дующим заражением), действие питательного раствора пока еще не

было доказано. Наибольшую вирулентность в перлите из 4-х ис-

пользованных показали культуры Glenospora graphii a Trichurus

spiralis, наименьшую Chsetomium globusum.
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Prof. Ing. Jerzy Wažny, DrSc, Warszawa

PROBLÉME DER NORMALISIERUNG DER HOLZSCHUTZMITTEL

ERFORSCHUNG IN DEN LANDERN DER RVVGH

Zusanimenf a s s u n g

Die vorgelegte Arbeit ste l i t eine vergleichende Ana-
lyse der Normalisierung der in ďen Ländern der RWGH ange-
wandten Teste der Holzschutzmitte1 dar. Die Analyse
bewertet den Stand der diesbezťíglichen Normalisierung in
der ČSSR, Jugoslawien, DDR, Rumänien, Ungarn, SSSR und
Polen. Zum Vergleich werden auch die normalisierten Ver-
fahren und Teste der BRD angefflhrt. Die Analyse befasst
sich hauptsátchlich m i t dem Stand und Umfang der Normali-
sierung in folgenden Disziplinen: Allgemeine Ansprťlche an
die Holzschutzmitte1 - die Feststellung der fungiziden
und insektiziden Eigenschaften, die Feststellung der
physikal-mechanischen Eigenschaften.

Es wurden betrachtliché Unterschiede in dem Ausmass
der, in den N ořmen enthaltenen Problematik, als auch in
der Anzahl der in den Ländern der RWGH ausge^ebenen N ormen
festgeste l l t . Am me isten sind in den Normen die Methoden
zur Feststellung der fungiziden Wirkung gegen die Basidio-
mycetes vertreten, die flbrigen Methoden sind weniger ver-
treten, in man c he n Land em sind ťlberhaupt. nicht normali-
s iert . Dardber noch- ekvivalente Normen der einzelnen
Ländern unterscheiden sich oft durch die methodische
Anordnung der Teste und abweichende Auswertung der Teste.
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Um zu vergleichenden Resultaten zu kommen, ált den
internationalen Handel ermttglichen, i s t es nfltig zur
internationalen Unifizierung der Tcst-Methoden fůr Holz-
schutzmittel heranzutreten, in weiterer Etape dann zur
Unifizierung der betreffenden Staatsnormen in einzelnen
Ländern der RWGH zu kommen.
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Lubomír SchánSl, Brno - ČSSR

VERANDERUNGEN IN DER LUFTZOSAMMENSETZDNG IM HOLZ BEI

SEINER ZERSTORUNG DURCH DIE PILZE

Zusammenfassung

Im Laufe der Holzzerstorung durch die Pilze kommt es zu den

Xnderungen in einer Konzentration einzelner Luftbestendteile.

Die Anfangsphsse der Holzzersetzung äurch die Pilze v.'ird mit

einem heftigen Anstieg der Kohlendioxyäkonzentration, sowie

mit sinkender Sauerstoffkonzentration und mit verháltnisma-

£ig winzigen Anderungen in der Stickstoffkonzentration beglei—

tet. f/isximsle Anderungen in Konzentration einzelner Luftbes-

tandteila erfolgen in dom Zeitabschnitt, wo das Substrát vô-

llig mit Mycel bewachsen ist. Eine weiter Phase der.Holzzer-

storung wird durch eine sinkende Konzentration des Kohlendi—

oxyds und eine erhohte Sauerstoffkonzentration gegeniiber dsn

festgestellten V/erten in der vorhergehenden Phpse chara?£teri-

siert. Die Vv'éi^faulepilze verursachen weit grôpere Anderungen

in der Konzentration einzelner Luftvestandteile als die Braun-

faulepilze. Sine Einstellung des Luí'tzutritta zum zersetzen-

den Holz ruft weitere erhohung derGOg Konzentration hervor,

der Pilz bleibt jedoch, am Leben. In Versuchen in ôenen der

EinfluB des C.O2 auf das V/achstum und die metabolische Tatig-

keit der Pilze verfolgt v/urde., haben wir positive C0 2 Wirkung

im Bereich von 5 bis 10% auf das Wachstum des vegetativen My—

cels sowie auf die Produktion einiger extracelularen Enzyme

festgestellt. Am Ende wird die Moglichkeit einer Feststellung.

der Wirkung der fungiziden Stoffe auí" der Basis der Verfolgung

der C0„ Produktion durch den Pilz der die Holzproben bewachst,

angedeutet.
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Лубоыир Сканел, г . Брно - ЧССР

Изменения в составе воздуха внутри древесины при его
разложении грибами

Ъ течение разложения древесины грибами происходят изменения в

концентрации отдельных компонетов ы -г^х.в.. Начальная фаза по-

ражения древесины грибами сопровождается резким повышением кон-

центрации углекислого г а з а , понижением концентрации кислорода

и сравнительно незначительными изменениями в концентрации аэо-

та. Максимальные изменения в концентрации отдельных компонентов

воздуха происходят в период, когда субстрат совсем проросший

мицелием, дальнейшая фаза разложения древесины характеризуется

понижением концентрации углекислого газа и повышением концен-

трации кислорода в противополжность величинам, обнаруженным

в предыдущей ^азе» Грибы, выз^вакщие белуюшиль способствуют

далеко большим изменениям в концентрации отдельных компонентов

Еоздуха, чем грибы, вызывающие бурую гниль, ирекрашение подхода

воздуха к разлагаемой дреьцсине вызывает дальнейшее повышение

концентрации СОр, однако гриб продолжает jaa .аить. В экспери-

ментах, где подверглось исследованию влияние СС„ на рост и мета-

болическую деятельпость грибов, Mai обнаружили положительное

действие С0п в пределах 5-10% концентрации на рост вегетатив-

ного ми делия и такие на продукцию некоторых экстрацеллюлярных

ферментов. В заключении намечена восшсжность детекции воздейсв-

вия фунгициды six веществ на основе исследования грибом образован-

ного CCv,; гриб обр-зстает испытательные образцы цр^веслны.
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Dr. Hans-Joachim P e t r o w i t z , B e r l i n - Dahlem

UBER CHEMISCHE VERFAHREN ZUM NACHWEIS VON INSEKTIZIDEN

UND FUNGIZIDEN IN OLIGEN HOLZSCHUTZMITTELN

Zusanmenfassung

Verschiedene Mflglichkeiten der chemischen Analyse

von insektiziden und fungiziden Wirkstoffen in flligen

HolzschutzraitteIn und in Extrakten aus imprägnierten

Holzprofaen werden diskutiert. Dabei werden besonders

solche Verfahren behandelt, die im Rahmen von Normvor-

schriften berťiclisichtigt werden.

Neben apparativ aufwendigen Methoden lassen sich bei-

spielsweise mit verschiedenen chromatographischen Arbeits-

techniken gute Dlrektbestimmungen erzielen oder quantita-

tive Abtrennungen aus komplexeň Gemischen zur weiteren

Analyse erreichen. Ausserdem werden verschiedene Wege zur

Bestimmung der Eindringtiefe von äligen Holzschutzmitteln

beschrieben.
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Dr. H. Willeitner, Hamburg

HOLZSCHUTZ UND UMWELTBELASTUNG

Zusammenfassung

Holz ist ein umweltfreundlicher Bau- und Werkstoff,

dessen Anwendung durch Holzschutzmittel erweitert und ver-

bessert werden kann. Die hiezu eingesetzten chemischen

Holzschutzmittel stellen umweltbclastende Stoffe dar. Die

eigentliche Umweltbelastung tritt jedoch erst bei Anwendung

dieser Mittel ein.

Das Ausmass der Belastung hängt von der Art des Holz-

schutzmittels und den angewandten Verfahren ab. In ge-

schťftztem Holz ist sie entscheidend geringer und zwar urns o

mehr, je léfnger die Impržígnierung zurťlckliegt. Die Belastung

durch Holz im Gebrauch ist in der Regel vernachlässigbarc

Die absolute Umweitbelaatung durch Holzschutzmassnahmen ist

im Vergleich zu anderen Industriezweigen sehr gering.

Dennoch ist kurzfristig die Vermeidung von Schutzmittel-

verlusten, mittelfristig die Anwendung verbesserter Ver-

fahrenstechnologien und langfristig die Entwicklung von

umweltfreundlichen Holzschutzmitteln erforderlich.
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Stanislav Mišiga

DIE NUTZUNG VON TRIBUTYLZINNOXID IM HOLZSCHUTZ

Auf Grund von Literaturangaben und eigenen Erfahrungen

mit Coniophora puteana auf Kiefrnholz, Coroliua versi-

color auf Buchenholz sowie mit Schimmeltesten wird auch

die Anwendung von Tributylzinnoxid beim Holzschutz in der

ČSSR in Betracht gezogen. Die Hauptverwendung wird beim

Schutz von Bautischlereierzeugnisse'n und fur Spezial-

zwecke voraúsgesetzt* In dieser Hinsicht wird auf einige

zusajmnenhängende Probléme, wie z.B. auf die Pinalisierung

und BeweisEsthode ftir die Anwesenheit dieses S t off es im

Holz hingewiesen.
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Станислав Мишига

Использование трибутилцинсксида при защите древесины

Резные

На основании данных иа литературных источников и

собственных .испытаний с Coniophora puteana на соеве,

Corolius versicolor на буке и испытаний с плеснями

принимается во внимание возможность использовании три-

бутялцинохеида при защите древесины в ЧССР.

Основное использование предполагается при защите

строительно-столярных изделий и для специальных целей.

В этой связи указывается и на некоторые снежные пробле-

ме, как финалиеация и методы докавательства налячж*.

вещества в древесине.
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Jozef Jokel, Vladimír Paserin - ČSSR

DIE ANWENDUNGSMOGLICHKEITEN DER IONISIERENDEN STRAHLUNG

IM HOLZSCHUTZ

Zusammenfassung

Auf dem Gebiet des Holzschutzes kommt die ionisie—

rende Strahlung direkt zur Geltung, wie z.B. bei der
li

einmaligen Sterisier,ung oder in der Forschung bei der

Beeinflussung von Lebensprozessen in Holzzellen, bzw.

die Holzzellea zum Absterben zu bringen. Infolge des

schnellea uad kontroliierten Absterbens der Holzzellen

entetehn z.B. die Tyhllenbildung unterbihdende Bedin-

gungen, wodurch wahrscheinlich die

Auxreohterhaltung der Jurchlassfähigkeit des Holzes

/Schutzimprägnaticn, hydrothermische Behandlung/ giinstig

beeiuflus£.t werden kann. Die absorbierten, fiir das Ab-

sterben der Holzzellen notwendigen Dosen der Starhlungsener-

gie ubersteigen dabei bei Buchenholz den Wert von 0,7 Mrad

nicht und verschleciitern also weder die mechanischen

noca di physiialischen Holzeigenschaften nicht; ausser

anderem entsteht die Moglichkeit der praktischen Nut-zung

der Strahlungs-Sekundärwirkung auf die "Qualität" des

Holzes
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Йоаеф Йокел, Владимир Пасерин

Возможности применений ионизирующего излучения при

защите древесины

В области защиты древесины ионизирующее излучение

прямо применяется, напр., при однократной стерилизации

или исследованиях --древесных клеток- при оказывании влия-

ния на жизненные процессы древесных клеток, или; же при

их умерщвлении. Вследствие быстрого и проверяемого

умерщвления древесных клеток создаются, напр., условия,

предотвращающие образование тилл, что, вероятно, благо-

приятно мвяет влиять на сохранение проницаемости древе-

сины (защитная пропитка, гидротермическая обработка).

При атом абсорбированные дозы радиационной энергии,

нужные на умерщвление древесных клеток для буковой дре-

весины не превышают величину О,?М*ас£, значит, не узсуд-

шают ни механических, ни физических свойств древесины, -

что позволяет практически' использовать упомянутое вто-

ричное влияние излучения на "качество" древесина.
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Ing. V. Novotný, Breznice - ČSSR

BEITRAG ZU DF.R PROBLEMATIK DER WASSER LOS LICHEN IMPRAGNIERSTOFFE

Zusammenfassung

In diesem Beitrag sind einige, bei der Erforschung der

wasserlťfslichen, zum Holzschutz gegen biologische Zerstdrung

bestimmten Imprágnierstoffe tuf der anorganischen Basis an-

jrefährt.

Auf dem Gebiet der Kompositionen, die als den aktiven

Hauptanteil Borverbindungen und Kupfer enthalten, geiang es

durch Ausnůtzung des synergischen Effektes durch Zusatz

entsprechendar Menge des Zink-Ion eine Erhähung des biologi-

schen Schutzes zu erzielen. Die Toxizitářtsgrenze gegen die

Basidiomyceten, die durch die genornT.e Auslaugenpríiíung be-

stimmt wurde, hat sich bei dem optimalen Verhá'ltniss

Cu : Zn : B : Cr um cca 40 % r;egen dera Standardmaterial

Cu-Cr-B erniedrigt. Die nOtige Zugabe von Zink hat sich

obendran als gtlnstig gegen die Korosionseigenschaf ten des

Impráígnierstoffes gegen Eisen erwiesen. Der entwickelte

Imprägnierstoff wird schon im Inland unter der Bezeichnung .

Synpregnit CBZ erzeugt.

Auf dem Gebiet der Kompositionen, die als den aktiven

Hauptanteil Fluorverbindungen und Kupfer enthalten, wurde

der Einfluss der Stoffzusammensetzung auf die Verflflchti-

gung von Fluor untersucht. Die Versuche wurden in einem

"Windkanal" mit event, folgender Auslaugung und Auswertung,

teils vom cheinischen (Restmenge von Fluor) teils vom biolo-

gischen Standpunkt (die Erniedrigung der Schutzwirkung ge-

gen Basidiomyceten) beurteilt. Die besten Resultate bei
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der Fluor-Aplikation wurden bei der Verwendung der Fluor-
s i l ikate erz i e l t , wo die Restmenge der Fluor-Ionten nach
der Exposition in dem "Windkanal" mit nachfolgender
Auslaugung cca 38 % betrug. Die schlechtesten Resultate
hingegen vurden bei Verwendung von Hydrofluoriden erz i e l t .
Die Restmenge voi. Fluor sank auf cca 15 %.
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Ing. Miroslav Zdeněk, Breznice - ČSSR

VERSUCHSIMPRÄGNIERUNG DFR FICHTE TSCHECHISCHER PROVENIENZ

IM PULSATIONSVERFAHREN

Zusammenfassung

Es wurde e i n e Versuchsimprägnierung von 158 F i c h t e n -
masten t s c h e c h i s c h e r Provenienz, aus 3 L o k a l i t ä t e n , i n
P u l s a t i o n s v e r f a h r e n (Wechseldruckverfahren. O s c i l l a t i n g
pressure treatment) be i der westdeutschen Firma G.A. P f e i -
derer-Neumarkt /Opf. durcbdefflhiI und zwar mit einem
Imprägnierstof f auf Bas i s CU-B-Cr. Es wurde ausgewerteť.
die Eindringstiefe, die Verteilung des Imprägnierstoffes
in Radialrichtung sowie der Vergleicn mit der klasischen
Vacuumimpréŕgnierung als auch mit der Imprägníerung nach
vorheriger Perforiorung. Es wurde bewiesen, dass man die
Masten tschechischer Provenienz mit der Pulsationsmethode
erfoigreich imprägnieron kann. Es wurde die indirekte Ab-
hďngigkeit der Eindringtiefe in Radialrichtung von der
Dichte des Jungholzes festgestel l t . Die erzielte durch-
schnittliche Eindringtiefe beim Pulsationsverfahren betrug
19 mm gegenfiber 9,5 nun bei der klassischen Vacuuraimprägnie-
rung.

Bei dem Pulsationsverfahren und einer 4 % Konzentra-
tion des Imprägnierstoffes betrďgt der Grenzwert (crit ical
value, limiting value) 1 cm Eindringtiefe in Radialrichtung,
gegenilber 1/2 cm bei der klassischen Imprägniprung mit 6 %

Impragnierltfsung.
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Es wird ein Impragnierverfahren empfohlen, welches die
Mdglichkeit hätte, mi t dam Pulsationsverfahren als auch
mit dem klassischen Vacuummethode zu arbeiten, rait der
Perforierung der Fichtenmasten, nach Bedarf und nach
Qualitat des zur Imprägnierung kommenden Holzes.
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P r o f . Dr . W. L i e s e , D r . C h r , R e i c h e r t ,

Hamburg

UNTERSUCHUNGEN ZUR IMPRAGNIERL'NG VON HOLZ MIT HOHEREN DRUCKEN

Zusammenfassung

Aus makroskopischen und mikroskopischen Befunden wird deutlich,

dass eine Tränkung mi t hohen Driicken erhebliche Strukturverän-

derungen bewirkt, ohne dass im raikroskopischen Bereich durch diee

innere Druckausbreitung zusätzliche Eindringwege fiir eine

hohere Aufnahme geOffnst werden.

Da eine gute Durchläsaigkeit des Hoizes Voraussetzung far einen

schnellen Bruckausgleich ist, um eine Zerstôrung des HolzgefU-

ges zu verhindern, ist eine Tränkung mi t hohen l>riicken nur

bei Holiiarten mit e3ner guten Wegsamkeit mäglich. Fiir die in

dieser Arbeit untersuchten europäischen NaáelhSlzer ist daner

die Aravendung hoherer Drucke kein geeigneter %eg zu einer

besseren Imprägnierung. Dieses Verfahren kann ailenfalls far

Holzsrten verwendet werden, die eine h&here Hohdichte besitzen,

die zudem gleichmgssig Uber den Jahrring verteilt ist, wie es

bei den Eukalyptusarten der Fall ist.
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Mgr. inž. Zdis3aw Ratajczak, Poznaň

EIN1GE PROBLÉME DZR INDUSTRIELLEN IMPRAGNIERUNG DES

IIOLZES UND DER HOLZERZEUGNISSE IN PLR

Zusammenfassung

In der pojnischen Bauindustrie wurde eine Renessance

des ílolzes verzeichnet. Es wird ein beträchtlicher Anstieg

ries Holzes und der Holzerzeugnisse in áem erwähnten Sektor

vorausgesetzt. Das erfordert eine intensivierte Ábzielutig

zuř Erhflgung der Dauerhaftigkeit dieser Rohstoffe.

Die durch^eftlhrte Erforschung zeigte, dass der Ge-

samintvolumen des zur Imprägnierung vorgesehenen Bauholzes

in Polen rund 2 mil. m 3 beträgt, hievon 500.000 m 3 fťlr

die Bautischlerei.

Das Referát enthällt Methoden und technisch-organisa-

torische Massnahmen we lene zum Zi.el haben, in Polen ein

Netz fier stationären oder mobilen Imprägnieranlagen zu er-

richten und den Zuschub des imprägnierten Holzes bzw.

llo1zerzeugnisse vom Erzeuger zum Verbraucher zu sichern.

Pas zweite, den Holzschutz betreffende Gebiet das

einpn ciurchgreigenden Fortschritt erfordert, ieigt in der

Erhähung der i^ualitát und Modernisierung der chemischen

Holzschutzmittt-1. Es wird der heutige Zustand in Polen

kritisiert, wo viele Sorten von HolzschutzmitteIn erzeugt

werden, oft aber mit ungenOger Wirkung. Es wird vorge-

schlagen diese mit einer beschränkten Anzahl moderner und

den hnutigen Ai foiderungen entsprechenden Holzschutzmitteln

zu ersetzen.
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In Polen wird grosse Aufmerksamkeit der Koordinierung

der Forschung auf dem Gebiete der Holzschutzmittel gewid-

met. Es betrifft die zweckmäsige Ausnŕitzung der ganzen

wissenschaftlichen Forscnungsbasis, die in den verschie-

denen Resorts diesem Zwecke dient. Es hat auch zum Ziel,

die Forschungsergebnisse môglichst bald von Forschung in

die Praxis zu äberfťlhren. Im Referát werden íVege zur LC-

sung dieser Problematik angedeutet.
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D. Můrko - Jugoslawien

FORSCIIUNG UBER DIE WIRKSAMKEIT EINIGER JUGOSLAWISCHER

HOLZSCIIUTZMITTEL GEGEN DIE XYLCPHAGEN SCHADLINGEN IS

MEEHESWASSER

Zusammenfassung

Die Jugosiawische Wirtschaft leidet grosse Schäden
von den zerstttrenden Víirkungen der Xylophagen Schädlingen
im Meereswasser. Man rechnet, dass Schiffbohrínuschel
(Teredo nava lis L.) und andere im Meerwasser lebende
Holzschädlinge, jedes Jahr Schäden ílber 7,000.000 Din
an Fisch-, Turistischen- und anderen Holz,schiffen, sowie
am Dalben und Holzwerken adler Art in Hafenanlagen ver-
ursachen. Der Autor liat, im Rahmen von Arbeiten.des Holz-
forschungsinstitut in Sarajevo, einige Forschungsarbeiten
zum Zweck der Erforschung eines optimalen Verfahrens, so-
wie auch eines wirksamsten jugoslawischen Mittel zum
Holzschutz im Meerwasser, unternommen.

Im Laufe dieser Prťlfungen wurde festgestel l t , dass
hohe Konzentrationen der Präparate WOLMANIT CB und
HEMOSIL B dem behandelten Holz eine genťlgende Stufe von
Schutz bíeten, was auch durch Anwendung von PrSparaten
auf der Basis von Steinkohlenteeräl, Kapfernaphtenat und
Tributilzinnoxyd erzielt wurde. Die Präparate auf der
Basis von chlorierten Insektiziden haben das erwíinschte
Resultat nicht erreicht. Von den komparativen ausländi-
schen Holzschutzpräparaten hat die běste Schutzwirkunt
das Boiiden-Salz K-33, mit dem in Jugoslawien schon eini-
ge Jahre Prťlfungen ausgefťlhrt werdor. auch beim Schutz von
Grubenholz, Schvrellen und Telegraphmasten, gezeigt.
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Vladimír Paserin, Magdaléna Kadlecová

VORAUSSETZUNGEN FUR DIE QUALITATSERHALTUNG VON BUCHEN-

RUNDHOLZ IN ABHANGIGKEIT VON DER EINSCHLAGSZEIT

Zusammenfassung

In den letzen Jahren entstehen Tenden^en, die Ein-

schalgszeit; von Buchenholz auaserhalb der ublxchea Ter-

mine zu verlägern, bzw. zu verkiírzen. Es wurden einige

Grundfragen der Beziehung îwischen der Einschlagszeit

der Bucíie und zwischen der Rundholzqualität wä .hrend

der Lagiirung, . bzw. awischen der Erzeugnisqualität

der Primärverarbeitiiiig untersucht* Gegenstand der Unter—

suchungen war die Intensität dee Wachsturns von Mikroorganie-

men auf lebendem und totem Holz, das Vorkommen lebender-

Zellen im eingeschlagenen Holz sowis die Uberlebungsdauor

der Zellen während der Lagerung von ̂ uchenholz mit ver-

schiedenen Einschlagszeiten, das Vorkommen von Thyllen .

unter denselben Bedingungen sowie der Zeiteinfluss der

Lagerung auf die Ausbeutequalitätv Es wurde festgestellt,

dass die Einschlagszeitbedeutenden Einfluss auf die Qua-

lität von ̂ uchenholz sowie auf die darsu hergestôllten

Erzeuagisse hat.



- 370 -

Владимир Пасерин, Магдалена Кадлецова

Предпосылки сохранения качества букового кругляка
а зависимости от времени валки в течение года

В последние годы появляются тенденции продоляить,
или же сократить время валки бука вне обыкновенных сро-
ков. Изучались некоторые основные вопросы соотношения
времени валки бука и качества кругляка во время хране-
ния на складе, или же качества изделий первичной обра-
ботки. Предметом исследовании были интенсивность рос га
микроорганизмов на живой и умерщвленной древесине, нали-
чие кивых клеток Б срубленой древесине и время иизни
клеток во-время хранения на складе срубленного в разное
время бука, наличие тилл в одинаковых условиях и влияние
времени хранения на складе на качество выхода. Была уста-
новлено, что время валки оказывает значительное влияние
на качество буковой древесины и иаделий из нее*
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Ing. Vilém á t e f k a , Zvolen - ČSSR

AXIALE DURCHLASSIGKEIT DER BUCHENSCHWELLEN

Zusammenfassung

Die Erforschung der D u r c h l ä s s i g k e i t des Holzes a l s
e i n e s der w i c h t i g s t e n Merkmale be i der Holzimprägnierung
bezog s i c h auf "nasse" und "trookene" Buchenschwel ien.
Es wurde die axiale Durchlässigkeit fťlr destil l iertes
Wasser festgestellt.

/
Die Ergebnisse zeigf.cn, class die Durchlässigkeit

der "nassen" Schwellen im Lauft des Versuches langsam
anstieg. Die Durchschnitswerte zsigten aber eine grť/ssere
Variabilitat und einen niedrigeren Wert als die axiale
Durchläsigkeit der "trockener" Schwellen.

Anhand der durchgeftihrten Versuche kann man - was
die Durchlässigkeit betrifft - beide Schwellengattungen
als ftfr die Imprägnierung annähemd gleichwertig bezeich-
nen.
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Július Rajčan, František Komora, Bratislava - ČSSR

DER METHODISCHE ZĽTRITT ZUR Bf.WERTUNG DER SCHWELLENqUALITÄT

Die t/ntersuchung and die ^erteilung von Träntaaiiteln

in Schwellen wird iiblich ein einer sehr beschränkten Menge

von Versuchsmaterial angestellt, wobei die erinittelten

.Kennziffern eine grosse Variabilität auŕweisen konnen,

Deshalb sind die Forschungsergebnisse oft nicht ein-

deutigý sie widereiprechen sien, haben keins Beweiskraft

und sind sogar unlogisch.' Dies kana erklärt werden durch

das Einwirken von Nebenfaktoren, die zwar nicht untersuchi;
n

warden und deren Bifluss jedoch nicht in gengendem Mass

eliminiert worden war. Diese unerwunschten Einf.liisse

konnen die untersuchte Hauptwirkung entstellen, ja sogar

iiberdecken,, Zusamraenfassend bezeichnen wir sie. als Zu-

f allseinf liisseo

Weniger oft 1;reffen wir in der Forscnung auf systema-

tische V/irkun^en, von denen die Forschungsergebnisse in

einer Richtung um einen bestimmten Wert verschoben werden.

Gelingt es nicht, diese Wirkungen zu korrigieren, konnen

die ^rgebnisse sehr enSwertet werden.'

Im Vortrag werden jehne methodi^chen Hilfsmittel

angedeutet, mit denen man bei Untersuchungen iiber die

5chwellentränkung der äbermässigen Einwirkung von Zu-

fallseinfluasen sowie von systematischen Einfliissen vor-

beugen kann, Eingehender wird insbesondere die Anwendung

dar Methode der mehrstufigen Zufallsauswahl untersucht.'

Ansteti dieser wird hie unberechtigt die Methode der

einfachen Zufalssauswahl angewandtj dies hat die un-

richtige Einschätzung sowie die Verailgemeinerung der

Forschungsergebnisse zur Folge,1
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Мнж. Юлиус Райчан, к.т.н. - Инж. Франтишек Комора

Братислава - ЧССР

Методический подход к оценке карества шпал

Резюме

Исследования по приеме и размещению пропиточных веществ

в шпалах, как правило, проводятся на очень ограничении коли-

честве экспериментального материала, причем определяемые

показатели обладают большой изменчивостью. По этим причинам

результаты исследований часто являются неоднозначными,-про-

тиворечивыми, недоказуемыми, даже нелогическиг^и. Это можно

объяснить действием побочных факторов, которые хотя и не бы-

ли исследованы, однако их влияние не было в достаточной мере

исключено. Данные нежелательные влияния могут нарушить или

полностью перекрыть исследованное основное действие. В общем

' мы их навиваем случайными влияниями. .

Реже при исследованиях мы встречаемся с систематическими

влияниями, которые отклоняют результаты исследований в одном

направлении на определенную величину. Если эти действия не

удастся корректировать, они могут в большой мере* обесценить

результаты.

В докладе указаны методологические средства, при помощи

которых при исследованиях пропитки шпал МОЕ Н О избекать чрез-

мерного действия случайных и систематических влияний. Более

подробно рассматривается, главным образом, применение метода

многоступенчатого случайного выбора. Вместо него эдесь не-

обосновано применяется метод простого случайного выбора,

и вследствие такого применения получаются неправильная

оценка и обобщение результатов исследований.
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František Komora

DAS DERZEITIGE NIVEAU DER SCHWELLENTRANKUNG IN DER ČSSR

Zusammenfassung

Die Herstellungsqualität imprägnierter Holzschwellen

wird von folgenden Faktoren beeinflusst s

- durch die Qualität der Holzschwellen vor der Imprägnissung'

- durch die Qualität des Teeroles einschliesslich seiner

Manipulation

i - durch das technologische, fíir die Schwellentränkung

vorgeschrieben Verfahien.

Weiter charakterisiert der Verfassér das derzeitige -'"

Heratellungsniveau vcn imprägnierten Hozschwellen vom

Gesichtspunkt dex angef iihrten Paktoren,'

Gleichzeitig werde die ni nächster Zeit z.u losendea

Probléme angefiíhrt.
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Франтишек Комсра

Современный уровень шпалопропитки в Чехословакии

Резюме

На качество производства деревянных пропитанных

шпал окавывают влияние следующие факторы:

- качество деревянных шпал до пропитки

~ качество дегтевого масла, включая качество манипуляции

с ним

- технологический процесс,предписанный для пропитки шпал

•• уровзнь технологического оборудования.

В дальнейшем автор характеризует современный уровень

производства пропитанных шпал с точки зрения приведенных

факторов.

Одновременно кратко приводятся проблемы, которые

в дальнейшем будут решаться.
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Ing. Bohumil Hurda, CSc, Praha - ČSSR

DIE BIOLOGISCHE SCHÁDIGUNG DER HOLZTEILE BEI DEN

3AUK0NSTRUKTI0NEK IN DER ČSSR

Zusammenfassung

Auf Grund der Expertise der Forscher des holzforschungs

und Entwicklungsinstituts in Prag wurde eine Analyse von 94

Fallen der Beschädigung hftlzerner Baukonstruktionsteile

durch biologische Einwirkung durchgefuhrt. Die Untersuchung

erstrekte sich auf Offentliche und industrie lie Objekte,

Wohnungen, denkwärdige und Rekreationsobjekte. Es wurde der

Typ und das Alter im Zusammenhang mit der angegriffenen

Konstruktionseinheit beurteilt. Aus dieser Sioht wurden die |

haäfigsten Ursachen des biologischen Angriffs registriert.

Die biologischen, das Holz angreifenden SchXdiger terden

nach der Zugehtirigkeit zu der Pilz- oder Insektengruppe

eingegliedart. Es wird die Hadfigkeit des Angriffes durch

einzelne Zersttirer-Gattungen verfolgt. Es werden die Be-

ziehungen der Pilz- oder Insekten-Angreifergruppen zu den

angegriffenen Konstruktionseinheiten, deren Alter und An-

griffsbvdingungen analysiert.

Zum Schluss werden die Folgen der Beschädigung, die

in ftlnf Kategorien nach dem Umfang und den Folgen der Zer-

sttirung eingeteilt sind. behandelt. Es wird wieder die Auf-

merksamkeit der Beziehung zwischen der ZerstOrergattung,

dem Typ nnCi Alter der Konstruktionseinheit, gewidmct. Der

Schluss čer Abhandlung s t e l l t die Zusammenfassung der we-

nigstens teilweise gťlltigen, aus di>i- Analyse hervor - ge-

henden Erfahrungen dar, die fur die Durchfdhrung der Bau-

arbeiten mit Holz von Nutzen sein ktlnnen.


