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Przykładowe tematy referatów (wad do porównania)
1) Porównanie krzywizn w drewnie okrągłym z krzywiznami w tarcicy.
2) Porównanie zbieżystości, napływów korzeniowych oraz spłaszczenia w drewnie
okrągłym z oblinami w tarcicy.
3) Porównanie wad obróbki tarcicy (wadliwy rzaz, niedokładności wymiarowe i kątowe)
ze zgrubieniami i naroślami.
4) Porównanie sęków zarośniętych w drewnie okrągłym, z sękami zrośniętymi,
częściowo zrośniętymi i nie zrośniętymi w tarcicy.
5) Porównanie sęków występujących w tarcicy o różnym stanie zdrowotnym i różnym
kształcie.
6) Porównanie sęków w tarcicy o różnym ułożeniu i wielkości.
7) Porównanie nierównomiernej szerokości słojów rocznych z zawojami.
8) Porównanie falistości przyrostów rocznych z nieprostoliniowym układem włókien.
9) Porównanie martwic z drewnem twardzicy.
10) Porównanie zaciosów i spał żywiczarskich z drewnem napięciowym.
11) Porównanie pęknięć wewnętrznych w drewnie okrągłym z pęknięciami czołowymi
występującymi w tarcicy.
12) Porównanie pęknięć zewnętrznych w drewnie okrągłym z pęknięciami
powierzchniowymi, płytkimi i głębokimi występującymi w tarcicy.
13) Porównanie pęcherzy żywicznych i przeżywiczeń z zakorkami i zabitkami.
14) Porównanie anormalnego nagromadzenia związków mineralnych i wody z
zabarwieniami od metali oraz plamami i zaciągami garbnikowymi.
15) Porównanie listwy mrozowej, fałszywej twardzieli mrozowej oraz wewnętrznego
bielu i zaparzeń.
16) Porównanie zaszarzeń i sinizn w tarcicy.
17) Porównanie różnych barwic powodowanych przez grzyby niższe (poza siniznami) ze
zgnilizną twardą.
18) Porównanie różnie rozmieszczonych zgnilizn w drzewach z mimośrodowością
rdzenia.
19) Porównanie zgnilizny korozyjnej, destrukcyjnej i korozyjno-destrukcyjnej z
pleśnieniem drewna oraz rozkładem szarym.
20) Porównanie uszkodzeń drewna powodowanych przez ptaki z uszkodzeniami
powodowanymi przez zwierzęta morskie.
21) Porównanie uszkodzeń drewna powstających przy zrywce z uszkodzeniami
powodowanymi przez jeleniowate.
22) Porównanie chodników owadzich małych i dużych oraz powierzchniowych, płytkich i
głębokich z obecnością ciał obcych w drewnie.
23) Porównanie uszkodzeń drewna powodowanych przez gryzonie z uszkodzeniami
powodowanymi przez wiatr.
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Referaty z zakresu wad drewna
Referaty należy przygotowywać w postaci prezentacji w PowerPoint

(czas wygłaszania referatu ok. 15

minut):

Zawartość referatu:
1. Slajd tytułowy z podstawowymi informacjami

…………………………………………
Imię i Nazwisko
Nr albumu: …………………………..
Grupa: …………………

STRUKTURA DREWNA
Studia stacjonarne I stopnia
kierunek ………………………
rok akademicki ………………

TEMAT REFERATU

Termin wygłaszania: …………………….
2. Przedstawienie do jakich grup należą wady wskazane do porównania.
3. Omówienie przyczyn powstawania tych wad (ewentualnie wpływu jednych na drugie).
4. Dokładne omówienie wad (wygląd, podział, sposób pomiaru).
5. Wpływ wad na przerób i możliwość wykorzystania drewna różnych wyrobach.
6. Źródła informacji (literatura, strony internetowe, normy).

Opracował Paweł Kozakiewicz

2

