
PAULOWNIA
— ARBORE CU MULTIPLE UTILIZĂRI

LUCHIAN FLORIN, DIACONESCU VASILE

Datorită creşterii rapide pe care o prezintă arborele de Paulownia

specialiştii români au studiat utilizările posibile ale biomasei şi au făcut

experimentări de laborator şi semiindustriale, ajungînd la concluzii
unor multiple şi valoroase utilizări, precum şi interesante avantaje prin
cultura acestei specii : portul decorativ, înflorirea la vîrsta de 5—6 ani,
într-o perioadă a anului săracă în flori, uşurinţa de înmulţire, rezistenta

la secetă, la furtună, la atacuri de insecte, la poluarea urbană, valoarea

meliferă ridicată, caracteristicile deosebite ale lemnului, care permit
realizarea de furnire estetice, placaj, panel, plăci aglomerate, mobila.

celuloză, hîrtii şi cartoane, articole muzicale şi sportive, artizanat, lu-
crări de artă, valoarea nutritivă în furajarea animalelor, posibilitatea
extragerii de substanţe antiinflamatorii, antitusice şi hipotensive si

alte avantaje. I
Se propune cultura acestei specii şi în ţara noastră, aşa cum s-i

procedat, la sfîrşitul secolului trecut şi începutul acestuia, çu cultura

salcâmului.

Dezvoltarea economică a lumii contemporane, în proporţii necu-

noscute pînă în epoca aqtuală, atrage după sine cerinţe tot mai mari

de materii prime.

Cerinţele de material lemnos, materie primă importantă, se con-

fruntă cu cerinţele ecologice ale pădurii, de unde rezultă o creştere

reţinută a exploatărilor forestiere. în timp ce alte materii primé cu-

nosc creşteri foarte mari în ultima perioadă de două decenii, volumul

materialului lemnos exploatat în 1985 a crescut pe plan mondial cu

33%, iar pe plan european cu 8%, faţă de anul 1970, adică aproxi-
mativ egal cu creşterea demografică. Aceasta ?c datoreşte acordării

priorităţii, în special pe plan european, funcţiunii ecologice a pădurii
— de mai mare importanţă în perioada actuală decît aceea de furni-

zoare de materie primă lemnoasă. —■ în această situaţie, capătă o im-

portanţă din ce în ce mai! mare punerea accentului pe creşterea pon-

derii speciilor de mare valoare economică şi ecologică, cu creşteri

foarte rapide, de la care să se poată valorifica întreaga biomasă.

In Acta Botanică Horti Bucurestiensis, 1961, se semnala, de căjtre

biologul Vasile Diaconescu, un caz de creştere neobişnuită la un exem-
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plar de Paulownia, iar în anul 1984 a revenit, în aceiaşi publicaţie,

cu date suplimentare, propunînd extinderea culturii acestei specii în

spaţiile verzi. în anul 1971, mg. Vasile Cris|tescu, cercetător la Insti-

tutul de Cercetări şi Amenajări Silvi'ce-Bucureşti, propune introdu-

cerea acestei specii în cultură, pentru obţinerea de biomasă şi, în-

deosebi de lemn pentru industrializare.

Pe baza acestor semnalări s-au întreprins lucrări de documentare,
de observaţii privind comportarea speciei în condiţiile de sol şi climă

ale ţării noastre, de inventariere a exemplarelor existente şi s-au făcut

probe de laborator pentru determinarea valorii biomasei: acestei specii.
Concluziile sîn|t încurajatoare. S-a confirmat, spre exemplu, creş-

terea foarte rapidă a arborilor acestei specii, chiar în condiţiile de

sol şi climă din ţara noastră. Exemplarul semnalat în anul 1961, are

în prezent vârsta de 34 ani : atinge o înălţime de peste 15 m, un dia-

metru de peste 1,20 m la înălţimea de 1,30 de la sol, lungiimea trun-

chiului, pînă la primele ramuri de cea 6 m. Muljte alte exemplare din

Bucureşti, Giurgiu, Turnu Măgurele, Galaţi, laşi, Timişoara, Ilia, Arad

şi din alte localităţi, prezintă de asemenea creşteri foarte mari în

comparaţie cu arbori din alte specii, care cresc în condiţiuni asemă-

nătoare de sol si climă.

S-a confirmat valoarea ridicată a biomasei, cercetătorii români

descoperind unele califtăţi nesemnalate în literatura de specialitate din

alte ţări şi au realizat produse noi, bazate pe tehnologii proprii de

prelucrare a lemnului.

Rezultatele deosebit de interesante obţinute, ca urmare a muncii

de documentare şi cercetare, conduc la concluzia că specia esjte de

mare perspectivă pentru zona temperată — inclusiv pentru ţara
noastră avînd însuşiri pe care le vom expune în continuare.

— ÎNMULŢIREA se face uşor prin : sămînţă (putere germinativă
90—99,80/o). cîteva milioane seminţe da un arbore în vârstă de 5—6 ani,

drajoni, butaşi. Mobilizarea adîncă a solului ajută la accelerarea creş-
terii şi stimularea drajonării, puieţii putînd fi plantaţi chiar în anul

apariţiei. In cadrul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, mg.
Vasile Cristescu a stabilit măsurile tehnice pentru recoltarea semin-

ţelor şi butaşilor şi pentru plantarea puieţilor, elaborînd instrucţiuni
pentru înmulţirea şi conducerea puieţilor pînă la înflorire. Aplicînd
aceste instrucţiuni, reuşita, dovedită în toate cazurile urmărite, a

fost de pesjte 90%.

— REZISTENŢA la atacurile de insecte şi la vînturile puternice,
este impresionantă. Nu se cunosc insecte care să atace în mod pe-
riculos exemplarele existente în ţară, dar s-au observat unele aitacuri

de mici proporţii la frunze.

Rădăcina pivotantă, adîncă de cea 2 m, prezintă la 0,8—1,0 m un

sistem radicular cu un diametru de 2—3 ori mai mare decît al coroa-

nei. Avantajele constau dintr-o rezistenţă mare la vînturile cele mai

puterniie şi la posibilitatea cultivării Paulowniei cu scopul consoli-

dării unor lucrări terasiere, sau în culturi intercalate, plantele agri-
cole nedepăşind 50 cm adîncime în rădăcină.
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In ceeace priveşjte rezistenţa la geruri, literatura de specialitate

atenţionează sensibilitatea Ia geruri de iarnă sub —25
C
C. Din obser-

vaţiile făcute pe exemplarele din ţară, rezultă că în iernile cele mai

grele, din 1962/1963 şi 1984/1985, nu s-au pierdut exemplare, ci numai

lujerii anuali nelignificaţi şi mugurii floriferi. Arborii au vegetat în

continuare în bune condiţiuni, neafectîndu-se creşterea. în ceilaţi ani,

degeră în măsură variată mugurii floriferii şi unii lujeri insuficient
lignificaţi. Acest fapt se datoreşte climatului din ţara noastră, care

uneori prezintă perioade calde în cursul lunilor februarie-martie (în
unii ani pînă la +16

r

C la umbră), pentru ca la sfîrşitul lunii martie

şi începuitul lunii aprilie temperaturile să scadă brusc pînă la —ICfC.

Paulownia este apărată prin caracteristica specifică de a ieşi din re-

paosul vegetativ cu întrîziere, aparatul foliaceu fiind astfel apărat ;

aparatul florifer este sensibil, întrucît mugurii se formează în anul an-

terior. In cea de a doua jumătate a lunii aprilie, cînd se înregistrează

mişcarea sevei la Paulownia, temperaturile oscilează între + l
r

C şi

+ 6°C, iar temperaturile medii zilnice nu coboară sub + 11
C

C în mod

curent, nu mai există pericol de degerare.

—
VITEZA DE CREŞTERE mare, atingînd 2—4 m în înălţime şi

20—40 mm în diametru, anual, în primii I—31 —3 ani de la plantare. Ra-

reori, arborii altor specii prezintă asemenea creşteri, dar valoarea

economică şi ecologică nu o atinge nici pe departe pe cea a arborilor

de Paulownia. în R.P. Chineză un proverb spune că un arbore este

în primul an ca o umbrelă, iar în următorii treji ani ai o casă. Lu-

crările de specialitate subliniază că din punctul de vedere al vitezei

de creştere, Paulownia nu se compară cu alte specii. în China, în

cazul culturilor intercalate, la vîrsta de 10 ani, s-au determinat înăl-

ţimi cea 10 bî, diametrul la 1,30 m de la sol de 28 cm volumul de

lemn de trunchi pe exemplar, de 0,24 mc. Asemenea creşteri s-au con-

statat şi în ţara noastră, în condiţii staţionale favorabile pentru

-această' specie. în condiţii nefavorabile. Paulownia stagnează. Viteza

de creştere rapidă este însoţita şi de o înflorire după 5—6 ani de viaţă

a puieţilor (faţă de cîteva decenii la alte specii arborescente) şi o po-

sibilitate de exploatare în scopuri economice la 10—20 ani de la plan-

tare, faţă de 15—30 ani la alte specii considerate repede crescătoare,

sau 100—160, la specii preponderente din pădurile noastre. Printr-o

politică înţeleaptă de plantare a unui număr prestabilit de exemplare,

în terenuri corespunzătoare pentru această specie, în 10—20 ani s-ar

putea realiza o bază de materie primă lemnoasă de mare valoare,

destinată prelucrărilor la care nici o altă specie lemnoasă n-ar puite-a-o

înlocui cu succes, iar pînă la explorarea pentru lemn, s-ar beneficia

de celelalte elemente ale biomasei, cum ar fi valoarea ecologică, meli-

feră a florilor, valoarea furajeră a frunzelor, materii prime pentru

industria farmaceutică din flori, coaja, frunze, etc.

— VALOAREA ECOLOGICA a speciei este subliniată în toate

lucrările de specialitate. Paulownia prezintă în plantaţii rare, un port

impresionant. Rezistă la secetă, chiar în situaţii cînd alte specii au

de suferit. înflorirea înaintea înfrunzirii, cînd alte specii nu au nici
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frunze, au determinat horticultorii multor ţări din Europa sa intro-

ducă, după 1834, această specie pe continent şi apoi să o extindă în

parcuri si grădini. Pînă în prezent plan|tările au avut numai un scop

decorativ, didactic şi dendrologic, din necunoaşterea a\antajelor оГе-

riite prin cultura acestei specii şi a părerii eronate că nu rezistă la

geruri.

— VALOAREA MELIFERÄ nu a fost menţionată în nici o lu-

crare de specialitate, docil în comunicarea Congresului XXV al Api-

mondiei, Grenoble 1975, dar a fost verificată şi dovedită ca fiind ri-

dicată, de către un grup de specialişti, conduşi de dr. mg. lile Bălan-j,

de la Institutul de Cercetări si Producţie Apicole-Bucureşli. Florile, 6h
culoare mov, deschis, sau albe, mari, campanulate, cresc în inflOrés-

eenţe paniculate terminal de 20—30 cm lungime. înflorirea are loc in

a doua jumătate a lunii aprilie şi durează pînă la sfîrşitul lunii mai,

acoperind un interval de 30 —35 zile, în care lipsesc alte surse mcli-

fere. Înflorind înaintea salcâmului, avînd o perioadă mare de produ-
cere a nectarului şi polenului (în anii de cercetare 1083 —1885 cea

22,5 mg / floare an, cu o concentraţie de zahăr de 38,5%, rezultînd

8, 67 mg zahăr /floare/ an), randamentul obţinut la hectarul de ar-

bori de Paulownia este ridicai, în comparaţie chiar cu salcîmul.

Aceasta se datoreste şi faptului ca florile salcîmului sînt mici, o albină

trebuind să viziteze cea 30 flori pentru o încărcătură, în timp ce la

Paulownia o floare asigură mai multe încărcături. Pe de altă parte,

dacă în scurta perioadă (de 7—lo zile) a înfloririi salcîmului intervin

vînturi reci, ploi, frig, randamentul scade simţitor, în itimp ce în

lunga perioadă de înflorire la Paulownia, pe iîngă zile cu condiţii

climatice neprielnice, apar şi zile cu condiţii bune.

Mierea obţinută din florile de Paulownia este de bună calitate,

are un parfum plăcut, delicat, discret.

Concluzia Institutului de Cercetări şi producţie pentru Apicultură
la tema ~Studiul capacităţii melifere a speciei arboricole Paulownia

tomentosa Steud", şi a sesiunii ştiinţifice a Academiei de Ştiinţe

Agricole şi Silvice-Asociaţia Crescătorilor de Albine, cin 1986, a fost

că Paulownia" consti|tuie o foarte bună epecie meliferă". motirv pen-

tru care
M

s-a recomandat înmulţirea si extinderea ei în cultură".

Plantată în jurul stupinelor, pe alei din apropierea acestora,

dealungul canalelor şi drumurilor, în poieni, parcuri, această specie

poate constitui o bună bază de resurse melifere, de calitate. Din

punct de vedere al atractivităţii, cercetătorii au observat că florile sînt

vizitate în tot timpul zilei, frecvenţa cea mai mare înregistrîndu-se
între orele 12—16, cînd s-au observat 6—13 albine pe o inflorescenţă,

timp de 5 minute. Datorită secreţiei abundente de nectar, florile sînt

vizitate de albine chiar după ce au căzut, glandele neclari fere fiind în

continuare bogate în nectar.

— VALOAREA NUTRITIVĂ Л FRUNZELOR LA FURAJAREA

ANIMALELOR a fost verificată de către Institutul de Biologie şi Nu-

triţie Animală, Balotezi, rczultînd următoarele (buletinul de analiză

400/1984) ;
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Tabelul 1

Principalii indicatori privind valoarea de nutriţie a frunzelor de Paulownia sp.

Analiza a fost efectuată dat fiind faptul că din literatura de

specialitate a rezulfajt că frunzele de Paulownia sînt în mod curent

folosite în R. P. China la nutriţia animator. Din ccTcetări'e Institu-

tului rezultă că şi din exemplarele de Paulownia existente în ţara

noas)tră se pot administra frunze pentru alimentaţia animalelor poli-

gastrice. Institutul neavînd o temă pentru efectuarea uno>; cercetări

mai amănunţite, nu s-au făcut teste pe loituri martor?, în vederea

comparaţie cu alte furaje. De asemenea nu s-au făcut teste biologice

de toxicologie. Faţă de cele cunoscute din literatura de specialitate,
de faptul că frunzele sînt mari (pînă la 50 cm anvergură la cele de

pe lăstari) şi pot fi recoltate cu uşrinţă la sfârşit de sezon vegetativ,

apare indicat să se finalizeze o cercetare privind valoarea furajeră a

acestei specii.

— VALOAREA RIDICATĂ A LEMNULUI DE PAULOWNIA este

menţiontă în toate lucrările d e şpecjalijtaLe, : .übliniindu-se că din acest

motiv preţul de achiziţie pe pată este ma mare decît cel al nucului

negru (Juglans nigra L.)

în ţările de origine (R. P. China, Japonia, etc.) Paulownia este

mult căutată pentru aspectul estetic plăcu|t. uşurinţa de prelucrare,

densitatea mică, rezistenţa 'a umezeală, for şi atacuri de ciuperci,

calităţile sale fonoizolatore, nu crapă, nu se deformează. Se menţio-

nează lipsa de rezistenţă la acţiunile mecanice, dar în ţările de origine

se foloseşte la fabricarea mobilei tradiţionale (cea 75<v
0

din lemnul de

Paulownia), construcţii, con-t.rucţii navale, dulapun şi tx/X pentru

păstrat haine, cutii decorative, artizanat, etc. Se sculptează uşor, su-

prafeţele tăiate rămînind netede. Aspectul şi culoarea apropiate de a

nucleului, permit finisarea cu lacuri incolore.

Prelucrarea uşoară, prin fierăstruire. geluire, decupare. îmbinare

prin cuie, prin încleiere, precum şi aşchiere se datore şte caracteris-

ticilor lemnului, mult diferit de ale altor specii şi în special a densi-

tăţii mici.

№.

crt.

!

i
Denumirea

indicatorului

Canti-

tatea

Nr. Denumirea

indicatorului

Canti-

drt tatea

I '

1

2

3

4

su •/„
SO e/n

Prod, brute "

и

Gras. brute %
SEN %
Celuloză brută "

„

Cenuşo brută %

22.3

21.2

8

9

10

И

12

13

Acid pantotemic (mg ,10o g)
Proteine brute, la 100 g

Be tacărot en (mg ,100 g)
Vitamina E (mg 100 g)
Vitamina B, (mg ,100 g)
Vitamina B, (mg 100 g)

Vitamina B~; (mg ,100 g)

Vitamina PP (mg 100 g)

1,40

20,60

3,30

6,00

0,01

0,20

2,30

2,90

5
r,

7

4,6

0,9

12,6

3,1

1,1 14

I Г)
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Tabelul 2

Densitatea lemnului de Paulownia şi a lemnului altor specii din ţara noastră

în ţara noastră s-au făcu,t o serie de experimentări în anii 1972

şi 1983 (fază de laborator), de către dr. mg. Nicolae Georgescu, în

vederea determinării posibilităţii de valorificare a lemnului de Paulo-

wnia, pe cale industrială. Confirmîndu-se această posibilitate, condu-

cerea Ministerului Industrializării Lemnului şi a Materialelor de

Construcţii a aprobat un program complex, realizat în Institutul de

Cercetări şi Proiectări pentru Industria Lemnului, cu sprijinul unor

fabrici din ramură, de către un colectiv de specialitate condus de

către mg. Rodica Sfîca.

Produsele realizate în cursul experimentărilor au prezentat gre-

utăţi mai mici cu 50% faţă de cele realizate din materiale tradiţio-

nale şi cu 20<y 0
— 30%, cînd s-au folosit în combinaţie. O altă ca-

racteristică de mare importanţă este aceea că se pot realiza produse

la densităţi prestabilite, folosind tehnologii puse la punct de către

colectivul Institutului de Cercetări şi Proiectări pentru Industria Lem-

nulun

Materia primă folosită a constat parţial din trei exemplare, pro-

venite din Grădina Botanică din Bucureşti, al căror lemn de trunchi

s-a fasonat astfel :

Tabelul 3

Dimensiunile a trei exemplare de Paulownia, în vîrstă de 13 ani, provenite din

Grădina Botanică — Bucureşti, în anul 1983. (

Lemnul de :

Densitatea în kg m'1

u = 150/0u = O'V'o

Paulownia sp. Sieb, et Zucc.

Abies alba Mill, (brad)
Picea excelsa (Lam) (molid)

Pinus sylvestris L. (pin silvestru)

Quer eus robur L. (stejar)

Fagus sylvatica L. (fag)

240

400

430

490

630

630

280

440

470

520

690

730

Buşteanul : Diametrul, la capătul : Volumul curbat :

Nr. lunmigea

m

gros subţire
mm

mc

Arborele n\ '. 1

1

2

3

2,00

2,20

2,20

6,40

0,46

0,38

0,30

limită : 0,46

0,38

0,30

0^20
limită : 0,20

I

(

0,277

0,200

0,108

0,585



După cum se vede din tabelul de mai sus, aceşti arbori au prezen-

tat creşteri apreciabile ; La volumele de lemn rezultate din trunchiuri,

mai trebuie adăugat un volum de peste 0,600 mc crăci groase. Crăcile

subţiri nu au mai fost cubate, dar s-au colectat şi folosit cu succes ia

probele semiindustriale de plăci aglomerate din lemn.

De la Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice—Bucureşti, s-au

recoltate patru exemplare, din colecţia dendrologică, crescute în amestec

cu Pseudotsuga mensiesii (duglas verde) :

Tabelul 4

Dimensiunile a patru exemplare de Paulownia. în vîrstă de peste 10 ani, extrase

din colecţia dendrologică a Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice, în

anul 1983. ,

Tabelul 3 (continuare)

0

Arborele m .2 I

1

2

3

4

э

2,30

1,54

1,48

1,76

3,80

10,88

0,69

0,46

0,40

0,31

0,29

limită : 0,69

0,46

0,40

0,31

0,29

0,12

limită : 0,12

0,597

0,224

0,146

0,124

0,091

1,182

2,20

2,29

2,61

2,33

1,95

11,38

Arborele rv \ в I

1

2

3

4

5

0,38

0,31

0.26

0,24

0Д9

limită : 0,38

0,31

0,26

0,24

0,19

0,17

limită : 0,17

0,206

0,146

0,128

0,085

0,055

0,620

Volumul otal al celor trei exe nplare 2,387 mc

Diametrul, la capătul :
Volumul curbat :

Buşteanul :

Nr. lungimea subţire
m

gros

m m mc

Arbor ile nr. 1

1

2

3

2,20

2,20

2,20

6,60

0,18

0,16

0,14

limită : 0,18

0,16

0,14

0,10

limită : 0,10

0,050

0,039

0,025

0,114

Arbor* le nr. 2 )

1

2

2,20

2,20

4,40

0,20

0,14

limită : 0,20

0,14

0,12

imită : 0,12
I

0,050

0,029

0,079
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După cum se observă din compararea datelor clin cele două tabele

(3 şi 4), cele din parcul dendrologic al Institutului au fost de dimensiuni

mult mai micii decît cele din Grădina Botanică. Aceasta, pe deoparte

pentru că Paulownia este o specie de lumină, iar pe de altă parte din

parcul dendrologic s-au ex/cras arbori rău conformaţi, dominaţi, cu

creşteri mai mici. în afară de aceste exemplare, s-a mai dispus pentru

experimentare de un exemplar din parcul Ilia—Hunedoara, de peste

80 ani, dar în stare avansată de degradare, cu putregai de inimă în

volum mare.

Experimentările Institutului do Cercetări şi Proiectări pentru In-

dustria' Lemnului au debutat prin determinarea proprietăţilor fizico-

mecanice aie lemnului de Paulownia, pe baza standardelor de Stat în

vigoare. S-a făcut o comparaţie cu hibridul de plop R 16.

Se confirmă datele din literatura de specialitate privind densitatea

lemnului şi duritatea convenţională, care sînt mai mici decît la alte

specii. Valoarea coeficienţilor de contragere indică o bună stabilitate a

lemnului fată de cel al altor specii. La umiditate. Rezistenţele scăzute

la compresiune paralel cu fibrele, la forfecare şi la tracţiune, precum

şi valorile modulului de elasticitate conferă proprietăţi acestui lemn ce-1

fac recomandabil pentru anumite destinaţii, în care se cere un lemn

de calitate superioară şi aspect estetic deosebit, dar care nu este supus

la eforturi de compresiune, tracţiune sau forfecare, decît în anumite

limite, dealtfel bine precizate.

Produsele semifinite şi finite, realizate de către Institutul de Cer-

cetări şi Proiectări pentru Industria Lemnului, au fost testate nu numai

prin verificări de laborator, dar şi de către instituţiile de specialitate,

beneficiare ale produselor. Se prezintă în continuare ac le produse pen-

tru care beneficiarii şi-au exprimat în mod ferm .acceptul pentru cali-

tate, comentîndu-se totodată şi unele caracteristici tehnologice ale pro-

duselor, elemente de eficienţă economică :

FURNIRUL ESTETIC, s-a realizat prin taiere plană, testîndu-se

conform STAS grosimea medie, umiditatea, tracţiunea paralelă, raza

minimă de curbare. Rezultatele măsurătorilor demonstrează că furnirul

de Paulownia este de calitate, cu aspect estetic deosebit, ceea ce îi deter-

mină valoarea pe piaţa mondială la nivelul furnirului de nuc negru

Tabelul 4 (continuare)

ü 2 3

Arborele nr. В i

1

2

2,20 0,22 l 0,16

1,70 0,10 ОД4

3,90 limită : 0,22 limită : 0,14
j

0,062

0,030

0,092

1 I 2,20 I 0,17 0,14 0,041

Volumul total al celor trei exemplare : 0,326
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(Juglans nigra). Ing. Rodica Sfica a pus la punct şi o tehnologic pentru

decuparea furnirului estejtic de Paulownia fără tratament termic prea-

labil, ceea ce conduce la reducerea consumurilor energetice, а costurilor

de producţie, creşterea productivităţii muncii şi a randamentului utila-

jelor. Ca urmare, eficienţa economică depăşeşte cu mult pe cea obţi-
nută în cazul furnirelor estetice din alte specii. Cel mai important este

faptul că în 10—20 ani se poate obţine o materie primă care în cazul

altor specii de arbori ar dura decenii ; aceasta, într-o perioadă în care

ţările producătoare de buşteni pentru furnire esteitice, vor prelucra în

unităţi industriale proprii buştenii şi vor exporta treptat numai pro-

produse finite.

PLACAJUL DIN LEMN de Paulownia s-a realizat în grosimi de 4,

6, 10, 12 şi 18 mm ; epruvetelc debitate din placajul realizat s-au testat

pentru determinarea densităţii aparente, greutatea pe mp, absorbţia,

umiditatea, rezistenţa încleierii la forfecare, încovoierea statică, rezis-

tenţa la tracţiune şi la smulgere.

în urma analizei comparative a datelor rezultate, cu cele din STAS

pentru produsul respectiv, realizat în alte specii, se constată că densi-

tatea aparenta situează placajul din Paulownia printre cele mai uşoare

de pe glob. Rezistenţa încleierii la forfecare în stare uscată prezinjtă
valori apropiate de cele din STAS pentru placajul de 4, 6, şi 18 mm şi
mult mai bune pentru grosimile de 10 şi 12 mm. Rezistenţa încleierii la

forfecare după 24 ore imersie în apă este mai bună decît valorile STAS,
cu 30 —40%, datorită în parte şi reţetelor de îneleiere, proprii, ale cer-

cetătorilor care au realizat produsele.

Rezistenţa la smulgere laterală a cuielor prezintă valori mai bune

decît STAS, ceea ce face posibilă îmbinarea acestor placaje, prin baterea

cuielor lateral
; perpendicular pe feţe, valorile sînt mai mici — deci

restricţii în domenii de folosire prin acest procedeu de îmbinare.

Cu privire la densitatea mică realizată, aceasta se datoreşte regimu-

lui de presare aplicat, de б kgï/cm-, faţă de 16—18 kgf/cm 2
la alte

specii de lemn de mai mare densitate. Din experimentările făcute s-a

tras concluzia că se poate realiza placaj de densităţi variate, în funcţie

de presiunea aplicată, şi că această densitate poate fi prestabilită prin

tehnologia pusă la punct. Această caracteristică a placajului de Paulow-

nia lărgeşe domeniile de folosinţă : mobilă, uşi, ambalaje, în construc-

ts navale, aviatice, articole sportive, instrumente muzicale, artiza-

nat, etc.

PANELUL de 16 mm, realizat experimental din lemn de

a prezentat o densitate de 378 kg/m 3
,

faţă ele cea a panelului din lemn

ie răşinoase, acoperite cu feţe din lemn de fag, de 536 kg/m
3

. Rezistenţa

la încheiere este superioară valorii minime admisă de STAS.

Utilizarea acestui tip de panel ar duce la reducerea substanţială a

greutăţii mobilierului din lemn, a uşilor din acest material, a planşetelor

pentru desenul tehnic, etc.

CHERESTEAUA a fost realizată prim debitare cu fierăstrăul pan-

glică. Prin folosirea unei pînze de 0,8—1,0 mm şi ceaprazul mic de

0,4 mm de ambele părţi, conduc la pierderi mai mici. iar tăietura rea-
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lizată practic fără rizuri, (daţtorită calităţii lemnului), au permis obţi-

nerea unui consum specific : 1,350—1,400 m 3 buştean/l m 3 cherestea.
Cheresteaua prezintă un aspect estetic plăcut, poate fi folosită fără

furniruire, ceea ce impune o depozitare îngrijiră, pentru a nu se

murdări.

Se subliniază avantajele economice, prin realizarea unui produs de

mare valoare, cu consumuri reduse de energie, scule tăietoare,

manoperă.

ELEMENTE MULATE DIN FURNIRE. S-au realizat în condiţii de

producţie, folosindu-se generatoare de înaltă frecvenţă, piese şi matriţe
din secţia respectivă.

Obţinerea elementelor mulate din lemn de Paulownia prezintă un

interes deosebit, deoarece s-au obţinut elemente mai uşoare cu 41 —46<y 0

decît din alte materiale, fără modificări tehnologice, ceea ce conduce la

realizarea de mobilier uşor şi economii de energie datorită regimului
redus de presare.

PLĂCILE AGLOMERATE DIN LEMN, produse din aşchii de Pau-

lownia, au marele avantaj că pot fi realizate din lemn de trunchi,

ramuri, lujeri anuali lignificaţi, deci întreaga biomasă lignificajtă. Eco-

nomiile de energie, scule tăietoare şi manoperă, permit obţinerea de

plăci cu mari avantaje economice. Spre exemplificare, plăcile cu densi-

tatea de 265 kg/m 3 au fost presate, timp mai scurt decît penjtru alte

specii, cu o presiune specifică de 5,4 kgf/cm2 iar la plăcile de 685 kg/m 3
,

s-a folosit o presiune specifică de 14 kgf/cm
2

— faţă de 30 kgi/cm 2 cit

se foloseşte în mod curent la realizarea de plăci din alte specii de foioase.

încercările fizico-mecanice au demonstrat că plăciile cu densitatea

cuprinsă între 355-—515 kg/mc, pot fi utilizate în mod curent, în toarte
domeniile în care sînt folosite plăcile din lemn de foioase, cu luarea

unor măsuri tehnologice specifice : bordurarea canturilor, îmbinare cla-

sică dublată de încleiere, consolidare suplimentară în cazul folosirii ca

elemenjte de rezistenţă.
In schimb, produsele finite obţinute au o greutate specifică cu

mult mai redusă decît în cazul utilizării plăcilor din lemn de alte specii

foioase. în plus, se subliniază posibilitatea fabricării de plăci cu densi-

tăţi variabile, prestabilite, situate în toate cazurile sub densitatea de

550 kg/mc, cit prevede STAS, ceea ce prezintă mari avantaje în dome-

niile de folosinţă. După cum este aşteptat, rezistenţa la smulgere a

şuruburilor scade în mod proporţional cu densitatea plăcii respective,
motiv pentru care, în cazul plăcilor de densitate mică, se recomandă

întărirea zonei de îmbinare.

PLĂCI MULATE DIN AŞCHII DE LEMN de Paulownia. S-au rea-

lizat sub forma sortimentelor : lonjeron ramă oglindă, arcadă ramă

oglindă, uşi furniruite şi nefurniruite pentru mobilier etc. Rezistenţele
mecanice sînt comparabile cu cele realizate în cazul plăcilor produse din

alte specii de lemn de foioase dar greutatea produsului obţinut este

mult mai mică.

MOBILIER DIN LEMN de Paulownia. Producerea experimentală de

semifabricate, cum ar fi cherestea, furnir, placaj, panel, plăci aglome-
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rate, mulate, au avut ca scop final includerea lor în produse finite şi în

special în mobilier, consumatorul de masă al semifabricatelor din

lemn.

Realizarea mobilierului din semifabricate de lemn de Paulownia

a necesitat — şi colectivul mg. Rodica Sfîea a pus la punct — tehnolo-

gii specifice, adezivi şi soluţii de îmbinare, care să asigure o bună rezis-

tenţă mecanică, în condiţiile reducerii pînă la jumătate a greutăţii
mobilierului, la aceleaşi gabarite. De asemenea, s-au pus la punct mate-

riale şi tehnologii lega|te de finisarea superioară. S-au realizat un dulap
de colţ, o măsuţă tv, un raft-bibliotecă cu mai multe etajere. Piesele rea-

lizate au avut greutăţi mai mici cu 420/0—510/0 faţă de piesele aflate în

producţia curentă. Reducerea greutăţii la mobilier, permifte reducerea

manoperii de manipulare, transport şi în special a taxelor vamale, care

se percep la greutate.

UŞI CELULARE. Produsul realizat experimental are o greutate
mai mică cu 200/0 faţă de cele realizate initegral din materiale uzuale,
iar prelucrarea este mai uşoară.

ARTICOLE SPORTIVE, inclusiv ambarcaţiuni. S-au realizat

rachete de tenis, cu inimă şi dublură de mîner din cherestea de lemn de

Paulownia, băţ pentru ştafete, scaun rulant pentru schif, palete pentru
tenis de masă, padulă pentru caiac, sector pupă pentru schif. Toate

aceste elemenjte şi produse au fost verificate atît de întreprinderea pro-

ducătoare, cît şi de către organizaţiile sportive de profil, beneficiare ale

articolelor respective.

INSTRUMENTELE MUZICALE, realizate cu elemente din acest

lemn, sînt mai uşoare decît cele realizate din materiale tradiţionale, din

care cauză şi vibrează mai puternic, avînd o rezonanţă de radiaţie acus-

tică mai mare decît în cazul lemnului de paltin sau fag (în cazul chita-

rei realizate experimental). Aspectul estetic esfte superior faţă de pro-

dusele realizate din lemnul altor specii.

CASETE RADIO ŞI TELEVIZOARE. Sînt mai uşoare cu 530/0—410/0 ,

au .aspect estetic superior, indice de rezonanţă satisfăcător.

ARTICOLE DE ARTIZANAT. Lemnul se sculptează uşor, se strun-

jeşte bine. fierăstruirea şi aşchierea asigură suprafeţe plane, netede, cu

aspect de textură şi culoare comparabil cu cel al multor specii valo-

roase. Prelucrarea uşoară este deosebit de importantă într-un domeniu

în care munca manuală are o pondere însemnată.

ELEMENTE CONSTRUCTIVE PENTRU STUPI. S-au realizat rame,

podişoare, blocuri de urdiniş, cu rezultate mulţumi|toare. Cum în apicul-

tura care foloseşte metoda pastoralului, greutatea stupului are o mare

importanţă, folosirea lemnului de Paulownia rezolvă mulţumitor pro-

blema.

MATERIAL PENTRU CELULOZĂ, HÎRTII, CARTOANE ŞI

MUCAVALE. Experimentările realizate în S.U.A. au condus la con-

cluzia că este o specie indicată a se planta în scopuri papetar?. Prin

creşterea foarte rapidă faţă de toate speciile cunoscute, conţinutul
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ridicat în substanţe extractive, se recomandă lemnul de Paulownia ca

mafterie primă uşor de obţinut, pentru producţia de sortimente de hîr-

tii superioare, speciale, de valoare economică ridicată, !a oare rezis-

tenţa la tracţiune nu este un element determinant. Şi în cazul indus-

triilor de celuloză, hîrtii, cartoane şi mucavale, se subliniază consumul

mic de energie, scule tăietoare, şi alte elemente ale costurilor, ceea ce

determină o eficienţă economică superioară.

Datorită caracteristicilor lemnului de Paulownia rezultă :

— produse de calitate superioară, folosind tehnologii adaptate, pe

utilaje existente, cu consumuri reduse de scule tăietoare, energie termică

şi electrică, manoperă şi materiale auxiliare. Valoarea nidicată a pro-
duselor a fost subliniată în secţiile de producţie, de către beneficiari şi
organe de specialitate privind calitatea şi caracteristicile produselor ;

— deschiderea de noi căi de prelucrare, prin presare şi densifi-

care, în produse uşoare şi de densităţi prestabilite ;

— prelucrarea ulterioară a semifabricatelor este uşoară, se poate
face prin coate metodele cunoscute, cu utilaje curente, cu consumuri

reduse ;

— aspectul estetic superior poate duce la eliminarea furniruirii,
a lăcuirii colorate, acoperirea cu alte materiale ;

— posibilitatea asigurării în ţară a unui mateviai care elimină

importul şi conferă greutaite redusă produselor realizate, cu influienţe
favorabile asupra balanţei de plăţi ;

— posibilitatea de a se obţine noi produse, nemenţionate în lite-

ratura de specialitate, a căror tehnologie a fost pusă la punct de c£|trG

specialiştii români în cadrul cercetărilor şi experimentărilor realizate

în perioada 1961—1987.

SURSA DE MATERIE PRIMA PENTRU INDUSTRIA MEDICA-

MENTELOR. Literatura de specialitate menţionează că din seminţe,
flori, frunze, coajă, se obţin substanţe cu proprietăţi antiinflamatorii,

antitusice şi hypotensive.

CONCLUZIA GENERALA

Concluzia generală care se desprinde din documentările, obser-

vaţiile şi experimentările realizate în ceea ce priveşte specia

Paulownia, este aceea că arborii respectivi s-au introdus în ţara noas-

tră ca arbori ornamentali, de peste opt decenii, existînd în prezent

numeroase exemplare edaptatte condiţiilor pedoclimatice de la noi.

Ca şi în cazul salcîmului (Robinia pseudoacacia L), extinderea în

rcopuri ecologice şi economice se poate face numai prin activitatea

susţinută a oamenilor de ştiinţă şi a specialiştilor de înaltă calificare, pe

măsura cunoaşterii exigentelor şi valorii aceste : specii. De aceea

a fost deosebit de valoroasă iniţiativa Ministerelor Industrializării

Lemnului şi Materialelor de Construcţii şi Silviculturii, de a verifica

valoarea ecologică şi economică a speciei semnalată de către oamenii
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de ş)timţa. Prezentarea succintă a concluziilor cercetătorilor din dome-
niile prezentate sînt de natură a suscita interesul, pe deoparte a orga-
nelor de decizie în promovarea acestei specii, iar pe de altă parte de

a împărtăşi oamenilor de ştiinţă din alte ţări realizările cercetării
româneşti, în mare parte cu caracter de prioritate mondială, strîns

legate de producţie, de creşterea eficienţei economice, de valorificarea

superioară a resurselor naturale.

Avantajele economice evidente, conduc la concluzia că specia merită

o atenţie deosebită, valorificarea superioara a fiecărui component al

biomasei avînd o eficienţă ridicaiă, într-un timp mult mai scurt decît

la orice altă specie. De aceea so propune ca forurile de resort, care

se ocupă de spaţiile verzi intravilane, de .apicultură, zootehnie, silvi-

cultură, de obţinerea materiilor prime pentru industria farmaceutică,
să se preocupe de extinderea culturii de Paulownia, pe măsura deter-

minării pe plan local a avantajelor ecologice şi economice.

PAULOWNIA — ARBKK AVEC DES MULTIPLES UTILISATIONS

Resume

Les arbres de Paulownia, ont une croissance rapide ; il n'est pas

rare de voir se développer en une année des pousses do 2 à 3 m

hauteur, la floraison à 5—6 ans, la maturation du bois en 10—20 ans.

Les spécialistes roumains ont établi des multiples utilisation de la

biomasse et des autres avantages : ,

. — l'àspoct décoratif, une valeur écologique élevé, la resistence à

la sécheresse, aux tempêtes, aux insectes, et même au froid ;

— la grand valeur mellifère, comparable à celle de l'espèce

Robinia pseudacacia L ;

— fourrage pour les animaux :

— la valeur élevé du bois, pour la production du placage, con-

treplacages, panneaux, lattes, sciage, portes, articles sportives, instru-

ments musicaux, des éléments pour les ruches, meubles en bois, pour

la production de la cellulose, du papier et du carton. Grace à la

faible densité du bois, les produits sont très légères. En même temps,

les spécialistes roumains ont établi des technologies, pour réaliser des

produits de densité désiré ; i

— source des matières premières pour l'industrie des medicaments.

On propose la culture de cet arbre comme celle de Robinia

pseudocacia L., dans les derniers siècles, étant données les multiples

utilisations de la biomasse dePaulownia.
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