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- Drogi rozwoju mechanizacji pozyskania drewna w ZSRR 

ZOE: Radziecki jest najzasobniejszym w lasy krajem na świecie. Więcej niż 
'/s część ilości lasów całego świata znajduje się na terytorium ZSRR. 

W carskiej Rosji zasoby leśne eksploatowano przede wszystkim w zamieszkałych 
obszarach. Drewno w dużych ilościach zużywano na cele opałowe, gdyż wydobycie 

' węgla i ropy naftowej było bardzo małe. W budownictwie stosowano przeważnie 
drewno w stanie okrągłym, a na potrzeby wewnętrzne przecierano jedynie około 25% 
drewna użytkowego. 40% z ogólnej ilości produkowanej tarcicy eksportowano. Ogółem 
wywóz drewna stanowi 35%/e całego europejskiego eksportu drewna (z tego 40°/o 
w postaci surowca). Rosyjska tarcica, papierówka oraz surowiec tartaczny pokrywały 
przeważającą część zużycia drewna w Wielkiej Brytanii, Holandii i Niemczech. 

Do portów morza Bałtyckiego oraz do lądowej granicy z Niemcami drewno spły- 
wało nie tylko z terenów najbliższych, ale nawet z nad Wołgi i z Uralu oraz z lasów 
okręgów północnych. Te ostatnie były w znacznej części opanowane przez kapitał obcy, 
który eksploatował lasy Północy w sposób rabunkowy, wybierając najlepsze sorty- 
menty. Nie było tu zbytu na sortymenty cienkie, a miejscowy przemysł celulozowo- 
papierniczy prawie nie istniał, Pewne ilości papierówki i kopalniaków wywożono stąd 
na eksport. | | 

Rynek wewnętrzny był ograniczony. Kapitał prywatny rozwijał pozyskanie głównie 

w rejonach zamieszkałych i nie chciał dokonywać inwestycji mających na celu udo- 

stępnianie lasów dalekiej Północy i Syberii. Budownictwo prawie nie istniało. Rosja, 

jako kraj typowo rolniczy, zużywała głównie drzewo na opał. Poważnym odbiorcą 

drewna był uralski okręg przemysłowy, który jedynie dla celów hutniczych zużywał 

11 milionów m3 drewna opałowego. Największym jednak odbiorcą drewna były w Rosji 

koleje żelazne, które zużywały drewno nie tylko do budowy dróg, ale głównie do 
opalania parowozów. Na początku XX wieku rozwój przemysłu w zagłębiach Do- 
nieckim, Krymskim i Zakaukaskim spowodował zapotrzebowanie na drewno kopalnia- 
kowe i budowlane. Żywiołowe rozrastanie się rynku wewnętrznego powodowało nie- 
właściwe geograficzne rozmieszczenie eksploatacji lasów. I tak, w centralnych terenach 
eksploatacja przekraczała 8-krotnie dopuszczalne cięcia, a na Ukrainie nawet 10-krotnie, 
natomiast lasy północne, uralskie i syberyjskie wykorzystywane były w minimalnym 
stopniu. 
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Taka sytuacja nie była więc następstwem nierównomiernego rozmieszczenia lasów, 
lecz przede wszystkim skutkiem prywatnej własności lasów oraz rabunkowej eksploata- 
cji w najliczniej zamieszkałych i dostępnych terenach kraju. (1) 

Obszarnicy, fabrykanci i kupcy, do których należały lasy, inwestowali. jedynie środki 
niezbędne do bieżącej eksploatacji. Nie budowano dróg, ani nie przeprowadzano me- 
lioracji. To wszystko doprowadziło do wyniszczenia lasów centralnej, południowej 
i zachodniej Rosji. Nie było planów gospodarczych, wyrąb był niezorganizowany, wy- 
bieranie drzew odbywało się pojedynczo, a w czasie ścinki nie zwracano uwagi na 
inne drzewa, uszkadzając je. Zręby pozostawiano nieuprzątnięte. To powodowało czę- 
stokroć pożary i niszczenie młodników. Czasopismo „Lesopromyszlennyj Wiestnik* 
z 1914 r. podawało np.: „Eksporterzy nie mogli zgodzić się na ścinkę lasu, która za- 
bezpieczała im tylko 200%/0 zysku, jak długo istniał las, który mógł dać 30%0, a eksporter 
lepiej wiedział od skarbowych właścicieli lasu, co już zagrabiono a co jeszcze ocalało. 
Takie jest prawo grabieży”. 

Oczywiście, że w takich warunkach przemysł pozyskiwania drewna opierał się na 
najbardziej prymitywnych metodach pracy i posługiwał się najpierwotniejszą techniką. 
Lenin w swoim dziele „Rozwój kapitalizmu w Rosji" tak charakteryzuje tzw. przez 
niego „leśne rzemiosło'': „Przemysł leśny oznacza najbardziej pierwotną technikę, 
eksploatując pierwotnymi sposobami bogactwa przyrody... Utrwala on prastary, pa- 
triarchalny sposób życia, ciemnotę i zabobony. Roboty leśne należą do najnędzniej 
opłacanych, a warunki higieniczne, w których się te roboty wykonuje, są okropne... 
Robotnik leśny — to gorzej niż burłak* (2). 

Ciężkie prace leśne wykonywane były wyłącznie ręcznie. Piła ręczna i siekiera, 
a niekiedy tylko siekiera stanowiły jedyne narzędzie do pracy. Załadunek i wyładunek 
"dokonywany był tylko ręcznie, a wywóz wykonywał ten sam robotnik przy pomocy 
sani lub wozów konnych. Również wyróbka drewna, obróbka, jak ciosanie, przecieranie 
-— dokonywane było ręcznie. | 

Praca na zrębach odbywała się jedynie zimą. Zatrudniano robotników sezonowo. 
Zwykle najbiedniejsi chłopi łączyli się w artele (zespoły) pod wodzą bogatszego 
i sprytniejszego, który posiadał konia i który stawał się czymś w rodzaju przedsiębiorcy. 
Artel wykonywał wszystkie prace od ścinki do wywózki a niekiedy i spławu. W artelu 
wyzysk ze strony właściciela potęgował się przez wyzysk starosty artelu, stąd też nędza 
sezonowego robotnika leśnego była straszliwa. Mieszkali oni całą zimę w nędznych 
ziemiankach, nędza i choroby były nieodłącznym ich towarzyszem. Brak warunków 
zapewniających minimum higieny i bezpieczeństwa, liczne wypadki przy pracy, często 
śmiertelne, dopełniały tego obrazu życia robotnika leśnego w carskiej Rosji. 

Nic też dziwnego, że w tych warunkach prymitywnej pierwotnej techniki wydaj- 
ność pracy była niezmiernie niska. Dość powiedzieć, że do 1916 r. wydajność pracy 
była niewiele wyższa niż 200 lat wstecz. (3) 

Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa zmieniła do gruntu charakter 
1 warunki działania przemysłu leśnego 1) i spowodowała, że z „rzemiosła leśnego" 
(„lesnoj promyseł") stał się on jednym z najbardziej postępowych i zmechanizowanych 
przemysłów Związku Radzieckiego. 
  

1) W artykule użyto terminu „przemysł leśny* jako odpowiednika rosyjskiego 
„lesnaja promyszlennost", który w Związku Radzieckim oznacza wszelkie prace zwią- 
zane z eksploatacją lasu. U nas ostatnio na określenie tych czynności wprowadza sie 
termin „pozyskanie drewna”, natomiast przemysłem leśnym nazwano przemysł pier- 
wiastkowego mechanicznego, a nawet chemicznego przerobu drewna (tartaczny, sklej- 
kowy, ekstrakcyjny, destylacji żywicy itp.). 
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Przed przemysłem leśnym postawiono zadanie zwiększenia eksploatacji dla pokrycia 
potrzeb gospodarki narodowej i takiego tempa jej rozwoju, aby przy zapewnieniu 
zasad racjonalnej gospodarki leśnej — rozwój jego odbywał się równolegle do postępu 
i rozwoju całej gospodarki narodowej. 

W Rosji carskiej w 1913 r. pozyskiwano około 80 mln m* drewna. Po zwycięskiej 
rewolucji w związku z uprzemysłowieniem kraju, a następnie kolektywizacją rolnictwa 
— ilość ta była zupełnie niewystarczająca. Budowa ciężkiego przemysłu, nowa lokali- 
zacja całych ośrodków i poszczególnych zakładów przemysłowych, rozwój sieci komu- 
nikacyjnej, budowa miast i osiedli wzmogły niepomiernie zapotrzebowanie na drewno. 
Równocześnie z tym rozszerzały się sposoby wykorzystania drewna. 

Powstały nowe gałęzie gospodarki narodowej, jak np. budownictwo transportowe. 
Wzrosło niepomiernie zużycie drewna na opakowania oraz do przerobu chemicznego. 
Realizacja dowojennych stalinowskich pięciolatek stawiała przed przemysłem leśnym 
coraz wyższe wymagania. Po Wojnie Narodowej, w okresie przejścia od socjalizmu do 
komunizmu, charakteryzującym się między innymi wielkimi budowami komunizmu, 
wybitnie zwiększyło się zapotrzebowanie na drewno, mimo że stosunkowy udział drew- 
na w ogólnej wartości produkcji przemysłowej maleje na korzyść produktów pocho- 
dzenia nieorganicznego (4). I tak, np. jedna budowa kanału Wołga — Don pochłonęła 
5 milionów m$ drewna. 

W początkowym okresie istnienia Związku Radzieckiego na zwiększenie zapotrze- 
bowania drewna wpływał w poważnym stopniu eksport. Szczególnie w okresie odbu- 
dowy i pierwszej pięciolatki konieczność eksportu była nieunikniona, mimo że doko- 
nywało się to w znacznej mierze nawet kosztem potrzeb wewnętrznych (1). W latach 
1928—1934 eksport drewna stanowił największą pozycję w bilansie handlu zagranicz- 
nego. Ale już od 1933 r. eksport drewna został przyhamowany zarówno wskutek na- 
rastających potrzeb wewnętrznych jak i okrzepnięcia i utrwalenia się Władzy Radziec- 
kiej, czego następstwem była akumulacja wewnętrzna, umożliwiająca ograniczenie 
eksportu. Omówione czynniki doprowadziły do tego, że już w 1940 r. pozyskanie 
drewna było przeszło 3-krotnie większe niż w 1916 r. i wynosiło ponad 250 mln m$ 
drewna, co daje ponad 1,5 m3 drewna na głowę mieszkańca. Szczególnie w latach od 
1950 r. nastąpił dalszy poważny wzrost i pozyskanie drewna osiągnęło olbrzymią 
liczbę 400 mln m3. 

Ten wzrost pozyskania nie ustaje, aczkolwiek tempo jego nie jest dostateczne i nie 
nadąża za ogólnymi potrzebami gospodarki Związku Radzieckiego. 

Tak poważny wzrost pozyskania drewna nie dokonał się żywiołowo, łecz został 

osiągnięty dzięki zastosowaniu wielu środków. W pierwszym rzędzie dokonano plano- 
wej reorganizacji użytkowania lasu. Zagospodarowane lasy strefy europejskiej od- 

dano pod zarząd Głównego Urzędu Ochrony Lasów 2), ograniczając jednocześnie roz- 
miary użytkowania, pozostałe zaś lasy strefy północnej, Uralu oraz Syberii oddano do 
użytkowania Przemysłowi Leśnemu bez ograniczania wyrębów. Lasy te stanowią około 
90% ogólnej ilości. Dla wyjaśnienia należy tu zaznaczyć, że całkowity przyrost masy 
drzewnej lasów Związku Radzieckiego oceniany jest na ok. 800 mln. m$ (co stanowi 

około 40%0 obecnego zużycia Światowego), przy tym są to lasy wysokiej jakości, 

przeważnie iglaste, z przewagą wyższych klas wieku. Dzięki temu pozyskiwanie, które 

obecnie, jak to wyżej podano, dochodzi do ok. 400 mln. m3%, ma przed sobą prawie 
nieograniczone perspektywy wzrostu. Grabieżcza eksploatacja, dokonana w okresie oku- 
  

*) Urząd ten został przekształcony w r. 1947 na Ministerstwo Leśnictwa, które z kolei 
w marcu 1953 r. włączone zostało do Ministerstwa Rolnictwa i Skupu. 
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pacji przez hitlerowskich najeźdźców, przyniosła ogrmne szkody w drzewostanach 
europejskiej części ZSRR, wywołując konieczność dalszej ochrony. lasów tej strefy. 

Te fakty wpłynęły na przeniesienie użytkowania do baz dotąd mało wykorzysty- 
wanych, tj. na północ, Ural i do azjatyckiej części Związku Radzieckiego. Już w 1940 r. 
zwiększono wywóz drewna z Syberii oraz w obwodach Gorkowskim, Kirowskim i Moło- 
towskim, a wyręby w Rosji Centralnej zmniejszono o 34%0 w stosunku do roku 1936. 

Po zwycięstwie ZSRR w drugiej wojnie światowej, rosnące zapotrzebowanie na 
drewno powodowało konieczność użytkowania coraz to dalszych, oddalonych od cen- 
trów zagospodarowania, bogatych obszarów leśnych Północy i dalekiego Wschodu. 
Znalazło to wyraz w uchwałach XVIII a następnie XIX Zjazdu KPZR, oraz w dyrekty- 
wach do piątej pięciolatki (5): o 

„Zlikwidować nienadążanie przemysłu leśnego za wzrastającymi potrzebami go- 
spodarki narodowej. 

Dokonać na szeroką skalę przesunięcia wyrębu lasów do terenów obfitujących 
w lasy, zwłaszcza do terenów położonych na Północy, na Uralu, na Syberii zachodniej 
1 w Karelo-Fińskiej SRR. Zmniejszyć wyrąb lasów w małozalesionych okręgach kraju. 
Zmniejszyć sezonowość wyrębu lasów i w tym celu zbudować na nowych terenach 
zmechanizowane przedsiębiorstwa, zapewniając im stałe kadry robotnicze. Rozwinąć 
dalej kompleksową mechanizację robót przy wyrębie lasów. Usprawnić organizację pro- 
dukcji i wykorzystanie mechanizmów, zapewniając zwiększoną wydajność pracy przy 
wyrebie. 

Rozwinąć produkcję wysokowydajnych maszyn i urządzeń do wyrębu lasów. 
Zakończyć w zasadzie w ciągu piątej pięciolatki mechanizację robót ciężkich i praco- 

chłonnych *. 

To przesuwanie się pozyskiwania drewna na tereny słabo lub w ogóle niezagospo- 
darowane, w oklice mało zaludnione, pozbawione ośrodków przemysłu, dróg i połączeń 
transportowych jest zasadniczą cechą charakterystyczną przemysłu pozyskiwania drew- 
na w Związku Radzieckim. To, czego dawniej nie chciał robić prywatny właściciel 
i kapitalista, tj. inwestować w budowę dróg, kolei, osiedli, ośrodków przemysłowych 
itp., teraz na niebywale wielką skalę wykonuje Władza Radziecka, uprzystępniając 
gospodarce narodowej niewyczerpane bogactwa leśne Republiki Karelo-Fińskiej, Uralu 
i Zachodniej Syberii. Oczywiście, że przystosowanie tych terenów do użytkowania i ich 
zagospodarowanie wymagało wielu poczynań. Jednym z najważniejszych było stwo- 
rzenie warunków bytowych dla nowoosiedlonych dziesiątków tysięcy robotników oraz 
mechanizacja najważniejszych prac. 

Olbrzymi przyrost pozyskania (1916 r. — 80 mln. m3, 1950 r. — 400 mln. m?) w wa- 
runkach socjalistycznej industrializacji kraju byłby niemożliwy do osiągnięcia bez 
bardzo poważnego wzrostu wydajności pracy. 

„Komunizm — według nauki Lenina — „to wyższa w porównaniu z kapitalizmem 
wydajność pracy wolnych i zjednoczonych, uświadomionych i wykorzystujących nową 
technikę robotników" (6). „Wydajność pracy* — pisał Lenin — „to w ostatecznym 
rezultacie rzecz najważniejsza, najgłówniejsza dla zwycięstwa nowego socjalistycznego 
ustroju”. 

Dla sprawy podniesienia wydajności pracy szczególne znaczenie ma mechanizacja 
pracochłonnych i ciężkich robót. Zagadnienie to wiąże się w ogóle ze sprawą rozwoju 
techniki. Jej rozwój w społeczeństwie socjalistycznym jest warunkiem realizacji pod- 
stawowego prawa socjalizmu: maksymalnego zaspokajania stale rosnących potrzeb 
całego społeczeństwa na drodze nieprzerwanego wzrostu produkcji na bazie najwyż- 
szej techniki (7). Toteż Stalin wskazywał: „Myśleć, że można się obejść bez mecha- 
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nizacji pracy przy howym tempie produkcji — znaczy wierzyć w to, że można łyżką 

wyczerpać morze... Konieczne jest przejście na mechanizację najbardziej ciężkich 
procesów pracy, należy rozwiązać to zagadnienie we wszystkich działach gospodarki 
(przemysł leśny, budownictwo, przemysł węglowy, załadunek i wyładunek, transport...). 
Nie znaczy to oczywiście, że trzeba jakoby zarzucić pracę ręczną. Naodwrót, praca 
ręczna przez długi czas jeszcze odgrywać będzie w produkcji poważną rolę. Znaczy to 
jednak, że mechanizacja procesów pracy jest tą nową i decydującą siłą, bez której 

nie można utrzymać ani tempa pracy, ani nowej skali produkcji” (8). 

Toteż już na początku stalinowskich pięciolatek zaczęto kompleksowo badać i roz- 

wiązywać zagadnienia rozwoju przemysłu leśnego i gospodarki leśnej na zasadach 

porównania zasobów drewna i zapotrzebowania gospodarki narodowej w oparciu 

o perspektywy jej rozwoju. Pierwsza pięciolatka zapoczątkowała mechanizacje pozyski- 

wania drewna, którą rozpoczęto od mechanizacji transportu. Uchwała Rządu Radziec- 

kiego z 1929 r. o rozwoju przemysłu leśnego. w nowych okręgach Północy i Wschodu 

na bazie mechanizacji pozyskania drewna i stworzenia kadr robotniczych była prze- 

łomem dla rozwoju przemysłu leśnego. Ponieważ zgodnie z tą uchwałą tereny eskplo- 
atacji i zakłady przemysłu leśnego zaczęły coraz bardziej przesuwać się ku północy 
1 wschodowi, przeto rosły znacznie długości przewozów drewna drogami lądowymi 
i wodnymi. O ile np. w okresie panowania caratu koleje Północy i Wschodu przewoziły 

zaledwie 8,79%/0 ogólnej ilości transportów drewna, a spław rzekami syberyjskimi prawie 
nie istniał, to obecnie większą część drewna tartacznego, podkładowego, papierówki, 

drewna szkutniczego przewozi się transportem wodnym, a do transportu kolejowego 

przeznacza się drewno obrobione, jak tarcica, podkłady, sklejka, opakowania, kopal- 

niaki i drewno budowlane. 
XVIII Zjazd WKP(b) w 1939 r. postanowił, że „w trzeciej pięciolatce należy wy- 

chodzić z założenia zbliżenia przemysłu do źródeł surowca i miejsca zużycia, w celu 

zlikwidowania nieracjonalnych i nadmiernie dalekich przewozów, a równocześnie w celu 

aktywizacji gospodarczej zaniedbanych terenów ZSRR winien nastąpić wzrost pozyskania 

drewna w północnych i północno-zachodnich okręgach europejskich części Związku 

Radzieckiego, na Urału i Dalekim Wschodzie". 
Wraz z przesuwaniem się eksploatacji na tereny gospodarczo nieopanowane, zagad- 

nienie transportu zarówno dalekiego jak i bliskiego zaczęło odgrywać czołową rolę. 
Mechanizacja transportu rozpoczęła się od budowy dróg. W latach 1927—1929 

zaczęto budować drogi śnieżno-lodowe dla trakcji konnej i traktorowej. W latach 

1934—1935 technik radziecki Gincburg zastosował po raz pierwszy sanie jednopłozowe 

zamiast dotychczas stosowanych dwupłozowych, jako przyczepy do traktorów. Dzięki 

swym zaletom i znacznie większej zdolności przewozowej sanie te rozprzestrzeniły 

się bardzo i spowodowały dalsze szerokie stosowanie dróg Śnieżno-lodowych. W tymże 

czasie zastosowano po raz pierwszy do wywózki traktor Staliniec 60. W latach 1933—34 

użyto do wywózki samochody ciężarowe z przyczepami siodłowymi saniowymi jedno- 

płozowymi, co stanowiło nowość, gdyż na całym świecie do tej pory stosowano pół- 

przyczepy na pneumatykach. 

Jednocześnie z rozwojem trakcji samochodowej w latach 1932—33 zaczęto budować 
w znacznej ilości stałe koleje normalne i wąskotorowe dła całorocznego ruchu drewna, 
te ostatnie zarówno dla trakcji konnej jak i motorowej (9). Od 1936 r. w lesie roz- 

poczęły pracę ciężarówki ZIS-13, a od 1938 r. — ZIS-21. 
Mechanizacja transportu drewna doznała w okresie wojny poważnego zahamowania, 

jednak już w 1944 r. nastąpił przełom, a od 1948 r. nastąpiło wyrównanie w stosunku 
do stanu przedwojennego i szybko postępujący wzrost mechanizacji wywózki. Cechą 
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charakterystyczną tego okresu jest olbrzymi rozwój transportu samochodowego dzięki 
masowemu żastosowaniu takich maszyn, jak ZIS-150 i ZIS 151 lub MAZ. W 1950 г. 
wywózka drewna samochodami wynosiła ok. 32% ogólnej ilości wywożonego drewna, 
gdy w 1928 r. wynosiła 0%. Nastąpił również dalszy poważny rozwój wywozu kolej- 
kami waskotorowymi (1928 — 0,2%o, 1950 — 18% ogólnej ilości wywozów) i wywozu 
konnego na drogach lodowo-śnieżnych (14%). Spadła natomiast wywózka traktorami: 
1928 r. — 0,3%, 1940 r. — 13%, 1950 г. — 7%. Mechanizacja wywozu osiągnęła tak - 
wysoki poziom, że wywóz konny po zwykłych drogach, który jeszcze w 1944 r. stano- 
wił 60%/0 — spadł w 1950 r. do 20%. 

Dynamikę rozwoju transportu w wywózce drewna ilustrują poniższe tabele 1 i 2 (10). 

  

  

  

      

  

  

    

Tab. 1 

, Udział procentowy w roku a Typ drogi 
1948 | 1949 1950 

1. Samochodowe 19,6 24,0 24,3 
2. Traktorowe 7,6 9,8 12,0 
3. Szynowe 15,7 24,6 34,5 

Tab. 2 

Udział procentowy w roku 
Wyszczególnienie — P W 

1940 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 1950 

Ogólny wywóz drewna 100 61,3 74,0 106,6 |. 117,3 116,4 

w tym zmechanizowany | 100 62,9 89,3 139,0 184,3 207,0   

    

      

Kierunek rozwoju mechanizacji wywózki drewna przedstawiono w tab. 3 (11). 

  

  

  

Tab. 3 

2 ogólnej ilości wywozu przypadało 1928 1940 1950 
w procentach na wywóz 

1. Kolejkami wąskotorowymi 0,2 7,0 | 18,0 
2. Traktorami 0,3 13,0 7,0 

3. Samochodami — 12,0 32,0 

Ogółem wywóz zmechanizowany 0,5 32,0 57,0       
Z, przytoczonych liczb wynika, że mechanizacja wywozu drewna idzie w kierunku 

coraz szerszego stosowania transportu samochodowego i kolejek wąskotorowych, maleje 

natomiast rola traktorów. 

Obok rozwoju transportu lądowego przemieszczenie okręgów pozyskania drewna 

1 powstawanie nowych ośrodków zużycia drewna spowodowały wzrost przewozów wod- 

nych, szczególnie na rzekach Ob, Jenisej, Angara, Amur. Drewno jest kierowane wodą 

do najdalszych miejsc przeznaczenia, aby jak najbardziej wykorzystać transport wodny. 
Ponieważ dla żeglugi rzecznej najwygodniejszy jest spław holowany, bez użycia barek; 
to ten właśnie rodzaj transportu jest najbardziej rozwijany (12). 

O rozwoju transportu wodnego świadczą następujące liczby. W 1913 r. rzekami 
Północy spławiono lub przewieziono barkami 13%/0 wszystkich przewozów wodnych, 
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a już w 1940 r. — ponad 65%. Równocześnie zostały zmecharazowane bindugi zała- 
dowcze i wyładowcze przez zastosowanie przenośników, wciągarek, dźwigów, a przy spła- 
wie holowanym używa się znacznej ilości kutrów. Dzięki temu na wielkich rzekach 
syberyjskich możliwe jest holowanie tratew gigantów o pojemności ponad 100 tys. m$? 
drewna. i 

Obecnie ponad */: pozyskanego drewna przewozi się wodą. Do spławu w 1953 r. 
wykorzystywano około 3000 rzek, wiele setek jezior i dziesiątki kanałów o łącznej dłu- 
gości 150 tys. km. Koszty transportu wodnego są 8—12 razy mniejsze niż przy innych 
środkach transportu. Drewno pozyskane np. w górnym biegu Kamy i okręgu Kirowskim 
płynie ponad 3700 km aż do Astrachania, skąd dalej tzw. „morskimi cygarami' jest 
holowane przez morze Kaspijskie do Baku, Krasnowodzka itd. 

Rozwój mechanizacji transportu drewna związany był w Związku Radzieckim ściśle 
ze sprawą mechanizacji załadunku i wyładunku (15). Obok przenośników jak EŻD-3 
i inne, rozwój urządzeń mechanicznych do załadunku i wyładunku szedł przede wszyst- 
kim w dwu kierunkach: 1) użycia wciągarek i 2) użycia żurawi. 

W okresie powojennym skonstruowano żuraw samochodowy K-31, ,„Janwariec* na 
ZIS-5 lub ZIS-50, żuraw parowy PK-6 zbudowany na platformie szerokotorowej kolei, 
oraz żuraw UZK-C na platformie wąskotorowej. Zbudowano również kilka odmian 
żurawi na podwoziu ciągnika KT-12. 

Szerokie zastosowanie do załadunku znalazły również wciągarki, jak jednobębnowa 
TL-1 oraz ciężkiego typu wciągarka TL-3 o napędzie benzynowym lub elektrycznym. 

W 1953 r. przeprowadzono na łamach miesięcznika „Lesnaja Promyszlennost* szeroką 

dyskusje na temat zalet i wad obu rodzajów urządzeń załadowczych. Jako końcowy 
wywód podano: „Aby prawidłowo użyć ten lub inny mechanizm do załadunku, konieczne 
jest rozpatrywanie załadunku drewna nie jako operacji samoistnej, lecz jako jednego 
z ogniw produkcyjnych w ogólnym łańcuchu pozyskiwania, zaczynającego się od ścinki 
a kończącego się na wywózce. 

W związku z tym uważa się żuraw elektryczny za najbardziej efektywne urządzenie 
do załadunku na potokowych liniach ze zrywką traktorową. Używanie wciągarki na 

potokowych liniach jest celowe tylko tam, gdzie jest centralne zaopatrzenie w energię 
elektryczną. Wydajność żurawia elektrycznego przy załadunku dochodzi do 120 m3 przy 

średniej masie dłużycy 0,25 m3* (12). - 

Przejdźmy do omówienia mechanizacji samej Ścinki i zrywki, tj. tych operacji, które 
są bezpośrednimi czynnościami pozyskiwania drewna. 

Wyżej mówiliśmy, że siekiera i piła ręczna były podstawowymi narzędziami pracy 

drwala. W poszukiwaniu źródeł zwiększenia wydajności pracy zaczęto usprawniać naj- 

pierw piły ręczne, 
I tak w latach 1933—34 w lasach Karelii wprowadzono po raz pierwszy piły dwu- 

ręczne o uzębieniu znormalizowanym (to jest złożonym) oraz piły łuczkowe. W tym 

też czasie rozpoczęto prace nad produkcją pił mechanicznych, przy czym należy pod- 

kreślić, że badania od razu poszły w kierunku konstruowania pił elektrycznych. W la- 

tach 1936—37 wyprodukowano pierwsze seryjne piły mechaniczne do ścinki typu PEP-3, 

zaopatrywane w prąd z przewożnych elektrostacji CzI-Ź. Właściwy jednak rozwój pro- 

dukcji pił łańcuchowych zaczął się po zakończeniu Wojny Narodowej. W 1944 r. wy- 
produkowana została piła 6 WAKOPP o wadze 19 kg. W dążeniu do wyprodukowania 

- piły możliwie najlżejszej rozpoczęto dalsze prace, które doprowadziły do wyproduko- 
wania w 1949 r. jednoosobowej piły łańcuchowej o wadze 9 kg o napędzie prądem zwięX- 

szonej częstotliwości. Te piły o nazwie CNIIME K-5, lekkie, wygodne w użyciu, jedno- 
osobowe, dzięki swym licznym zaletom i wysokiej wydajności przekraczającej przy 
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у 

ścince 100 m* w ciągu zmiany zdobyły sobie szybko prawo obywatelstwa i są dziś naj- 
bardziej rozpowszechnione na zrebach w Zwiazku Radzieckim (17). | 

Piła CNIIME K-5 jest podstawą mechanizacji ścinki w ZSRR, obok niej jest jeszcze 
używana dwukrotnie cięższa piła elektryczna WAKOPP. Zaistniała jednak konieczność 
posiadania pił o napędzie benzynowym. W latach powojennych była skonstruowana piła 
„Ural” o wadze czterdziestu kilku kilogramów. W 1953 r. została wyprodukowana re- 
welacyjna piła „Krasnyj Urał", jednoosobowa, o wadze 10 kg. Jest to najlżejsza na 
świecie piła benzynowa do ścinki drzew. | 

Dzięki tym urządzeniom mechanizacja ścinki w latach powojennych szybko wzrastała 
1 obecnie osiąga prawie 100%/6 pozyskania. Dynamikę tego rozwoju wykazu je tabela 4 (10). 

  

  

  

  
  

  

Tab. 4 

Procentowy udział w roku 

| | 1940 | 1946 1947 | 1948 | 1949 | 1950 
Ogólne pozyskanie 100 62,5 79,8 110,8 107,8 106,0 

w tym zmechanizowane 100 20,0 62,0 153,0 252,0 393,0 

  

        
Tak silny rozwój mechanizacji ścinki był przez znaczny okres czasu hamowany wsku- 

tek trudności w wywózce drewna ze zrębu. Trudność tę pogłębiał stosowany proces 
technologiczny. Mianowicie, proces ten polegał na tym, że po $cince następowało bez- 
pośrednio okrzesywanie z gałęzi oraz wyróbka sortymentów, w szczególności drewno 
tartaczne dzielone było na kłody i wywożone z lasu w postaci krótkich sortymentów. 
Mechanizacja ścinki spowodowała konieczność zmiany tego procesu. Częściową wyróbkę 
sortymentów przeniesiono na tzw. górną składnicę a na zrębie wyrabiano tylko dłużyce. 
Do zrywki zastosowano wyprodukowany w latach 1946—48 specjalny traktor zrywkowy, 
znany i u nas, KI-12. Tysiące takich traktorów, produkcji leningradzkiej fabryki Kirowa, 
pracuje na zrębach w Związku Radzieckim przy zrywce drewna w dłużycach. 

Obok zrywki traktorowej szerokie zastosowanie znalazła wciągarka trójbębnowa 
IL-3, początkowo benzynowa, obecnie również o napędzie elektrycznym. Wciągarka 
ta na zrębach osiąga wydajność dzienną około 80 m$%, a więc dwa razy większą niż 
KT-12 (16). 

Te dwa urządzenia stanowią podstawę mechanizacji zrywki i w zależności od zastoso- 
wania jednego z nich układa się cały proces technologiczny i organizacja pracy. 

Z reguły przy zastosowaniu traktorów KT-12 stosuje się ścinkę sposobami poprzeczno 
lub podłużno-wstęgowymi, tj. działki robocze w postaci wąskich, długich pasów lub 
wstęg są mniej więcej prostopadłe do magistrali zrywkowej. Przy zrywce wciągarką 
TL-3 stosuje się układ działek sektorami a centralny punkt tworzy pomost oraz znaj- 
dujący się przy nim stały maszt wciągarki. Natomiast drugi koniec liny roboczej wcią- 
garki zatacza łuk po obwodzie koła pełnego lub półkola (18). 

Należy podkreślić, że ze wszystkich operacji procesu technologicznego pozyskania 
drewna do tej pory nie jest zmechanizowana jedna z najbardziej pracochłonnych czyn- 
ności, tj. okrzesywanie. Operacja ta wykonywana jest ręcznie. Podjęte liczne próby wy- 
produkowania mechanicznej korowaczki lub tzw. siekiery mechanicznej dały pozytywne 
rezultaty i ostatnio pisma radzieckie donoszą o wprowadzeniu do okrzesywania siekiery 
mechanicznej RS-1. 

Podany wyżej wysoki stopień nasycenia przemysłu leśnego wielorakimi urządzeniami 
mechanicznymi wywołał wiele poważnych zmian. 

Mechanizacja robót, szczególnie mechanizacja kompleksowa, umożliwiła wprowa- 
dzenie pracy potokowej, co z kolei wywołało konieczność równomierności pozyskiwania 
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drewna w czasie. Stąd od pracy sezonowej, od ścinki zimowej przeszedł przemysł leśny- 
do całorocznego równomiernego pozyskiwania drewna. W celu lepszego wykorzystania 
mechanizmów zastosowano na szeroką skalę pracę na dwie, a nawet trzy zmiany, przede 
wszystkim przy zrywce i załadunku, a w pewnych przypadkach i przy écince, stosując 
nocne oświetlenie zarówno pomostu górnej składnicy jak i miejsc ścinki, 

Jest oczywiste, że system pracy potokowej połączony z kompleksową mechanizacją 
prowadzi do coraz dalszego usprawniania pracy, co znajduje swój wyraz w stosowaniu 
pracy wg cyklu dobowego. Daje to poważne obniżenie kosztów j wysokie wykorzystanie 
urządzeń mechanicznych. 

То wszystko doprowadziło do organizacji całorocznego procesu pozyskania i po- 
większenia go odpowiednio do wielkości potrzeb gospodarki narodowej. 

Mechanizacja umożliwia pozyskiwanie drewna w rejonach słabo zamieszkałych, co 
w sposób specjalny wpływa na koszty pozyskiwania. Pomimo wysokiej efektywności 
mechanizacja nie może całkowicie skompensować podrożenia związanego z wydłużaniem 
się przewozów, koniecznością budowy dróg, budowy domów mieszkalnych i nowych 
osiedli oraz amortyzacji środków trwałych, których okres oblicza się na 10—20 lat 
eksploatacji. 

Werbunek siły roboczej do tych terenów oraz stworzenie na nich odpowiednich 
warunków bytowo-kulturalnych wpływa dodatkowo na podrożenie drewna. Mimo to 
przemysł leśny coraz bardziej przenika dzięki mechanizacji do nowych rejonów, co 
z kolei wymaga dalszego werbunku siły roboczej, dowozu do tych rejonów żelaza i stali, 
maszyn, urządzeń elektrycznych, paliwa, materiałów, żywności itp. 

Dość powiedzieć, że tylko w okresie kampanii 1953 r. przemysł leśny osiedlił na 
nowych terenach kilkadziesiąt tysięcy robotników leśnych, że wybudował wiele osiedli 
1 wiele tysięcy domów mieszkalnych, budynków społecznych, jak szkoły, kluby, świetlice, 
żłobki itp. |. | 

W ten sposób na bazie mechanizacji stworzono stałe kadry robotników leśnych za- 
trudnianych przez cały rok. Dzięki mechanizacji znikł z radzieckiego przemysłu leśnego 
zupełnie dawny typ sezonowego robotnika leśnego, a powstał nowy typ świadomego 
robotnika, kulturalnego i żyjącego w dostatnich warunkach, umiejącego władać techniką 
1 umiejącego wydobywać z niej wszystko, co jest tylko możliwe. 

W rezultacie opieki partii komunistycznej i władzy radzieckiej mechanizacja przemysłu 
pozyskania drewna zaczęła rozwijać się w szybkim tempie, co ilustruje tab. 5. 

  

  

  

Tab. 5 

Rodzaj zmechanizowanych Udział procentowy w roku 
prac 1946 | 1950 | 1951 

1. Ścinka i wyróbka 4,0 45,0 90,0 
2. Zrywka 3,3 42,9 
3. Wywózka | 32,8 57.0 68,4 
4. Załadunek — 51,4 99,0       

W 1951 r. ogólna mechanizacja pozyskania wzrosła o 70% w stosunku do roku 1950. 
Dalszy rozwój mechanizacji pozyskania drewna w Związku Radzieckim będzie przy- 

bierał niewątpliwie coraz szybsze tempo. O kierunkach tego rozwoju można zorientować 
się z dyskusji, jaką w 1953 r. na łamach gazety „Lesnaja Promyszlennost" przeprowadzili 
leśnicy z terenu oraz pracownicy CNIIME (13, 14) ji Akademii Techniczno-Leśnej im. 
Kirowa. Wyniki tej dyskusji podajemy poniżej. 
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Jedno z najważniejszych zagadnień — to zaopatrzenie lespromchozów w energię. 
„Zaopatrzenie w elektryczne urządzenia mechaniczne rośnie z każdym rokiem. Przejście 
na napęd elektryczny daje duży efekt ekonomiczny. Pozwala na stosowanie wielu drob- 
nych urządzeń, zmniejsza pracochołnność przy eksploatacji i remoncie sprzętu. Główna 
zaleta elektryfikacji — to możność automatyzacji, co w skali ogólnonarodowej wyzwala 
poważną ilość siły roboczej. W przemyśle leśnym elektryfikac ja powinna odegrać poważną 
rolę. Jednak do tej pory automatyzacja w przemyśle leśnym nie jest zastosowana. Tłu- 
maczy się to tym, że jakoby specyfikacja przemysłu leśnego na to nie pozwala. Jest to 
niesłuszne. Weźmy np. zrywkę. Tu są stosowane maszyny i mechanizmy o napędzie 
z silników cieplnych (KT-12, TL-3), oraz elektryczne, jak wciągarka TL-3. Ma ona 
jednak szereg błędów, których w elektrycznym urządzeniu należało uniknąć. 

Mechanizm z napędem elektrycznym powinien mieć sterowanie zdalne, pozwalające 
jednemu robotnikowi kierować kilkoma wciągarkami na zrębach a dla zachowania 
łączności należy zastosować prostą radioaparaturę lub sygnalizację telefoniczną. Punkt 
sterowania można wówczas ustawić w miejscu najbardziej wygodnym do obserwacji 
pracy. 

Zamiast jednej, ciężkiej, wielobębnowej wciągarki wygodniej jest obsługiwać kilka 
lekkich. Byłoby to możliwe tylko przy zastosowaniu napędu elektrycznego. Wówczas 
każda wciągarka będzie. wykorzystana do wykonania poszczególnych operacji: zrywki 
podciągnięcia wiązki, załadunku drewna. W rezultacie uprości się system lin i ułatwi 
montaż i demontaż urządzeń zrywkowych. Mimo niektórych wad konstrukcyjnych wcią- 
garek elektrycznych TL-3, są one bardziej ekonomiczne niż traktor KT-12. Efekt byłby 
jeszcze większy, gdyby otrzymywały one energię z sieci a nie z przewoźnych elektro- 
stacji. | 

Przejście dużych przedsiębiorstw pozyskania drewna na centralne zaopatrzenie w ener- 
gię — to jeden z najważniejszych warunków przeprowadzenia kompleksowej mechani- 
zacji, szybkiego podwyższenia wydajności pracy oraz obniżenia kosztów własnych pro- 
dukcji. Nakłady na produkcję energii elektrycznej w tym przypadku zmniejszają się 
5—6-krotnie. Centralne zaopatrzenie w energię elektryczną powinno być najważniejszym 
zadaniem w pozyskaniu drewna. Odkryje ono szerokie perspektywy dla wprowadzenia 
automatyzacji w produkcji leśnej. Konieczne jest rozpoczęcie produkcji takich maszyn 
1 urządzeń mechanicznych, które odpowiadałyby współczesnemu stanowi techniki i były 
zasilane w energię elektryczną z centralnej sieci. 

Do tej pory nie ma np. pełnowartościowych elektrycznych urządzeń mechanicznych 
do zrywki i załadunku drewna, a wysiłki idą w kierunku opracowania dużych agregato- 
wych wciągarek na bazie traktora KT-12. Skonstruowano wprawdzie elektryczną wcią- 
garkę L-19, która w coraz większych ilościach pracuje na zrębach, daje ona jednak 
tylko 20% wzrostu wydajności w stosunku do wciągarek nieelektrycznych. 

Obsługiwanie wciągarek agregatowych i kierowanie nimi jest trudne, gdyż posiadają 
one skomplikowany system dźwigni, bębnów i lin. Operator kierujący nimi nie jest 
w stanie śledzić przebiegu operacji, które wykonuje wciągarka. Duży ciężar i skompli- 
kowany system linowo-blokowy utrudnia ich montaż i demontaż. 

Wskazany przykład podkreśla, że najważniejsze problemy mechanizacji pozyskania 
drewna nie znalazły jeszcze właściwego rozwiązania. Należy dążyć do opracowania 
nowych zautomatyzowanych wciągarek elektrycznych ze sterowaniem zdalnym oraz -zme- 
chanizować sztaplowanie i załadunek drewna. 

Szczególnie ważna dla podwyższenia wydajności pracy jest szybka mechanizacja 
jednej z najbardziej pracochłonnych robót — okrzesywania. W tym przypadku główną 
uwagę zwrócono na zbudowanie przyrządu ręcznego. Przyrząd taki nie podniesie wy- 
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datnie wydajności pracy, dlatego należy dążyć do wyprodukowania urządzeń stacjonar- 
nych o wysokiej wydajności. 

Dyskutanci podkreślili również, że kierunek rozwoju mechanizacji zależy przede 
wszystkim od ustalenia procesu technologicznego. Obecnie proces technologiczny składa 
się z następujących operacji: ścinka drzew przy użyciu pił elektrycznych, okrzesywanie, 
zrywka dłużyc, załadunek, transport i wyładunek na składnicy dolnej. 

Najbardziej pracochłonną operacją jest okrzesywanie gałęzi. 
Dla wyjaśnienia podajemy, że wierzchołków i gałęzi poniżej ośmiu centymetrów 

grubości nie wykorzystuje się i pali je w lesie. 

Badania nad dalszym polepszeniem obecnego procesu technologicznego wskazują na 
konieczność stosowania na zrębie narzędzi elektrycznych, co też jest dokonywane w dużej 
skali. Bardziej skomplikowane jest przejście na zrywkę drzew z koronami i okrzesywanie 
elektrycznymi przyrządami na składnicy górnej. Trudność polega na tym, że do tej 
pory nie rozwiązano w sposób właściwy samych urządzeń zrywkowych. Z tego względu 
słuszne jest na obecnym etapie dążenie do skonstruowania ręcznych elektrycznych okrze- 
sywaczek i wciągarek agregatowych. Opracowanie takich urządzeń mechanicznych odpo- 
wiada potrzebom obecnego procesu technologicznego i powinno być szybko dokonane. 

Kierunek rozwoju mechanizacji wiąże się również ściśle z perspektywami komplekso- 
wego wykorzystania drewna w przemyśle leśnym. Poniżej podamy wyniki dyskusji 
przeprowadzonej w 1952/53 r. przez pracowników naukowych Akademii Techniczno- 
Leśnej im. Kirowa, CNIIME, Ministerstwa Kultury oraz pracowników trestu Lenles. 

Uczestnicy dyskusji doszli do wniosku, że najlepsze rezultaty osiągnie się wówczas, 
gdy ze zrębu zabierać się będzie całość masy drewna i dostarczać na składnicę dolną 
do kompleksowego przerobu. Zagadnienie wykorzystania świeżej karpiny w obecnych 
warunkach jest jeszcze nieaktualne. 

Przyjęcie tej zasady narzuca następującą kolejność operacji: ścinka drzew, zrywka 
i przeniesienie z koroną na składnicę górną, załadunek na środki transportu, wywóz 
drewna na składnicę dolną, przeróbka na składnicy dolnej. 

Dopiero przyjęcie takiego procesu technologicznego likwiduje konieczność okrzesy- 
wania w lesie i stwarza warunki do mechanizacji tej pracochłonnej operacji na składnicy 
dolnej. Prototypy stacjonarnego urządzenia do okrzesywania są już opracowywane. 
Dzięki takiemu układowi na dolnej składnicy będzie pozostawała znaczna ilość gałęzi 
I drewna cienkiego, które stanowić będzie bazę opałową dła centralnej elektrowni przed- 
siębiorstwa oraz może być wykorzystane do przerobu chemicznego. 

Tak więc przejście na centralne zaopatrzenie w energię elektryczną lespromchozów 
pozostaje w ścisłym związku z wprowadzeniem w przyszłości bardziej wydajnego procesu 
technologicznego. Rozwiązanie tego zagadnienia nastąpi dopiero wówczas, gdy do ścinki 
1 do zrywki drzew z koronami zastosowane zostaną urządzenia ścinkowo-zrywkowe. 
Musi to doprowadzić do budowy leśnych wysokosprawnych kombajnów samochodowych, 
które będą wykonywały zarówno ścinkę jak i zrywkę, przy możliwie najmniejszym zużyciu 
ludzkiej siły. Wprawdzie obalenie drzew może być dokonywane, jak obecnie, piłami 
elektrycznymi a zrywka z koronami przy pomocy wciągarek, jednak dopiero skonstruowa- 
nie zelektryfikowanego kombajnu, obsługiwanego przez dwu robotników zlikwiduje pracę 
ręczną w lesie. Można stwierdzić, że konstruowanie takiej maszyny wyszło już ze stadium 
doświadczeń. Na zrębie Łużskiego Lespromchozu trestu Lenles pracują już od szeregu 
miesięcy doświadczalne kombajny ścinkowo-zrywkowe. Kompleksowa wyróbka łącznie 
z wyładunkiem wynosi na jednego robotnika 5,3 m3. Wydajność ta jest wysoka w po- 
równaniu z wydajnością osiąganą dotychczasowymi metodami. 
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Ponieważ jednak ze względu na prowadzone doświadczenia seryjna produkcja tych 
kombajnów nie jest przewidziana na okres. najbliższy, należy przeto rozwijać obecnie 
stosowanie wciągarek agregatowych. Do ujemnych stron tych ostatnich należy ręczne 
zaczepianie i odczepianie. Ponadto przy zrywce z koronami znaczna część gałęzi ulega 
obłamaniu, pozostaje na zrębie i trzeba je potem zbierać i przetransportować na skład- 
nicę górną. Eksploatacja wciągarek wymaga również znacznej ilości obsługi, np. wcią- 
garka L-19 jest obsługiwana przez ośmiu ludzi. Zastosowanie wciągarek samochodowych 
1 sterowania zdalnego pozwoli zmniejszyć obsługę do sześciu robotników. 

Przy zastosowaniu takich urządzeń wydajność wciągarki może osiągnąć do 100 ш? 
na zmianę, a wyróbka na 1 robotnika w fazie ścinki i zrywki wyniesie ok. 10 m*. 

Zelektryfikowany kombajn osiąga obecnie ok. 60 m* na zmianę przy obsłudze dwu 
robotników, co wynosi 30 m3 na robotnika. A więc wydajność robotnika przy pracy 
kombajnem jest trzykrotnie wyższa niż przy zastosowaniu nawet najbardziej nowo- 
czesnych wciągarek. Wskazuje to, że w przyszłości zelektryfikowane kombajny ścinkowo- 
zrywkowe powinny stać się podstawowym urządzeniem do mechanizacji robót leśnych. 

* 

Dzięki świadomej postawie ludzi radzieckich przemysł leśny ZSRR dąży w nieprzer- 
wanym tempie do pełnej mechanizacji, do całkowitej elektryfikacji robót, a co za tym 
idzie i do ich automatyzacji. Niewątpliwie już w najbliższych latach na zrębach pojawią 
się kombajny elektryczne, które prawie całkowicie wyeliminują ciężką pracę fizyczną. 
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