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WSTĘP 

Surowcem przysparzającym najwięcej kłopotów w trakcie pozyski- 

wania jest drewno małowymiarowe. Pojęcie to już od dawna trak- 

tuje się jako umowne, gdyż największa średnica drewna małowymiaro- 

wego niejednokrotnie przekracza normatywne 7 cm. Szczególnie często 

odnosi się to do odpadów zrębowych. Mimo technicznych i technologicz- 

nych trudności, a także stosunkowo wysokich kosztów pozyskiwania tego 

typu surowca, w większości krajów europejskich, w tym także bogatych 

w zasoby leśne, notuje się coraz wyraźniejszy postęp w dziedzinie użyt- 

kowania drewna małowymiarowego (7, 8). Wynika to z następujących 

przesłanek. | 

1. Surowiec ten, dla wielu gałęzi przetwórstwa drzewnego, stanowi 

równorzędny lub zbliżony pod względem wartości użytkowych materiał 

w stosunku do drewna średniowymiarowego. 

2. W drzewostanach młodszych klas wieku obserwuje się powstawa- 

nie znacznych zaległości w zakresie prac pielęgnacyjnych, co przyczynia 

się do pogarszania ich wartości hodowlanej. Spowodowane jest to do- 

tychczasowym 'preferowaniem pozyskiwania sortymentów średnio- i wiel- 

kowymiarowych. 

'3. Racjonalne metody pozyskiwania drewna małowymiarowego nie 

wpływają negatywnie — co sugeruje część leśników — na środowisko 

leśne. Wręcz przeciwnie, zagospodarowanie nie wykorzystywanego 1 ро- 

zostawianego dotychczas w lesie surowca wpływa na poprawę stanu 

sanitarnego drzewostanów, obniżając zarazem ich zagrożenie pożarowe. 

Drewno małowymiarowe dzieli się zazwyczaj na pochodzące z cięć 

pielęgnacyjnych, z cięć rębnych oraz karpinę. 

Zwiększenie efektywności procesów technologicznych pozyskiwania 

drewna małowymiarowego można osiągnąć tylko przez zastosowanie no- 
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wych metod prowadzenia zabiegów, uwzględniających konieczność za- 
równo znacznego obniżenia pracochłonności jak i dostosowania się do 
wymogów środowiska leśnego. 

CIĘCIA PIELĘGNACYJNE 

Drewno małowymiarowe pozyskuje się w ramach czyszczeń późnych 
oraz trzebieży wczesnych, a więc głównie w drzewostanach Ib i II klasy 
wieku. Udział tych drzewostanów w ególnej powierzchni leśnej Polski 
wynosi prawie 36'» (14), a prawidłowo przeprowadzone w nich zabiegi 
pielęgnacyjne mają podstawowe znaczenie dła przyszełgo stanu hodo- 
wlanego i zdrowotności lasów. Możliwości pozyskiwania surowca w po- 
staci drobnicy w skali roku określa się na ponad 1,6 mln m3 (9), a po- 
wierzchnię, na której powinny być prowadzone czyszczenia późne i trze- 
bieże wczesne, na ponad 140 tys. ha. Obecnie pozyskuje się około 900 
tys. m” drewna małowymiarowego. Świadczy to o niedostatecznym wyko- 
rzystaniu bazy surowcowej oraz o narastających zaniedbaniach w za- 
kresie pielęgnacji drzewostanów m!odszych klas wieku. 

Obecnie stosuje się w Lasach Państwowych dwa podstawowe warianty 
procesu technologicznego pozyskiwania drewna małowymiarowego: pozy- 
skiwanie zrębków (ok. C00 tys. m3) oraz pozyskiwanie tyczek długości 
2,0 m. Obydwa warianty cechuje niska wydajność pracy (odpowiednio 
około 1,0 i 0,7 m3/roboczodzień) oraz duży udział pracy ręcznej (13). 

W Instytucie Badawczym Leśnictwa od wielu lat trwają prace nad 
modernizacją przestarzałych i pracochłonnych metod pozyskiwania drew- 
na z trzebieży wczesnych. W ich wyniku określono podstawowe warun- 
ki, którym powinna odpowiadać przyszłościowa technologia. 

1. Mechanizacja pracy nie może narzucać prowadzenia schematycz- 
nych cięć pielęgnacyjnych. W związku z tym trzebieże wczesne należy 
prowadzić — zgodnie z obowiązującymi w naszym kraju zasadami — z za- 
stosowaniem metody selekcyjnej. ! 

2. Drewno małowymiarowe z cięć pielęgnacyjnych powinno być po- 
zyskiwane do celów przemysłowych wyłącznie w postaci zrębków. Po- 
zyskiwanie tyczek powinno ograniczać się do warunków wynikających 
z lokalnego zapotrzebowania na ten sortyment. 

3. Pozyskiwanie zrębków zielonych z cięć pielęgnacyjnych jest niece- 
lowe ze względu na pozbawianie gleby substancji organicznych zawar- 
tych w cienkich gałązkach i igliwiu bądź listowiu. Poza tym przemysł 
nie jest dostosowany do przerobu tego typu surowca. | | 

Biorąc powyższe pod uwagę IBL opracował technologię pozyskiwania 
drewna małowymiarowego w postaci zrębków z minimalną zawartością 
igliwia w selekcyjnych cięciach pielęgnacyjnych (4). Technologia ta odno- 
si się przede wszystkim do drzewostanów sosnowych na terenach nizin- 
nych, może być jednak stosowana również w odniesieniu do innych ga- 
tunków. Sposób prowadzenia poszczególnych operacji procesu technolo- 
gicznego oraz perspektywy ich dalszej mechanizacji przedstawiają: się 
następująco. | . a 
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a) Udostępnienie drzewostanu 

Ma ono ogromne znaczenie nie tylko dla prowadzenia trzebieży wczes- 
nych, ale również innych zabiegów hodowlanych i ochronnych w ciągu 
całej kolei rębu. Udostępnienie drzewostanu polega na wykonaniu szla- 
ków zrywkowych szerokości 3 m, prostopadle do rzędów drzew, w odle- 
głości ok. 50 m. Możliwe jest również prowadzenie szlaków ukośnie do 
rzędów drzew, należy jednak podkreślić, że szlaki prostopadłe są bar- 
dziej uniwersalne, gdyż umożliwiają mechaniczne wyciaganie surowca 
z obydwu stron szlaku, przy zachowaniu jednego kierunku zrywki. Drze- 
wa pozyskiwane w miejscu projektowanego szlaku powinny być ścinane 
możliwie równo z powierzchnią gruntu. 

Poza wykonaniem sieci szlaków zrywkowych należy przewidzieć miej- 
sce na tymczasową składnicę przy drodze wywozowej, na której rozdrab- 
niać się będzie zerwany surowiec. 

b) Ścinka i grupowanie drzew 

Scinke należy prowadzić lekkimi pilarkami spalinowymi Husqvarna 
444 SE lub Stihl 028 AVQ; w które są wyposażone Lasy Państwowe, sto- 
sując opracowany przez IBL uchwyt pionowy, umożliwiający robotnikowi 
zachowanie podczas ścinki pozycji wyprostowanej. Drugą, chyba waż- 
niejszą, zaletą uchwytu jest praktycznie całkowita eliminacja wibracji 
przenoszonych na ręce, w związku z czym czas pracy pilarką może wy- 
nosić 8 godzin bez ujemnych następstw dla obsługi. Należy podkreślić, 
że masa pilarki lekkiego typu z uchwytem pionowym jest niższa niż pod- 
stawowej pilarki stosowanej w kraju, tzn. PS-160. Uchwyt pionowy — 
o symbolu LDUA — jest obecnie produkowany seryjnie przez Zninska 
Fabrykę Maszyn i Urządzeń „Żefam” zarówno do pilarki Husqvarna jak 
i Stihl. Operację ścinki zaleca się prowadzić w zespołach dwuosobowych 
składających się z pilarza i pomocnika. Zadaniem pomocnika jest gru- 
powanie w międzyrzędach ściętych drzew w wiązki po kilka sztuk. 

Analiza stanu techniki krajowej i zagranicznej wskazuje, że prowa- 
dzenie ścinki w cięciach selekcyjnych w najmłodszych klasach wieku na 
wyższym poziomie technicznym niż praca ręczno-maszynowa jest nie- 
efektywne i praktycznie bardzo trudne do zrealizowania. Używane na 
świecie maszyny ścinkowe do cięć przedrębnych, np. Makeri, można sto- 
sować w naszych warunkach w drzewostanach od III klasy wieku wzwyż. 
W związku z tym nie przewiduje się zastąpienia lekkiej pilarki spalino- 
wej z uchwytem pionowym innymi urządzeniami ścinkowymi. 

c) Okrzesywanie zgrubne 

Po ułożeniu kilku do kilkunastu wiązek drzew oraz odłączeniu uchwy- 

tu pionowego prowadzi się pilarką okrzesywanie zgrubne drzew w wiąz- 

kach, polegające na odcięciu jedynie zielonych części gałęzi oraz wierz- 

chołków. Zastosowanie okrzesywania zgrubnego decydująco wpływa na 
zmniejszenie pracochłonności operacji technologicznych wykonywanych 

w lesie. Metoda ta w porównaniu z okrzesywaniem dokładnym pozwala 

na skrócenie czasu tej operacji w stosunku do 100 drzew z 70 do 8 minut. 
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Jednocześnie cienkie gałązki z igliwiem pozostawiane są w drzewostanie, 
co ma istotne znaczenie dla prawidłowego przebiegu procesów glebowych. 

Zalety okrzesywania zgrubnego, a więc wysoka wydajność, mała ucią- 
żliwość pracy oraz niski koszt sprawiają, że wszelkie próby mechanizacji 
tej operacji przez zastosowanie urządzeń przewoźnych bądź samojezdnych, 
pracujących na drodze czy składnicy, są zdecydowanie nieopłacalne za- 
równo pod względem technologicznym jak i ekonomicznym, pomijając 
wspominane wcześniej aspekty biologiczne. 

d) Wyciąganie i zrywka 

Stosowane dotychczas w kraju środki zrywkowe do drewna mało- 
wymiarowego, a więc zaprzęg konny lub ciągnik z wózkiem zrywkowym, 
wymagały pracochłonnego wynoszenia i układania surowca przy szlaku. 
Urządzeniem eliminującym tę niedogodność jest wciągarka na ciągniku 
rolniczym klasy 0,9 (np. Ursus C-360). Umożliwia ona wyciągnięcie wią- 
zek drzew do szlaku oraz zrywkę półpodwieszoną do składnicy. Ciągnik 
porusza się w tym wypadku po szlakach zrywkowych i drogach, nie 
wjeżdżając bezpośrednio w drzewostan i nie uszkadzając odziomkowych 
części pozostających drzew. 

Lasy Państwowe dysponują importowanymi wciągarkami Robox PS-30, 
które z powodzeniem można stosować w tych pracach. W IBL oraz w 
Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Maszynowego Leśnictwa 
opracowano kilka wersji krajowych urządzeń tego typu, niektóre z nich 
są wyposażone również w myglarki. Seryjna produkcja takich wciągarek 
przez zakłady przemysłu maszynowego leśnictwa nie powinna nastręczać 
żadnych trudności. 

W przyszłości należy kontynuować prace nad doskonaleniem krajo- 
wych wciągarek pod kątem redukcji obsługi do 1 osoby. Wydajność pra- 
cy z zastosowaniem takich urządzeń będzie wtedy porównywalna z wy- 
dajnością osiąganą przez współczesne wciągarki powszechnie stosowane 
za granicą. 

e) Rozdrabnianie 

W dążeniu do usprawnienia operacji rozdrabniania IBL oraz Żefam 
opracowały agregat zrębujący DZZA, składający się z ciągnika rolni- 
czego klasy 2 (np. Ursus 1201), rębarki tarczowej DVWB-l112 oraz hy- 
draulicznego podajnika. Dotychczas operacja rozdrabniania, ze względu 
na ręczne podawanie surowca, zaliczana była do wyjątkowo ciężkich. Ma- 
sa surowca przemieszczanego przez 1 robotnika w ciągu zmiany roboczej 
przekraczała niejednokrotnie 35 t. Zmechanizowanie systemu podawania 
surowca umożliwia zredukowanie obsługi do 1 osoby, ograniczając jedno- 
cześnie potencjalne zagrożenie wypadkowe oraz zmniejszając uciążliwość 
pracy. Wydajność urządzenia jest bardzo wysoka i w zależności od śred- 
nicy surowca oraz jego koncentracji wynosi od 60 do 100 m3/roboczodzień. 
Należy podkreślić, że w przypadku pozyskiwania surowca w postaci drzew 
zgrubnie okrzesywanych, rozdrabnianie można prowadzić wyłącznie rę- 
barkami ze zmechanizowanym systemem podawania. Dotychczas zakłady 
Żefam wyprodukowały serię informacyjną agregatów DXZA. Trwają 
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prace konstrukcyjne nad nową wersją maszyny, która oznaczona będzie 
symbolem DXZB. 

Analiza wyników uzyskiwanych w innych krajach a także własne ba- 
dania wskazują, że zastąpienie rębarek na bazie ciągnika rolniczego cięż- 
kimi, samojezdnymi agregatami zrębkującymi jest w przypadku surowca 
pochodzącego z cięć pielęgnacyjnych niecelowe (3, 7, 8, 12). Osiągana przez 
ciężkie agregaty wydajność jest równa lub tylko nieznacznie większa, 
natomiast koszt ich stosowania jest wysoki. 

f) Wywóz zrębków 

Ze względu na dość małą dostępność większości powierzchni trzebie- 
żowych do wywozu zrębków stosuje się prawie wyłącznie średniotonażo- 
we zestawy transportowe. Poza adaptowanymi przez OTL-e podwoziami 
zagranicznymi, na wniosek IBL wprowadza się krajowe zestawy oparte 
na uniwersalnej wywrotce rolniczej Star 244 RS. 

Ponieważ czas załadunku i wyładunku zrębków stanowi niekiedy po- 
nad 4070 ogólnego czasu pracy pojazdów wywozowych, celowe jest wpro- 
wadzanie rozwiązań ograniczających ich przestoje. Rozwiązanie tej kwe- 
stil powinno iść w dwóch kierunkach. Po pierwsze należy zastosować kon- 
tenerowe systemy transportu zrębków. Ze względu jednak na znaczna 
masę urządzeń przeładunkowych w kontenerowe systemy powinny bvć 
wyposażone wyłącznie samochody wysokotonażowe. W związku z tym 
pojazdy takie mogą znaleźć zastosowanie w przypadku udostępnienia 
drzewostanów siecią dróg odpowiedniej nośnosci. Opracowania krajowego 
systemu kontenerowego podjął się OBR PML we Wrocławiu. Drugim 
kierunkiem działań ograniczających przestoje samochodów wywozowych 
powinno być wprowadzanie średniotonażowych zestawów typu ciągnika 
siodłowego, z odpowiednią liczbą wymiennych naczep pracujących w ru- 
chu wahadłowym. Zestawy takie mogłyby się poruszać po drogach nie- 
utwardzonych, a więc w warunkach przeważających w naszym gospo- 
darstwie leśnym. 

W przypadku braku odbiorców zrębków w lokalnej bazie surowcowej 
należy przewidzieć transport łamany, z przeładunkiem na składnicach 
przykolejowych ładowarkami czołowymi wyposażonymi w łyżki. Ten spo- 
sób transportu jest z powodzeniem stosowany w niektórych częściach 
kraju. 

Opracowany przez IBL proces technologiczny pozyskiwania zrębków 
umożliwia zmechanizowanie prac w selekcyjnych trzebieżach wczesnych 
w stopniu najwyższym z dotychczas stosowanych w Polsce technologii. 
Wydajność procesu, przy odległości zrywki 200 m i wywozu 50 km, wy- 
nosi 3—4 m?/rokoczodzień. Koszt bezpośredni pozyskiwania 1 m3 surow- 
ca dla podanych odległości operacii transportowych wynosi ok. 1200 zł. 
Należy podkreślić, że uzbrojenie techniczne procesu technologicznego mo- 
że się składać prawie wyłącznie z urządzeń krajowych. 

CIĘCIA RĘBNE 

Jak już wspomniano, pojęcie drewno małowymiarowe w przypadku 
cięć rębnych nie jest zbyt adekwatne, niemniej jednak przemysłowe me- 
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tody jego pozyskiwania narzucają konieczność rozpatrywania go w tej 
grupie surowcowej. Składają się na tę grupę gałęzie i wierzchołki, odpady 
grubizny, karpina świeża oraz drewno usuwanych podrostów i podszytów. 
Karpina świeża będzie omówiona oddzielnie. Koncentracja surowca po- 
chodzącego z usuwania podrostów i podszytów jest tak mała, że branie 
go pod uwagę będzie możliwe dopiero w dalszej przyszłości i to chyba 
tylko w aspekcie energetycznego wykorzystania drewna. Podstawową 
więc część drewna małowymiarowego z cięć rębnych stanowią gałęzie 
i wierzchołki oraz odpady grubizny. Masę tego typu surowca możliwą do 
pozyskania w 1990 r. określa się na ponad 1,2 mln m3 (z czego ponad 
207» stanowią gatunki iglaste) (9). Surowiec ten odpowiada wymaganiom 
nie tylko przemysłu płytowego, ale również celulozowo-papierniczego 
(1, 5). 

Dotychczas drewno małowymiarowe z cięć rębnych pozyskiwane było 
w Polsce do celów przemysłowych na stosunkowo niewielką skalę. Głów- 
ną przeszkodą jest brak odpowiednich rębarek, jako że jedyną racjo- 
nalną metodą pozyskiwania tego typu surowca ze względu na jego struk- 
turę jest metoda zrębkowa. 

Podstawowe znaczenie dla efektywności zastosowanego procesu tech- 
nologicznego oraz jakości pozyskiwanych zrębków ma postać surowca 
przeznaczonego do rozdrabniania. Wyniki prowadzonych przez IBL badań 
szwedzkiego agregatu zrębkującego Bruks (12) oraz analiza jakości po- 
zyskiwanych zrębków dokonana przez Instytut Technologii Drewna (11) 
dały asumpt do stwierdzenia, że najkorzystniejsze jest przygotowanie tego 
typu surowca w postaci całych koron, odciętych od drewna tartacznego. 
Surowiec taki będzie w sobie zawierał, rzecz jasna, prócz typowej drob- 
nicy, część drewna, które mogłoby być pozyskane w formie wałków pa- 
pierówki. Skoro jednak jego odbiorcą może być przemysł celulozowo-pa- 
pierniczy, ograniczenie dostaw klasycznej papierówki należy rozpatry- 
wać wspólnie z globalnym wzrostem całości masy drzewnej kierowanej do 
tej gałęzi przetwórstwa. | 

Proponowany proces technologiczny przedstawiałby się następująco. 

a) Zrywka koron do składnicy przyzrębowej 

Operacja ta będzie następować po ścince drzew pilarką lub maszyną 
ścinkowo-układającą i odcięciu koron od surowca tartacznego. Zrywkę 
przewiduje się prowadzić przy zastosowaniu ciągników nasiębiernych 
(forwarderów). Ciagniki specjalistyczne mogą być również niekiedy zastę- 
powane zestawami składającymi się z ciągnika rolniczego, przyczepy kło- 
nicowej oraz żurawia (np. LTPA, produkcji Żefam). 

b) Rozdrabnianie 

Rozdrabnianie koron wymaga zastosowania agregatów zrębkujących 
dużej mocy, wyposażonych w odpowiednie układy podawania surowca. 
Prace konstrukcyjne nad krajowymi rębarkami do surowca z cięć ręb- 
nych prowadzone są w OBR PML (rebarka bębnowa na przyczepie holo- 
wanej przez ciągnik) oraz w IBL (samojezdna rębarka tarczowa). Ze 
względu na rozmiary i masę maszyny te będą mogły być stosowane na 
składnicach przy drogach dostępnych dla pojazdów wysokotonażowych. 
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c) Wywóz zrębków 

Operację tę przewiduje się prowadzić głównie samochodami wysoko- 
tonażowymi wyposażonymi w systemy kontenerowe. | 

Przedstawiony proces technologiczny charakteryzuje się wysoką wy- 
dajnością — rzędu 13 m?*/roboczodzień (odl. zrywki 200 m i wywozu 
50 km) (3). Należy go zatem traktować jako przyszłościowy. Tym nie- 
mniej zastosowanie powyższej technologii wymagać będzie rozwiązania 
kilku problemów. Jednym z nich jest zachowanie wymaganej czystości 
produkowanych zrębków, a więc konieczność oddzielenia mas balasto- 
wych (igły lub liście, cienkie gałązki) od drewna. Istnieją różne metody 
uzdatniania tego typu surowca (2). Najstarsza z nich zakłada stosowanie 
urządzeń sortujących w liniach technologicznych zakładów przemysło- 
wych (10). Wadami tej metody jest konieczność zbędnego przewozu mas 
balastowych zawartych w zrębkach, konieczność dalszego ich zagospoda- 
rowania bądź zniszczenia oraz fakt pozbawiania środowiska leśnego sub- 
stancji organicznych zawartych w tych odpadach. Innym sposobem uzdat- 
niania surowca jest używanie rębarek wyposażonych w urządzenia do 
usuwania igliwia bądź listowia w trakcie rozdrabniania. Tego typu ma- 
szyny nie były jednak dotychczas w naszym kraju produkowane, a wy- 
niki osiągane za granicą są dość rozbieżne. Najprostszym rozwiązaniem 
i jednocześnie najkorzystniejszym ze względów biologiczno-hodowlanych 
wydaje się zastosowanie przed zrywką zgrubnego wykrzesywania cien- 
kich zielonych gałązek za pomocą lekkiej pilarki. Pozytywne wyniki ana- 
logicznej operacji w cięciach pielęgnacyjnych sugerują możliwość jej 
zastosówania przy koronach drzew rębnych. Wymaga to jednak dokład- 
nego sprawdzania w trakcie prób terenowych. 

KARPINA 

Zrnechanizowane pozyskiwanie karpiny jest możliwe wyłącznie w od- 
niesieniu do karpiny świeżej, a więc bezpośrednio po użytkowaniu ręb- 
nym i uprzątnięciu z powierzchni zrębowej wyrobionych sortymentów. 
Roczne możliwości pozyskiwania sosnowej karpiny świeżej określa się na 
ok. 500 tys. m% (9). Jest to ilość znaczna, tym bardziej że odnosi się ona 
do terenów nizinnych z wyłączeniem siedlisk najuboższych i podmokłych. 
Jak wiadomo, dotychczas karpina świeża nie była w Polsce pozyskiwana 
do celów przemysłowych. Problem użytkowania tego surowca wywoluje 
szereg kontrowersji wśród leśników. Chodzi tu głównie o wpływ wydo- 
bywania karpiny na strukturę gleb leśnych. Pozytywne doświadczenia 
zagraniczne, a zwłaszcza skandynawskie, wskazują jednak, że w ogólnym 
bilansie pozyskanej masy drzewnej nie można w przyszłości pomijać tego 
sortymentu, tym bardziej że stanowi on cenny surowiec dla przemysłu 
celulozowo-papierniczego (6). Należałoby zatem ściśle określić warunki 
przyrodniczo-leśne, w których pozyskiwanie karpiny świeżej nie groziło- 
by degradacją środowiska glebowego. 

Przyszłościowy proces technologiczny składałby się z następujących 
operacji: 
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а) wydobycie i wstępne rozdrobnienie karpiny na kesy maszyną sa- 
mojezdną typu np. koparki z głowicą karczującą, 

b) zrywka karpiny do składnicy przyzrębowej oopowiednio zaadapto- 
wanym ciągnikiem nasiębiernym, 

c) rozdrabnianie kęsów karpiny kruszarką wraz z załadunkiem, 
d) wywóz samochodami jak w przypadku zrębków. 

Jak widać, pozyskiwanie karpiny świeżej wiąże się ze stosowaniem 
maszyn na stosunkowo wysokim poziomie technicznym. Przedstawiona 
technolologia pozwala uzyskać wydajność ok. 10 m3/roboczodzień. 

PODSUMOWANIE 

l. Zwiększenie pozyskania drewna małowymiarowego umożliwiłoby 
poprawę bilansu wykorzystania surowca drzewnego przez zastąpienie 
części sortymentów średniowymiarowych, kierowanych do przemysłu pły- 
towego i celulozowo-papierniczego, sortymentami dotychczas nie pozyski- 
wanymi, bądź pozyskiwanymi na niewielką skalę. Ponadto zwiększenie 
pozyskiwania drobnicy — zwłaszcza w cięciach pielęgnacyjnych w drze- 
wostanach młodszych klas wieku — byłoby czynnikiem sprzyjającym 
poprawie wartości hodowlanej oraz stanu sanitarnego lasu. 

2. Pozyskiwanie zrębków z cięć pielęgnacyjnych jest obecnie w Polsce 
rozwinięte na dość szeroką skalę (choć pod względem terytorialnym nie- 
równomiernie) i dalszy postęp w tym zakresie nie powinien napotykać 
większych przeszkód, zwłaszcza że krajowy przemysł maszynowy leśnic- 
twa jest w stanie produkować wymagany sprzęt. Dalszego rozwoju po- 
zyskiwania tego typu surowca należy dokonać przez proponowane uno- 
wocześnienie dotychczas stosowanych procesów technologicznych, a także 
upowszechnienie ich w rejonach, w których zrębków się nie pozyskuje. 

3. Rozpoczęcie na skalę przemysłową pozyskiwania zrębków z cięć ręb- 
nych jest uzależnione przede wszystkim od wyposażenia gospodarstwa 
leśnego w odpowiednie rębarki. Udane próby pozyskiwania tego typu 
surowca w ubiegłych latach wskazują na konieczność kontynuacji pod- 
jętych prac konstrukcyjnych. Należy przy tym mieć na uwadze nie- 
odzowność własnej produkcji tych maszyn. 

4. Istniejąca szeroka baza surowcowa oraz wartość użytkowa karpiny 
świeżej sugeruje w przyszłości konieczność pozyskiwania tego surowca. 
Zarówno jednak gospodarstwo leśne jako dostawca jak i przemysł drzew- 
ny jako odbiorca nie są przystosowane do użytkowania świeżego drewna 
pniakowego. W związku z tym upowszechnienie pozyskiwania tego su- 
rowca wiązałoby się w najbliższych latach z koniecznością importu wy- 
maganych maszyn i urządzeń. 

Z Zakładu Mechanizacji 
w Użytkowaniu Lasu Instytutu 
Badawczego Leśnictwa w Warszawie 
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Краткое содержание 

В большинстве евролейских стран фиксируется возрастающая заинтересо- 

ваниость развитием использования малоразмерной древесины. Это направление 

заметно также в Польше, что находит выражение в попытках увеличения 

еффективности технологических процессов заготовки малоразмерной древесины. 

Главной сырьевой базой этого типа сырья являются молодые насаждения, в ко- 

торых можно ежегодно заготавливать в рамках рубок ухода 1,6 млн мз мало- 

размерной древесины. В настоящее время заготовка достигает около 900 тыс. м? 

в год, причём производится она при помощи устаревших и трудоемких ме- 

ТОДОВ. 

В целях более полного использования древесного сырья следует ввести 

‹озременные технологические прсцессы, распространяя их одновременно в тех 
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районах, в которых наблюдаются самые большие запущенности в ведении рубок 
ухода. Другим источником малоразмерной древесины, до сих пор использованным 
только изредка, являются спелые насаждения. Годовые возможности заготовки 
этого типа сырья определяются на более чем 1,2 млн мз. Технология заготовки 
щепы из целых крон и так называемых лесосечных отходов характеризуется 
значительной производитель ностью, а сырье отличается высокой потребитель- 

ской ценностью. Поэтому срочной проблемой является начать как можно быстрее 

использовать лесосечные отходы в широком масштабе. Последней группой 

сырья, рассматриваемой, обыкновенно, вместе с малоразмерной. древесиной 

является свежий осмол, возможности заготовки которого (в отношении сосны) 

оцениватся на около 500 тыс. м3 в год. До сих пор эту" сырье в Польше не 

заготавливалось для промьшшленных целей, но в будущем несомненно будет 

важным элементом древесного баланса. 

Summary 

In the most European countries, one observes greater and greater interest in 

the development of utilization of small-sized wood. This trend is perceptible also 
in Poland, what is expressed by trials of increasing the effectiveness .of technolo- 
gical processes of harvesting small-sized wood. Young stands, in which more than 

1.6 million cu.m. of small-sized wood can be yearly harvested during the tending 
cuttings, are the main base of raw material of such kind, At present, the harvest 

amounts to about 900.000 cu.m. and it is doneafter time-worn and lobour-consuming 

methods. | i s 

For fuller exploitation of the wood, one should apply modern technological 

processes, introducing them at the same time in those regions, where the greatest 

negligences in performance of tending cuttings are observed. Stands ripe for felling 

are the second sourcę of small-sized wood, up to now exploited only sporadically. 

Possibilities of annual harvest of wood of such kind are estimated at more than 

1.2 million cu.m. The technology of harvesting chips from whcle crowns and so- 

-called felling waste is characterized by a high output, and the raw material has 

a high usable value. Therefore, the exploitation of felling waste on a large scale 

should be started as soon as possible. The last group of raw material usually con- 

sidered together with small-sized wood is fresh stump-wood. The possibilities of its 

exploitation (as pine is considered) are estimated at about 500,000 cu.m. yearly. 

So far, this raw material was not used for industrial purposes, but in the future it 

will certainly make an important element of the wood balance.


