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Projekt uruchomienia międzynarodowej instytucji 

poświęconej zagadnieniom nomenklatury 

i badania drewna 

Проект организации Международного Бюро по вопросам 

номенклатуры и исследования древесины 

Project of Setting Up an International Institution Dedicated to Problems 

of Wood Nomenclature and Research 

W ramach Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej określonej 

skrótem ISO (International Standard Organisation) rozwijają do- 

tychczasową działalność dwa komitety poświęcone zagadnieniom drzew- 

nictwa. 

_ 1. Komitet Techniczny ISO/TC — 55 „Iglaste materiały tarte (wymiary 

i wady)” z siedzibą w Moskwie, który od ośmiu lat prowadzi intensywne 

prace zmierzające do stworzenia międzynarodowej normy określającej 

wymiary, oraz wady tarcicy iglastej. Wynikiem tych prac jest opubliko- 

wanie projektów wstępnych dwóch norm międzynarodowych: „Tarcica 

iglasta — wymiary * i „Tarcica iglasta =— wady . Polska jest członkiem 

komitetu. Należy podkreślić, że udział Polskiego Komitetu Normalizacyj- 

nego i polskich rzeczoznawców w pracach Komitetu ISO/TC — 55 był 

i jest bardzo żywy, dzięki czemu Polska znalazła się w zespole tych 

państw -— członków, które wyróżniły się intensywną współpracą i w istot- 

ny sposób wpływają na ukształtowanie opracowywanych norm. 

2. Komitet Techniczny ISO/TC — 87 „Korek' z siedzibą w Lizbonie, 

który w 1958 roku zapoczątkował prace w dziedzinie terminologii oraz 

normalizacji surowca korkowego i wyrobów korkowych. Pierwsza konfe- 

rencja komitetu odbyła się w dniach od 29 do 31 października 1958. 

Polska jest dotychczas członkiem obserwatorem tego komitetu i w jego 

pracach bierze tylko pośredni udział. Wydaje się, że sytuacja tego ro- 

dzaju jest dla nas niekorzystna. Polska jest poważnym importerem su- 

rowca korkowego, wobec czego jest w dużej mierze zainteresowana 

brzmieniem opracowan'm w tej dziedzinie norm międzynarodowych, 

mimo to nie ma bezpośredniego wpływu na ich ukształtowanie. 

Obecnie Portugalski Komitet Normalizacyjny wystąpił z inicjatywą 

powołania do życia nowego Komitetu I5Q „Drewno (właściwości i nomen- 

klatura)“ z siedziba w Lizbonie, 
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W myśl projektu inicjatorów zadaniem komitetu ma być: 
1) znormalizowanie (w skali międzynarodowej) zasad pobierania oraz 

techniki przygotowywania próbek do badania fizycznych i mechanicznych 
własności drewna; 

2) ujednolicenie metod badania fizycznych i mechanicznych własności 
drewna; 

3) określenie zasad oceny wyników badania; 
4) osiągnięcie międzynarodowego uzgodnienia w dziedzinie terminologii 

drewna z różnych gatunków drzew zarówno iglastych, jak liściastych. 
Realizacja tych zadań ma się opierać, w myśl założeń projektu, na 

współpracy państw, które przystąpią na członków komitetu oraz na 
współpracy z odpowiednimi instytucjami FAO (Food and Agriculture 
Organisation of the United Nations) i z Międzynarodowym Towarzyst- 
wem Anatomów Drewna (IAWA — International Association of Wood 
Anatomists). 

Przedstawiony powyzej program pracy obejmuje zagadnienia wazne 

i aktualne, których pilność przybiera z każdym dniem na sile. W dzie- 
dzinie metod pobierania próbek do oceny technicznej wartości drzewosta- 
nów, drewna okrągłego, półfabrykatów i tworzyw drzewnych oraz wyro- 
bów z drewna istnieje duża dowolność i rozbieżność poglądów, co wpływa 
ujemnie na porównywalność i jednolitą ocenę wyników. W dziedzinie 

terminologii gatunków drewna, zwłaszcza tropikalnego — istnieją daleko 
posunięte rozbieżności, które utrudniają lub stawiają pod znakiem zapy- 
tania możliwość znalezienia wspólnego języka. Podjęcie s''stematycznych 
prac zmierzających do stopniowego porządkowania zagadnień i wprowa- 
dzenia ładu w tej dziedzinie wydaje się rzeczą słuszną i pilną. 

Projekt Portugalskiego Komitetu Normalizacyjnego stanowił przedmiot 
rozważań Komisji Drewna PKN przy udziale zainteresowanych instytucji 
naukowych i zaproszonych rzeczoznawców. W wyniku przeprowadzonej 
analizy oceniono pozytywnie przedłożony program prac i zaproponowano 

powiększenie go o dział wad drewna. Równocześnie uchwalono wystąpić 
do Polskiego Komitetu Normałizacyjnego z wnioskiem o przystąpienie 
Polski w charakterze stałego członka (symbol „,P') do projektowanego ko- 
mitetu. Bezpośredni udział Polski w jego pracach jest ważny ze względu na 
rozbieżności — niekiedy zasadnicze, naszych norm z normami innych kra- 
jów (np. u nas porównawczy poziom wilgotności przy badaniu drewna 
150/, w krajach zachodnich 120) oraz ze względu na duży dorobek Pol- 
ski w dziedzinie normalizacji technicznych własności drewna i metod 
ich badania. Kilkanaście opublikowanych norm z tej dziedziny, wśród 
nich norma „Wady drewna”, która zdobyła duże uznanie w innych kra- 
jach, stanowi poważny wkład, jaki Polska może wnieść na teren współ- 
pracy międzynarodowej. Pominięcie tej możliwości byłoby dużym błę- 
dem. tym bardziej, że dysponujemy poważnym zapleczem naukowym W 
postaci instvtutów i katedr, które mogą zapewnić wysoki poziom i duże 
nasilenie działalności podjętej w ramach międzynarodowej współpracy. 
Współpraca taka przyczyniłaby się w dużym stopniu do ożywienia nurtu 
naukowego w dziedzinie drzewnictwa i pracujących w tym kierunku pla- 
cówek naukowych i badawczych oraz do rozpowszechnienia polskich 

osiągnięć naukowych zagranicą. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 24 marca 1959 r. 
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