rozpocząć
skim.

tym

na

Niżu

Celowość

bardziej

Zachodniosyberyjprzedsięwzięcia

istotna,

że

bagna

jest

unie-

możliwiają rozwój
przemysłu
i rolnictwa.
Dotychczasowe
wysiłki
miały
jednak zasięg bardzo ograniczony i dopiero w najbliższym dziesięcioleciu odwadnianie gruntów nabierze większego
rozmachu. Trzeba będzie
też
zwrócić
specjalną uwagę na skuteczną ochronę
masywów leśnych, szczególnie na terenach górzystych.
Recenzowana
książka została opracowana ciekawie i fachowo na podstawie wyników
wieloletnich
badań
obszarów odznaczających się bardzo zróżnicowanymi warunkami
przyrodniczymi. Zagospodarowanie tych gigantycznych przestrzeni
wymaga
ogromnych
prac kompleksowych i dlatego jeszcze
przez długi okres będą
one penetrowane przez całe rzesze różnych
specjalistów.
Ładny styl i umiejętność przedstawienia
zawiłych
problemów
паикоwych
w formie
łatwo
przyswajalnej
sprawiają, że czyta się ją z przyjemnością. Dołączone do jej treści liczne
tabele przedstawiające m. in. lesistość
kraju w latach 1868—1973, kapitały inwestowane w gospodarkę leśną, wyrąb
drewna oraz wiele innych ułatwiają w
znacznym stopniu lepsze zapamiętanie
poruszonych
tematów. Na wzmiankę
zasługuje również spora liczba fotogra01, w tym
13 dość dobrych,
kolorowych. Spis literatury obejmuje 79 po-

zycji wyselekcjonowanych,
bardzo trafnie.

Z
oczy

nielicznych usterek rzuca się w
przede
wszystkim
zupełny
brak

jakichkolwiek

nych

przeważnie

oraz

opracowań

nazw

łacińskich

kartograficzwymienia-

nych roślin i zwierząt. Takie określenia, jak np. drzewa „twierdolistwien-

nyje”

i

„miagkolistwiennyje”

nie

są

u nas znane. Poza tym inni autorzy radzieccy
dzielą
te
same
drzewa
na
„Szerokolistwiennyje”
i _ „miełkolistwiennyje”. Długo musiałem
szukać w

różnych publikacjach,
co
oznacza np,
„Kiedrowyj
stłanik”
(Pinus
pumila).
Takich przykładów
można
przytoczyć
znacznie więcej.
Nie wiem dlaczego autorzy podali w
zamieszczonej tabeli na s. 131 wszystkie dane dotyczące wielkości zasobów
leśnych
ZSRR
i ich
przemysłowego
wykorzystywania
według
stanu z 1I
1973 r., a dla Europy i USA uwzględnili wartości z 1963 r. Wynika
z nich,
że produkcja forniru wynosiła w USA
13 min m3, a w ZSRR 18 mln m, zaś
w wytwórczości papieru i tektury prymat amerykański był jeszcze większy
(39,8 mln t do 5,7 mln t). Należało podać
nowsze
wyliczenia
statystyczne.
Mimo tych drobnych braków
książka
zasługuje na zapoznanie się z nią.
Roman Karczmarczuk
Woldemar
Pampel —
DER FORSTTECHNIK
TECHNOLOGIE

GRUNDLAGEN
UND
FORST-

(PODSTAWY

TECH-

NIKI I TECHNOLOGII LEŚNEJ). Podręcznik akademicki, Wydawnictwo VEB
Deutscher
Landwirtschaftsverlag, Berlin 1978, 256 s., 166 rysunków,
sów i tabel. Cena 23 M.

wykzce-

Technizacja leśnictwa i przechodzenie na przemysłowe formy
produkcji
łączy się ze wzrostem znaczenia technologil,
rozumianej
jako
nauka
zaj-

mująca

się

opracowywaniem

racjonal-

nych metod stosowania maszyn i urządzeń. Wyrazem
aktualności
zagadnienia jest szerokie wprowadzenie zagadnień technologicznych
do
programów
studiów
na
wydziałach
leśnych
oraz
utworzenie w SGGW-AR w Warszawie

Wydziału

Techniki

Rolniczej

i Leśnej,

kształcącego obok mechanizatorów rolnictwa,
specjalistów
technologów
dla
potrzeb leśnictwa.
Omawiana
książka
jest jednym
z
pierwszych
opracowań
ogólnej
teorii
technologii
uwzględniającej
współczesny
stan
umaszynowienia
leśnictwa,
stopień
automatyzacji
oraz
sposoby

73

'

wykorzystania
i konserwacji
sprzętu
w
przedsiębiorstwach
leśnych.
Ze
względu na podobne do NRD warunki
przyrodnicze
i techniczno-ekonomiczne pozycja ta może być pomocna
w
przygotowywaniu badań technologii leśnych oraz stać się literaturą interesującą
personel
kierujący
działami
technicznymi leśnictwa.
Książka opracowana została w formie podręcznika akademickiego, a jej
treść pokrywa się z obowiązującym w
NRD programem studiów leśnych. Zagadnienia techniki i technologii omówione
zostały
na
podstawie
maszyn
i urządzeń stosowanych w przedsiębiorstwach leśnych NRD. Rozważania teoretyczne poparte zostały rozwiązaniami rachunkowymi
z wykorzystaniem
najnowszych danych technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych.
Treść książki podzielono na 7 rozdziałów.
Najwięcej
miejsca
zajmują
dwa pierwsze rozdziały (140 s.) poświęcone podstawom technologii oraz rozwojowi mechanizacji leśnictwa w NRD.
Następne rozdziały poświęcone podstawom automatyki, konserwacji i naprawie maszyn
oraz
standaryzacji. Dwa
ostatnie rozdziały zawierają
elementy
mechaniki
technicznej
oraz
zestawie-

nia

jednostek

i wzorów.

W opracowaniu konsekwentnie stosowane jest pojęcie „technologia” jako
nauka,
w
pozostałych
przypadkach
mowa
jest o metodach
technologicznych,
dokumentacji
technologicznej,
specjalistach
technologach,
itp.
Na
uwagę zasługuje podkreślenie specyfiki technologii w leśnictwie wynikającej z produkcji opartej o żywe organizmy
oraz pokrewieństwo
problemów
technologicznych w rolnictwie i leśnictwie.
Autor dzieli technologię na ogólną
1 szczegółową. Technologię ogólną zdefiniował
jako
naukę
zajmującą
się
podstawowymi
zależnościami wspólnymi dla procesów technologicznych, niezależnie
od
wytwarzanego produktu.
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Może być ona ukierunkowana na metodę i zajmować się badaniem elementarnych metod technologicznych lub na

procesy

1 zajmować

się

badaniem

za-

leżności między technologiami elementarnymi
oraz ich strukturami.
Technologia
szczegółowa
ukierunkowana
jest na produkt, a zadaniem
jej jest
określanie prawidłowości wyboru i zestawienia
elementarnych
technologii
konkretnego procesu produkcyjnego.
Za punkt wyjścia do omawiania za-

gadnień

techniki

i

technologii

leśnej

przyjęto
stwierdzenie:
,„,/(...) naukowo
opracowana technologia wraz z przejściem na przemysłowe formy produkcji może podnieść wydajność pracy w
leśnictwie na niespotykany do tej pory
poziom (...) ale wprowadzanie wysoko
wydajnych
maszyn
(których
godzina
pracy jest bardzo droga) zwiększa niebezpieczeństwo
powstania
poważnych
strat przy niedostatecznym
technologicznym
i organizacyjnym
przygotowaniu procesu produkcyjnego”.
Analiza
procesu
technologicznego
oparta została na badaniu następują-

cych

parametrów

procesu

produkcyj-

nego: czas pracy, koszty produkcji, cechy
wytwarzanego
produktu,
środki

produkcji,

siła

robocza.

Ogólny

sche-

mat analizy to: materiał wyjściowy —
faza wstępna — główny proces technologiczny — faza końcowa — gotowy
produkt. W procesie pozyskiwania dre-

wna,

na

ważania,

zy:

którego

analizie

wyodrębniono

ścinka

drzewa

—

oparto

następujące

zrywka,

rozfa-

okrzesy-

wanie, wywóz
— wyróbka
sortymentów, korowanie
(faza główna) —
su-

szenie, sortowanie, wiązanie —
ka gotowego produktu. Każdy
lizowanych

elementów

procesu

wysył- :
z anatechno-

logicznego zilustrowany został przykła-

dami w formie wyliczeń, tabel, wykresów i diagramów. Oprócz znanych metod analizy procesów technologicznych
zaproponowano
opracowane
w
NRD
kompleksowe
metody
porównywania
wariantów technologicznych. Na uwa-

gę

zasługuje

poruszenie

standaryzacji

procesów
W

i typizacji

leśnictwa
wości jej

poświęconej

planowaniu
mechanizacji

omówiono ogólne prawidłorozwoju w NRD od 1945 r.

miejsca

poświęcono

warunkującym

nizacji,

w

technologicznych.

części

Dużo

problemu

jej

czynnikom

wprowadzanie

opłacalności

i

mecha-

przepisom

określającym sposoby eksploatacji i napraw
maszyn.
Interesująco
przedstawione zostały wyniki
badań
ergonomicznych
i
zestawienia ergonomicznych kryteriów stosowania maszyn w
leśnictwie.
30-stronicowy
rozdział
poświęcony
został
podstawom
automatyki. Wyjaśniono w nim pojęcia automatycznych
systemów
sterowania
i regulacji, podano
sposoby
przekazywania
i przetwarzania
informacji. Obszernie
omówiono elementy automatyki przekazujące informację i energię. Podano kry-

teria

doboru

hydraulicznych,

pneuma-

tycznych
i
elektrycznych
systemów
automatyki.
Rozważania
teoretyczne
uzupełniono
przykładami
zastosowań
automatyki
w
urządzeniach leśnych,
głównie z dziedziny pozyskiwania dre-

wna.

Wydzielenie

zagadnień

automaty-

zacji w oddzielny rozdział pozwoliło na
przejrzyste przedstawienie stanu i perspektyw
rozwoju
automatyki
w
Копstrukcjach
maszyn
i
urządzeń
1еśnych. Analiza czynników warunkujących stosowanie systemów automatycznych, a szczególnie opłacalności stosowania rozwiązań automatycznych
jest
nowością
w opracowaniach
poświęconych technice leśnej.
Następny rozdział dotyczy naprawy
i konserwacji maszyn. Poruszono w nim
głównie zagadnienia
zapobiegania
zużyciu maszyn w wyniku korozji i tarcia. Wyczerpująco
omówiono
sposoby
przeprowadzania zabiegów ochronnych,
stosowane materiały i ich skuteczność.

Na

uwagę

czenia

zasługuje

mycia

podkreślenie

i czyszczenia

jako

zna-

pod-

stawowej czynności procesu
utrzymania, regulacji i napraw
sprzętu. Naprawy omówione zostały od strony ich
planowania, organizacji i ogólnych prawidłowości wykonywania. Dużo
miejsca zajmuje
omówienie
prawidłowego
przygotowania
zaplecza
technicznego
dla
zapewnienia
sprawnego działania
maszyn 1 urządzeń.
W
krótkim,
ale
oddzielnym
го7dziale
omówiono
zagadnienia
standaryzacji w budowie maszyn i projektowaniu procesów technologicznych. Podkreślono wzrastające znaczenie i perspektywy rozwoju standaryzacji w oparciu o przepisy NRD
i umowy
w ramach RWPG.
W
ostatniej części
książki podano
podstawowe wzory mechaniki technicznej. Na ich podstawie przeprowadzono
kompleksowe
wyliczenia
parametrów
pracy niektórych maszyn leśnych. Takie ujęcie zagadnień
mechaniki
ułatwia
jej przyswojenie,
a jednocześnie
podkreśla znaczenie i miejsce w rozwiązywaniu
problemów
produkcyjnych.
Omawiany podręcznik zasługuje na
uwagę
jako próba nowego
spojrzenia
na zagadnienia techniki w leśnictwie.
Przedstawiony
obraz
i perspektywy
rozwoju mechanizacji leśnictwa w NRD
poszerzony został przez dołączenie do
każdego rozdziału obszernego zestawu
literatury źródłowej. Polski
czytelnik
może znaleźć w książce wiele informacji na temat specyfiki problemów mechanizacji
leśnictwa
naszego
zachodniego sąsiada i metod
rozwiązywania

problemów
technicznych. Korzystanie
z podręcznika ułatwia duża ilość przejrzystych
wykresów
utrudniają stosowane

i

zestawień,
ale
w tekście skróty.

Łukasz

Łukomski
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