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SZYMON ANTOŃCZYK 

Zagadnienie gęstości dróg leśnych 

Проблема густоты лесных дорог 

Problems of the density of forest roads 

WSTĘP 

[ Jstalenie wskaźnika gęstości dróg leśnych stanowi podstawowy problem 
w procesie projektowania sieci. Wynika to po pierwsze z postulatu 

racjonalnego ustalenia wysokości nakładów na modernizację i budowę dróg 
w określonym obszarze transportowym, po drugie ustalony wg pewnych 
kryteriów wskaźnik gęstości sieci umożliwia właściwe przestrzenne ich roz- 
mieszczenie. W obydwu wypadkach odgrywa on zatem rolę normy lub. 
standardu. 

Poglądy na możliwość ścisłego, zobiektywizowanego ustalenia wskaźni- 
ka gęstości sieci są różne: od odosobnionych, skrajnie negatywnych, zakła- 
dających, że decyduje tu głównie doświadczenie oparte na gruntownej 
znajomości topografii obszaru transportowego i metod zrywki (6), do prze- 
ważających i proponujących rachunkowe sposoby określania tej wielkości 

_ (1, 4, Т, 86, 10, 11, 12). 

W krajowej praktyce projektowej przyjęto ustalać wskaźnik gęstości 
na podstawie tzw. diagramu syntezy (15), minimalizującego sumę nakładów 
na budowę dróg oraz wydatków na zrywkę, dokonywanego indywidualnie 
dla poszczególnych obszarów transportowych. W zasadzie problematyka 
ustalania wskaźnika nie nastręcza trudności pod względem metodycznym 
(4, 5), natomiast istnieje pilna potrzeba racjonalnego ujednolicenia sposobu 
obliczeń, w oparciu o ustalone w uzasadniony sposób wartości wyjściowe. 
"Ta właśnie metoda jest celem tego opracowania. 

PROBLEMATYKA PODSTAWOWA 

W zależności od warunków terenowych oraz przyjętej technologii zryw- 
ka odbywać się może: | 

a) z obszaru transportowego do jego granic będących drogami (ryc. Та); 
wówczas średnia odległość zrywki (L,) wyniesie: 

L, = 0,25a (1) 
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(2) 

Ryc. la — schemat zrywki z 

drzewostanu ograniczonego z 

dwóch stron drogami; a — od- 

ległość między drogami (w m). 

U dołu ryc. 1b — schemat 

zrywki z drzewostanu ciążące- 

go do jednej drogi.



| b) z obszaru transportowego oddzielonego z jednej strony jego granicą 
do jednej drogi (ryc. 1b); wówczas średnia odległość zrywki (L,) wyniesie: 

  

L, = 0,50a (3) 
gdy zrywka odbywa się prostopadle do drogi lub 

0,50a 
L, = (4) 

COS a 

gdy zrywka odbywa się pod kątem a do drogi; 

Wymienione zależności są modelowym schematem, mającym miejsce 
w wypadku obszaru transportowego o kształcie zbliżonym do regularnej 
iigury geometrycznej, usytuowanej na płaskim i pozbawionym przeszkód 
naturalnych terenie. 

Tego rodzaju wypadki w warunkach nizinnych spotykane są rzadko, 
natomiast w warunkach górskich nigdy nie mają miejsca. Szczególnie drogi 
nie stanowią nigdy odcinków prostych równoległych na znacznych długo- 
ściach, ich przebieg uzależniony jest od rzeźby terenu, niezbędne są rów- 
nież pewne wydłużenia tras z uwagi na nieregularność kompleksów le- 
śnych. Stąd do wzoru na gęstość sieci w zależności od odległości między 
drogami należy wprowadzić współczynnik wydłużenia p > 1, zależny od 
warunków lokalnych. A zatem gęstość sieci dróg (D) wynosi 

1000 6 
D = > km/100 ha (5)   

gdy a — odległość między drogami wyrażona jest w m. 
Stąd ogólna długość dróg (Ly) wyrażona w km na obszarze transporto- 

wym o powierzchni F ha wyniesie: 

_ FXD 
Lg = 100 (6)   

Budowa sieci dróg (Ly) na obszarze transportowym powoduje określone 
kształtowanie się kosztów przypadających na jednostkę pozyskiwanej masy 
drewna. Koszty te są sumą różnych wydatków, spośród których koszt 
zrywki może ulec znacznej zmianie po realizacji sieci, wówczas gdy inne 
koszty utrzymają się na niezmienionym poziomie lub zmienią się nieznacz- 
nie (11). Wynika to na przykład z faktu, że koszty transportu docelowego 
na dłuższych odległościach zmieniają się stosunkowo mało, ponieważ od- 
ległości przebywane drogami leśnymi na obszarze transportowym w po- 
równaniu do sumarycznych są niewielkie. 

W rezultacie funkcja kosztów może być wyrażona sumą kosztów budo- 
wy dróg (ką) i kosztów zrywki (k;,); 

k=k, +k, (7) 

Gęstość sieci drogowej, przy której suma kosztów (К) przybiera wartość 
najmniejszą, przyjęto uważać za optymalną. 

W wyniku zależności od (1) do (7) metodami analitycznymi (1, 7, 12) lub 
metodą diagramu syntezy (15) dokonywanej tabelarycznie (10) uzyskuje 
się minimalizację sumy nakładów na budowę dróg i kosztów zrywki, która 

3* 30



informuje o szukanym wskaźniku gęstości. Koszty zrywki obliczane są dla 
1 ha ciążącej do drogi powierzchni leśnej, z uwzględnieniem przyjętej 
rocznej produkcyjności oraz stawek za zrywkę w zależności od warunków 
terenowych i sortymentów surowca drzewnego. Koszty budowy 100 mb 
drogi obliczane są w wysokości przypadającej na wymieniony powyżej 1 ha 
ciążącej powierzchni. 

Z powyższego wynika, że obliczenie wskaźnika gęstości dróg poprze- 
dzone musi być obliczeniem 

a) produkcyjności rocznej 1 ha powierzchni leśnej w m” drewna, 
b) kosztów zrywki w zależności od sortymentów, 
c) przeciętnych kosztów budowy 100 mb drogi. 

OBLICZANIE WARTOŚCI WYJŚCIOWYCH 

1. Produktywność 1 ha powierzchni leśnej 

Obszar transportowy może być uważany, z uwagi na strukturę i zapas 
drzewostanów oraz inne okoliczności przyrodniczo-ekonomiczne, za obręb 
w sensie urządzeniowym, dla którego można obliczyć przeciętną możliwość 
produkcji podstawowej i towarowej (13). W interesującym nas zagadnie- 
niu bardziej właściwe jest uwzględnienie wartości dotyczących produkcji 
towarowej (13) podlegającej regulacji dokonywanej decyzjami urządzenio- 
wymi, ponieważ jest to ścisła dyrektywa gospodarcza, dla której m. in. rea- 
lizuje się inwestycje drogowe. 

Natomiast produkcja podstawowa, a w szczególności potencjalna pro- 
dukcja podstawowa, określona wg obowiązujących tabel zasobności dla od- 
powiedniego gatunku lub gatunków oraz bonitacji występujących na ob- 
szarze transportowym, może powodować jako wartość wyjściowa obliczeń 
zawyżanie wskaźnika gęstości, a za tym niewłaściwe rezultaty ekonomicz- 
ne, wynikające ze szkodliwego zamrażania nakładów inwestycyjnych. Po- 
nadto, pomijając fakt trudności bezspornego jej oszacowania w związku 
z aktualną formą opracowania operatów urządzeniowych, jest to wartość 
o charakterze prognozy bardzo hipotetyczna w związku z ewolucją poglą- 
dów na tunkcje gospodarcze i społeczne lasów. 

Z uwagi na to do obliczenia wskaźnika gęstości dróg produkcyjność 
roczną można oszacować z wystarczającą dokładnością z rozmiaru użytko- 
wania lub etatu. 

2. Koszty zrywki 

Podstawy teoretyczne diagramu syntezy kosztów budowy dróg oraz 
kosztów zrywki wskazują (4, 10, 11, 12), że decydujące o optymalnej odle- 
głości dróg, a w rezultacie o wskaźniku gęstości, są koszty zmienne zrywki, 
czyli koszty przemieszczania drewna od pnia do drogi. Konstrukcja tabel 
za zrywkę w obowiązującej aktualnie formie umożliwia posługiwanie się 
w obliczeniach stawkami bezpośrednimi kosztów zrywki bez obawy otrzy- 
mania błędnych wyników. W danym obszarze transportowym koszty zryw- 
ki kształtują się w zależności od sposobu zagospodarowania, warunków te- 
renowych oraz występujących sortymentów. Zatem przeciętny jednostkowy 
koszt zrywki wynosi średnią ważoną z przyjętych (dla konkretnej strefy 
trudności i sposobu zagospodarowania) stawek i procentowego udziału sor- 
tymentów. 

36



3. Koszty przeciętne 100 mb drogi 

Najbardziej zmiennym czynnikiem w obliczeniu gęstości dróg są ko- 
szty budowy. Wynika to po pierwsze z różnej dotychczasowej interpreta- 
cji przeliczania kosztów budowy dróg (trwałej inwestycji) w stosunku do 
produktu wyrażonego w m pozyskiwanego drewna; po drugie — z bez- 
pośredniej zmienności kosztów w zależności od zmieniających się cen pod- 
stawowych, warunków terenowych poszczególnych obszarów transporto- 
wych, postępu technicznego w projektowaniu i w wykonawstwie itp. 

Warunki terenowe w szczególności powodują, że projektowana sieć dróg 
składa się z różnych typów, występujących w różnych ilościowych i warto- 
ściowych stosunkach. 

Koszty jednostkowe poszczególnych typów dróg (kategorii) są na ogół 
znane na podstawie realizowanego procesu inwestycyjnego. 

Występowanie określonych kategorii możliwe jest do określenia na pod- 
stawie wywiadu terenowego. Wreszcie występowanie określonych kategorii 
w odpowiednich stosunkach można ustalić na podstawie doświadczenia 
1 wstępnego rozpoznania terenowego w formie szeregu hipotetycznych kom- 
binacji (1) tak, że w rezultacie możliwe jest stosunkowo ścisłe oszacowanie 
wartości przeciętnej 100 mb drogi jako czynnika wyjściowego do obliczeń. 

Metodyczne podstawy diagramu syntezy (4, 10, 11, 12) wymagają stoso- 
wania w obliczeniach rocznych kosztów 100 mb drogi, a więc kosztów bu- 
dowy wraz z kosztami remontów i utrzymania. Roczne koszty drogowe 
wynoszą: 

1 
A = ky Е тр | (8) 

gdzie: 
A — koszty drogowe 100 mb w okresie obliczeniowym, 
k, — preliminowane koszty budowy 100 mb, 
n — okres obliczeniowy, 
p — procent kosztów budowy na utrzymanie i konserwację. 

Roczne koszty utrzymania i konserwacji kształtują się w leśnym budo- 
wnictwie drogowym w wysokości ok. 1% kosztów budowy. Natomiast okres 
obliczeniowy (n) może być rozpatrywany jako okres technicznego oddzia- 
ływania, odniesiony do przeciętnego okresu kolei rębności (100 lat i wów- 
czas n= 100). Inwestycje drogowe charakteryzują się pewnym fizycznym 
czasem trwania, zależnym od charakteru elementów technicznych wcho- 
dzących w skład sieci. Przeciętny obliczeniowy czas trwania sieci drogowej 
jako średnia ważona wartość kosztorysowych składników technicznych 
sieci oraz przewidywanych czasów trwania (9) wynosi według obliczeń do- 
konanych w BULiPL ! około 70 lat i wówczas n =70 lat. 

Przy uwzględnieniu przepisów o zasadach preliminowania inwestycji 
drogowych w państwowym gospodarstwie leśnym (9) nakłady podlegają 
odpisom amortyzacyjnym o stopie procentowej zależnej od technicznego 
czasu trwania poszczególnych elementów drogi. Przeciętny współczynnik 
  

1S.Antończyk — Program oraz prognoza efektywności ekonomicznej budowy 

dróg leśnych w Bieszczadach Zachodnich, Kraków 1969. 
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amortyzacji nakładów (K) wynosi 0,0645 * dla sieci dróg realizowanych 

w warunkach górskich. Stąd roczne koszty drogowe wynoszą: 

A=bXxXK (9) 

gdzie: 
A — koszty drogowe 100 mb w okresie obliczeniowym, 
b — preliminowane koszty budowy 100 mb, 

К’ — współczynnik amortyzacji nakładów (9). 
Przedstawione powyżej sposoby obliczania rocznych kosztów budowy 

dróg świadczą o różnych możliwościach ekonomicznego interpretowania 

tego czynnika w procesie obliczania optymalnego wskaźnika gęstości sieci. 

PROPONOWANY SPOSÓB WYZNACZANIA WSKAŹNIKA GĘSTOŚCI DRÓG 

ZA POMOCĄ NORMATYWÓW 

Omówione powyżej wartości wyjściowe, a mianowicie produktywność 

roczna 1 ha powierzchni leśnej, koszty zrywki oraz przeciętne roczne ko- 

szty 100 mb drogi mogą być podstawą do analitycznych obliczeń (10) służą- 

cych do konstrukcji nomogramów, które pozwolą uniknąć każdorazowego 

sporządzania diagramu syntezy dla każdego z rozpatrywanych obszarów 

transportowych. 
Szeroki przedział wartości wyjściowych nadaje nomogramom pewną 

określoną stałość czasową (niezależną od zmieniających się cen podstawo- 

wych budowy dróg i jednostkowych stawek za zrywkę) i możliwość zastoso- 

wania w obszarach transportowych o różnych warunkach przyrodniczych 
(różna produkcyjność, zmienne warunki terenowe). 

Nomogramy opracowano w 2 wersjach. Dla warunków górskich (ryc. 2) 
przyjęto technologię zrywki wg relacji (4), koszty zrywki wg wartości go- 
spodarstwa bezzrębowego i roczne koszty 100 mb drogi (tab. 1 poz. 1.1 i poz. 

3.3) w wysokości 450 i 850 tys. zł/l km. Dla warunków nizinnych przyjęto 
technologię zrywki wg relacji (1) i (2), koszty zrywki według wartości go- 

spodarstwa zrębowego, natomiast roczne koszty 100 mb drogi (tab. 1 poz. 
1.1i poz. 2.3) w wysokości 200 i 450 tys. zł/1 km. 

Nomogramy jako podstawę wyjściową obliczeń przyjmują relacje (1), 
(2), (4) — wynikające z modelowych schematów, które, jak wiadomo, 
w rzeczywistych warunkach deformowane są rzeźbą terenu (długość zrywki 
L, wydłuża się z uwagi na przeszkody terenowe, gęstość dróg D wydłuża 
się proporcjonalnie do długości warstwic występujących na jednostce po- 
wierzchni i ilości przeszkód terenowych). 

W rzeczywistości zatem gęstość sieci dróg (D) powinna wynikać z re- 
lacji (5). Opierając się na materiałach kartograficznych projektów sieci 
dróg leśnych wykonanych na obszarze Bieszczadów Zachodnich przeprowa- 
dzono wstępne badania nad estymacją współczynnika B*, informującego 
o wydłużaniu się tras dróg leśnych w stosunku do modelowego schematu. 

Pomiary wykazały, że na ww. obszarze współczynnik wynosi 1,27. Mo- 
żliwe jest, do omawianych celów, wstępne stwierdzenie oparte na ogólnej 
znajomości cech geomorfologicznych, iż jest to wartość skrajnie wysoka dla 
warunków krajowych, wynikająca ze szczególnie bogatej rzeźby terenu. 
  

2S. Antonczyk — Program oraz prognoza efektywności ekonomicznej budowy 

dróg leśnych w Bieszczadach Zachodnich. Kraków 1969 r. 
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Uwzględnienie współczynnika jest podstawowym warunkiem otrzymywa- 
nia bardziej dokładnych wartości wskaźnika gęstości (D). Na obecnym eta- 
pie badań można zaproponować prowizoryczną tabelę wartości współczyn- 
nika (tab. 2), który z wystarczającą dokładnością uwzględnia zwiększenie 
się gęstości sieci dróg (D) ze względu na rzeźbę terenu. 

Użycie współczynnika może być przeprowadzone a) wg relacji (5) i wów- 
czas D' = D, czyli urasta końcowa wartość wskaźnika gęstości (D'), a odstęp 
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Tabela 1 
Koszty roczne 100 mb drogi w wartościach skrajnych 
  

        
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Koszt bu- | , 
Wzór na roczny Wartości 

w tys. 21 100 mb w tys. zł ników 

, k, = 20 , 
n m 100 , ? p = 0,01 

, k, = 20 , 
1.2 200 А=К, + P| n = 70 A = 20 Ez 0,01) = 0,486 

n 70 . 
р == 0,01 

1.3 200 A = bK” b = 20 A = 20 - 0,0645 — 1,290 | К’ = 0,0645 m o B 

4 k, = 45 | 
2.1 450 А =К (x > P| п = 100 А =45 [55 -L 0,01] = 0,900 bin m 100 p=0,01 

к, = 45 
2.2 450 A=k (tp) п = 70 А — 45 |. — 4. 0,01) = 1,090 b 70 p = 0,01 

2.3 450 A =bK’ р = 45 A = 45 - 0,0645 — 2,900 
| sa K = 0,0645 o , _ 4 

3.1 850 A= К, 5 +p | m — 100 А == 85 [оо -|- 001] = 1,700 

р = 0,01 

К, = 85 1 
3.2 850 A=k,|-+p п = 70 — 85 | ---- 0.01] = 1,060 

bin m 70 
p= 0,01 

3.3 850 A =bK’ b = 85 A = 85 - 0,0645 = 5,480 | = K’ = 0,0645 2 

Tabela 2 

Wartość wskaźnika wydłużenia dróg 

Położenie В 

Bieszczady Zachodnie 1,27 

pozostała część Karpat oraz Sudety 1,25—1,20 

obszary podgórskie 1,19—1,10 

1.09—1,05 obszary niżowe 

między drogami (a) „optymalizujący” odległość zrywki (L,) pozostaje bez 
zmian; lub b) zgodnie z relacją (7) i wówczas A =A, czyli zwiększenie 
kosztów budowy 100 mb drogi jest warunkiem utrzymania optymalizacji 
odległości zrywki (L,) w konkretnych warunkach terenowych w stosunku 
do założeń modelowych. 
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Proponowane nomogramy skonstruowane są w sposób następujący: 

1) w ćwiartce I zawarte są proste kosztów zrywki drewna na odległość 
150 mb w ilości m? odpowiadającej produktywności; 

2) proste kosztów zrywki odpowiadają stawkom na najkrótszą cenni- 

kową odległość, a mianowicie 150 mb; 

3) w ćwiartce II naniesione są krzywe odpowiadające różnym (zależnym 
od kategorii), rocznym kosztom budowy 100 mb drogi; 

4) kolejna korelacja rocznej produktywności 1 ha, przeciętnych (zależ- 

nych od sortymentów) kosztów zrywki i rocznych kosztów budowy pozwala 

znaleźć w ćwiartce II punkt optymalizujący odległość zrywki, natomiast 
w ćwiartce III odpowiadającą tej odległości gęstość sieci wyrażoną 
w km/100 ha. 

Dla łatwiejszego zrozumienia przedstawionego sposobu określenia 
wskaźnika gęstości (D) podaje się poniżej przykłady korzystania z nomo- 
gramów. 

Przykład I 

Na obszarze transportowym o pow. 2300 ha określono produkcyjność 
w wys. 9,40 m?/ha. Szacunki brakarskie podają prognozę, iż rozkład sorty- 
mentów przedstawiać się będzie następująco: dłużyce jodłowe — 30%, 
dłużyce bukowe — 40%, drewno stosowe — 30%. Teren górski, III strefa 
trudności terenowych. Przeciętny koszt zrywki 1 m* na odl. 150 m wynosi 
zatem: 33,50 X 0,30 + 56,00 x 0,40 + 57,00 X 0,30 = 49,50 zł. Zgodnie z wa- 
runkami terenowymi przeciętny koszt budowy 1 km wynosi 700 tys. zł. 
Roczne koszty drogowe 100 mb wg relacji (8) wyniosą: A= 70 (0,01 -- 
+ 0,015) = 1,75 tys. zł. Z nomogramu (ryc. 2) odczytujemy, że dla produk- 
cyjności 9,40 m*/ha i średnich kosztów 1 m na odległość 150 m w wys. około 
50 zł łączne koszty zrywki z 1 ha wynoszą 380 zł. Łącząc uzyskany punkt 
z określonymi powyżej rocznymi kosztami 100 mb drogi (1,75 tys. zł) uzy-- 
skujemy punkt drugi w ćwiartce II, który odrzutowany na oś zrywki wska- 
że nam jej odległość (420 m), a z kolei poszukiwany wskaźnik gęstości 2,22 
km/100 ha. Z uwagi na rzeźbę terenu optymalna odległość zrywki — 420 
mb może być zrealizowana pod warunkiem wydłużeń tras dróg leśnych 
i wówczas gdy B= 1,20 to D= 2,22 X 1,20 = 2,66 km/100 ha. 

Przykład II 

Zrywka drewna powoduje w drzewostanie pewne straty (9). Eliminacja 
tych strat lub ich obniżenie przez skrócenie zrywki jako skutku budowy 
dróg może być uważane za dodatkowy efekt ekonomiczny. | 

Można uczynić założenie, że rezygnacja z ww. efektu jest w rzeczywi- 
stości podwyższeniem kosztów własnych pozyskiwania drewna. A zatem 
koszty zrywki należy zwiększyć o wartość tych szkód. Przy założeniu, że 
sumaryczne efekty ekonomiczne wynikające z eliminacji strat powodowa- 
nych przez zrywkę na nadmierne odległości wynoszą np. 20% efektów 
skrócenia zrywki, to wówczas w oparciu o dane z przykładu I: 49,50 zł X 
X 1,20= 59,40 zł/m*%/150 zł, stąd łączne koszty zrywki wyniosą ok. 420 
zł/7,25 m*/150 mb, co odpowiada (dla tych samych rocznych kosztów 100 
mb) ok. 380 mb odległość optymalnej zrywki, czyli gęstość sieci = 2,60 X 
X 1,20 =3,12 km/100 ha. 

42



ZAGADNIENIE WSKAŹNIKA GĘSTOŚCI DRÓG W PROJEKTOWANIU SIECI 

Jak wynika z przedstawionego sposobu wyznaczania. wskaźnika gęstości 
dróg, uzyskiwane wartości są wynikiem optymalizacji nakładów w stosun- 
ku do kosztów zrywki. Stąd obszary transportowe o wysokiej produkcy j- 
ności, intensywnej gospodarce oraz o wysokich kosztach zrywki mogą być 
wyposażone w gęstszą sieć dróg w porównaniu z obszarami nisko produk- 
cyjnymi, zagospodarowanymi ekstensywnie. 

Tak więc wskaźnik gęstości jest wartością zmienną, zależną głównie od 
stosunków i warunków ekonomicznych obszarów transportowych. Wyzna- 
czenie wskaźnika przy projektowaniu sieci powinno zatem uwzględniać 
tendencje zmian gospodarczych możliwych do przewidzenia. 

Decydujące o wskaźniku gęstości dróg koszty zrywki powodują, że przy 
projektowaniu sieci powinno się rozważać w zasadzie zagadnienie gęstości 
dróg zrębowych na obszarze transportowym (4), czyli tych dróg, do których 
prowadzona jest zrywka drewna, a ściślej ich optymalną odległość wzglę- 
dem siebie (a), co szczególnie przydatne być może dla obszarów transporto- 
wych w terenie nizinnym. Wynika z tego dodatkowy wniosek, że drogi 
publiczne, do których nie przewiduje się prowadzić zrywki, nie powinny 
być uwzględnione przy wyliczaniu wskaźnika gęstości przedstawionym 
sposobem. 

Końcowy wskaźnik gęstości będzie się składał (3) z: 
a) dróg zrębowych, 
b) dróg leśnych głównych spełniających rolę powiązań transportowych 

1 administracyjnych, których pewne odcinki mogą być projektowane bez 
brania pod uwagę optymalnej odległości zrywki, 

c) dróg publicznych przebiegających przez obszar transportowy będący 
zawsze iragmentem regionu gospodarczego. 

Na wielkość końcowego wskaźnika gęstości dróg wpływa również model 
sieci, zależny od warunków terenowych oraz przyjętej metody projektowej. 
W rezultacie wskaźnik gęstości sieci wyznaczony przedstawionym sposobem 
stanowi orientacyjne minimum odnoszące się do obszarów o naziemnej 
technologii zrywki (3). 
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Краткое содержание 

Принято, что оптимальная густота сети лесных дорог имеет место в случае, когда 

происходит минимализация суммы капиталовложений на строительство дорог и стои- 

мости трелёвки (формула (7), где: К) — стоимость строительства дорог, К, — 

стоимость трелёвки), отсюда путём табличных исчислений на основании диаграммы 

синтеза этих стоимостей сконструированы номограммы, позволяющие быстро опреде- 

лить густоту сети лесных дорог на га. 

Основанием для определения густоты сети является: производительность лесной 

площади транспортного района, измеряемая в м3/га/год, стоимость трелёвки древесины 

на расстоянии 150 м. т. с учётом сортиментов и продуктивности, а также стоимости 

строительства и содержания дороги в зл/мт. Очередная корреляция на номограмме 

производительности | г, средней стоимости трелёвки (четверть [) и стоимости строи- 

тельства (четверть 11), позволяет найти во П четверти пункт оптимализирующий рас- 

стояние трелёвки, в тоже время в четверти ПГ отвечающей этому расстоянию опти- 

мальной густоты дорожной сети. Разработаны номограммы для горных (рис. 2) 

и низменных (рис. 3) условий. 

Густота лесных дорог вытекает из их взаимной отдаленности (формула (5) и (6), 

rie: D — густота сети, а — расстояние между дорогами, Га — общее количество 

дорог, Е — площадь транспортного района, с тем что до сих пор в литературе 

в принципе не учтён факт нерегулярности этой отдалённости (а), вытекающей из 

рельефа местности. В работе автор предлагает учитывать удлинение трасс дорог 

путём введения коэффициента 0, зависимого от сложности местных условий, который 

будет вносить поправку в действительную величину расстояния между дорогами (а), 

а в результате действительную густоту дорог (формула (5). Опираясь на другие работы 

автор находит что величина коэффициента колеблется с 1,27 (третичные горные форма- 

ции сильно эродированные) до 1,05 (четвертичные образования европейской низмен- 

НОСТИ). 

Определённая согласно номограммам густота лесных дорог представляет стандарт- 

ный минимум для наземной технологии трелёвки (2, 3), которые в процессе проекти- 

рования сети будут дополнены дорогами инфраструктуры региона и соединениями 

рационализирующими целевой транспорт на лесной площади. 
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Summary 

It was assumed that the optimal density of the network of forest roads occurs in 

the case, when outlays on the construction of roads and skidding costs are minimized 

(formula 7), where: K, — costs of road construction, K, — costs of skidding. Hence, 

through tabular calculations based on the diagram synthesis of these values nomo- 

grams were constructed. They enable a rapid determination of forest road network 

density per ha. Basis for the determination of road density provide: productivity of 

forest area in the transportation region measured in m?/ha/annum, costs of wood 

skidding for a distance of 150 running meters with consideration to assortments and 

productivity, and costs of road construction and maintenance in zloties per running 

meter. Subsequent correlation of productivity per 1 ha, average costs of skidding 

(quadrant I) and costs of construction (quadrant II) on nomogram permits to find 

in quadrant II the point optimizing the distance of skidding, while in quadrant III — 

<orresponding with this distance optimum density of a network. Nomograms for 

mountain (Fig. 2) and lowland (Fig. 3) conditions were developed. 

Density of forest roads results from their mutual intervals (formula 5) and (6), 

where: D — network density, a — interval between roads, L, — general number of 

roadś, F — area of transportation region, but in the recent literature the fact of irre- 

gularity of the interval (a) resulting from the sculpture of terrain was generally not 

accounted for. Author suggests the allowance for the elongation of road routes Dy 

the introduction of $ coefficient dependent upon complex local conditions. The coef- 

ficient will correct the actual value of interval between roads (a), and, consequently, 

the actual density of roads (formula 5). Based on other papers the author concludes 

that the value of coefficient vary from 1.27 (strongly eroded tertiary mountain for- 

mations) to 1.05 (quaternary formations of European lowlands). 

Density of forest roads determined with the use of nomograms presents a standard 

minimum for the on-ground technology of skidding (2, 3), which in the course of net- 

work designing will be complemented by roads of regional infrastructure and junc- 

tions rationalizing the destination transportation in a forest region.


