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Streszczenie

W artykule przedstawiono rozwi¹zania konstrukcyjne rolek posuwu g³owic roboczych harwesterów, a tak¿e wyniki badañ
wp³ywu ich budowynamechaniczne uszkodzenia pozyskiwanego drewna.

g³owica harwestera, rolki posuwu, uszkodzenia drewnaS³owa kluczowe:

ROLKI POSUWU G£OWIC HARWESTEROWYCH

Wstêp

Elementy robocze rolek stalowych

G³owice robocze harwesterów, ze wzglêdu na sposób prze-
mieszczania drewna podczas pracy, mo¿na podzieliæ na g³o-
wice o ruchu skokowym oraz ci¹g³ym. Posuw skokowy reali-
zowany jest w oparciu o budowê teleskopow¹ - g³owicawyd³u-
¿a siê i skraca, co pozwala na przesuwanie drewna, a posuw
ci¹g³y wymuszany jest przez rolki napêdowe [1, 2, 4].
Podstawowym ich zadaniem jest zapewnienie p³ynnego
dwukierunkowego ruchu pozyskiwanego sortymentu. Dlatego
wymaganiem, któremu musz¹ sprostaæ jest uzyskanie bez
wzglêdu na warunki pracy odpowiedniej si³y uci¹gu. Powinna
ona wymusiæ przemieszczanie materia³u z prêdkoœci¹ kilku
metrów na sekundê, najlepiej bez poœlizgu oraz nadmiernych
mechanicznych jego uszkodzeñ. Jest to mo¿liwe jedynie w sy-
tuacji, gdy si³y docisku oraz tarcia rolek po drewnie nie s¹ zbyt
du¿e. Decyduje o tym zarównowielkoœæ powierzchni kontaktu
z drewnem, jak i w³aœciwoœci mechaniczne powierzchni
roboczej rolek. Dlatego te¿, w zale¿noœci od parametrów
technicznych oraz przeznaczenia g³owicy, producenci stosuj¹
rolki o ró¿nej konstrukcji czêœci obwodowej, co ma na celu
zapewnienie prawid³owej pracy bezwzglêduwarunki panuj¹ce
podczas pozyskiwania drewna.

Szerokie zastosowanie maj¹ rolki stalowe, z kolcami maj¹-
cymi najczêœciej kszta³t œciêtego walca. Jednym z naj-
wiêkszych ich producentów jest estoñska firmaBalmecmaj¹ca
w swojej ofercie kilkadziesi¹t ró¿nych wersji rolek tego typu,
z których wiêkszoœæ znajduje zastosowanie w g³owicach
uznanych producentów: John Deere, Komatsu, Ponnsse, Log
Max, Waratah, Rottne. Rolki o takiej budowie ró¿ni¹ siê wy-
miarami oraz kszta³tem, wysokoœci¹ i gruboœci¹ kolców,
a tak¿e sposobem ich rozmieszczenia na powierzchni czo³owej
(rys. 1). S¹ one dobierane przede wszystkim w zale¿noœci od
parametrów eksploatacyjnych danej g³owicy, lokalnych
warunków jej pracy oraz jakoœci pozyskiwanego sortymentu
drewna.

W praktyce znalaz³y zastosowanie równie¿ inne
rozwi¹zania rolek stalowych, które zamiast kolców posiadaj¹
listwowe zêby, najczêœciej karbowane lub profilowane, co
zapewnia ich du¿¹ przyczepnoœæ do drewna. S¹ one równo-
miernie rozmieszczane na obwodzie rolek, ale w ró¿ny sposób
wzglêdem siebie, np.: równolegle lub rozbie¿nie. Stosowane s¹
równie¿ rolki z zêbami skoœnymi, które wymuszaj¹ dodatkowo
osiowy obrót strza³y, a tak¿e z wysokimi zêbami ³opatkowymi.
Wybrane rozwi¹zania tego typu rolek produkcji fiñskiej firmy
MenSe przedstawia rys. 2

Oprócz bardzo wielu typów i wymiarów rolek posuwu
firma ta produkuje inne zespo³y robocze, które tak¿e znajduj¹
zastosowaniewmaszynach do pozyskiwania drewna.

.

Rys. 1. Rolki stalowe z kolcami w kszta³cie œciêtego walca
produkcji firmyBalmec [5]
Fig. 1. Steel rollers with spikes in the shape of truncated
cylindersmanufactured byBalmec [5]

Tendencj¹ w konstrukcji zespo³u posuwu, odbiegaj¹c¹ od
rozwi¹zañ standardowych, jest wykorzystanie rolek do budo-
wy uk³adów tandemowych oraz g¹sienicowych (rys. 3).
W przypadku uk³adu tandemowego na osiach dwóch równo-
legle pracuj¹cych rolek posuwu zamontowane s¹ dodatkowe
ko³a ³añcuchowe, które wspó³pracuj¹ z ³añcuchem
drabinkowym przenosz¹cym napêd z silnika hydraulicznego.
Rozwi¹zanie takie pozwala na znaczne zmniejszenie si³y
nacisku rolek na drewno. Jeszcze mniejszymi naciskami
cechuj¹ siê g¹sienicowe uk³ady posuwu, które we wszystkich
produkowanych modelach g³owic stosuje fiñska firma Keto.
Takie zespo³y posuwu zbudowane s¹ z trzech rolek: napêdowej,
prowadz¹cej i napinaj¹cej, na których osadzony jest element
roboczy w postaci g¹sienicy. Konstrukcja taka umo¿liwia
uzyskanie znacznie wiêkszych si³ uci¹gu, ni¿ w przypadku
rozwi¹zañ standardowych.
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Rys. 2. Rolki stalowe zêbate produkcji firmy MenSe [9]
Fig. 2. Toothed steel rollers manufactured by MenSe [9]

Rys. 3. Zespó³ rolek posuwu w uk³adzie g¹sienicowym w g³o-
wicy firmy Keto [7] oraz zespó³ tandemowy g³owicy Logset
4M [8]
Fig. 3. A feed roller band in the Keto head [7]and a tandem set
of the Logset 4Mhead [8]

Rolki z elementami gumowymi

Charakterystyczn¹ tendencj¹ w konstrukcji rolek jest
zastosowanie do ich budowy oprócz stali, tak¿e elementów
gumowych. Przyk³adem takiego rozwi¹zania s¹ rolki z gu-
mowym ko³nierzem (rys. 4 a), którego obwód opasany jest
równoleg³ymi wycinkami drobnego ³añcucha pierœcie-
niowego. Pod wp³ywem si³y docisku gumowe czo³o rolki
odkszta³ca siê, a ogniwa ³añcucha przemieszczaj¹ siê i dok³a-
dnie przylegaj¹ do owalnej powierzchni k³ody. Konstrukcja
taka lepiej absorbuje drgania, czego efektem powinny byæ
mniejsze uszkodzenia drewna. Podobnie zbudowane s¹ rolki
profilowane (rys. 4 b) o zmiennej powierzchni styku ze strza³¹
w zale¿noœci od jej œrednicy, które stosuje austriacka firma
Konrad we wszystkich swoich modelach g³owic o nazwie
Woody. Elementami roboczymi s¹ w nich odpowiednio
wygiête i zamontowane do rolki ogniwa z listwowymi zêbami,
które od jej czo³owej powierzchni oddziela warstwa w postaci
gumowegoko³nierza.

a) b)

c)

Rys. 4. Rolki posuwu z elementami gumowymi:
a) z ³añcuchem pierœcieniowym na gumowym ko³nierzu [11],
b) z profilowanymi zêbami na gumowym ko³nierzu [6],
c) z ogniwami zêbatymi na gumowympierœcienemu [10]
Fig. 4. Feed rollers with rubber parts: a) a coil chain on
a rubber flange [11], b) profiled teeth on a rubber flange [6],
c) toothed links on a rubber-coated ring [10]

Bardziej z³o¿on¹ budowê maj¹ rolki, produkowane przez
fiñsk¹ firmêMoipu (rys. 4 c), z gumowympierœcieniemzamon-
towanym pod elementami roboczymi. Ich funkcjê pe³ni¹
ogniwa z trzema zêbatymi listwami, których boczne czopy
osadzone s¹ w otworach dwóch stalowych pierœcieni
zewnêtrznych. Pomiêdzy nimi znajduje jest natomiast warstwa
gumy, na której opieraj¹ siê od spodu wszystkie ogniwa. Taka
konstrukcja podwp³ywemobci¹¿enia zapewniawahliwe ruchy
kolejnych ogniw i lepsze przyleganie do nierównych powierz-
chni, co wp³ywa na wy¿sz¹ przyczepnoœæ i si³ê uci¹gu, a tak¿e
bardziej skuteczne t³umienie drgañ.

Si³a uci¹gu zespo³u rolkowego zale¿y miêdzy innymi od
tego, na jak¹ g³êbokoœæ jego elementy robocze zostan¹
wciœniête w drewno. Z drugiej jednak strony g³êbsza penetracja
drewna przez wy¿sze kolce lub zêby powoduje wiêksze
uszkodzenia pozyskiwanego surowca. Zespó³ badaczy fiñskich
[3] przeprowadzi³ ocenê wp³ywu budowy elementów robo-
czych rolek na powodowane przez nie mechaniczne uszko-
dzenia drewna. Przebadano rolki stalowe (tab.) z kolcami
w kszta³cie œciêtego walca w piêciu ró¿nych wersjach, które
ró¿ni³y siê wymiarami i rozmieszczeniem, a tak¿e jedn¹ rolkê
z elementami roboczymi w postaci trójzêbnych stalowych
ogniwopartych na gumowympierœcieniu.

Podstawowe informacje techniczne dotycz¹ce konstrukcji
rolek poddanych ocenie zamieszczono w tabeli. Wymiary
kolców bezpoœrednio wp³ywaj¹ce na uszkodzenia mechanicz-
ne drewna by³y nastêpuj¹ce: wysokoœæ od 14 do 28 mm, a gru-
boœæ u podstawy od 16 do 30 mm. Rolki montowane by³y do
g³owicy wielooperacyjnej John Deere 758, która wspó³-

Uszkodzeniadrewnapowodowaneprzez rolki
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pracowa³a z harwesterem tej firmy o symbolu 1270 D Eco III.
Pozyskiwano drewno sosny, œwierka i brzozy o gruboœci
mieszcz¹cej siê w przedziale od 170 do 415 mm. Œrednia
gruboœæ kory brzozy wynosi³a 8,6 mm i by³a ponad 2 mm
wiêksza ni¿ gruboœci kory œwierka i sosny. W ocenie uwzglê-
dniano tylko te uszkodzenia drewna, które by³y widoczne po
usuniêciu kory. Ich g³êbokoœæ mierzono za pomoc¹ za-
adaptowanej do tego celu suwmiarki.

Najni¿sze œrednie uszkodzenia powodowane przez badane
rolki stwierdzono podczas pozyskiwania brzozy [3].
G³êbokoœæ tych uszkodzeñmieœci³a siê w przedziale od 1,79 do
6,0 mm. Wy¿szymi uszkodzeniami charakteryzowa³o siê
zarówno drewno œwierkowe (4,3-8,7 mm), jak i sosnowe (4,2-
8,7 mm). W przypadku wszystkich badanych gatunków naj-
g³êbsze uszkodzenia powodowane by³y przez rolki z kolcami
du¿ymi (typ 1). Ich charakterystyczn¹ cech¹ by³o to, ¿e
wysokoœæ kolców po stronie zewnêtrznej rolki by³a wy¿sza
(24 mm), a od strony wewnêtrznej ni¿sza (18 mm). W przy-
padku brzozy najp³ytsze uszkodzenia (1,79 mm) powodowa³a
rolka z ma³ymi kolcami (typ 1), natomiast w przypadku sosny
i œwierka (odpowiednio 4,2 i 4,3 mm) rolka z ogniwami
podpartymi na gumowym pierœcieniu. Wyniki te potwierdzaj¹

Œrednica kolców,
[mm]

Pochylenie
kolców, [°]

Œrednica
rolki, [mm]

Rodzaj rolki posuwu
Wysokoœæ

kolców, [mm]

Z kolcami du¿ymi (typ 1)

Z kolcami ma³ymi (typ 1)

Z ogniwami zêbatymi

Z kolcami du¿ymi (typ 2)

Z kolcami w uk³adzie V

Z kolcami ma³ymi (typ 2)

24/18

14

15

28

14

14

22

16

-

30

16

14

-

60

60/90

60

470

478

464

464

60

60

464

464

Tab.Rodzaje badanych rolek posuwu iwymiary ich elementów roboczych [3]
Tab. The types of feed rollers and the dimensions of their working components [3]

potrzebê stosowania w g³owicach rolek o budowie
odpowiedniej zarówno do warunków, jak i jakoœci
pozyskiwanego drewna.
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FEED ROLLERS OF WOOD HARVESTING HEADS

Summary

The paper presents design solutions for the feed rollers used in the cutting heads of wood harvesting machines, as well as the results
of research on the impact of feed roller characteristics on mechanical damage to harvested wood.

harvester head, feed rollers, damage to woodKeywords:

8 TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 3/2014


