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JERZY SOSNOWSKI 

Pozyskiwanie drewna 
kombajnami Pika w Finlandii 

Заготовка древесины комбайнами Пика в Финляндин 

Logging with harvesters Pika in Finland 

"1. WPROWADZENIE 

№: 56 mln m5 drewna pozyskanego w 1979 r. w Finlandii 6% ścięto 
kombajnami. Ilość kombajnów, tj. maszyn, które oprócz ścinki wy- 

konują inne operacje z zakresu pozyskiwania drewna, ciągle wzrasta. 
Wprowadzenie tych maszyn w lasach Finlandii, pomimo licznych bagien 
i głazów, jest jednak ułatwione z uwagi na: 

— stosunkowo małe wymiary pozyskiwanych drzew (surowiec tar- 
taczny pozyskuje się z drzew o przeciętnej masie 0,46 m3), 

-— przewagę drzewąstanów iglastych (45% zapasu grubizny stanowi 
sosna, a 37% świerk), 

— w zasadzie równinny charakter terenu, 

— dużą wydajność pozyskiwania tymi maszynami (przy braku siły 
roboczej), 

— często wyższą ekonomiczną efektywność stosowania tych maszyn 
w porównaniu z innymi urządzeniami. 

Opłacalność stosowania kombajnów jest związana w dużym stopniu 
z wielkością pozyskiwanej masy drewna na zrębie. Z przeciętnego zrębu 
w Finlandii pozyskuje się ok. 500 m% drewna, zaś ze zrębu zupełnego do 
1000 m3 (w tym przypadku jest to powierzchnia ok. 11 ha). Uważa się 
natomiast 1, że pozyskiwanie kombajnami jest obecnie w Finlandii opła- 
calne przy wyrębie przynajmniej 800 m$ drewna na 1 zrębie. 

W końcu ubiegłego 10-lecia w Finlandii eksploatowano 33 kombajny 
ścinkowe, z czego 70% stanowiły fińskie maszyny Pika 75 (ryc. 1). Pro- 
totyp tej maszyny skonstruowano w firmie Ky S. Pinomaki w 1972 r. 
i w 3 lata później uruchomiono produkcję seryjną. Na wyprodukowa- 
nych do tej pory 38 maszyn Pika 75 pracuje w Finlandii 23, w ZSRR 
9, w Szwecji 5 i w Kanadzie 1 szt. 

1) K. Putkisto — Finnische Holzernte — Technologie. Finnische Handelsrundschau 
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Ryc. 1. Kombajn ścinkowy Pika 75 

Doświadczenia z maszyną Pika 75 zostały wykorzystane do zbudowa- 
nia maszyny pochodnej Pika 100. O ile Pika 75 jako maszyna ścinkowo- 
-okrzesująco-manipulacyjno-wyrzynająco-sortująca jest kombajnem sor- 
tymentowym, to Pika 100, jako maszyna Scinkowo-okrzesujaca, jest kom- 
bajnem do pozyskiwania drewna w całych pniach. 

2. OPIS TECHNICZNY I TECHNOLOGIA 

STOSOWANIA MASZYNY PIKA 75 

Najważniejsze dane techniczne Pika 75 są następujące: 

masa — 165 t 
wymiary — dł. 8,55 Źszer. 3,00Xwys. 3,70 m 
prześwit — pod osią przednią 0,64, pod tylną 0,60 m 
zewnętrzny promień zawracania — 7,2 m 

Pojazd bazowy jest wyposażony w silnik wysokoprężny Scania D8, 
o mocy 117 kW przy 2400 obr./min, z podgrzewaczem zegarowym na 
skroplony gaz. Prędkość 0—20 km/h. Napędy układu jazdy i urządzeń 
roboczych hydrostatyczne, sterowane serwomechanizmami elektryczny- 
mi z kabiny operatora przez łatwo dostępne przyciski. Kabina nowoczes- 
na, klimatyzowana, bezpieczna, z tłumieniem hałasu i drgań oraz obro- 
towym siedziskiem. Instalacja elektryczna 24 V. Maszyna ma system do 
automatycznego wykrywania ewentualnego pożaru. Kombajn ścina 
i obrabia drzewa o średnicy 5—55 cm. Urządzenie ścinkowe ma moc 
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42 kW i stanowi je pilarka z piłą łańcuchową 3/4” (19 mm) o prędkości 
21 m/s. Okrzesywanie odbywa się z siłą do 40 kN i prędkością do 2,7 m/s. 

Kombajn prowadzi brzegową ścinkę drzew i wykonuje ją, nie uszka- 
dzając drewna, piłą łańcuchową o napędzie hydraulicznym. Ścinane drze- 
wo chwytane jest chwytakami hydraulicznymi dolnymi i górnymi, 
umieszczonymi na hydraulicznie sterowanym wysięgniku o długości ok. 
8 m. Równocześnie ze ścinką następuje okrzesywanie pnia do wysokości 
7,5 m. Po przechyleniu pnia i położeniu go na maszynie odbywa się dal- 
sze okrzesywanie za pomocą 2 noży ruchomych i 1 nieruchomego. 

Po okrzesaniu i manipulacji następuje wyrzynka sortymentów. Jest 
ona wykonywana tą samą piłą co Ścinka. Wierzchołek natomiast, przy 
średnicy 5 cm, odcinany jest automatycznie nożem umieszczonym na 
chwytaku hydraulicznym. Równocześnie następuje sortowanie i składa- 
nie na mygły wyrobionych sortymentów. Odbywa się za pomocą specjal- 
nego wózka. 

Wysoką dokładność wymiarów wyrabianych sortymentów uzyskuje 
się dzięki sterowaniu wyróbką drewna przez mikrokomputer o nazwie 
Pikamat. Mikroprocesor może sterować wykonaniem szeregu różnych za- 
dań, w zależności od zadanego mu (przez wyciśnięcie odpowiedniego gu- 
zika) programu, przy danym gatunku drzewa. Odpowiedni program jest 
wprowadzany przez operatora na podstawie odczytanej przez maszynę 
średnicy pierśnicowej i przewidywanej przez komputer, na podstawie 
charakterystycznej dla danego gatunku drzewa, liczby kształtu i długości 
obrabianego pnia. Przykładowo, jeżeli urządzenie otrzyma zaprogramo- 
waną iniormację o minimalnym wymiarze kłody odziomkowej, to na 
tej podstawie z pozostałej części pnia wymanipulowuje sortymenty (i ste- 
ruje ich wyrzynką) według optymalnego programu. 

Jeżeli wyrabiany pień jest tak krótki, że można z niego wymanipu- 
lować tylko 2 kłody 3-metrowej długości, to w tym przypadku wykorzys- 
tuje się program „obróbki drewna małowymiarowego . Natomiast w 
przypadku zauważenia przez operatora drewna ze zgnilizną, zadaje się 
program o haśle „zgnilizna” i wtedy maszyna wyrabia sortymenty dłu- 
gości 2 lub 3 m. 

Sposób wyróbki automatycznej można również zastąpić półautoma- 
tyczną lub automatykę wyłączyć i wtedy będą wyrabiane kłody o długoś- 
ciach odpowiadających żądaniom zamawiającego. 

Komputer daje na wydruku, dla każdego gatunku drzewa, w poszcze- 
gólnych stopniach grubości długość i miąższość wyrobionych kłód oraz 
datę pozyskania. 

3. WYNIKI UŻYTKOWANIA KOMBAJNÓW PIKA 

Wyniki uzyskane z 4-Ietniej eksploatacji maszyn Pika 75 w warun- 
kach fińskich przedstawia tabela. 

-IPrzewiduje się, że przy możliwej do osiągnięcia średniej wydajności 
ok. 20 m3/h i współczynniku wykorzystania czasu pracy — 0,7 kombaj- 
nem Pika 75 można pozyskać nawet do 40 tys. m3 drewna rocznie. 
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Wyniki eksploatacji kombajnów Pika 75 

w firmie Puulakki Oy 

  

  

  

Liczba Przeciętna Współczynnik 
Rok maszyn Wydajność objętość wykorzystania 

cot m3/h pni maszyn 
m3 w czasie 

1977 6 14,5 0,369 0,650 

1978 § 17,5 0,423 0,650 

1979 7 16,8 0,370 0,664 

1980 5 17,4 0,359 0,654 

Przecietnie w roku 6 16,55 0,381 0,655 

Wydajność godzinowa maszyny Pika 100, w terenie o strefie trudności 
I, przy liczbie drzew 600 szt./ha przedstawia się jak na ryc. 2. 

Badania porównawcze prowadzone w Finlandii, a zebrane przez auto- 

ra w firmie Ky S. Pinomaki, pozwalają stwierdzić, że przy masie po- 
jedynczych drzew 0,320 m3 procesory (takie jak: Kockums 875—78, Lo- 

komo-Osa 705, Valmet 448) miały czas każdego cyklu roboczego, w prze- 

liczeniu na jednostkę masy obrabianego drewna, dłuższy o ok. 3% niż 

kombajn Pika 75, który te drzewa jeszcze ponadto ścinał. Oszczędności 

czasu produkcyjnego wynikły u maszyny Pika 75 przede wszystkim ze 

sprawniejszego okrzesywania, przerzynki i składowania wyrobionych 
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Ryc. 2. Wydajność pozyskiwania drewna w całych pniach przy użyciu kombajnu 
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sortymentów. Porównanie wydajności godzinowej pozyskania drewna 
przy użyciu wyżej wymienionych maszyn oraz pracy ręcznej, w zależ- 
ności od masy pojedynczych drzew na zrębie oraz strefy trudnościowej 
terenu, przedstawiono na ryc. 3. 
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Ryc. 3. Wydajność pozyskiwania drew- 
na wyrabianego w sortymentach: I — 

| | kombajn Pika 75, strefa trudnościowa 
04 05 06 terenu 1; 2 — К. Pika 75, s. II; 3 — 
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Ryc. 4. Koszty (mk-marek fińskich) pozyskania 1 m3 drewna sortymentowego: 911 
— duży procesor, lato (przy ścince ręczną ptlarką spalinową); dpz — duży procesor, 
zima (przy śŚcince Tr.p.s.); PL — Pika 75, lato; Pz — Ptka 75, zima; rpsl — ręczna 
pilarka spalinowa, lato; rpsz — ręczna pilarka spalinowa, zima 
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Koszty pozyskania przy zastosowaniu maszyny Pika 75, procesora 
grupy 22 i pracy ręczno-maszynowej (tj. pilarek spalinowych), w zależ- 
ności od pory roku i masy ścinanych drzew, przedstawiono na ryc. 4. 

4. UWAGI KOŃCOWE I WNIOSKI 

Wyniki pozyskiwania drewna, przedstawione powyżej, dotyczą fiń- 

skiego gospodarstwa leśnego, które w tym zakresie jest jednym z przo- 
dujących w świecie. Przy wciąż malejącej podaży siły roboczej gospodar- 
stwo leśne w Polsce jest również zainteresowane uzyskaniem wysokiej 
wydajności i efektywności pozyskiwania drewna, między innymi przez 

jego mechanizację i zmianę technologii. Stąd przy wyborze modelu pro- 

cesów pozyskiwania drewna należałoby w dużej mierze skorzystać z doś- 

wiadczeń fińskiego małopowierzchniowego i zarazem intensywnego $g0S- 

podarstwa leśnego. Wydaje się, że w powyższym mogłyby być pomocne 

następujące wnioski. 

1. Kombajny Pika 100, pozyskując drewno w całych pniach, mają 

ok. 20% wyższą wydajność godzinową niż kombajny sortymentowe .Pi- 

ka 70. 2 

2. Maszyna Pika 75 uzyskała średnio o ok. 3% wyższą wydajność po- 

zyskania niżuprocesory grupy 2, pomimo że kombajn przed wyróbką sor- 

tymentów drzewa te również ścinał. 

3. O ile ścinka drzew i wyróbka sortymentów na dużych zrębach 

kombajnem Pika 75 jest nieco tańsza niż łączny koszt ścinki ręczną pi- 

larką spalinową i wyróbki procesorem grupy 2 (z wyjątkiem pracy w le- 

sie przy cieńszych drzewach), to koszty wykonania wyżej wymienionych 

prac samą pilarką — są najwyższe. 

(Materiały źródłowe zebrano w firmie Ky S. Pinomaki w Finlandii) 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 12 lipca 1982 r. 

Краткое содержание 

На основании собранных в Финляндии материалов представлено техническое опи- 

сание, технологию работ ‘и производительность заготовки древесины сортиментно- 

-сортными комбайнами ‘Пика 75 и комбайнами Пика 100 для вырубки древесины 

в хлыстах. Результаты производительности этих машин (представлены в зависимости 

от таких параметров как: зона трудности территорни, средний объем срезанного дере- 

ва, а также пора) были сравнены < производительностью обработки древесины сучко- 

резными машинами группы 2. 

  

1) Procesory dzieli się (wg cytowanego wcześniej prof. K. Putkisto) na 2 grupy, 

przy czym grupa 1 (tzw. małe procesory) jest pomyślana dla drewna cienszego, 

tj. o średnicy do 43 cm (m. in. do drewna z trzebieży), zaś 2 (duże procesory) do 

średnicy maksymalnej 55 cm. Wymienione w niniejszej pracy procesory należą 

do grupy 2. | 
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Далее представлены затраты на заготовку сортиментной древесины при использо- 
вании вышеназванных комбайнов, сучкорезных машин и ручных бензомоторных пил. 
Выводы: 

1) Комбайн Пика 100 на около 209, производительнее, чем Пика 75. 
2) Пика 75 в ореднем на около 36% производительнее, чем сучкорезные машины 

группы 2, несмотря на то, что комбайн да разряжевки сортиментов также срезает 
эти деревья. 

3) Затраты срезки и вырубки сортиментов комбайном Пика 75 оказались в прин- 
ципе меньше, чем `срезка пилой и обработка сучкорезной машиной и ещё меньше 
чем затраты на выполнение этих работ только пилой. 

Summary 

On the base of material gathered in Finland, the author gives technical descrip- 

tion, work technology and capacity of logging with short wood harvester Pika 75 

and tree length harvester Pika 100. Results of the operating efficiency of these 

machines (shown in dependence on such parameters like: difficulty zone of the 

area, mean volume of cut tree and season cf the year) were compared with the 

efficiency of woodworking with processors of group 2. 

Then the costs of harvesting of assortments with the use of above mentioned 

harvesters, processors and hand power saws are presented. Conclusions: 

1) The operating efficiency of harvester Pika 100 is by about 20%) higher than 

the efficiency of Pika 75. 

2) Pika 75 attained on an average an efficiency higher by about 3°) than the 

efficiency of processors Of group 2, in spite of the fact tlrat it felled the irces 

before cutting them into short wood. 

3) The cost of felling and cutting in short wood with harvester Pika 75 appeared 

in general to be lower than that of felling with power saw and cutting into short 

wood with processor, and still lower than making these operations only with 

power saw. 
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Jest to praktyczny poradnik z za- 

kresu wedkarstwa, przeznaczony dla 

poczatkujacych. Autor zapoznaje ze 

sprzętem wędkarskim, różnymi me- 

todami łowienia ryb, samodzielnym 

wykonywaniem oraz przechowywa- 

niem i naprawianiem sprzętu węd- 

karskiego. Podaje szczegółcwą cha- 

rakterystykę najważniejszych  ga- 

tunków ryb występujących w na- 

szych wodach śródlądowych (2 

uwzględnieniem okresów i wymia- 

rów ochronnych). 

Książki Państwowego Wydawnictwa 

Rolniczego i Leśnego można kupić 

w księgarniach miejskich i Woje- 

wódzkich Księgarniach Rolniczych 
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