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ROMAN GORNOWICZ 

Przydatność tarczy Ślizgowej 
do wyciągania drewna z międzyrzędów 

w młodnikach sosnowych 

Пригодность скользящего щита для вытаскивания древесивы 
из междурядьев в сосновых молодняках a 

Usefulness o a skidding shield in the extraction of wood from between 

rows in young pine stands 

WSTEP 

W yciąganie surowca (przemieszczanie od miejsca ścinki do szlaku 

zrywkowego lub roboczego), obok okrzesywania, jest najbardziej 

pracochłonną operacją w pozyskiwaniu drewna z młodników. Ręczne wy- 

konywanie tej operacji jest bardzo uciążliwe i nie powinno być stoso- 

wane przy większych odstępach między szlakami zrywkowymi (4). Na- 

tomiast wyciąganie drewna końmi, z uwagi na silne ugałęzienie i duże 

zwarcie młodnika, jest raczej trudne do przeprowadzenia (2). Wyższe 

efekty ekonomiczne uzyskuje się przez stosowanie do zrywki lekkich 

wciągarek przenośnych lub zawieszanych na ciągnikach (1). Jednak naj- 

wyższe efekty zastosowania tych urządzeń osiąga się przez połączenie wy- 

ciągania i zrywki w jedną operację (np. stosując krążek kierunkowy (3). 

Tradycyjny sposób wyciągania drewna, jakim jest wleczenie tyczek 

i żerdzi, charakteryzuje się występowaniem znacznych sił oporu, niską 

wydajnością pracy oraz poważnymi szkodami w glebie i pozostającym 

drzewostanie (2, 3). Dążąc do wyeliminowania negatywnych skutków 

zrywki naziemnej, postanowiono przeprowadzić, badania nad przydatnoś- 

cią tarczy ślizgowej do wyciągania drewna w młodnikach sosnowych. 

METODYKA 

Doświadczenia przeprowadzone w 19-letnim drzewostanie sosnowym, 

rosnącym na siedlisku Bśw w nadl. Krzyż, w pododz. 105 a. 

Tarczę ślizgową wykonano z blachy stalowej, wzorując się na mode- 

lach fińskich. Masa tarczy wynosiła 12,4 kg, natomiast jej wymiary: dłu- 

gość — 520 mm, wysokość 300 mm i szerokość 580 mm. 
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Badaniami objęto trzy sposoby wyciągania drewna z międzyrzędów: 
— wynoszenie ręczne, . 
— wyciąganie linowe przy użyciu przenośnej wciągarki Stihl 251, 
— wyciąganie linowe (Stihl 251) z tarczą ślizgową. 

Za miarę przydatności tarczy ślizgowej przyjęto wskaźnik wydajności 
wyciągania drewna z międzyrzędów. Masę każdego ładunku określano za 
pomocą tablic miąższości strzał Schiffla. Natomiast pomiaru czasu do- 
konano metodą chronometrażu ciągłego i wyrywkowego z dokładnością 
do 1 sekundy, uwzględniając następujące etapy operacji: rozwinięcie liny, 
formowanie ładunku, wyciąganie surowca do szlaku zrywkowego oraz od- 
czepianie liny lub liny i tarczy od ładunku. W celu usprawnienia pomia- 
rów odległości wyciągania na drzewach (rosnących w skrajnym rzędzie) 
co 5 m umieszczano kartki kartonu, informujące o odległości od szlaku 
zrywkowego. 

Pomiarami objęto zakres odległości wyciągania od 10 do 40 m. Sta- 
tystycznie niezbędną liczbę prób ustalono na 49 powtórzonych cykli wy- 
ciągania drewna. | 

Do wykonania prac terenowych zatrudniono dwóch drwali z upraw- 

nieniami pilarza. 

WYNIKI 

Przeprowadzone badania wykazały, że na wydajność wyciągania wpły- 

wała nie tylko odległość, ale również stosowana technika zrywki (rycina). 

Największe różnice w wydajności pracy dla badanych odległości zaobser- 

wowano przy ręcznym wyciąganiu tyczek. Do odległości wynoszenia 
16,9 m wydajność wyciągania ręcznego była najwyższa wśród badanych 

metod, a od odległości 19,9 m — najniższa. Badania potwierdziły pełną 

przydatność stosowania tarczy ślizgowej przy odległości wyciągania więk- 

szej niż 16,9 m. 

W stosunku do wyciągania wciągarką z użyciem tylko liny zrywka 
z tarczą charakteryzowała się wyższą wydajnością już od odległości 14,1 

m. Poza tym wyciąganie drewna przy użyciu tarczy ślizgowej wydatnie 

zmniejszyło zdzieranie warstwy próchnicznej i wyeliminowało kaleczenie 

drzew. 

Wydajność pracy wyciągania drewna na odległość od 10 do 40 m ma- 
lała przy stosowaniu: 

— tarczy ślizgowej od 1,28 do 1,01 m*/h, 

— wciągarki bez urządzenia pomocniczego od 1,33 do 0,86 m3/h, 

— wynoszenia od 1,42 do 0,71 m3?/h. 

Analiza statystyczna wyników badań wykazała, że pomiędzy odległoś- 
cią a wydajnością zrywki istniała zależność krzywoliniowa. Wysokie 
współczynniki korelacji świadczyły o ścisłej zależności wymienionych 

cech (tabela). 
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Wpływ odległości i metody wyciągania tyczek na wydajność pracy 

tej operacji. 

Zależność wydajności wyciągania drewna z międzyrzędów od odległości 

wykonywania tej operacji | 

  

  

Liczba | Współczynnik Poziom 

Metoda wyciągania obserwacji | korelacji | istotności 

N | r | a 

wyciąganie ręczne (wynoszenie) 87 0,723 

wyciąganie linowe 87 0,910 0,01 

Wyciąganie linowe z tarczą 87 | 0,617 

UOGÓLNIENIA I WNIOSKI 

1. Tarcza ślizgowa do wyciągania drewna z międzyrzędów powinna 

być stosowana przy odległościach wyciągania większych niż 17 m. Tym 

samym nie zaleca się jej używać przy odległościach między szlakami 

zrywkowymi krótszych niż 17 m. 
2. Przy małych odległościach (do 17 m) najwydatniejszym sposobem 

wyciągania tyczek jest wynoszenie ręczne. Wynoszenie drewna na od- 

ległość powyżej 20 m jest niecelowe z uwagi na znaczną pracochłonność 

i obciążenie fizyczne robotników. 
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3. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że przy odległości 40 m 
wydajność wyciągania tyczek wciągarką z tarczą ślizgową była większa 
o ok. 42'b od wynoszenia ręcznego i ok. 17% od wyciągania, prowadzonego 
przy użyciu wciągarki bez urządzeń pomocniczych. | 

4. Wyciąganie drewna z międzyrzędów tylko samą wciągarką (bez 
urządzeń pomocniczych) powoduje znaczne uszkodzenie gleby i drzew 
oraz charakteryzuje się stosunkowo niską wydajnością pracy. 

Z Katedry Mechanizacji Prac Leśnych 
Akademii Rolniczej w Poznaniu 
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Краткое содержание 

Исследования трёх способов вытаскивания жердей в поздних прочистках 

в сосновых молодняках: ручное вытаскивание, трелёвка при использовании 

переносной лебёдки со щитом и без скользящего щита. Полевые измерения 

показали, что на расстоянии до 17 м, наиболее эффективным было ручное вы- 

таскивание жердей. При расстоянии 40 м., продуктивность вытаскивания жер- 

рей лебёдкой со скользящим щитом была больше на 429/,, чем ручное вытавски- 

вание, проводимое при использовании лебёдки без скользящего щита. Скользя- 

щий щит защищал верхний слой почвы и не вызывал повреждений на дере- 

вьях и корнах в остающемся молодняке. 

Summary 

The research concerned 3 ways of perch wood extracting in late cleaning in 

young pine stands: hand extraction, skidding with the use of a portable winch with 

a skidding shield and without that shield. The ground measurements showed that up 

to the distance of 17 m the hand extraction was the most effective method. At 

the distance of 40 m, the output of the perch skidding method with the use of 

a winch with a skidding shield was 420, greater than hand extracting and 17% 

greater than skidding without the skidding shield. The skidding shield protected 

the surface soil layer and did not cause damage to the trees and roots in the 

remaining stand. 
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