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Wydajność i energochłonność 
procesów technologicznych pozyskiwania drewna 

w Lasach Państwowych * 

Производительность и энергобёмкость технологических процессов заготовки. 

древесины в Государственных лесах 

Efficiency and energy consumption of technological 

processes of wocd harvesting in State Forests 

7 miany metod pracy w gospodarce leśnej, będące efektem postępu 

technicznego, są najbardziej zauważalne w zakresie pozyskiwania 

i transportu drewna. Stosowanie nowych technologii o wysokim stopniu 

mechanizacji i na wysokim poziomie technicznym prowadzi do wzrostu 

wydajności poszczególnych operacji. Przy przechodzeniu do technologii 

na wyższym poziomie technicznym ważnym kryterium ich doboru jest, 

obok jednostkowych kosztów produkcji, ich energochłonność. 

1. PODSTAWOWE ZADANIA LASÓW PAŃSTWOWYCH 

W ZAKRESIE POZYSKIWANIA DREWNA 

W 1985 r. pozyskano ok. 21,5 mln m3 grubizny oraz ponad 0,8 mln m$ 

drewna małowymiarowego do celów przemysłowych. Z przedstawionego 

rozmiaru ok. 12 mln m3 drewna pozyskano w cięciach sanitarnych. 

  

1) Referat wygłoszony 26 XI 1986 r. na ogólnopolskim seminarium zorganizowa- 

nym przez Sekcję Użytkowania Lasu i Techniki w Leśnictwie Komitetu Nauk Leś- 

nych PAN. 
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Do roku 1990 planuje się zmniejszenie rozmiaru pozyskania grubizny 
do ok. 19,5 mln m3, a wzrost użytkowania przemysłowego drewna mało- 
wymiarowego do ok. 1,5 mln m3. Ponadto zakłada się pozyskanie ponad 
1 mln m3 drewna niższej jakości do celów energetycznych. Jednocześnie 
przewiduje się, że pozyskanie drewna w cięciach sanitarnych zmniejszy 
się do 8 mln m3. 

2. STAN W ZAKRESIE TECHNOLOGII I WYDAJNOŚCI PRACY 

W cięciach rębnych oraz przedrębnych drzewostanów średnich klas 
wieku stosuje się metodę całego drzewa, metodę dłużycową, metodę całej 
strzały oraz metodę sortymentową. 

Drewno małowymiarowe z cięć pielęgnacyjnych młodszych klas wie- 
ku pozyskuje się głównie w postaci zrębków, a w przypadku braku bez- 
pośredniego dowozu tego sortymentu także w postaci drobnicy wiązanej 
1 tyczek luzem. 

Do ścinki, okrzesywania i przerzynki stosowane są w cięciach rębnych 
pilarki spalinowe produkcji polskiej (głównie PS-180), natomiast w cię- 
ciach przedrębnych lekkie pilarki importowane (Husqvarna 444 i Stihl 
028). Wydajność pracy przypadająca na jednego robotnika w Lasach 
Państwowych przy ścince i wyróbce wynosi ok. 1000 m3/rok. Warto pod- 
kreślić obserwowany z roku na rok jej stały wzrost. 

Pierwsza operacja transportowa, a więc zrywka, wykonywana jest 
przede wszystkim ciągnikami specjalistycznymi typu skidder (LKT-80 
i 81 prod. ĆCSRS oraz Kockums 822 prod. szwedzkiej). Poza tym stosuje 
się również ciągniki rolnicze (głównie w cięciach przedrębnych) oraz 
konie (głównie w warunkach górskich, a także cięciach przedrębnych). 

W najmniejszym rozmiarze używane są ciągniki nasiębierne typu forwar- 

der (Lokomo 909 P prod. fińskiej). Przeciętna wydajność ciągnika w OTL 

stosowanego przy zrywce wynosi ok. 4,5 tys. m*%/rok. Biorąc pod uwagę, 

że wiekszość surowca w Lasach Państwowych zrywana jest ciągnikami 

specjalistycznymi, osiągniętą wydajność należy uznać za zdecydowanie 

zbyt niską. Głównym powodem tej niekorzystnej sytuacji jest zaawan- 

sowany wiek środków zrywkowych i wynikające z tego ich częste prze- 

stoje. Drugą ważną przyczyną przestojów, rzutującą na gotowość tech- 

niczną ciągników w latach ubiegłych, był brak części zamiennych. W 

ostatnim czasie zapewniono jednak pewną poprawę w tej dziedzinie i na- 

leży sądzić, że zaopatrzenie w części zamienne przestanie w przyszłości 

ujemnie wpływać na wydajność środków zrywkowych. | | 

Rozdrabnianie drewna małowymiarowego dotyczy obecnie wyłącznie 

surowca pochodzącego z cięć pielęgnacyjnych i realizowane jest przy za- 

stosowaniu krajowych rebarek DVWB i DVWC-112 oraz agregatów zręb- 

kujących DXZA. Przeciętna wydajność rębarki wynosi ok. 5 tys. m?/rok. 

Warto zaznaczyć, że w rejonach, w których pozyskiwanie zrębków jest 

już wdrożone na szeroką skalę, wydajność rębarek jest o wiele większa 

i niejednokrotnie osiąga 15 tys. m3/rok. a | 

Wywóz drewna okrągłego wykonywany jest głównie samochodowymi 

zestawami średniotonażowymi (Star 244 i 266 oraz Praga V35 prod. 
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CSRS). Zestawy wysokotonażowe (Jelcz 640 i Steyr prod. austriackiej) 
stosowane są w odniesieniu do 13% surowca. Zrębki produkowane w lesie 
wywożone są prawie wyłącznie zestawami średniotonażowymi (Star 244 
RS, a także Praga V3S). Wydajność środków wywozowych OTL kształ- 
tuje się następująco: 
— samochód średniotonażowy do dłużyc — ok. 5 tys. m3/rok, 
— samochód średniotonażowy do grubizny stosowej — ok. 3,5 tys. m”/rok, 
— samochód średniotonażowy do zrębków — ok. 5,5 tys. m3/rok, 
— samochód wysokotonażowy do kłód i grubizny stosowej — ok. 10 tys. 
m?/rok. 

W porównaniu ze środkami zrywkowymi wydajność samochodów wy- 
wozowych przedstawia się o wiele korzystniej (poza samochodami śred- 
niotonażowymi do grubizny stosowej, nie wyposażonymi w mechaniczne 
urządzenia załadowcze). Niemniej jednak podejmuje się działania mające 
na celu poprawę efektywności wszystkich operacji technologicznych 
i transportowych, w tym wywozu, o czym będzie mowa w dalszej części 
referatu. 

3. ENERGOCHŁONNOŚĆ PROCESU TECHNOLOGICZNEGO 

POZYSKIWANIA DREWNA 

Badania energochłonności technologii stosowanych w Lasach Państwo- 
wych zostały podjęte w roku bieżącym, okres ich trwania zaplanowano 
na 5 lat. Dlatego też poniższe dane mają z konieczności charakter ogólny 
i szacunkowy. 

Całkowita moc zainstalowana 1), zaangażowana w procesie pozyskiwa- 
nia drewna w Lasach Państwowych według stanu na 31 AII 1984 r., wy- 
nosi 652,1 MW (tab. 1), z czego na operacje technologiczne wykonywane 
w lesie przypada 145,5 MW (220), na operacje transportowe — 456,1 MW 
(70%), na prace skladnicowe — 50,0 MW (8'0). Moc ta zatem jest roz- 
łożona nierównomiernie w poszczególnych fazach produkcji. Wskaźnik 

mocy zainstalowanej па 1 robotnika > wynosi odpowiednio 5,8 kW, 45,1 

kW i 14,9 kW. Średni wskaźnik mocy zainstalowanej kształtuje się w wy- 
sokości 16,9 kW. Jest on niższy niż w wielu innych gałęziach gospodarki 

narodowej (np. w budownictwie — ok. 40 kW). Tylko 13,5% mocy zain- 

stalowanej przypada na środki mechanizacji na poziomie pracy maszy- 

nowej, głównie w operacjach transportowych, pozostałe to środki mecha- 

nizacji na poziomie pracy ręczno-maszynowej. 

Wskaźniki mocy zainstalowanej na 1000 m” i zużycia energii na 1 m” 

pozyskanego drewna * przedstawione są w tab. 2. | | 

Stosunkowo wysokie wskaźniki габуба епегви \ operacjach zrywki 

i wywozu spowodowane są m.in. przestarzałą strukturą środków transpor- 

1) suma iloczynów mocy danej maszyny i liczby maszyn, | | 

2) iloraz mocy zainstalowanej przez liczbę robotników zatrudnionych w roku; 

8) iloraz mocy zainstalowanej przez miąższość pozyskanego drewna w tys. m 

4) iloczyn wsk. mocy zainstalowanej па 1000 m3 i liczby godzin pracy danym 

urządzeniem.



Moc zainstalowana w LP wg stanu na 31 XII 1984 r. 

Tabela 1 

  

  

  

Rodzaje maszyn ORC stalowana 
MW 

Pilarki spalinowe RM 135,40 

Maszyny okrzesująco-przerzynające M 0,18 

Rębarki RM 7,92 

Maszyny ścinkowo-układające M 1,94 

Ciagarki wciągarkowe typu skidder RM 80,80 

Ciągniki nasiębierne typu forwarder M 3,02 

Ciągniki rolnicze do zrywki RM 35,52 

Kolejki linowe RM 0,19 

Sredniotonażowe zestawy transportowe RM 282,30 

Wysokotonażowe zestawy transportowe M 54,24 

Ładowarki M 28,65 

Korowarki RM 13,00 

Inne środki transportowe do prac 

składnicowych RM 8,92 

Razem 652,08 

Tabela 2 

Wskaźniki mocy zainstalowanej na 1000 m3 (Wy) i wskaźniki zużycia energii na 

1 m$% (Wsz) pozyskanego drewna przy założeniu rocznego czasu pracy pilarki 900 godz., 

pozostałych środków — 1600 godzin 

  

  

Rozmiar 

Grupa operacji prac maine m3 RAM 
tys. m$ 

Operacje technologiczne 22 852 6,4 5,8 

Operacje transportowe: 

— zrywka 6 625 18,0 28,9 

— wywóz 16 147 20,8 33,3 

Prace składnicowe 7 407 2,0 10,9 
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towych i niską wydajnością na jeden pojazd. W grupie zestawów trans- 
portowych tylko 16% mocy zainstalowanej przypada na wysokotonażowe 
zestawy transportowe, natomiast w grupie ciągników zrywkowych moc 
ciągników wciągarkowych stanowi zaledwie 2,5%0 mocy zainstalowanej. 
Zatem środki transportowe charakteryzujące się niższym wskaźnikiem 
zużycia energii (zestawy wysokotonażowe o ok. 10% w stosunku do zesta- 
wów średniotonażowych, ciągniki nasiębierne o ok. 30% w stosunku do 
ciągników wciągarkowych — przy średnich krajowych odległościach wy- 
wozu i zrywki) stanowią niewielki procent ogółu środków transporto- 
wych. Ponadto warto dodać, że ich średni wiek wynosi ok. 6 lat. Duży 
wzrost stanu tych środków nie jest jednak możliwy, ponieważ obecnie 
są one dostępne tylko z importu. 

W operacjach technologicznych wskaźnik zużycia energii jest niski 
ze względu na znaczny udział pracy ręcznej, 93% mocy zainstalowanej 
przypada tu na pilarki. Niski poziom mechanizacji tych operacji przy 
ograniczonej liczbie robotników był m.in. powodem powstania zaniedbań 
w zakresie cięć pielęgnacyjnych w drzewostanach młodszych klas wieku 
oraz trudności z terminowym, usuwaniem skutków zaistniałych sytuacji 
klęskowych. Istnieje zatem pilna potrzeba zwiększenia stopnia mechani- 
zacji tych operacji na poziomie pracy maszynowej. 

4. KIERUNKI ROZWOJU MECHANIZACJI W LASACH PANSTWOWYCH 

Podjęte w ostatnim czasie działania mające na celu rozwój mechani- 
zacji pozyskiwania drewna realizowane są zgodnie z opracowanym przez 
IBL „Programem wyposażenia technicznego przedsiębiorstw Lasów Pań- 
stwowych do 1990 r. i prognozą do 2000 r.”. Program ten powstał na pod- 
stawie Uchwały Kolegium Lasów Państwowych z 7 IX 19684 r. Przyjęte 
kierunki działania mają m.in. na celu wdrożenie do praktyki gospodar- 
czej efektywniejszych metod pracy. 

W zakresie ścinki i wyróbki drewna planuje się zwiększenie udziału 
maszyn na wyższym poziomie technicznym. Brak w Polsce seryjnej pro- 

dukcji uniwersalnego nośnika kołowego wstrzymywał przez wiele lat 

upowszechnienie maszyn wielooperacyjnych. W roku ubiegłym podjęto 

kooperację z firmą Lokomo, czego rezultatem jest opracowanie w Fin- 

landii procesora chwytakowego L-750 na bazie krajowej ładowarki L-220. 
Oprócz działań kooperacyjnych przewiduje się również uzupełnienie wy- 

posażenia w maszyny na wyższym poziomie technicznym drogą importu. 

Przykładem tego jest sprowadzenie w sierpniu br. 3 kombajnów zrębo- 

wych Makeri 34 T do cięć przedrębnych oraz realizowany zakup proce- 

sora KP-40 firmy Steyr, zamontowanego na podwoziu ciągnika LKT-120. 

Głównym kierunkiem poprawy efektywności zrywki jest planowany 

wzrost stopnia mechanizacji do 70%. Zakłada się, że wydajność specja- 

listycznego ciągnika wciągarkowego osiągnie 6 tys. m?/rok. W szerszym 

zakresie przewiduje się również stosowanie środków nasiębiernych, w tym 

krajowych przyczep agregowanych z ciągnikami rolniczymi i żurawiami. 

Należy oczekiwać, że przy odpowiedniej organizacji pracy specjalistycz- 

ny ciągnik typu forwarder osiągnie wydajność rzędu 12—15 tys. m3/rok. 
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Podjęto również kroki w celu uruchomienia seryjnej produkcji wyposa- 
zenia do ciągników rolniczych stosowanych przy zrywce, takiego jak 
wciągarki i myglarki. 

W zakresie wywozu drewna planuje się wzrost udziału wywozu ze- 
stawami wysokotonażowymi do ok. 25% 

Jeśli chodzi o zrębki z cięć pielęgnacyjnych, zakłada się zwiększenie 
ich pozyskiwania do celów przemysłowych do ok. 5% ogólnego rozmiaru 
pozyskania. Szerokie upowszechnienie pozyskiwania tego sortymentu nie 
powinno napotykać większych przeszkód, gdyż dysponujemy odpowiednią 
technologią i pełnym zestawem sprzętu produkcji krajowej. Warto pod- 
kreślić, że metodę zrębkową cechuje ponad 3-krotnie większa wydajność 
w porównaniu z pozyskiwaniem tyczek. 

W dwóch ośrodkach (OBR PML i IBL) trwają prace konstrukcyjne 
nad opracowaniem rębarek do surowca pochodzącego z cięć rębnych. 
Przewiduje się również zastosowanie importowanych maszyn tego typu. 

Całkiem nowym kierunkiem działań w zakresie rozwoju mechanizacji, 
a także w zakresie zwiększenia stopnia wykorzystania surowca drzew- 
nego oraz poprawy bilansu energetycznego Lasów Państwowych, jest 
opracowany w 1986 r. „Program wykorzystania drewna gorszej jakości 
na cele energetyczne”. Program ten docelowo przewiduje przeznaczanie 
srednio rocznie ok. 1200 tys. m3 surowca na cele grzewcze, w tym zrębki 
z cięć przedrębnych (250 tys. m), zrębki z gałęzi i odpadów zrębowych 
(400 tys. m3), karpinę świeżą (300 tys. m3), grubiznę opałową (200 tys. m3) 
oraz korę, trociny itp. (50 tys. m3). W celu zapewnienia realizacji ujętych 
w Programie procesów technologicznych podejmowane są własne prace 
badawczo-konstrukcyjne, a także prowadzone są rozmowy dotyczące im- 
portu niektórych koniecznych maszyn i urządzeń. 

Pełna realizacja wszystkich wymienionych działań z zakresu rozwoju 
mechanizacji prac pozyskiwania drewna w Lasach Państwowych powinna 
powodować stały wzrost wydajności w tej kategorii prac, a także wzrost 
ekonomicznej efektywności wykorzystania sprzętu. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 10 marca 1987 r. 

Краткое содержание 

В Государственных лесах в 1985 г. было заготовлено около 21,5 млн м 

тоглстомерной древесины и 0,8 млн м3 малоразмерной древесины для промыш- 

ленных целей. В последующие годы должно произойти уменьшение размера за- 

готовки толстомерной древесины, а увеличение малоразмерной древесины. Осно- 

вными машинами для валки являются бензопилы: ПС-180, Хускварна 44 и 

Штиль 028. Производительность труда при валке и раскряжёевке равняется 

1000 m3/roq4. Трелёвка производится лесными тракторами ЛКТ-80 и 81, а также 

Коцкумс 822. Большое количество трелюется также сельскохозяйственными 

тракторами. Средняя производительность лесного трактора равняется около 

45 тыс. м3/год. Дробление малоразмерной древесины происходит при ПОМОЩИ 

рубильных машин ДВВБ и ДВВЦ-12 и рубильными агрегатами ДХЗА. Средняя 

производительность рубильной машины равняется 5 тыс. мЗ/год. Вывозка дре- 
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весины производится среднетоннажными составами: Стар 244 и 266, Прага ВЗС, 

а также высокотоннажными: Ельчь 640 и Штейер. Производительност составов 

равняется около 5 тыс м3/год — среднетоннажным и 10 тыс м3/год — высоко- 

тоннажных. 

Общая мощность машин эксплуатируемых в Государственных лесах равняе- 

тся около 6521 МУ. На одного занятого в Государственных лесах рабочего 

приходится 16,9 кУ.. 

Предусматривается, что в ближайшие годы введение новых машин, увеличи- 

вающих, прежде всего, степень механизации заготовительных работ: валки 

и раскражеёевки. 

Summary 

In the State Forests, about 21,500,000 m3 large timber and 800,000 m3 thin wood 

for industrial purposes were harvested in 1985. In later years a reduction of harves- 

ting large timber and an increase of harvesting thin wood should take place. Fol- 

lowing saws are the principle felling machines: PS-180, Husquarna 44 and Stihl 028. 

The working capacity at felling and bucking amounts to about 1000 m%/year. The 

skidding is done with forest tractors LKT-80 and 81 and Kockums 822. A great 

quantity of wood is also skidded by farm tractors. The mean working capacity 

of forest tractors amounts to about 4,500 m*/year. The chipping of small wood is 

done with chippers DVWB and DVWC-112 and chipping aggregates DXIZA. The 

mean working capacity of a chipper amounts to 5,000 m3/year. The haulage is done 

with medium-tonnage sets: Star 244 and 266, Praga V3S and high-tonnage sets 

Jelcz 640 and Steyr. The working capacity of medium-tonnage sets amounts to 

about 5,000 m3/year and that one cf high-tonnage sets to 10,000 m*/year. 

The total power of machines used in the State Forests amounts to about 

652.1 MW. Per one workpower employed in the State Forests it amounts to 16.9 kW. 

We intend to introduce into practice in the nearest years new machines, incre- 

asing first of all the degree of mechanization of logging.


