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JERZY WIĘSIK 

Analiza stateczności pracy agregatu Ścinkowego 
z głowicą N-5 

Анализ стабильности работы валочного агрегата с режущим устройством N-5 

Analysis of work stability in a felling set with N-5 head 

.1. WSTĘP 

(се N-5 przeznaczone są do ścinki drzew w warunkach trzebie- 

żowych. Należy je więc agregować z nośnikami o jak najmniej- 

szych gabarytach, umożliwiających pracę agregatu wewnątrz drzewostanu 
bez uszkadzania drzew pozostających: Ale nośniki głowic ścinkowych, 

z uwagi na potrzebę przemieszczania drzewa po jego ścięciu, powinny 

mieć dostatecznie dużą i odpowiednio rozmieszczoną masę, aby zapewnić 
stateczną pracę agregatu. 

Pogodzenie tych wymagań jest dość kłopotliwe, gdyż produkcja spe- 

cjalnie dla potrzeb leśnictwa odpowiednich nośników, ze względu na 
stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie, jest nieopłacalna, a w istnieją- 

cych pojazdach, produkowanych dla innych potrzeb, na ogół małym ga- 

barytom odpowiadają małe masy pojazdu. 
Nie mając możliwości większego wyboru, w pierwszym etapie wdra- 

żania głowie N-5, zdecydowano się agregować je z uniwersalnymi ciągni- 

kami rolniczymi Ursus C-330 lub C-360. Gabaryty pierwszego dają moż- 

liwość wykonywania trzebieży selekcyjnej w drzewostanie o liczbie drzew 

nie przekraczającym 1800, a drugiego 1200 szt./ha. 

W tego typu nośnikach głowice ścinkowe mogą być zawieszane tylko 

ha uniwersalnej ramie podnośnika hydraulicznego, a więc poza osią kół 

tylnych (rye. 1). W tej sytuacji przy zbyt dużym ładunku może nastąpić 
takie odciążenie kół przednich, że naruszone zostaną warunki kierowal- 

 Ności, a nawet równowagi podłużnej pojazdu. Dzieje to się tym łatwiej, 
że ciągniki rolnicze dla tych celów mają bardzo niekorzystny rozkład 
masy, 
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Ryc, 1, Widok ciągnika Ursus C-330 z zawieszoną na ramie podnośnika hydraulicz- 

nego głowicą N-5 

Przedstawiona w pracy analiza ma na celu określenie parametrów 

drzewa, jakie mogą przemieszczać, i warunków terenowych, jakie mogą 

pokonywać tax skojarzone agregaty ścinkowe. 

2. STATECZNOŚĆ PODŁUŻNA 

Warunek zachowania kierowalności ciągnika wymaga dostateczne] 

przyczepności kół przednich, aby opory ruchu nie spowodowały zakłó- 

enia w założonym kierunku jazdy. Z dotychczasowych publikacji wy- 

nika, iż dla zachowania kierowalności ciągników rolniczych w warunkach 
ieśnych dostateczną przyczepność kół przednich zapewnia pionowa reakcja 
podłoża równa 1,0—2,5 kN, zależnie od wielkości ciągnika i występującej 

na haku siły uciągu (1, 2, 5). Obserwacje agregatów ścinkowych wy- 

kazują, że dla ciągników Ursus C-330 i C-360, gdy poza siłami ciężkości 
i reakcjami od podłoża nie działają inne siły zewnętrzne, dostateczną 
przyczepność zapewnia wartość reakcji równa dolnej granicy podanego 
zakresu. 

zakładając, że zachowanie kierowalności gwarantuje odpowiednia 
wartość reakcji podłoża, działająca na koła kierowane pojazdu, zagad- 
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Ryc. 2, Układ sił i momentów działających na agregat ścinkowy podczas jazdy na 

wzniesieniu 

nienie wyznaczenia wielkości przemieszczanego w głowicy ścinkowej 

drzewa sprowadza się do rozważenia stateczności podłużnej agregatu. 

Na ryc. 2 przedstawiono układ sił i momentów działających na agregat 

przy jednostajnym ruchu na wzniesieniu. Analiza równowagi momentów 

punktu O; pozwala warunek zachowania kierowalności przedstawić w na- 

stępującej postaci: 

Gy (b:cosa— hy: sin a) — M, —Z, min*L—G [(e Fd* cos p) cos a -- 

+ (by + d * sin p) sina] 22 Gz | [c + (A+ e) cos p— hz * sing] cos a — 

+ [ho + (d + e) sin p + hg * cosg] sin a (1) 

gdzie: 

Gy — ciężar ciągnika (Gę = m * 5) \ М, 

Gz — ciężar głowicy (Ge = m *g) WN, 

G3 — ciężar drzewa (G3 = m3°g) w N, 

b — odległość środka ciężkości ciągnika od osi kół tylnych w m, 

c — odległość osi obrotu głowicy na ramie podnośnika od osi kół 

tylnych w m, 
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d — odległość ośrodka ciężkości głowicy od osi obrotu na ramie pod- 

nośnika w m, 

e — odległość punktu środkowego ostrza tnącego noża od środka 

ciężkości głowicy w m, 

h, — wysokość środka ciągnika w m, 

h — wysokość środka ciężkości w m, 

hz — wysokość położenia środka ciężkości drewna nad płaszczyzną 

noży w m, 

L — roztaw osi ciągnika w m, 

M, — moment oporu toczenia ciągnika (MQ =M,-M;,) w N m, 

Zp min — Minimalna wartość pionowej reakcji podłoża działająca na ko- 

ła przednie ciągnika, gwarantująca zachowanie kierowalno- 

Sci (Zp min = 1000) w N, 

a — kat wzniesienia terenu, 

p — kąt pochylenia głowicy. 

W nierówności 1 znalazły się dwa parametry drzewa ciężar: Gz i wyso- 

kość jego środka ciężkości hz. Dla wyznaczenia jednego z nich konieczny 

jest związek między ciężarem lub masą a wysokością drzewa. Na podsta- 

wie wartości podanych przez Poliszczuka (4) zależność tę dla drzew 
sosnowych, z dostatecznym dla prowadzonych rozważań przybliżeniem, 
można przedstawić za pomocą następującego równania: 

1,008 — exp(—0,0001 rn3) 
  (2) 

0,0026 * m3 

gdzie: 

H — wysokość drzewa w m, 

m3 — masa drzewa w kg. 

Położenie środka ciężkości drzewa sosnowego z koroną według Perfi- 

lowa(3)iPoliszczuka (4) znajduje się na wysokości: 

hz = 0,35 - H (3) 

Uwzględniając zależności 2 i 3 w nierównościach I można już wyzna-' 
czyć maksymalny ciężar lub masę drzewa, wynikającą z zachowania wa- 

runku kierowalności w zależności od kątów pochylenia terenu a i gło- 
млсу у. | 

Podstawowe parametry ciągników Ursus C-330 i C-360 

| Typ |m| b | L | B le | a | e | m | b 
ciągnika | ka | 

| m 

C-330 2080 0,655 1,920 1,25 ао 175 085 035 035 0,852 0,40 
C-360 2700 0,756 2,125 1,35 do 1,735 0,85 035 0,35 0910 0,40 
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Ryc. 3. Zależność maksymalnej masy przemieszczanego drzewa ciągnikiem Ursus 

C-330 od kątów pochylenia terenu a i drzewa o 

  

    
  

        

    
| 

0 2 4 6 a 
Ryc. 4. Zależność maksymalnej masy przemieszczanego drzewa ciągnikiem Ursus 
C-360 od kątów pochylenia terenu a i drzewa p 

            

    

4—5 ylwan nr 7 
49



Odpowiednie obliczenia maksymalnej masy przemieszczanego drzewa 

dokonano dla ciągników Ursus C-330 i C-360, których podstawowe para- 

metry zestawiono w tabeli. Wyniki obliczeń przedstawiono na ryc. 3 1 4. 

Należy jednak zauważyć, że warunek zachowania kierowalności ciągni- 

ka nie jest jedynym ograniczeniem wielkości przemieszczanego drzewa. 

W każdych warunkach ruchu suma ciężarów głowicy i unoszonego drzewa 

nie może przekroczyć udźwigu podnośnika hydraulicznego ciągnika. W cią- 

gniku C-330 jest on równy 8,5 kN (przy ciśnieniu 11,8 MPa), a w C-360 — 

12kN. Uwzględniając masę głowicy N-5 (me = 550 kg), maksymalna masa 

unoszonego drzewa przez podnośnik ciągnika C-330 może wynosić tylko 

300 kg, a C-360 — 650 kg. Wartości te naniesiono na ryc. 3 i 4 za pomocą 

linii poziomych. 

Z przedstawionych wykresów wynika, że pochylenie głowicy, a tym 

samym i drzewa w kierunku na ciągnik, zwiększa możliwość przemiesz- 

czania drzewa. Jest to wynikiem przesuwania się środka ciężkości drzewa 

nad ciągnik i mniejszego odciążenia kół przednich. 

Znacznie lepszą stateczność wykazują ciągnik C-360, który jeszcze przy 

pochyleniu terenu a = 3” może przenosić drzewo o masie 650 kg, ograni- 

czonej udźwigiem podnośnika. Gdy ciągnik C-330 masę drzewa ograniczo- 

na udźwigiem własnego podnośnika może przemieszczać w najlepszym 

wypadku (gdy p = 6”) na terenie o pochyleniu a = 19. 

3. STATECZNOŚĆ POPRZECZNA 

Warunkiem, by nie nastąpiło poprzeczne przewrócenie się ciągnika 

z zamocowanym w głowicy drzewem jest utrzymanie pionowej reakcji 

podłoża na wyżej położone koła większej od zera. 

Na ryc. 5 przedstawiono układ sił działających na agregat ścinkowy 

znajdujący się na pochyłości poprzecznej. Pochylenie ciągnika jest wtedy 

wynikiem nie tylko pochylenia terenu, w tym wypadku określonego ką- 

tem p, ale także odpowiedniego odkształcenia ogumienia, określonego ką- 
tem v. 

Analizując równanie momentów sił względem punktu Os można 

określić warunek równowagi poprzecznej agregatu. Z warunku tego otrzy- 
maliśmy następujące wyrażenie na maksymalny kąt pochylenia terenu: 

(Си PH Go + G3) B 
Bmax = are tg p (4) 

2 [@4 № + Go ha + Gz (ho + h3)] 
  

gdzie, poza objaśnionymi wyżej oznaczeniami występują: 
B — rozstaw kół ciągnika w m, 

Bmax — maksymalny kąt poprzecznego pochylenia terenu, 
w — kąt pochylenia ciągnika, wynikający z odkształcenia ogumienia 
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Ryc. 5. Układ sił działających na agregat ścinkowy znajdujący się na pochyłości po- 
przecznej 

  
Badania elastyczności ogumienia ciągników wykazały, że odkształcenie 

jest proporcjonalne do obciążenia, a więc: 

Ar=k:'Z (5) 
gdzie: 

Ar — odkształcenie ogumienia w mm, 
k — współczynnik proporcjonalności w mm/kN, 
Z — pionowa reakcja podłoża działająca na koło pojazdu w kN. 
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Współczynnik k ma tym mniejszą wartość, im jest większe ciśnienie w 

ogumieniu i większa średnica opony. Dla opon 11—28” (ciągnik C-330) 

i zalecanego przy agregowaniu z głowicą ciśnienia 118 kPa współczynnik 

k = 0,45 mm/kN, natomiast dla opon 13—28'” (ciągnik C-360) i zalecanego 

ciśnienia 147 kPa — k= 0,37 mm/kN. 

Kąt pochylenia ciągnika w wyniku ugięcia ogumienia jest równy: 

Arg — Ar, 
wy = are tg ———_—— (6) 

gdzie: B 

Arą — ugięcie kół wyżej położonych w mm, 

Aro — ugięcie kół niżej położonych w mm, 

B —- rozstaw kół w mm: 

W skrajnym przypadku koła niżej położone są obciążone całym cię- 

żarem agregatu i drzewa, zaś koła wyżej położone są całkowicie obcią- 

żone (wtedy Ary = 0). 

W tym przypadku kąt wy osiąga maksymalną wartość, która określona 

jest następującą zależnością: 
(G, + Go + Gs) k 
  = a t 7 y=are tg 3 (7) 

  

  

15 -       
10               3   

  

  OL, SEE TET 

12 14 16 8 В/тТ 
Ryc. 6. Zależność maksymalnego kąta poprzecznego pochylenia terenu od rozstawu 

kół B dla ciągników Ursus C-330 i C-360 
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Podstawiając zależność 7 do wyrażenia 4 otrzymujemy związek mię- 

dzy maksymalnym kątem pochylenia terenu, zapewniającym jeszcze sta- 

teczność poprzeczną, a parametrami agregatu i drzewa oraz sztywnością 

ogumienia. 

Na ryc. 6 przedstawiono Bmax W zależności od rozstawu kół B przy 
przemieszczaniu maksymalnego drzewa ciągnikami С-330 1 С-360 

W wypaku cignika C-330 jest to drzewo o masie 300 kg, a C-360 — 

o masie 650 kg. Większa stateczność ciągnika C-330 wynika więc ze zna- 

cznie mniejszego ładunku przyjętego do obliczeń. 

Należy jednak zauważyć, że analizę stateczności poprzecznej przepro- 

wadzano przy założeniu występowania tylko obciążeń statycznych i rów- 

nego podłoża. Rzeczywiste możliwości jazdy agregatu z drzewem po po- 

chyłości poprzecznej będą więc znacznie mniejsze. Jeśli założyć, że koła 

pojazdu mogą pokonywać jednostronne nierówności 15 cm z prędkością 

około 1,0 m/s, to dopuszczalne dla pracy agregatów pochylenie terenu nie 

powinno przekraczać 5. 

UWAGI KOŃCOWE 

Ciągniki rolnicze jako nośniki głowie ścinkowych wykazują niewielką 

stateczność podłużną. Jeśli podczas przemieszczenia maksymalnego drz:- 

wa na wysokości korony nastąpi oddziaływanie drzew pozostałych siłą 
150—200 N, skierowaną przeciwnie do kierunku jazdy, to ruch agregatu 

staje się niemożliwy i zachodzi wtedy konieczność obalenia drzewa. 

W warunkach trzebieżowych korony drzew są bardzo blisko siebie 

l przypadki takie występują często, powodując trudności w formowaniu 

przez agregat Ścinkowy paczek zawierających liczbę drzew odpowiednią 
dla ciągnika zrywkowego. 

Przy stosowaniu tego typu agregatów ścinkowych zasadą pracy powin- 

no być przemieszczanie drzew o mniejszych masach do miejsca ścinki 

drzew maksymalnych. 

Pewną poprawę stateczności podłużnej agregatów można uzyskać przez 

dociążenie osi kół przednich. 
Stateczność poprzeczna analizowanych agregatów ścinkowych, określo- 

na na podstawie obciążeń statycznych, jest dość duża: Z uwagi jednak na 

wysokie położenie środka ciężkości drzewa i jego dużą bezwładność o sta- 

teczności poprzecznej będą decydowały obciążenia dynamiczne. Przewi- 

dziano je jako temat oddzielnego opracowania. Natomiast na podstawie 

przeprowadzonej analizy można już stweirdzić, że stosunkowo niewielkie 

zwiększenie rozstawu kół pojazdu powoduje dość znaczną poprawę sta- 
teczności agregatu. Dlatego dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy w luź- 
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niejszych drzewostanach trzebieżowych (będą to najczęściej drzewostany 
starsze, o dużej liczbie drzew zbliżonych do maksymalnego zakresu cię- 
cia) lub na zrębach całkowitych, gdzie gabaryty pojazdu mogą być więk- 
sze, celowe jest zwiększenie rozstawu kół. 
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Краткое содержание 

Поперечная и продольная стабильность валочных агрегатов является одним из 
важнейших факторов ограничивающих резмеры перемещаемого дерева. 

Максимальная маоса деревьев обеспечивающая управляемость, а тем самым 
и продольную стабилыность агрегатов, при применении сельскохозяйственных тракто- 
роз Урсус С-330 и С-360, в качестве носителей режущего устройства М№-5, в зависимости 
от угла вознесения территории а и наклона дерева ф представлена на рис. 3 и 4. 

Анализ поперечной стабильности этих тракторов, при учете только стабильной 
нагрузки и деформации резиновых покрышек, дает возможность утверждать, что 
можно их допустить на работу при наклонностях не превышающих 5° а следо- 
вательно практически на низменных территориях. 

Summary 

Longitudinal and transverse stability of felling sets presents one of more im- 
portant factors limiting the size of a transported tree. 

Figures 3 and 4 illustrate the maximal bulk of trees when steerbility is still 
maintained, as is longitudinal stability of sets using farm tractors C-330 and C-360 
as a carrier for N-5 head in relation to the a angle of terrain and 6 tree inclination. 

Analysis of transverse stability for these vehicles, considering only static 
loads and tyre deformability leads to the statement that they may be permittéd to 
work on slopes not exceeding 5° and, therefore, in practically lowland areas. 
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