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Zastosowanie śmigłowców do transportu drewna 

Применение вертолетов для транспорса древесины 

Use or helicopters for wood transportation 

leśnictwie śmigłowców używano do transportu drewna już 
w latach czterdziestych, przewożąc sztuki arewna o ciężarze 

do 5 ton na odległość 35 km w ówczesnej kolonii francuskiej Ga- 
bonie. Obecnie śmigłowce są wykorzystywane w leśnictwie do inwen- 
taryzacji i ochrony lasów, nawożenia, wysiewu nasion drzew leśnych 
oraz do transportu drewna. Zainteresowanie użyciem śmigłowców do 
transportu drewna ciągle wzrasta. W USA, w jednym tylko roku 1972 
przewidziano do transportu śmigłowcowego ok. 380 tys. m* drewna, 
zaś według opinii ekspertów Zarządu Lasów USA w jednym tylko re- 
gionie (Pacific Northwest) znajduje się ok. 66 mln m” drewna nada- 
jącego się wyłącznie do transportu drogą powietrzną (f). 

CHARAKTERYSTYKA ŚMIGŁOWCÓW DO TRANSPORTU DREWNA 

Badania nad użyciem śmigłowców do transportu drewna na terenie 
Europy rozpoczęto pod koniec lat pięćdziesiątych (1955 r. — H. Bauer, 
RFN; 1956 r. — E. Pestal, Austria; 1964 r. — I Samset, Norwe- 
gia). W USA próby takie przeprowadzono już w 1944 r. w stanie Mas- 
sachusetts (5), w Kanadzie w 1958 r. w stanie Ontario (16), a w ZSRR 
w 1959 r. na Kaukazie. W celach eksperymentalnych używano maszyn 
produkcji seryjnej wyposażonych w silniki tłokowe, odrzutowe lub tur- 
binowe. Śmigłowce modyfikowano w ten sposób, że usuwano kabinę do 
przewozu osób, polepszano widoczność z kabiny pilota w kierunku zie- 
mi i wyposażano kabinę w fotel obrotowy. Ponadto śmigłowce wyposa- 
żano w linę zakotwiczoną w środku ciężkości maszyny i zakończoną ha- 
kiem nośnym (11). Obecnie stosowane śmigłowce mają linę nośną zao- 
patrzoną 'w automatycznie otwierający się hak zainstalowany w miejscu 
zakotwiczenia liny do śmigłowca. Jest to tzw. hak awaryjny. Hak ten 
otwiera się w momencie przeciążenia maszyny. Drugi hak, umieszczony 

na końcu liny, ma zamek sterowany elektryczine z kabiny pilota i po- 
zwalający na podwieszanie linek zaczepowych z ładunkiem drewna oraz 
odczepianie ładunku w dowolnym czasie (3). Istotne znaczenie ma typ 
silnika. Obecnie uważa się, że najlepsze wyniki uzyskują śmigłowce z sil- 
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Schemat śmigłowca do transportu 

drewna (wg D. P. Dykstra) 
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nikami turbinowymi, które są lżejsze (turbina o mocy 1000 KM waży 

jedynie 125 kg) i prostsze pod względem konstrukcyjnym, jak też mniej 

podatne na uszkodzenia i umożliwiające transport ładunków па wyż- 

szych wzniesieniach nad poziomem morza i przy wyższych temperatu- 

rach. Jak podaje Kostroń (11), śmigłowce stosowane do transportu 

drewna powinny mieć następujące cechy: 

1) odznaczać się niskimi kosztami produkcji i eksploatacji, 

2) mieć pewną konstrukcję o maksymalnej nośności proporcjonalnej do 

mocy silnika i własnego oiężaru, 
3) zapewniać bezpieczeństwo przewozu, mieć 2 silniki, najlepiej tur- 

binowe, 
4) zużywać mało materiałów pędnych, 
5) mieć możliwość poruszania się z ładunkiem na dużych wysokościach 

n.p.m. i przy wyższych temperaturach, 
6) mieć dobrą widoczność w kierunku pod maszynę. 

Śmigłowce obecnie stosowane do transportu drewna można podzielić 

na 3 grupy (1): 

ciężkie — udźwig 5,5—9 ft; 
średnie — udźwig 2,3—4,1 $; 
lekkie — udźwig poniżej 2,8 t. 

Koszty nabycia nowych śmigłowców według cen amerykańskich wy- 

noszą od 200 tys. do 2 mln 200 tys. dol., zaś jedna godzina pracy śmi- 

głowca kosztuje 500—1000 dol. dla śmigłowców średnich i 1000—2000 

dol. dla śmigłowców ciężkich. 
W tabeli 1 podano niektóre typy maszyn, jakie były lub są używa- 

ne do transportu drewna. Należy zauważyć, że przytoczone dane odnoś- 
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Tabela 1 

Niektóre typy śmigłowców używanych do transportu drewna 

  

  

  

        
  

_ Ciężar 

Typ śmigłowca Silnik KM netbo ładunek ogółem 

kg | % ke | % kg 

Bell 47G (USA) tłokowy 260 178 60 516 40 1294 

MI-2 (ZSRR) 2 turbiny 800 2850 80 700 20 3550 

MI-4 (ZSRR) tłokowy 1700 5910 80 1230 20 7350 

Bell 204B (USA) 1 turbina 1100 1960 51 1899 49 3859 

Sikorsky 

S-58 (USA) tłokowy 1525 3341 54 2833 46 6174 

Bell HCI (USA) 2 turbiny 3300 5235 61 3391 39 8626 

Sikorsky 
S-61N (USA) 2 turbiny 2600 5500 61 3500 39 9000 

MI-8 (ZSRR) 2 turbiny 3000 7000 63 4000 37 11000 

Boeing 
Vertol 107 (USA) 2 turbiny 2500 4867 49 5112 51 9979 

Sikorsky 
S-64 (USA) 2 turbiny 9000 7827 45 9425 55 17252 

MI-6 (ZSRR) 2 turbiny 11000 28500 70 12000 30 40500 

MI-10 (ZSRR) 2 turbiny 11000 28500 70 12000 30 40500 

nie do udźwigu śmigłowców były mierzone w warunkach standardo- 
wych, tj. na poziomie morza, przy temperaturze powietrza 15°C, cisnie- 
niu 160 mm słupa rtęci, bez wiatru. 

TECHNIKI I TECHNOLOGIE TRANSPORTU DREWNA ŚMIGŁOWCAM!I 

"Typowy cykl operacji przemieszczania drewna przy użyciu śmigłow- 

ca składa się: 

1) z lotu śmigłowca do mniejsca załadunku (na zrąb), 
2) zawisania nad ładunkiem, w czasie którego zaczepowy podwiesza 

drewno do sterowanego elektrycznie haka na końcu liny nośnej, 
3) lotu z ładunkiem ze zrębu na składnicę, 
4) unoszenia się nad składnicą w celu opuszczenia ładunku, 
0) odczepienia ładunku. 

Podczas całego cyklu transportu utrzymywana jest łączność radiowa 

między pilotem a obsługą naziemną. Typowy cykl transportowy wy- 

maga zatrudnienia 4 pilotów (2 pilotów i 2 współpilotów), 2—3 mecha- 

ników do obsługi technicznej śmigłowca, 2 zaczepowych do podwiesza- 

nia ładunków na linie nośnej (zatrudnionych na zrębie), 4 robotników do 
formowania i zakładania linek zaczepowych, 1 robotnika na składnicy nad- 

zorującego odczepianie ładunku i ewentualnie 1 operatora ładowarki do 

mygłowania drewna lub załadunku na samochody. W celu uzyskania 

dobrych rezultatów praca śmigłowca musi być starannie zintegrowana 

z całym procesem pozyskania drewna. Należy pamiętać o tym, aby za- 

pewnić również większą liczbę pojazdów wywozowych oraz wysoko wy- 

kwalifikowanych drwali. Typowy czas trwania 1 cyklu pracy śmigłowca 

wynosi 1,5—2 minut przy odległości 0,8—1,6 km. Wymaga to w ciągu 
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dnia pracy założenia 250—400 linek zaczepowych na transportowane 
drewno. Należy też pamiętać o wyznaczeniu powierzchni na lądowisko 
dla helikoptera, o wymiarach minimum 4040 m, płaskiej, bez prze- 
szkód, łatwo dostępnej dla samochodów dowożących paliwo dla śmi- 
głowca, wyposażonej w zestaw narzędzi do obsługi technicznej maszyny. 
Przegląd techniczny śmigłowca wykonuje się po 2—3 godzinach lotu. 
Uzupełnianie paliwa odbywa się stosunkowo często. Podczas prób prze- 
prowadzonych ze śmigłowcem S-64 („latający dźwig ) uzupełniano pa- 
liwo po 45 min. lotu. Częstość ta wynika stąd, że śmigłowiec nie bierze 
pełnego zapasu paliwa, dzięki czemu zwiększa się użyteczny udźwig ma- 
szyny. Z uwagi na konieczność wielkiej koncentracji psychicznej pod- 
czas prac ładunkowych następuje szybkie zmęczenie pilotów. Toteż czas 
pracy jednej załogi (pilot i współpilot) wynosi przeciętnie 4—5 godzin 
dziennie. Stąd wynika konieczność zatrudnienia większej liczby załóg. 
Według danych amerykańskich dla uzyskania 8 godzin lotów ‘personel 
naziemny i obsługa śmigłowca muszą być zatrudnieni 9—11 godzin 
dziennie. Aby śmigłowiec mógł być w pełni wykorzystany należy przy- 
gotować wcześniej kilkadziesiąt ładunków drewna (19), zależnie od typu 
śmigłowca, czasu trwania 1 cyklu transportowego i sprawności pracy 

personelu naziemnego. Cykl transportowy można wydatnie skrócić sto- 
sując rozładunek nad zbiornikami wodnymi. Rozładunku dokonuje się 
z kabiny pilota przez otwarcie haka nośnego po zawiśnięciu śmigłowca 
nad wybranym miejscem rozładunku. Drewno spada do wody, skąd jest 
spławiane do zakładów drzewnych. Próby norweskie (8) wykazały, że 
drewno zrzucane z wysokości 30 m zachowywało niezmienioną jakość. 
W USA dokonywano prób zrzucania ładunku w trakcie lotu śmigłowca 
przy niewielkim tylko zredukowaniu prędkości. Występujące początko- 
wo trudności techniczne (pękanie haka nośnego wskutek dużych obcią- 
żeń dynamicznych) zostały przezwyciężone, a cykl transportowy uległ 
wydatnemu skróceniu. 

Podczas badań śmigłowcowego transportu drewna stosowano 2 za- 
sadnicze technologie. Pierwsza zakładała transport drewna z unosze- 
niem drzewa w momencie ścinki. Najpierw typowano drzewo, oznaczano 
je czerwoną chorągiewką wystającą ponad koronę, następnie uprawnio- 
ny robotnik wspinał się na drzewo zakładając linkę zaczepową na 2/3 
wysokości drzewa i zwisającą do ziemi. Śmigłowiec, za pomocą radia 
i rakiet, naprowadzano nad wybrane drzewo. Drzewo uprzednio pod- 
piłowywano z takim wyliczeniem, aby nie runęło przed przylotem śmi- 
głowca. Linę nośną śmigłowca łączono z linką zaczepową i na dany sy- 
gnał śmigłowiec unosił się do góry naprężając liny. W tym momencie 
pilarz wykonywał rzaz Scinajacy, a śmigłowiec z podwieszonym drze- 
wem nabierał wysokości i odlatywał w kierunku składnicy (9). Techno- 
logia ta okazała się niecelowa ze względu na bezpieczeństwo drwali i ob- 
sługi śmigłowca, jak też ze względów ekonomicznych. 

Druga technologia przewidywała ścięcie drzew i dopiero ich podwie- 
szanie na linie nośnej śmigłowca, przy czym przeprowadzano próby 
z transportem całych drzew, dłużyc i sortymentów. Całe drzewa z uwa- 
gi na obecność koron poważnie ograniczały prędkość lotu maszyny, 
wpływając ujemnie na efekt ekonomiczny, toteż wariant ten został za- 
niechany. Obecnie za pomocą śmigłowca transportuje się dłużyce, kłody 
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i wyrzynki. ‘W przypadku kłód i wyrzynków zachodzi konieczność 

uprzedniej zrywki i grupowania drewna w ładunki o wielkości odpo- 

wiadającej ładunkowi użytecznemu danego typu śmigłowca. W Kanadzie 

i CSRS dokonywano prób z dwoma wariantami tej technologii. Pierwszy 

zakładał transport drewna w pozycji półpodwieszonej (cieńsze końce 

dłużyc wleczone po ziemi). Pozwalało to na 2-krotne zwiększenie wiel- 

kości ładunku w stosunku do wariantu z drewnem podwieszonym cał- 

kowicie. Dużą jednak niedogodnością tego sposobu jest konieczność rea- 

lizowania transportu na powierzchni bez przeszkód terenowych, co po- 

ważnie ogranicza jego zastosowanie. Poza tym przy zastosowaniu tego 

wariantu wydłuża się czas przygotowania ładunku do transportu, gdyż 

wymaga on stosowania tylu linek zaczepowych, ile dłużyc wchodzi 

w skład wiązki (12). Jest on zalecany w terenie bez przeszkód i tam 

gdzie zależy nam na transporcie dużych ładunków. 
Drugi wariant zakładał transport drewna w pozycji całkowicie pod- 

wieszonej (drewno w pozycji równoległej do osi podłużnej śmigłowca 

mocowane 2 linkami zaczepowymi lub w pozycji prostopadłej do osi 

podłużnej mocowane 1 linką). Niedogodnością tego wariantu transportu 

okazały się wibracje pochodzące od ładunku i udzielające się maszynie, 

co poważnie ograniczało prędkość lotu. Prędkość tę udało się zwiększyć 

dzięki dodaniu do wiązki dłużyc jednego drzewa z koroną (3—4 m dłu- 

gą), działającego jak ster. Wariant transportu drewna w pozycji całko- 

wicie podwieszonej ma obecnie najszersze zastosowanie. 

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE 

NA TRANSPORT DREWNA ŚMIGŁOWCEM 

A. Sposoby zagospodarowania 

Wyniki przeprowadzonych badań wykazują, że na jbardziej celowe 

jest stosowanie helikopterów przy zrębowym sposobie zagospodarowa- 

nia lasu. Próby transportu 'w warunkach gospodarki przerębowej dały 

negatywne rezultaty. Precyzyjne nadlatywanie śmigłowca nad ścięte 

drzewo wymagało zbyt dużych strat czasu. Jednocześnie istniała obawa, 

że długa lina nośna śmigłowca mogłaby zaplątać się wśród otaczających 

drzew, doprowadzając do awarii maszyny (17). Obecnie uważa się za 

najbardziej celowe stosowanie śmigłowca na zrębach zupełnych o wy- 

miarach minimum 50X50 m, z przygotowanymi uprzednio wiązkami 

drewna. Stosuje się przy tym 2 warianty transportu: ze zrywką i bez 

zrywki drewna. Wariant pierwszy wpływa pozytywnie na wykorzysta- 

nie czasu śmigłowca, lecz powoduje konieczność dostarczania sprzętu 

zrywkowego na trudno dostępne obszary leśne, co z kolei podraża koszt 

całej operacji. W związku z tym częściej stosuje się wariant drugi, tak 

starając się dobrać dłużyce, aby ich ciężar odpowiadał nośności smi- 

głowca. 

B. Wzniesienie nad poziom morza i warunki atmosferyczne 

Wysokość wzniesienia powierzchni użytkowanego drzewostanu nad 

poziomem morza odgrywa doniosłą rolę w przypadku stosowania po- 
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wietrznego transportu drewna. Szczególnie wyraźnie wpływ ten zaznacza 

się podczas użycia śmigłowców z napędem odrzutowym, gdzie obcia- 

żenie użyteczne (nośność śmigłowca) maleje o 70 na każde ok. 300 m 

wzniesienia n.p.m. Dotyczy to również śmigłowców z silnikami tłoko- 

wymi. Podczas badań przeprowadzonych w ZSRR ze śmigłowcem MI-4 

stwierdzono, że wzrost wysokości z 0,5 do 1,1 km spowodował zmniejsze- 

nie nośności maszyny aż o 40% (17). 

Również wzrost temperatury powoduje spadek nośności śmigłowca. 

Według danych radzieckich wynosi on 5% na każde 5,57C. Generalnie, 

nośność śmigłowca uzależniona jest od gęstości powietrza w zależności 

od wysokości nad poziomem morza i warunków atmosferycznych. No- 

śność śmigłowca jest odwrotnie proporcjonalna do wskaźnika wspomnia- 

nej gęstości powietrza (4). Zależności te dla śmigłowca MI-8 obrazuje 

tabela 2. Spośród czynników atmosferycznych wykluczających użycie 

śmigłowca należy wymienić mgłę i wiatr o prędkości powyżej 10 m/s. 

  

  

  

  

Tabela 2 

Maksymalna nośność śmigłowca MI-8 
w zależności od wzniesienia 

nad poziom morza oraz temperatury 

Wzniesienie n.p.m Nośność śmigłowca (t) 

m | OC 5C 10°C 15°C 20°C 25°C 30°C 

200 3,61 3,50 3,40 3,30 3,15 2,90 2,40 

400 3.60 3.48 5,00 3,20 3,10 2,65 2.20 

600 3.58 3.45 3,35 3,15 3,00 2,35 1,95 

800 2,00 3,45 2,30 3,10 2,70 2,10 1,70 

1000 3,55 3,40 3,25 2,80 2,40 1,85 1.45 

1200 3,35 3.30 3,00 2,55 2,10 1,65 1.25 

C. Odległość transportu i różnica wzniesień między punktem podwiesza- 

nia ładunku a składnicą 

Według badań radzieckich optymalna odległość transportu drewna 

śmigłowcem wynosi 3—8 km (21). I Samset (Norwegia) ocenia tę od- 

ległość na 4,8 km, zaś Burke (USA) przyjmuje za optimum odle- 

głość 0,76—1,22 km. Również Burke podaje, że przy odległości prze- 

lotu 0,76—1,52 km za prawidłową uważa się różnicę wzniesień ok. 300 т 

przy lotach w dół i ok. 240 przy lotach w górę stoku. Według opinii ba- 

daczy amerykańskich należy tak starać się rozmieszczać składnice, aby 

śmigłowiec odbywał loty w górę stoku, gdyż lot ładowny w dół powo- 

duje wibrację maszyny i jest dodatkowo utrudniony dużą rozpiętością 

łopat wirnika śmigłowca. 

D. Wielkość ładunku 

Przy transporcie drewna śmigłowcem zachodzi konieczność moco- 

wania ładunku na zewnątrz maszyny z uwagi na jego gabaryty oraz 
ułatwienie i przyspieszenie operacji ładunkowych. Transport drewna na 
linie powoduje spadek ładowności śmigłowca o ok. 15% w stosunku do 
wielkości ładunku przewożonego w tych samych warunkach w kabi- 
nie. Za optymalny uważa się ładunek odpowiadający w 85°/o nośności 

śmigłowca. Reszta (15%0) musi stanowić rezerwę bezpieczeństwa. W prak- 
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tyce ładunki 50—60% ładowności maksymalnej śmigłowca nie należą 
do rzadkości. Z punktu widzenia ekonomicznej efektywności użycia 

śmigłowca bardzo ważną rzeczą jest, aby przygotowane do transportu 

drewno było ułożone w wiązki o optymalnym ciężarze. 

E. Lina nośna 

Do transportu drewna śmigłowcami używa się lin nośnych o średnicy 
16 i 22 mm, krótkich (badacze madzieccy używali liny o długości 5 m) 
stosowanych wyłącznie przy wywozie drewna z otwartych przestrzeni, 
bez przeszkód i większych spadków, oraz lin długich. Liny krótkie wy- 
magają precyzyjnego zgrania środka ciężkości śmigłowca z punktu za- 
czepienia ładunku wzdłuż osi pionowej. Odchylenie liny na 15—20 od 
tej osi może w chwili oderwania ładunku od ziemi wywołać awarię śmi- 
stowca. 

Liny długie, o długościach 25 m, 61 m, a nawet 91 m używane są 
w warunkach stromych stoków. W ZSRR podczas prób przeprowadzo- 
nych na stokach o nachyleniu 30 wykorzystywano linę nośną o dłu- 
gości 40 m (17). Długie liny nie są również pozbawione pewnych niedo- 

sodności. Zasadniczą z nich stanowi duża amplituda wahań liny w chwili 

podejścia śmigłowca w celu zabrania ładunku. Przy linie o długości 40 m 

może ona osiągać wartość 30 m. Powoduje to straty czasu na uchwyce- 
nie końca liny w celu przytwierdzenia ładunku. Sytuację dodatkowo 

komplikuje otaczający drzewostan, gdyż istnieje obawa zawieszenia liny 

na stojących drzewach. Właśnie w związku z tym Amerykanie zalecają 

układanie wiązek drewna przygotowanych do transportu śmigłowcem 

w odległości minimum 25 m od ściany otaczającego lasu. Długość uży- 

tej do transportu liny uzależniona jest od technologii pozyskania drewna 

oraz do konfiguracji terenu. W stosowanych rozwiązaniach lina nośna 

zakończona jest hakiem z zamkiem, którego otwieranie i zamykanie ste- 

rowane jest zdalnie z kabiny pilota. W niektórych rozwiązaniach ist- 

nieje ponadto możliwość otwierania zamka zarówno przez obsługę na- 

ziemną jak i przez pilota. Zamek działa na zasadzie elektromagnesu 

a przewód elektryczny do sterowania wpleciony jest w linę nośną. Spo- 

śród najbardziej znanych rozwiązań konstrukcyjnych należy wymienić 

zamek amerykańskiej firmy Eastern Rotocraft (2;20) o ciężarze 36 kg. 

W CSRS do prób przeprowadzanych ze śmigłowcem MI-8 opracowano 

hak sterowany elektrycznie o udźwigu 3 t (IBL Zvolen). 

EFEKTY EKONOMICZNE ZASTOSOWANIA ŚMIGŁOWCÓW 

DO TRANSPORTU DREWNA 

Transport drewna przy użyciu śmigłowców jest obecnie przedsię- 

wzięciem kosztownym. Według badań radzieckich (Winogorow, Ni- 

kołajew), norweskich (Samset) i amerykańskich, koszty transpor- 

tu drewna śmigłowcem są 2—%6 razy wyższe niż przy użyciu środków 

konwencjonalnych, przy czym są one wprost proporcjonalne do odle- 

głości transportu i odwrotnie proporcjonalne do nośności śmigłowca. 

W 1969 r. w ZSRR przeprowadzono badania porównawcze stosu jąc 

do zrywki drewna ciągnik gąsienicowy TDT-75 i śmigłowiec MI-8 (6). 
Wyniki obrazuje tabela 3. Koszt transportu 1 m* drewna śmigłowcem 
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Tabela 3 

Porównanie kosztów zastosowania śmigłowca MI-8 

i ciągnika gąsienicowego TDT-75 do transportu drewna 
  

    
  

  

  

Zrywka Wywóz 

Wskaźniki ciągnikiem śmigłowcem 
TDT-75 MI-8 

Wydajność maszyn (m/dzień) 13,5 94,1 

Czasochłonność na 1 m” 
(roboczo-godzin) 2,61 1,02 

Nakłady finansowe: 
(rubli na 1 m”) 

na transport drewna 5,03 28,93 

na budowę dróg 3,27 —- 

odnowienie lasu 4,36 — 
na naprawę dróg uszkodzonych 

podczas transportu 2,31 — 

nakłady ogółem (rubli na 1 m') 14,97 28,93 

jest ok. 2 razy wyższy niż przy użyciu ciągnika. Należy jednak mieć na 

uwadze fakt, że 'w kalkulacji nie uwzględniono strat z tytułu obniże- 

nia jakości drewna oraz obniżenia ochronnych i estetycznych wartości 

drzewostanów, co mogłoby nieco zmienić powyższe relacje. Według K o- 

stronia (12) podczas prób wykonanych w CSRS ze śmigłowcem MI-8 

koszt transportu 52 887 m3 przy użyciu śmigłowca (przy założeniu 800 

sodzin lotów w ciągu roku) wyniósłby 6 853 555 koron czechosłowackich 

(Kćs), co po uwzględnieniu kosztów prac przygotowawczych i ładun- 

kowych (1,4 Kćs na 1 m3) dałoby w efekcie jednostkowy koszt trans- 

portu w wysokości 145,98 IKćs na 1 m* drewna (tab. 4). 

Przy 800 godzinach pracy w ciągu roku śmigłowiec byłby bardziej 

opłacalny od środków konwencjonalnych. Zdaniem badaczy amerykan- 

skich koszt użycia śmigłowca wynosi 60 do 80 dol. na 1000 „board feet” i 

  

  

  

  

  

  

Tabela 4 

Kalkulacja kosztów transportu 52887 m* drewna 
metodą tradycyjną — według Kostronia (CSRS) 

Rodzaj kosztów Kcs a 

Koszty bezpośrednie 4 333 760 

Budowa i utrzymanie dróg 869 500 

Budowa stajnii i magazynów na siano dla koni 68 376 

Montaż i demontaż kolejek linowych 45 500 

14/0 narzutu na sprzężaj najemny 373713 — 

Nakłady ogółem 5 690 849 | 

42070 narzutu kosztów ogólnoprodukcyjnych 2 390 157 
Nakłady na usunięcie skutków erozji 129 388 

Straty wskutek obniżenia jakości drewna 1870000 | 

Koszty globalne 10 080 394 _ 

Koszt transportu 1 m3 190,60 
  

* board foot — odpowiada desce o powierzchni 1 stopy kwadratowej i gru- 
bości 1 cala, jak też 1/12 stopy sześciennej materiału tartego. W odniesieniu do 

drewna okrągłego oznacza ilość tarcicy jaka może być uzyskana z danej kłody. 
Stąd zamiennik na metry sześcienne zależy od średnicy kłody. W obliczeniach przyj- 
muje się umownie, że 1000 bd ft = 2,359 m3. | 
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(7;15) przy koszcie transportem konwencjonalnym 12—20 dol. na 1000 bd 
it. Po potrąceniu kosztów budowy dróg wywozowych w wysokości 30— 
—0350 dolarów na 1000 bd ft, warunki transportu drewna śmigłowcem 
mogą stać się konkurencyjne dla środków tradycyjnych tym bardziej, 
że już obecnie istnieje możliwość przedłużenia czasu pracy śmigłowca, 
a przez to dalszego obniżenia kosztów jednostkowych. W 1975 r. w za- 
chodniej części Mt. Hood National Forest w USA firma Columbia Heli- 
copters zastosowała po raz pierwszy śmigłowiec (Boeing Vertol 107) do 
pracy w warunkach dzienno-nocnych zwiększając czas pracy maszyny 
do 15—16 godzin na dobę, co przy założeniu 200 dni w roku sprzyjają- 
cych lotom daje aż 3000—3200 godz. pracy śmigłowca (10). 

W USA od 1973 r. prowadzi się badania porównawcze użycia śmi- 
głowców, systemów balonowych i kolejek linowych. Interesujące zesta- 
wienie kosztów przedstawia Dykstra. Jest ono efektem badań pro- 
wadzonych przez Uniwersytet Stanowy w Oregonie i Zarząd Lasów USA 
na terenie Pansy Basin w Lasach Państwowych Mt. Hood (3) (tab. 5). 

  

    

  

Tabela 5 

Porównanie kosztów transportu drewna 
środkami niekonwencjonalnymij | 

Wydajność Koszt Środek transportu (m3 na dzień) (dol./m>) 

Kolejki linowe: 
Berger Marc I 278,0 1,63 
West Coast North Bend 264,3 1,45 
West Coast High Lead 144,3 2,55 
Skagit BU90/T90 252,0 2,11 
Skagit GT-3 157,7 2,68 
Balony: 
Skyline 214,3 3,89 
Haulback 212,5 4,90 
Smigłowce: 
Boeing Vertol 107 481,5 12,46 
Skycrane S64E 1392,2 9,30 

Z tabeli wynika, że koszt zastosowania śmigłowców był w tamtejszych 
warunkach 4—6 razy wyższy niż kolejek linowych i ok. 2 razy wyższy 
niż systemów balonowych. Należy jednak zwrócić uwagę na bardzo wy- 
soką wydajność śmigłowców, a zatem i ich przydatność w tych warun- 
kach, gdzie zależy nam na szybkim usunięciu dużych mas drewna (klęski 
żywiołowe, gradacje owadzie itp.). 

PODSUMOWANIE 

Technologia transportu drewna przy użyciu śmigłowców nadaje się 
idealnie do zastosowania w drzewostanach o drewnie wysokowartościo- 

wym, położonych na obszarach niedostępnych dla innych środków trans- 
portowych. W drzewostanach o drewnie gorszej jakości powinno się sto- 
sować kolejki linowe i systemy balonowe. Śmigłowce można z powo- 
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dzeniem stosować w drzewostanach chorych lub uszkodzonych przez 
owady oraz wszędzie tam, gdzie chodzi o ochronę lasu, jak też na tere- 
nach, gdzie nieopłacalna jest budowa dróg i gdzie zależy nam na ochro- 
nie środowiska przyrodniczego oraz zachowaniu estetycznych walorów 
lasów (1). Należy jednak pamiętać o tym, że każde użycie śmigłoweca 
powinno być poprzedzone dokładnym rachunkiem ekonomicznym oraz 
precyzyjnym planowaniem organizacji pracy, umożliwiającym pełne wy- 
korzystanie tego kosztownego jeszcze dziś środka transportu. 
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Краткое содержание 

В работе представлена характеристика вертолетов для транспорта древесины, 

дана их классификация (по Бурке) с делением на 3 основные группы, т.е. тяжелые, 

средние и легкие вертолеты. Кратко описаны применяемые до сих пор техники 

и технологии транспорта древесины вертолетом. Описаны две основные технологии 

(транспорт вертолетом с подношением дерева в моменте срезки и транспорт пред- 

варительно срезанных и сформированных грузов древесины) с несколькими вариан- 

тами. Среди факторов влияющих на транспорт древесины вертолетами перечис- 

ляются следующие: способы ведения хозяйства в лесах, возвыщенности над уровнем 

моря и атмосферные условия, расстояние транспорта, величина груза и т.п. В заклю- 

чительной части работы приводятся данные касающиеся экономических эффектов 

транспорта древесины вертолетом. Указывается на то, что стоимость использования 

вертолета в 2—4 раза больше, чем традиционными средствами, но в определенных 

условиях соотношение цен может быть обратное, что доказывает Костронь (ЧССР). 

В заключении дается утверждение, что в США рекомедуется применение верто- 

летов для транспорта древесины в насаждениях с древесиной высокого качества, 

а также везде там, где речь идет о защите лесов и их природных функций. Однако, 

каждое использование самолета из-за высокой стоимости эксплоатации, должно 

очень старательно рассматриваться. 

Summary 

The paper presented the characteristics of helicopters for wood transporta- 

tion according to their classification (after Burke) into 3 basic groups, i.e. heavy, 

medium, and light helicopters. Then, recently used procedures and techniques 

of wood transportation with the aid of helicopters were briefly described. Two ba- 

sic methods (transportation by helicopter with lifting a tree at the moment of 

felling and the transportation of trees previously felled and formed as loads) with 

Several variants were described. Systems of forest management, elevation above 

the sea level, weather conditions, transportation distance, load size, etc. were men- 

tioned, among other things, as factors affecting the transportation of wood with 

the use of helicopters. The final part of paper cites data illustrating economic ef- 

fects of wood transportation with the aid of helicopters. It was stated the cost 

of helicopter is by 2—4 times higher, when compared to conventional methods, 

but under certain conditions these relations may take a different course, what was 

evidenced by Kostron (Czechoslovakia). In recapitulation it was stated that in 

USA helicopters are recommended for wood transportation in forest stands with 

high quality wood and everywhere where forest protection and its natural fun- 

ctions may be endangered. Due to high costs of exploitation each use of heli- 

Copter has to be, however, carefully considered. 
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