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Teoretyczne podstawy Ścinki drzew obciążonych 

mimośrodowo 

ozpatrując zagadnienie ścinki, można wszystkie drzewa podzielić na 
dwie zasadnicze grupy, które z uwagi na różny rozkład sił istnie- 

jących w drzewach poszczególnych grup wymagają odmiennych sposo- 
bów ścinania. Wyróżniamy grupę drzew obciążonych osiowo i grupę 
drzew obciążonych mimośrodowo (tab. 1). 

  

    

  
    

Tabela 1 

Nr Grupa Litera Wariant grupy Nr Podgrupa 

I drzewa obciążone 

OSIOWO 

II drzewa obciążone a drzewa pochylone drzewa, dla których 

  

mimośrodowo 

  
o zawarte jest mię- 

dzy 0° i 90° 

drzewa, dla których 

o zawarte jest mię- 

dzy 90° i 180° 
  

  

drzewa z koroną 

jednostronnie 

rozwiniętą       

  

drzewa, dla których 

a zawarte jest mię- 

dzy 0 i 90° 

drzewa, dla których 

«zawarte jest mię- 

dzy 90 i 180° 

Na przekrój podstawy pnia każdego drzewa działa pewna siła P wy- 
nikająca z ciężaru pnia i korony. Jeśli oś podłużna pnia drzewa jest 

 



linią prostą i znajduje się w pionie, a masa drzewa (łącznie z koroną) roz- 
mieszczona jest symetrycznie względem środka podstawy pnia, to siła 

P działa wzdłuż jego osi (ryc. 1), a 
jej moment względem środka pod- 
stawy pnia równa się zeru, ponie- 
waż 1 ramię jej równa się zeru, co 
wyraża następujące równanie: 

   

  

Fy Mp = P-a=0, gdzie a=0 

W wyniku powyzszego drzewo nie 
pada nawet po całkowitym prze- 
cięciu pnia w podstawie prostopadle 
do jego osi podłużnej. Przypadki 
takie (ryc. 1) spotykamy niekiedy 
w praktyce, gdy drzewo zupełnie od- 
cięte od pniaka staje na brzeszczocie 
piły i trzeba je dopiero wywracać 

| np. za pomocą tyczek kierunko- 
wych, co często prowadzi do uszko- 
dzenia piły. | 

Jeśli natomiast oś pnia nie jest 
pionowa (ryc. 2, wariant a), lub ma- 
sa korony rozmieszczona jest niesy- 

| р metrycznie wzgledem Srodka podsta- 
wy pnia (ryc. 2 wariant b), to w ta- 

\ kim przypadku sita P dziata mimo- 
Srodowo (nawet jezeli odchylenie osi, 
lub przesunięcie środka ciężkości są 

Ryc. 1 nieznaczne), a drzewo po odcięciu go 
od pniaka pada w ściśle określonym 

kierunku leżącym po stronie działania siły P, ponieważ moment tej siły 
jest większy od zera: 

      

Mp=P:a>0 gdzie a >0 

Widzimy więc, że drzewa obciążone mimośrodowo potencjalnie ciążą 
w pewnym ściśle dla każdego drzewa określonym kierunku (oznaczamy 
go symbolem k,) niezawsze zgodnym z wyznaczonym kierunkiem oba- 
lania (oznaczamy go symbolem k)). 

Zarówno od momentu siły P (nazwijmy go stopniem ciążenia), jak 
i od kąta a zawartego między kierunkiem ciążenia, a wyznaczonym 
kierunkiem obalania (ryc. 3) zależy stopień trudności obalenia drzewa 
w pożądanym kierunku. Zależność ta wyraża się w ten sposób, że im 
większy jest stopień ciążenia, lub większy kąt a, tym większy jest sto- 
pień trudności obalenia drzewa zgodnie z kierunkiem k,. 

Grupę drzew obciążonych mimośrodowo możemy podzielić na dwie 
podgrupy zależnie od wartości kąta a. Do pierwszej podgrupy zaliczymy 
te drzewa, dla których kąt a między kierunkiem ciążenia k, i kierunkiem 
obalania k, zawrze się w granicach od 0 do 90”, do drugiej zaś te 
drzewa, dla których kąt a zawrze się w granicach od 90 do 180°. Obie 
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te podgrupy występują zarówno przy drzewach pochylonych, jak tez 
i przy drzewach z jednostronnie rozwiniętą koroną (tab. 1). 

Powyższe ilustruje ryc. 4. Jeśli wokół drzewa d zakreślimy krąg i po- 
dzielimy go na ćwiartki, rozmierzajac je od kierunku obalania k,, to 
drzewa pierwszej podgrupy znajdą się w ćwiartkach 1 i 4, a drzewa 

  

      

  

    
py | ł 

      

  

Wariant a Wariant b 

Ryc. 2 

    
    

Ryc. 3 Ryc. 4



drugiej podgrupy w ¢wiartkach 2 i 3. Zaliczenie drzew leżacych na 

pograniczu ćwiartek 1 i 2 oraz 3 i 4 do właściwej ćwiartki może nie 
być łatwe, ale też w praktyce nie jest istotne. 

W związku z powyższym podziałem możemy ustalić następujące za- 
sady postępowania przy Scinaniu w przyjętym kierunku obalania drzew 
obciążonych mimośrodowo: 

1. Drzewa o kierunku k, leżącym w ćwiartkach 1 i 2 musimy w cza- 

sie piłowania „przytrzymywać' od strony ćwiartki 4, a o kierunku 
k, leżącym w ćwiartkach 3 i 4 — od strony ćwiartki 1. 

2. Drzewa o kierunku k, leżącym w ćwiartkach 2 i 3 musimy podczas 

piłowania ,„przeciągnąć' przez położenie pionowe tak, by zmienić 

kierunek k, na kierunek ko» leżący w którejś z ćwiartek 1 albo 4 

  

  

    

(ryc. 5). 

\ 

Кс 

Cwiartki 213 Mi Cwiartki 114 | 

Ryc. 5 

„Przytrzymywanie* drzewa ma na celu sprowadzenie jego upadku do 

zamierzonego kierunku obalania. Podobnie, jeśli kierunek obalania musi 

być ze względu na istniejące przeszkody terenowe (szkółkę, linię teletech- 

niczną, drogę publiczną itp.) wybrany przeciwnie do kierunku ciążenia 

drzewa, to musimy drzewo „przeciągnąć w trakcie piłowania przez po- 

łożenie pionowe, aby sprowadzić jego upadek do zamierzonego kierunku 

obalania. 
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Przytrzymywanie drzewa polega na pozostawianiu mniej lub więcej 
poszerzonego niedopiłu n od strony przeciwnej kierunkowi ciążenia drze- 
wa (ryc. 6). Przeciąganie zaś wykonujemy w przypadku drzew cienkich 
o małym pochyleniu za pomocą tyczki kierunkowej, w innych przypad- 
kach za pomocą klinów, a nawet lin, zależnie od stopnia ciążenia. Należy 
przy tym zaznaczyć, że drzewa bardzo pochylone można łatwo podczas 
ścinki rozedrzeć w odziomku wzdłuż włókien, o ile nie zachowa się 
generalnej zasady zakładania pierwszego rzazu zawsze od strony 
włókien pracujących na ściskanie. 

| | x; 

         
  

    
Ryc. 6 

W odziomkach drzew pochylonych, lub drzew o jednostronnie rozwi- 
niętej koronie istnieją dwie strefy włókien odmiennie pracujących. 
W strefie znajdującej się po stronie ciążenia drzewa włókna odziomka 
są ściskane pod wpływem ciężaru korony i pnia, natomiast w strefie 
leżącej po przeciwnej stronie włókna są rozciągane pod działaniem tych 
samych części drzewa. Mamy tu więc zwykły przypadek zginania. Na- 
prężenia uzależnione są od momentu zginającego działającego w danym 
przekroju. Moment ten z kolei równy jest momentowi sił zewnętrznych, 
który poprzednio określiliśmy jako stopień ciążenia. 

Na ryc. 7 pokazano układ sił panujących w drzewie ciążącym w kie- 
runku k,: siła P — wypadkowa obciążeń zewnętrznych; siła P', — wy- 
padkowa naprężeń rozciągających, działających początkowo w rozcią- 
ganej części podstawy pnia, później w odpowiedniej części niedopiłu; 
analogiczna siła P”+ — wypadkowa naprężeń ściskających. W rzeczywi- 
stości siły P', i P”, nie są wypadkowymi naprężeń, gdyż te leżą bliżej 
środka przekroju podstawy drzewa, jednak dla zwiększenia przejrzy- 
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stości następnych rysunków będziemy je traktować tak, jakby były 
one wypadkowymi tych naprężeń. Pod względem teoretycznym nie 
zmienia to toku rozumowania, ponieważ należy stale pamiętać, że moment 

pary sił P;, jest równy momentowi 
zginającemu działającemu w prze- 
kroju podstawy pnia. 

    

  

      
        

  
  

kę , < | p 

р’ 
(| pe-----b----- 

4 | \ 

p a 

aa а, 

Ryc. 7 Ryc. 8 

Ryc. 8 przedstawia drzewo ciazace w kierunku k,, znajdujace sie 

w równowadze wskutek równości momentu siły P 1 momentu pary 

sił P,, co możemy wyrazić równaniem: 

P-a=P',;:a,=P'1°q 

czyli | . _ Мр=Мь, 
2 oe 

7 1 
. 

Zadaniem naszym podczas ścinki jest zakłócenie tej równowagi w ta- 

kim stopniu, by doprowadzić drzewo do upadku przy jednoczesnym 

zabezpieczeniu go przed rozdarciem odziomka pnia wzdłuż włókien. 

Podczas ścinki drzew ciążących w kierunku zamierzonego obalania 

musimy stosować nieco inne metody pracy, niż w przypadku drzew 

obciążonych osiowo. W chwili założenia rzazu podcinającego 1 od strony 

działania siły P'"1 (ryc. 9) zmniejsza się moment pary sił P, wskutek 

przesunięcia się punktu przyłożenia siły P*';, czyli zmniejszenia się ra- 
mienia pary siły P, od wielkości a, do wielkości a+. Z chwilą założenia 
cięcia obalającego 2 od strony działania siły P, (ryc. 10) równowaga 

zostaje zachwiana, ponieważ zmniejsza się ramię pary sił P, od wy- 

miaru a; do wymiaru n oraz gwałtownie zwiększa się ramię siły P od 
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wymiaru a do wymiaru a wskutek powiększania się przechyłu drzewa. 
Wzrasta więc moment siły P, a zmniejsza się moment pary sił P,, co 
doprowadza do sytuacji wyrażonej równaniem: 

Mp > Mp. 

Drzewo pochyla się więc pod działaniem wypadkowego momentu: 

Mo = Mp — Mp, 
Jednoczesnie naprezenia panujace w przekroju odziomka i utrzymujace 
drzewo w równowadze silnie wzrastają, ponieważ szerokość przekroju, 
w którym te naprężenia działają, zmniejsza się od wymiaru a, do sze- 
rokości niedopiłu n. Jednak niedopił n jest jeszcze na tyle szeroki, a pole 
na tyle duże, że naprężenia normalne wywołane przez moment pary sił 
P, nie powodują jego zniszczenia. Natomiast odpowiadające im napre- 
żenia styczne, działające w przekroju b—b leżącym w strefie włókien 
rozciąganych (po stronie działania siły P',), już przekroczyły wytrzyma- 
łość drewna na ścinanie wzdłuż włókien. Wynikiem tego jest rozdarcie 
odziomka pnia (ryc. 10). . 

Aby zapobiec temu zjawisku, możemy wykonać ścinkę w dwojaki 
sposób. 

1. Od strony działania siły P"”; zakładamy głęboki rzaz podcinający 1 
(ryc. 11). Następnie zakładamy rzaz obalający 2, czym doprowadzamy 
do zwiększenia się przechyłu drzewa i podparcia pnia w punkcie M. 

  

  

  

    
  

  
                a 

Ryc. 9 Ryc. 10 

Przekrój niedopiłu przestaje w tej fazie obalania drzewa pracować na 
zginanie, a występują w nim wyłącznie naprężenia rozciągające. W tej 
sytuacji nastąpi zniszczenie niedopiłu wskutek rozerwania włókien, na- 
tomiast nie zajdzie zjawisko rozdarcia odziomka, gdyż nie wystąpią 
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naprężenia styczne, których istnienie uwarunkowane jest działaniem mo- 
mentu zginającego w przekroju pnia. 

W praktyce podcięcie 1 prowadzimy do chwili, w której naskutek 
przechylania się drzewa i zamykania się szczeliny rzazu następuje po- 
czątek zakleszczania piły. Po wyjęciu piły z tak wykonanego rzazu pod- 
cinającego zakładamy rzaz obalający 2, który doprowadza drzewo: do 
upadku bez rozdarcia odziomka. 

2. Ten sposób możliwy jest do wykonania jedynie piłą łańcuchową, 
jednoosobową, o konsolowym osadzeniu prowadnicy. Od strony działania 
sity P™, (ryc. 12) wykonujemy płytki rzaz podcinający 1. Następnie po- 
zostawiamy strelę nienaruszonego drewna stanowiącą. niedopił o szero- 
kości n warunkującej jego zniszczenie w chwili padania drzewa 
i w punkcie N przebijamy drzewo prowadnicą piły (tzw. cięcie szty- 
letowe) w kierunku k, prostopadłym do kierunku k,. Następnie rzaz 
obalający 2 prowadzimy, nie jak 
przy pierwszym sposobie od strony 
działania siły P,, ale w kierunku 
k„ począwszy od prostej N—N całą 

\ 
  

  
  

  

    
$ p 

Ас"Ко | 42 
« | | 

l 

| | 
, l 

р I 

м 
n | 

Ryc. 11 Ryc. 12 

długością prowadnicy. W ten sposób w czasie wykonywania cięcia oba- 
lającego 2 utrzymujemy niezmienne wartości a i a;, a więc i wartości 

M, i M, aż do chwili całkowitego przecięcia pnia na odcinku a;. 

Podobnie więc jak w przypadku uwidocznionym na ryc. 9, napreze- 
nia styczne nie zwiększają się, ponieważ nie zmienia się wymiar Q's. 
W chwili kończenia rzazu 2 następuje obalenie drzewa, ponieważ pozo- 
stawiony na początku niedopił n jest zbyt mały, by przenieść powstałe 
nagle w jego przekroju naprężenia. 

Ścinanie drzew ciążących w przeciwnym kierunku niż kierunek oba- 
lania wymaga odwrotnej kolejności wykonywania rzazów oraz zastoso- 
wania dodatkowych zabiegów przy obalaniu. 
Gdybyśmy w tym przypadku przyjęli normalną kolejność rzazów za- 

pominając o kardynalnej zasadzie zakładania pierwszego rzazu od strony 
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włókien Sciskanych, czyli od strony dzialania sity P”,, to w myśl uprzed- 
nio przedstawionych wywodów, moglibyśmy narazić się nie tylko na 
rozdarcie odziomka, lecz także na runięcie drzewa w kierunku przeciw- 
nym zamierzonemu kierunkowi obalania na pracujących pod nim ro- 
botników. 

Prawidłowe ścinanie drzew ciążących w kierunku przeciwnym niż 
kierunek obalania (ryc. 13) polega na wykonaniu jak najgłębszego rzazu 
od strony działania siły P', z jednoczesnym przeciąganiem drzewa przez 
położenie pionowe w wybranym kierunku obalania. Przeciąganie to po- 
lega na takim przyłożeniu do pnia siły S, aby moment tej siły 

M; =S:c 

zrównoważył pierwotny moment 

| M,=P:a 
Pod wpływem siły S zostaje stopniowo zmniejszany przechył drzewa, by 
po przejściu jego podłużnej osi przez położenie pionowe ponownie się 
zwiększyć, ale w przeciwnym kie- 
runku zgodnym już z przyjętym kie- г. oe — 
runkiem K,. Podczas tej czynności | | | 
w niedopile zachodzą zmiany we 
wzajemnym położeniu strefy włó- 
kien ściskanych i strefy włókien roz- , P 
ciąganych, by w ostatniej fazie prze- +———¢ 
ciągania drzewa strefy te zajęły po- I / 
zycję wprost przeciwną do pozycji \ 
poczatkowej. W tej sytuacji (ozna- Nace Ą | 22 
czonej na ryc. 13 liniami przerywa- Ak” 
nymi) uzyskujemy moment obalają- KT NN 
cy zmniejszając moment pary sił P, m 
przez wykonanie siekierą podcięcia + s e a; 
2 od strony działania siły P', czyli 
od strony, w którą zamierzamy oba- Ryc. 13 
lic drzewo. Moment utrzymujący 
pary sił P, zmniejsza się wskutek zmniejszenia ramienia pary od wiel- 
kości ay do wielkości n. Wypadkowy moment obalający drzewo 

staje się w przybliżeniu równy wypadkowemu momentowi omawianemu 
w przykładach poprzednich. 

W tej sytuacji zagadnienie obalenia drzewa ciążącego w kierunku 
przeciwnym niż wybrany kierunek obalania sprowadzi się w wyniku 
przyłożenia odpowiedniej siły S, do zagadnienia obalenia drzewa w kie- 
runku zgodnym ze zwrotem działania momentu obalającego, co omó- 
wiono już w przypadkach zilustrowanych ryc. 11 i 12. 

W obu więc wyżej podanych przykładach zarówno dla drzew o cią- 
żeniu zgodnym, jak i przeciwnym zamierzonemu kierunkowi obalania 
zastosowaliśmy wspomnianą zasadę wykonywania pierwszego cięcia od 
strony działania siły P";, czyli od strony włókien pracujących na ści- 
skanie. W ten sposób uniknęliśmy niepożądanych zakłóceń w ścince, jak 
rozdarcie odziomka, czy upadek drzewa w przeciwnym kierunku niż 
zamierzony kierunek obalania. 

  

  

  

    

  

     



Powyżej omówione zostały zjawiska występujące przy ścinaniu drzew 
ciążących albo w kierunku zgodnym z kierunkiem obalania (a = 0°), 
albo w kierunku wręcz przeciwnym (а = 1807). Pozostały do omówienia 
przypadki pośrednie, w których dla zmiany kierunku ciążenia w chwili 
padania drzewa zmuszeni jesteśmy do kierowania nim za pomocą nie- 
dopiłu. 

Jak wynika z wyżej podanych wywodów, w przekroju niedopiłu istnie- 
ją naprężenia normalne utrzymujące podcięte drzewo w stanie równo- 
wagi do chwili, gdy wielkość ich nie przekroczy wytrzymałości drewna 
na rozciąganie. Zniszczenie niedopiłu następuje w chwili przekroczenia 
wytrzymałości drewna, co, jak wiemy, wynika ze stosunku wielkości 
siły niszczącej do pola przekroju, na który ta siła działa. W naszym przy- 
padku zależy to od wielkości naprężeń normalnych występujących 

w przekroju niedopiłu. Uwzględnia- 
jąc fakt, że siły P, i P”, są wypad- 
kowymi naprężeń rozciągających i 
ściskających, działających w odpo- 
wiednich strefach niedopiłu oraz 
fakt, że wytrzymałość drewna na roz- 
ciąganie jest różna od wytrzymałości 
na ściskanie, możemy tak formować 
kształt niedopiłu, aby spowodować 
pierwszą fazę zniszczenia włókien 
drewna w określonym miejscu nie- 
dopiłu. W wyniku tego możemy w 
pewnej mierze zmieniać kierunek 
działania momentu utrzymującego sił 
P,.. Zmiana wspomnianego kierunku 
następuje wskutek tego, że pole stre- 
iy ściskanej niedopiłu zostaje zmniej- 
szone przez zwężenie tej strefy 

od strony kierunku ciążenia i to zarówno na skutek odpowiedniego 
skierowania rzazu obalającego, jak i w wyniku częściowego zniszczenia 
włókien w strefie ściskanej niedopiłu podczas stałego zwiększania sie 
przechyłu drzewa. Włókna strefy rozciąganej nie ulegają jeszcze w tym 
czasie zniszczeniu. Naprężenia zginające panujące w przekroju niedo- 
piłu nie przekraczają jeszcze naprężeń granicznych na rozciąganie, są 
już jednak większe od wytrzymałości drewna na ściskanie. Wobec tego 
dość znacznie przesuwa się punkt zaczepienia wypadkowej naprężeń 
ściskających P”, przy względnie niewielkim przesunięciu punktu za- 
czepienia wypadkowej naprężeń rozciągających P"',. 

To, co powyżej powiedziano, ilustruje ryc. 14 przedstawiająca fragment 
poprzecznego przekroju pnia z uwidocznionym niedopiłem. W wyniku 
zmiany położenia dna rzazu obalającego Z c; na c,, ślad linii działania 
Pp", przesuwa się do punktu P”;, a ślad linii działania P', do punktu 
P+, a zatem oś obojętna s; przesuwa się i obraca w płaszczyźnie pozio- 
mej do położenia sz. W tę samą stronę przesunie się więc i kierunek 
ciążenia drzewa (z położenia k, w położenie k'.) 

Szczegółowe rozstrzygnięcie zagadnienia zmiany położenia kierunku 
ciążenia aż do pokrycia się go z wybranym kierunkiem obalania z punk- 
tu widzenia stereomechaniki, jak również zagadnienie zakładania prze- 
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ciwległych rzazów na różnych poziomach stanowi przedmiot prowadzo- 
nej obecnie pracy badawczej, której wyniki autorzy niniejszego spo- 
dziewają się opublikować w niedalekiej przyszłości. 

W zasadzie wszystkie drzewa należy traktować w praktyce jako drze- 
wa obciążone mimośrodowo, ponieważ obciążenie osiowe jest bardzo 
rzadkim przypadkiem. Wobec tego moment obalający będzie momen- 
tem wypadkowym dla wewnętrznego momentu utrzymującego i mo- 
mentu sił zewnętrznych działających na drzewo. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 23 października 1957 r. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РУБКИ ДЕРЕВЬЕВ 

ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИ НАГРУЖЕННЫХ 

Краткое содержание 

Все деревья разделены на две группы в зависимости от разного распределе- 

ния нагружающих сил: деревья нагруженные по оси (центрически) и деревья 

нагруженные эксцентрически (деревья наклоненные и деревья с односторонне 

развившейся кроной). 

Кроме того, в каждом из этих двух вариантов отмечены деревья, для которых 

угол между направлением нагрузки дерева и направлением валки меньше или 

больше прямого угла. В каждом из этих случаев возникает необходимость при- 

менения различных методов проведения валки. 

Теоретическое обсснование выбора метода валки, а также механика ее явля- 

ется предметов настоящей работы. 

1. Деревья нагруженные по оси выступают на практике крайне редко. Пос- 

кольку в то же время валка их не является особенно трудной проблемой, поэ- 

тому и в статье вопрос этот не рассматривался. 

2. Как вытекает из теоретических рассуждений, валку деревьев нагруженных 

эксцентрически нужно всегда начинать от закладки первого подпила со стороны 

сжимаемых волокон. 

Основной целью двух методов валки деревьев разобранных в статье является 

обеспечение комлевой части пня от раскола. 

3. Деревья, для которых направление нагрузки создает с избранным направле- 

нием падения угол больше прямого угла, нужно во время пиления „перетянуть’ 

через вертикальное положение. В: теоретических рассуждениях выявлено, что 

в этом случае нужно начать валку с закладки подпила со стороны сжимаемых 

волокон. 

4. Валка деревьев, для которых направление нагрузки создает с избранным 
направлением валки угол меньше прямого, производится аналогически преды- 
дущим случаям, с тем однако, что делая соответствующим образом форму недо- 
пила, вызывается оборот в направлении нагрузки, так чтобы перекрылась с на- 
правлением валки. На эту последнюю тему не дается подробных обьяснений пос- 
кольку более тщательная обработка этого вопроса производится в настоящее 
время. 

Также в разработке находится вопрос закладки противоположных подпи- 
лов на разных уровнях. 
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THEORETIC BASES FOR FELLING ECCENTRICALLY STRESSED TREESS 

Summary 

All trees were divided into two groups in accordance with their inherent 

stress distribution: — (i) those having regular axial stress and (ii) these having 

eccentric stress (leaning stems, onesided crown development). Moreover within 

either group trees were differentiated according to inclination between the lineof 
leaning and the direction chosen for overturning, greater or smaller than the 

right angle. 

Either group implies different methods of felling. 

Theoretical grounds for selecting an adequate method of felling and mechanics 

of its course are the subcject matter of this paper. 

The following was stated. 

(1) Trees with regular axial stress are very rarely met with in practice, 

therefore no consideration is given to their felling, which does not give 

rise to difficulties. 

(2) On theoretical grounds cutting of eccentric trees should always be started 

with an initial cut made on the compression side. 

Both felling methods discussed in the paper aim at protecting the butt 

end from fracture. 

(3) Trees for which the angle between the line of leaning and the chosen 

direction for overturning is greater than the right angle should be pulled 

through the vertical position while being cross — cut. Also in these cases, 

as follows from theoretical considerations, cutting should be started from 

compression side. 

(4) Cutting of trees for which the laning line forms with the chosen direc- 

tion for overturning an angle smaller than the right, should be performed 

in a similar way as described with reservation that a non-complet cross-cut 

should be made in order to enable adjustment of the leaning direction by 

turning it so as to fit it in line with the chosen direction of overturning. 

The latter subject is dealt with briefly as its detailed working out is under 

way, as also the problem of performing counter kerfs on various levels of the 

trunk. 
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