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Praktyczne możliwości kompleksowej rozbudowy leśnej sieci 
transportowej 

Практические возможности комплексного развития сети лесного транспорта 

Practical possibilities of a complex extension of forest transport network 

echanizacja jest jedną z oznak nowoczesnej gospodarki leśnej. Naj- 
więcej wysiłku poświęca się pełnemu zmechanizowaniu prac przy 

pozyskiwaniu, zrywce i wywozie drewna. Do zrywki stosuje się przede 
wszystkim ciągnik z wciągarką. Np. w NRD (4) w najbliższych latach 
60—70%e drewna będzie zrywane w ten sposób. Ale i inne działy gospo- 
darki leśnej podlegają mechanizacji. Prace pielęgnacyjne coraz to 
w większym stopniu są mechanizowane, również wykonywanie ich wy- 
maga dowożenia robotników i sprzętu do miejsca pracy. Stosowanie 
sprzętu transportowego do tych różnorodnych prac wymaga budowy 
odpowiedniej sieci dróg. 

Leśna sieć transportowa powinna być planowana już przy zakłada- 
niu upraw. Pozwoli to na intensywne gospodarowanie na małych po- 
wierzchniach oraz zmechanizowanie wszystkich prac w ciągu całego 
życia drzewostanu. Tworzenie odpowiedniej sieci transportowej jest 
więc ważnym zagadnieniem stojącym przed gospodarką leśną, a opra- 
cowanie technologii budowy sieci transportowej i związanych z tym 
zagadnień ekonomicznych stało się koniecznością, zwłaszcza że koszty 
transportu mają olbrzymi udział w ogólnych nakładach w leśnictwie. 
Nad zagadnieniami tymi pracuje się od dłuższego czasu w Czechosło- 
wacji (1), w Katedrze Urządzania Lasu w Brnie, kierowanej przez 
prof. B. Doleżala. Również w NRD i w Polsce prowadzone są 

w ostatnich latach podobne badania. 
Przy planowaniu leśnej sieci transportowej należy kierować się 

zasadą minimalizacji całkowitych nakładów na komunikacje leśne oraz 
udostępnienia całego kompleksu leśnego dla prac zmechanizowanych. 
Z doświadczeń uzyskanych w wielu krajach (4) wynika, że przy pla- 
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nowaniu leśnych dróg wywozowych należy kierować się następującymi 
zasadami. 

Drogi wywozowe powinny być planowane dla typu pojazdów, które 
będą się po nich poruszać, i dla mas ładunków, jakie będą po nich 
transportowane; spadek podłużny dróg nie powinien przekraczać 12% 
(kierunek zgodny z kierunkiem wywożonej masy), a przeciwspadków 
6°/o (kierunek przeciwny do kierunku wywożonej masy). Wynika to 
z wymagań trakcyjnych samych pojazdów i erozji występującej przy 
spadkach większych (3). Wystarczająca wydaje się 3,5-metrowa szero- 
kość korony dróg. Szerokość ta pozwala na pewny i szybki wywóz 
drewna. Drogi szersze (4—5 m) nie pozwalają bowiem na swobodny 
ruch dwukierunkowy, a poważnie zwiększają koszty budowy. Zbudo- 
wanie co 300—400 m miejsc do wymijania (rozszerzenie drogi do 5,5 m 
na odcinku 30 m) i odpowiednie poszerzenie jezdni na łukach pozwoli 
w pełni na swobodne i szybkie poruszanie się pojazdów. Przy plano- 
waniu dróg wywozowych należy wyznaczyć poza koroną drogi miejsca 
składowania dla zrywanego drewna. Jest to szczególnie ważne przy 
wąskich drogach, gdyż w przeciwnym wypadku składowane drewno 
utrudnia ruch. 

Sam drzewostan musi być odpowiednio przygotowany do tego, aby 
można było w nim wykonywać prace sprzętem mechanicznym. Z po- 
wodu szkód powstających przy zrywce mechanicznej odległość zrywa- 
nia w drzewostanie nie powinna przekraczać 2 do 3-krotnej wysokości 
drzewa w wieku rębnym, a więc 40—60 m (1). Jeśli do zrywki zastosu- 
jemy ciągnik z wciągarką, to powinien on poruszać się po odpowiednio 
przygotowanych liniach zrywkowych a nie po całym drzewostanie. We- 
wnątrz drzewostanu będzie poruszać się tylko robotnik zakładający linę 
na zrywaną dłużycę. Odległość, na jaką robotnik może odciągnąć linę, 
zależy od oporów wciągarki i ciężaru samej liny; przy normalnym wy- 
siłku robotnika wynosi ona około 50 m. Linia zrywkowa nie jest drogą 
(1), lecz pasem służącym do wyciągania dłużyc w określonym kierunku. 
Jest to pas szerokości 2—3 m, wyrównany i odpowiednio oznakowany, 
po którym swobodnie może poruszać się ciągnik. 

Proces zrywki składa się z wyciągania dłużyć liną wciągarki z drze- 
wostanu do linii zrywkowej oraz dociągania ich do miejsc składowych 
przy drogach wywozowych. Z opisanej metody zrywki wynika, że Od- 
ległość między liniami zrywkowymi nie powinna być większa niż 80— 

120 m. Spadek linii zrywkowej zależny jest od stosowanego sprzętu, 
nie może jednak z powodu erozji przekraczać 20%/0 (2). Planując linie 
zrywkowe należy zwrócić uwagę na kierunek zrywania i na to, aby do- 
chodziły one do dróg wywozowych pod kątem ostrym. Ostry kąt .za- 
pobiega niszczeniu drzewostanu w miejscach skrzyżowań w czasie 
zrywania dłużyc. . 

Mogłoby się wydawać, że gęsta sieć transportowa wpłynie + zkodli- 

wie na produktywność drzewostanu. Z przeprowadzonych badań (5) wy- 
nika jednak, że małe przerwy nie mają istotnego wpływu na drzewo- 
stan i dopiero przy szerokościach dróg ponad 5 m widoczny jest przy” 

rost z prześwietlenia mający wpływ na jakość drewna. . 
Na podstawie tych założeń opracowano projekt rozbudowy leśnej 

sieci transportowej dla uroczyska „Brand” w lasach szkolnych w Tha- 

32



randtcie w NRD (4). Uroczysko to jest zamkniętym kompleksem leśnym 
o powierzchni 269 ha, leżącym w Rudawach Wschodnich. Najwyższy 
punkt uroczyska znajduje się na wysokości 670, a najniższy — 460 m 
npm. Tylko 13%/e powierzchni uroczyska jest równinne, reszta to strome 
i bardzo strome zbocza. Uroczysko miało pewną ilość dróg starych, 
których szerokości i spadki nie pozwalały jednak na stosowanie trans- 
portu mechanicznego. 

Podstawą do opracowania projektu kompleksowej rozbudowy sieci 
transportowej dla uroczyska „Brand' było planowane użytkowanie 
w ciągu najbliższych dziesięciu lat, wyliczone dla poszczególnych od- 
działów. Została przeprowadzona inwentaryzacja istniejących dróg i ro- 
dzajów terenu. 

Ze względu na to, że rozbudowa starych dróg okazała się tańsza niż 
budowa nowych, przy opracowywaniu projektu oparto się na drogach 
już istniejących. 

Do prac ziemnych przy sporządzaniu profilu dróg wywozowych uży- 
to spycharki KT 50 o mocy 60 KM. Wydajność spycharki wahała się 
w granicach 25—60 m*% w ciągu godziny, zależnie od skoncentrowania 
mas ziemnych. W ciągu 10 godzin spycharka ta wykonała profil drogi 
wywozowej długości 900 m. 

Do planowania linii zrywkowych w terenie posługiwano się mapą 
1:5000. Przebieg linii zrywkowych planowano przechodząc przez po- 
szczególne oddziały. Po porównaniu linii zrywkowych naniesionych na 
mapę w poszczególnych oddziałach oznaczono je w terenie farbą olejną 
na drzewach. Tam gdzie teren był równy, stojące na liniach zrywko- 

wych drzewa ścinano nisko tak, aby pniaki nie utrudniały poruszania 
się ciągnikom. Pozostałe linie zrywkowe wyrównano spycharką KT 50. 

Szerokość wyrównanych linii zrywkowych wynosiła 2,6 m, ponieważ 

taka była właśnie szerokość lemiesza stosowanej spycharki. Przy uży- 

ciu tej spycharki wyrównano średnio 50—100 m linii zrywkowych 

w ciągu godziny. | m | 

Przed wyrównywaniem linii zrywkowych wszystkie znajdujace sie 

na nich pniaki po ściętych drzewach o średnicy ponad 20 cm, zostaty 

rozłupane materiałem wybuchowym. W ciągu 8 godz. rozłupano 90 

pniaków o średniej średnicy 35 cm. Do prac tych zużyto 840 g mate- 

riału wybuchowego (Galatine Donarit) na pniak. 

Ponieważ dla górzystego terenu korzystanie 7 teoretycznych WZOT- 

ców do obliczania optymalnej gęstości sieci transportowej jest bardzo 

utrudnione i nie gwarantuje bezbłędnych wyników, założono, że od- 

ległość zrywania w drzewostanie nie powinna być większa niż 70 m, 

a długość linii zrywkowych nie powinna przekraczać 600 m. 

W opisanym terenie zaplanowano 24 600 т linii zrywkowych oraz 

11 700 m dróg wywozowych. Odpowiada to gęstości 83 m/ha linii zryw- 

kowych i 43 m/ha dróg wywozowych. 

Przeprowadzona w ten sposób kompleksowa rozbudowa leśnej sieci 

transportowej udostępniła dla prac zmechanizowanych cały teren uro- 

czyska i umożliwiła wyeliminowanie stosowanej do tej pory w niektó- 

rych częściach uroczyska zrywki manualnej. | 

W związku ze stosowaniem drogiego sprzętu, prace muszą być wy- 

konywane kompleksowo, aby w pełni wykorzystać maszyny. Zastoso- 
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wanie spycharki do prac ziemnych pozwala na znaczne zmniejszenie 
kosztów budowy, często o 80%/e w porównaniu z pracami ręcznymi. Trze- 
ba jednak pamiętać, że bezpośrednio po wyrównaniu gruntu na liniach 
zrywkowych, posiada on małą nośność i dlatego użytkowanie linii po- 
winno nastąpić po pewnym okresie czasu, niezbędnym do uzyskania 
odpowiedniej nośności. 
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