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Doc. dr EUGEN RONNAY, C. Sc., 

Kierownik Katedry Użytkowania i Transportu Leśnego Wyższej Szkoły Leśnej 

w Zwoleniu 

Mechanizacja i technologia pracy na centralnych 

składnicach spedycyjno-manipulacyjnych i problemy 

paczkowania drewna stosowego w CSSR 

Механизация и технология труда на центральных нижних складах 

и проблемы при связывании в пучки штабельной древесины в ЧССР 

Labour mechanization and technology on the central storage yards for wood sorting and 

forwarding, and some problems at binding of stacked timber in Czechoslovakia 

К onstrukcja, wybór i zastosowanie środków mechanizacji w CSSR 

odpowiadają wymaganiom intensywnej gospodarki leśnej. Główne 

wytyczne rozwoju i stosowania techniki przy poszczególnych opera- 

cjach zostały opracowane, zatwierdzone i wydane w „Systemie maszyn 

gospodarki leśnej do 1975 г." 

W ostatnich latach obserwuje się, że struktura i jakość urządzeń 

mechanizacji stale się rozwijają i uzupełniają. Wskutek tego wzrastają 

również wymagania w zakresie zaplecza technicznego oraz technologii, 

w szczególności w odniesieniu do organizacji pracy i miejsc pracy. 

Mechanizacja pracy w CSSR wykazuje stałe tendencje rozwo- 

jowe. Do końca 1964 r. została zmechanizowana ścinka drzew do 74, 

zrywka drewna do 47, manipulacja do 78, ładowanie na wagony do 58 

i transport do 96/0. Pomimo jednak wzrostu mechanizacji pracy 1 sta- 

łego postępu wykonuje się jeszcze pewne czynności i operacje ręcznie, 

szczególnie prace przygotowawcze, pomocnicze i wykończeniowe. 

W znacznej części wykonuje się ręcznie prace przy pozyskiwaniu 

i zrywce drewna, głównie liściastego stosowego. Mimo jednak inten- 

sywnej rozbudowy sieci dróg leśnych i opracowania specjalnych za- 

rządzeń technologiczno-organizacyjnych mechanizacja poszczególnych 

procesów technologicznych nie wykazuje należytego wzrostu. 

Możliwość zaoszczędzenia żywej siły roboczej i poprawy technicz- 

no-ekonomicznych i higienicznych wskaźników widzimy w ogranicze- 
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niu prac na rozdrobnionych i mało zmechanizowanych składnicach 
! przenoszeniu pracy na składnice centralne, spedycyjno-manipulacy;}- 
ne, wyposażone w ciężkie mechanizmy do wyróbki, transportu, zała- 
dunku i wyładunku drewna. 

Obecnie ogranicza się prace na zrębie do niezbędnych czynności 
Korowanie, przerzynka, łupanie i paczkowanie krótkich sortymentów 
wykonuje się już w znacznym stopniu na centralnych składnicach Spe: 
dycyjno-manipulacyjnych. lam, gdzie te składnice nie Sa jeszcze do- 
statecznie przygotowane, wyróbkę drewna przeprowadza się na razie 
na przejsciowych składnicach manipulacyjnych w lesie. Przez wpro- 
wadzanie nowych metod technologicznych podniosła się wydajność 
pracy przy zrywce i dowozie drewna w konkretnych przypadkach 
о 10—209/%. 

Głównym problemem wprowadzania nowej technologii pracy jest 
rozmieszczenie, wymiary i wyposażenie techniczne centralnych skła: 
dnic spedycy jno-manipulacyjnych. Wchodzą tu w rachubę dwa warian- 
ty, wymagające uzgodnienia między resortami leśnictwa i przemysłu 
drzewnego. 

W pierwszym przypadku chodzi o wspólne składnice przy kombi- 
patach drzewnych. Przeważająca większość wyprodukowanych sorty: 
mentów dostarczana jest bezpośrednio do kombinatów samochodami 
średnio i wielo tonowymi. Pozostałe sortymenty do dalszych odbior: 
ców ekspediuje się koleją. Do tego rodzaju składnic drewno w postaci 
gotowych sortymentów transportowane będzie na odległość do 50 km. 

W drugim przypadku w terenach, gdzie przeważają gatunki liścia- 

 



ste i gdzie nie należy się liczyć z rozbudową przemysłu drzewnego, 

centralne składnice należy umiejscawiać w centrum baz leśnych. 

Według perspektywicznych planów w CSSR ma być w 1980 r. 205 

centralnych składnic spedycyjno-manipulacyjnych (w tym 45 w połą- 

czeniu z kombinatami przerobu drewna i 2 przy fabrykach papieru). 

Największa liczba składnic spedycyjno-manipulacyjnych powinna się 
znajdować w grupie przerobowej 20—50 tys. m* drewna rocznie. Prze- 
pustowość około 450%, składnic powinna wynosić 51—150 tys. m* dre- 
wna. Należy liczyć się z tym, że w najbliższych latach mniejsze skład- 
nice ulegną zlikwidowaniu. 

Pełna mechanizację procesów technologicznych można przeprowa- 
dzać na centralnych składnicach spedvcyjno-manipulacyjnych o prze- 
pustowości rocznej od 30 tys. m”. Do wyładunku dłużyc z samochodów 
używa się dźwigów linowych, a transport wewnątrz składnicowy, po- 
dobnie jak i załadunek na wagony, dokonuje się za pomocą żurawia 
wieżowego o udźwigu 1,5 t przy 20-metrowym wysięgniku lub za po- 
mocą żurawia bramowego o nośności 3 t. Ich wydajność dzienna wy- 
nosi przeciętnie około 150 m* załadunku, wyładunku lub innego prze- 
mieszczania drewna. 

Nasza uwaga koncentruje się głównie na centralnych składnicach 
spedycyjno-manipulacyjnych z wyższą przepustowością, gdzie komple- 
ksowa mechanizacja i półautomatyzacja dają gwarancję racjonalnego 
rozmieszczenia procesów technologicznych w czasie i przestrzeni. Cho- 
dzi nam o zorganizowanie ciągłego procesu technologicznego, tak jak 
to ma miejsce w nowoczesnym zakładzie przemysłowym. 

Podstawowym środkiem mechanizacji pracy na składnicach tego ty- 
pu jest żuraw kablowo-bramowy o szerokości 51 m lub żuraw wieżowy 
z długością wysięgnika 22 m. Żurawie są przeznaczone głównie do 
wyładunku drewna z samochodów ciężarowych, do mygłowania i za- 
ładunku wiązek (pęczków) drewna krótkiego na wagony. Ich wydaj- 
ność dzienna wynosi około 200 mp. Na większych składnicach spedy- 
cyjno-manipulacyjnych używa się dwóch typów żurawi. Żuraw kablo- 
wo-bramowy swą szerokością obejmuje całą składnicę, żuraw wieżowy 
jest ustawiony na środku placu. Bocznica kolei znajduje się w zasięgu 
dźwigu. 

Układanie dłużycy na mygłach oraz doprowadzanie jej do mecha- 
nicznych urządzeń przerzynających następuje za pomocą przenośników 
poprzecznych. Działanie i wydajność przenośników poprzecznych są 
skoordynowane z wydajnością maszyn do korowania i mechanicznych 
przerzynarek. 

Jesteśmy zwolennikami korowania drewna przed jego przerzynką. 
Korowanie odbywa się na maszynie typu OS-35 (przekroje dłużyc do 
35 cm), działającej na podobnej zasadzie jak korowarka Cambio. Nie 
udało się jednak dotychczas osiągnąć zakładanych technicznych i eko- 
nomicznych wskaźników pracy tą maszyną. Poszukuje* się jednak dal- 
szych, nowszych urządzeń do mechanicznego korowania drewna. 

Drewno stosowe o przekroju 3—12 cm koruje się za pomocą ciernej 
korowarki tarczowej Appela i Jesterki, korowarką nożową 

Dobeina (średnica 7—25 cm), jak również korowarką frezowa. Wy- 
dajność dzienna waha się od 2,5 do 4,0 m*. Straty masy drzewnej w cza- 
sie korowania są dość wysokie i dochodza do 15%. 
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Dotychczas nie rozwiazano jeszcze problemu miejsca korowania. Na- 
leży jednak przypuszczać, że korowanie przejmą zakłady przerabiające 
arewno. Przemawiają za tym przesłanki techniczne i ekonomiczne. Do- 
tyczy to szczególnie przygotowania drewna do korowania i zastosowa- 
nie korowarek stacjonarnych. Znaczną rolę w tym procesie odgrywa 
także wykorzystanie kory do celów przemysłowych, szczególnie jako 
surowca energetycznego. Przy korowaniu na leśnych centralnych skład- 
nicach spedycyjno-manipulacyjnych odpady są formowane w paczki do 
dalszego transportu. 

Konstrukcyjnie najlepiej rozwiązano urządzenia do mechanicznej 
przerzynki dłużyc. Są dwa rodzaje przerzynarek. Jedne służą do prze- 
cinania dłużycy o grubości do 35 cm, drugie — do dłużyc o grubości do 
60 cm. W pierwszym przypadku do przesuwania dłużyc służy przenoś- 
nik co najmniej o 20 m długości, a do przerzynki — piła wahadłowa 
o średnicy 800 mm, o napędzie hydraulicznym. Wybieranie długości 
sortymentów następuje mechanicznie, pneumatycznie lub elektrycznie 
za pomocą zderzaka oporowego, o długości co najmniej 14 m. Przeno- 
snik sortujący jest wyposażony w urządzenie do przemieszczania sorty- 
mentów na poszczególne mygły lub w zasobnik do przygotowania pęcz- 
ków z drewna krótkiego. Przenośnik najnowszego typu może podnosić 
drewno do wysokości 1,70 m. lego rodzaju urządzenia służą przede 
wszystkim do wyrobu kopalniaków i papierówki oraz innych sortymen- 
tów krótkich. Wydajność dzienna urządzeń do przerzynki wynosi około 
50 m* przy 2-, 3-osobowej obsłudze przenośników i piły poprzecznej. 
Przy stale zwiększającej się ilości drewna cienkiego wskutek intensyw- nie prowadzonych zabiegów hodowlanych wzrośnie jeszcze wydatniej 
znaczenie koncentracji surowca drzewnego na centralnych składnicach 
spedvcyjno-manipulacyjnych. 

Drugi typ urządzeń mechanicznych jest przeznaczony do przerzy- 
nki drewna okrągłego o średnicy do 80 cm. Przerzynkę drewna wyko- 
nuje się za pomocą hydrauliczno-pneumatycznej piły łańcuchowej 
o długości 1000 mm. Dłużyca transportowana jest przenośnikiem (27 m 
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długości), którego praca polega na automatycznym posuwie i automa- 
tycznym regulowaniu długości manipulowanej dłużycy, na odsunięciu 
l zrzuceniu z przenośnika odciętej kłody lub wyrzynka. Posuw piły jest 
automatyczny i zsynchronizowany z posuwem przenośnika. Krótkie sor- 
tymenty zostają wyrzucane do specjalnych pojemników, a długie — na 
dalsze przenośniki łańcuchowe, rozprowadzające drewno wewnątrz 
składnicy na poszczególne mygły. Dzienna wydajność urządzeń do 
mechanicznej manipulacji wynosi około 150 m*% drewna. 

Do łupania grubych wałków stosuje się hydrauliczny klin, którego 
maksymalny nacisk wynosi 8750 kG. Grubość wałków nie może prze- 
kraczać 100 cm. Maszynę tego typu obsługuje 3 robotników, a jej wy- 
dajność dzienna wynosi przeciętnie 60 mp. 

Schematy techniczno-organizacyjne poszczególnych składnic mają 
charakter indywidualny zależnie od procesu technologicznego, wielkoś- 
ci placu, struktury masy drzewnej i produkowanych sortymentów. Pre- 
cyzuje się potrzeby składnic, określa właściwy proces technologiczny 
i zakłada maksymalne wykorzystanie maszyn i urządzeń produkcyjnych. 

Przez koncentrację pracy na wielkich składnicach spedycyjno-mani- 
pulacyjnych drewna wydłużają się równocześnie drogi wywozu drewna. 
Przesunięcie korowania drewna na składnice centralne oraz transport 
drewna w stanie świeżym spowodowały dość znaczny wzrost kosztów. 
Gospodarka leśna została postawiona wskutek tego przed koniecznością 
wymiany używanych dotychczas samochodów ciężarowych lekkiego 
typu do 5t (Praga V3S z przyczepą do 10 t) i średniego typu do 7 t 
(Skoda 706 z przyczepą do 14 t) na samochody półciężkiego typu o no- 
śności 7 t (Tatra 137 z przyczepą do 14 t) i ciężkiego — o nośności po- 
nad 9 t (Tatra 136 z przyczepą do 20 t). 

Dla ciężkich samochodów ciężarowych zastosowano półprzyczepy 
Zweichsa z automatycznie regulowaną osią. Półprzyczepy przy jeź- 
dzie bez ładunku zostają doczepiane do samochodu, bądź też zostają 
na niego załadowane. Samochody ciężarowe są wyposażone we wcią- 
garki dwubębnowe napędzane silnikiem. Na niektórych samochodach 
ciężarowych są zamontowane hydrauliczne żurawie, za pomocą któ- 
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rych można dokonywać załadunku drewna. Liczymy się z tym, że żu- rawie te spełniać będą podstawową rolę przy załadunku i wyładunku drewna stosowego w paletach. Zakładamy równocześnie, że za pomo- cą opisanych urządzeń wzrośnie wydajność transportu leśnego. Przez rekonstrukcję 40% taboru samochodowego osiągniemy oszczędność roczną około 17 min Koron czeskich. Wprowadzenie nowych typów po- jazdów do gospodarstwa leśnego pociąga za sobą konieczność moder- nizacji dróg, stosowanie nowych metod w ich rozbudowie oraz właści- we wymiarowanie jezdni. 
Na terenach, gdzie dominują drzewostany iglaste, przyjął się trans- 

port drewna w całych długościach, natomiast gdzie dominują drzewo- 
stany liściaste, transport drewna w całych długościach ma charakter 
pionierski. W dalszym ciągu trwają intensywne badania nad zrywką 
i transportem drewna stosowego. Drewno ułożone w stosach 2 m X 
1,5 m zostaje w całości ładowane na platformę samochodu za pomocą 
własnego żurawia hydraulicznego typu HR-2501, napędzanego z silni- 
ka pojazdu. Na centralnych składnicach drewno zostaje przeładowane 
do pojemników pomiarowych (palet). W ten sposób załadunek pojazdu 
o 7 ttrwa około 15 minut, podobnie zresztą jak i wyładunek. Osiągnięto 
bardzo wydatny wzrost wydajności pracy i wskaźnika tonokilometrów 
przejazdu pojazdów. Wydajność przy załadunku i wyładunku ręcznego 
drewna krótkiego wzrosła o 430%. 

W dalszym procesie technologicznym drewno zostaje posortowane 
i załadowane do przygotowanych pojemników o wymiarach 2,40 x 0,90 m 
(szerokość wagonu wynosi 260 m, a wysokość ładowna 1,60 m), 
związane linami i załadowane do wagonów za pomocą żurawia stałe: 
go lub samojezdnego. W ten sposób dokonuje się załadunku jednego 
wagonu (około 33 mp drewna) w ciągu jednej godziny przez 3 robot- 
ników. Wydajność pracy w stosunku do załadunku drewna stosowego za pomocą transporterów taśmowych wzrosła o 210, a w stosunku do ładowania ręcznego aż o 450%. 

Oprócz opisanego sposobu załadunek i wyładunek wolno magazy: 
nowanego drewna stosowego dokonuje się za pomocą ładowarek z hy- 
draulicznymi chwytakami (podobnymi jak Hiab). Załadunek 1 mp drew- 
na trwa 3 minuty, a wyładunek 2,5 minuty. Wydajność w stosunku do 
pracv ręcznej wzrosła o 300%/0. Chociaż wyniki przeprowadzonych do" 
świadczeń pozwalają na optymistyczne wnioski, ten proces musi być 
jeszcze ulepszony pod względem technicznym i technologicznym. 

Dotychczasowe wyniki badań nad techniką zrywki, transportu, za- 
ładunkiem i wyładunkiem drewna stosowego są dość skromne. Wiado- 
mo jest, że transport drewna krótkiego w paczkach w otwartych wa: 
gonach nie przedstawia większych trudności technicznych, ale załadu* | 
nek takiego drewna do wagonów krytych wymagać będzie jeszcze 
szczegółowej analizy. 

W planie perspektywicznym przewidujemy rozbudowę i rekonstruk- 
cję centralnych składnic spedycyjno-manipulacyjnych z pełną mechanl- 
zacją robót do takiego stopnia, aby wyrównać dysproporcje jakie istnie” 
ją pomiędzy przemysłem a gospodarką leśną. W ten sposób planujemy 
podnieść wydajność pracy ogółem o 29/6. Planowany wzrost wydaj 
ności pracy we wszystkich fazach pozyskania drewna pozwoli na zwro 
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w ciągu 10—12 lat wyłożonych środków i inwestycji na rozbudowę 
dróg leśnych, centralnych składnic, transportu itp. 

Tłumaczył doc. Marian Kubiak 

Краткое содержание 

Развитие механизации лесных работ в Чехословакии проявляет постоянную 
прогрессию. В конце 1964 г. механизировано валку деревьев в 74°/0, CBO3KY дре- 
BeCCUHBbI B 47°/o, pacKPAXEBKY B 78°/o, MOTPy3KY Ha BaroHBI B 58°/0 nu транспорт дре- 
весины в 96%/%. 

Несмотря на эти достижения, много процессов выполняется вручную, а 0со- 
бенно на небольших и недостаточно организованных складах. Поэтому, между 
прочим, большое внимание уделено строительству центральных высылочно- 
манипуляционных (нижних — прим. пер.) складов, снабжённых тяжёлыми 
орудиями механизации раскряжевки сырья и перемещения на территории скла- 
да готовых сортиментов. В результате проведённых исследований, решено 
строть центральные нижние склады при больших деревообрабатывающих ком- 
бинатах или в центрах сырьевых баз. По перспективному плану в 1980 г. 
в ЧССР должно быть 205 центральных нижних складов с годовой пропускной 
способностью до 150 тис. м3. 

До сих пор не решено вопроса места окорки древесного сырья хотя техни- 
ческо-экономические предпосылки товорят за окоркой древесного сырья на 
складах. 

В связи со строительством складов и удлинением вывозных дорог, заплани- 
ровано ввести для транспорта тяжелое оборудование в основном автомашины 
‚Гатра 137” с прицепом грузоподъёмностью 14 тонн и ‚Гатра 138” с прицепом 
грузодъемностью 20 тонн, снабжённые гидравлическими кранами для трелевки, 
погрузки и выгрузки штабельной древесины в связках. 

Эффективность развития строительства центральных нижних складов про- 
явится в повышени производительности труда. Планируется экономия 4—5 ко- 
рон на 1 м3 заготовленной и раскряжёванной древесины, что обозначает воз- 
вращение капиталовложений вложенных в строительство центральных скла- 
дов, реконструкцию транспортной базы, расширение трелёвочных и вывозных 
дорог в течение 10—12 лет. 

Summary 

The development of mechanization of forest labour in Czechoslovakia shows a con- 
, Unuous progression. To the end of 1964, felling of trees was mechanized jn 74 per cent, 
extraction of wood in 47 per cent, convertion into sorts in 78 per cent, loading on 
wagons in 58 per cent, transport of wood in 96 per cent. 

« 
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In spite of these achievements, many operations are performed by hand, especially 
on small and unsufficiently organized storage yards. Hence, among others, а great 
stress was laid on the building of central storage yards for sorting and forwarding, 
with heavy mechanization equipment for sorting of logs and for shifting of finished 
sorts on the yard. In consequence of carried out studies it was decided to build large 
storage yards for sorting and forwarding near great woodworking industry combines, 
possibly in centres of wood bases. According to perspective plans, Czechoslovakia 
will have in 1980 205 central storage yards for sorting and forwarding with a yearly 
traffic capacity of 150 cu. m. 

The question of barking place has not been so far resolved, although some premises 
are for barking on storage yards. 

In connection with building of storage yards and with the elongation of transport 
distances, it has been planned to introduce heavy motor means of transport, especially 
trucks „Tatra 137' with a trailer of 14 tn, and „latra 138' with a trailer of 20 tn, 
equipped with hydraulic cranes for extrąction, loading and unloading of stacked wood 
in bundles. 

The effectiveness of development of central storage yards will manifest itself by 
enhancement of labour productivity. It is expected to save 4—5 krones per 1 cu. m. 
of felled and converted wood, what means e refund of investments on the building 
of central storage yards, on reconstruction of transport means, on development of 
extraction and transport ways in 10—12 years.


