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OPTYMALNE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA
DREWNA ENERGETYCZNEGO Z CIÊÆ RÊBNYCH.
CZÊŒÆ II. BALOTY Z POZOSTA£OŒCI ZRÊBOWYCH
Streszczenie
Drewno energetyczne jest obecnie po¿¹danym surowcem drzewnym i istniej¹ ró¿ne technologie jego pozyskiwania. Praca przedstawia
proces technologiczny pozyskiwania drewna energetycznego w postaci pakietów wykonanych z pozosta³oœci zrêbowych. Podczas
prowadzonych badañ zosta³a przeprowadzona analiza czasu pracy poszczególnych operacji technologicznych, ich energoch³onnoœæ
oraz okreœlono masê pozyskanych sortymentów i liczbê wykonanych pakietów. Badania wykaza³y, ¿e najbardziej pracoch³onn¹
operacj¹ technologiczn¹ pozyskiwania pakietów z pozosta³oœci zrêbowych by³o pakietowanie, a jej pracoch³onnoœæ wynosi³a
0,08 mth/m3 (wydajnoœæ 13 m3/mth). Analiza energoch³onnoœci technologii pakietowania pozosta³oœci zrêbowych i dostarczania w tej
postaci biomasy energetycznej do odbiorcy wykaza³a, ¿e ³¹czne nak³ady energii wynosi³y 169 MJ/m3 surowca zawartego w pakiecie, co
stanowi oko³o 2-3% energii w nim zawartej.
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W leœnictwie wielofunkcyjnym lasom przypisuje siê ró¿ne
funkcje: ekologiczne, ochronne, spo³eczne oraz produkcyjne.
Funkcja produkcyjna od wieków stanowi³a o istotnym znaczeniu
lasu dla cywilizacji ludzkiej. Las jest Ÿród³em surowca, budowlanego, do przerobu tartacznego, celulozowo-papierniczego, a tak¿e
energetycznego. Surowiec energetyczny pozyskiwany w lesie
mo¿e mieæ ró¿n¹ formê, w zale¿noœci od tego, z jakiej czêœci
arbomasy u¿ytkownik go pozyskuje oraz jak¹ technologiê stosuje.
Mimo, ¿e dominuj¹cym rodzajem surowca energetycznego jest
drewno okr¹g³e (surowiec opa³owy), na znaczeniu zyskuje
surowiec wywo¿ony z lasu w postaci drewna sypkiego (zrêbków)
lub balotów (pakietów) wytworzonych z materia³u ga³êziowego.
W ostatnich dziesiêcioleciach nast¹pi³ intensywny rozwój
konstrukcji maszyn przeznaczonych do pozyskiwania drewna do
celów energetycznych. Rozwój ten w du¿ej mierze spowodowany
zosta³ wzrostem zapotrzebowania na odnawialne Ÿród³a energii
i rozwojem technologicznym instalacji ciep³owniczych, które
przystosowane s¹ do spalania drewna w ró¿nej postaci, w tym
w postaci balotów wykonanych z materia³u ga³êziowego.
Przemys³ budowy maszyn leœnych, w d¹¿eniu do innowacyjnych
rozwi¹zañ i wykorzystuj¹c noœniki produkowanych maszyn do
pozyskiwania i zrywki drewna lub pojazdy samochodowe, tworzy
interesuj¹ce rozwi¹zania techniczne. Przyk³adem mo¿e byæ konstrukcja pakieciarki nabudowanej na typowym 8-ko³owym
noœniku forwardera (noœnik). Kilka sztuk tych maszyn pracuje
w kraju [1]. Zakupów tych dokonano w ramach projektów unij-

nych wspó³finansuj¹cych innowacyjne technologie. W Szwecji,
która ma najwiêksze doœwiadczenia w zakresie drewna energetycznego, maszyny te nie znalaz³y wiêkszego zastosowania,
natomiast znajduj¹ siê w Finlandii [6, 7, 10].
Przyk³adowy schemat procesu technologicznego zaopatrzenia zak³adu ciep³owniczego w biomasê leœn¹ przeznaczon¹ do
produkcji energii przedstawiono na rys. 1. Po wykonaniu zrywki
wyselekcjonowanych sortymentów drewna okr¹g³ego, nastêpuje
pakietowanie pozosta³oœci zrêbowych i ich zrywka do sk³adnicy
przyzrêbowej, a nastêpnie wywóz do ciep³owni.
Jedn¹ z czêsto spotykanych pakieciarek jest model Timberjack
1490D (obecnie John Deere 1490D) (rys. 2) montowany na 8ko³owym noœniku forwardera. Wykorzystano go równie¿ w badaniach. Operacja pakietowania polega na umieszczaniu pozosta³oœci zrêbowych w gardzieli pakieciarki, w której nastêpuje ich
sprasowanie, prowadz¹ce do uformowania okr¹g³ego w swoim
przekroju balotu, a nastêpnie jego opasanie sznurkiem. Jednostka
pakietuj¹ca posiada 9 rolek zawieraj¹cych sznurek nylonowy.
Przesuw powstaj¹cego pakietu w gardzieli odbywa siê automatycznie na ustalon¹ przez operatora d³ugoœæ. Po zakoñczeniu
formowania pakietu nastêpuje automatyczna przerzynka pi³¹
³añcuchow¹ (rys. 2), o podzia³ce 3/4” i d³ugoœci prowadnicy 1000
mm. Elementem stosowanym do przerzynki balotu mog¹ byæ
tak¿e no¿e. Widoczny na rysunku element w kolorze ¿ó³tym to
wiruj¹ca i przesuwaj¹ca siê wzd³u¿ pakietu g³owica, której celem
jest jego opasanie.
Mimo ¿e pakiet jest uformowany na okreœlon¹ d³ugoœæ, to podczas jego przerzynki pilark¹ (rys. 3), z uwagi na jego œrednicê

Rys. 1. Schemat przyk³adowego procesu technologicznego
energetycznego wykorzystania pozosta³oœci zrêbowych w postaci balotów. 1 - harwester, 2 - pakieciarka, 3 - forwarder [2]
Fig. 1. An exemplary technological process showing the use of
logging residues as bundles for energy purposes. 1 - harvester,
2 - bundler, 3 - forwarder [2]

Rys. 2. Pakieciarka Timberjack 1490D (Ÿród³o: materia³y
Timberjack)
Fig. 2. A Timberjack 1490D bundler (source: Timberjack
materials)
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i naprê¿enia pochodz¹ce od tworz¹cych go ga³êzi, dochodzi czêsto
do jego zakleszczania i wielokrotnego przesuwania siê pilarki
w p³aszczyŸnie ciêcia. Na zakleszczanie przy przerzynce ma
równie¿ wp³yw masa pakietu, który w momencie przerzynki nie
jest podtrzymywany, ale swobodnie zwisa za maszyn¹. Z tego
powodu istnieje mo¿liwoœæ pochylania sto³u roboczego
pakieciarki o 10o. Jednostka pakietuj¹ca mo¿e obracaæ siê o 300o
wokó³ w³asnej osi.

Rys. 3. G³owica pakietuj¹ca, uformowany pakiet (1), prowadnica
z pi³¹ ³añcuchow¹ (2) (fot. H. Ró¿añski)
Fig. 3. The bundling head, with a ready formed bundle (1) and
a chain-saw (2) (Photo by H. Ró¿añski)
Typowe baloty wytwarzane podczas pakietowania pozosta³oœci zrêbowych maj¹ œrednicê ok. 700 mm, d³ugoœæ 2,4-3,2 m
i masê ok. 700-800 kg. Zawartoœæ energetyczna jednego balotu
oceniana jest na ok. 1 MWh. Podstawowe para-metry pakieciarki
TJ 1490D zamieszczono w tab. 1.
Tab. 1. Podstawowe parametry pakieciarki TJ 1490D
Table 1. Basic parameters of the Timberjack 1490D bundler
Parametr
Masa agregatu
D³ugoœæ agregatu
Silnik/moc silnika
¯uraw - wysiêg
UdŸwig ¿urawia
Wydajnoœæ dzienna
Op³acalna wydajnoœæ roczna

Wartoœæ
23 tony
12 m (w pozycji roboczej)
JD 6068 HDJ,
136 kW/2000 obr.·min-1
CF-5 lub CF-7
10 m
125 kNm (CF-7)
102 kNm (CF-5)
20-30 balotów
50 000 balotów

-

zrêbkowanie pozosta³oœci zrêbowych przy u¿yciu pakieciarki
TJ 1490D (rys. 1),
- zrywka pakietów na odleg³oœæ 200 m, przy u¿yciu forwardera
Timberjack 1010D,
- wywóz pakietów do odbiorcy na odleg³oœæ 50 km.
Badania prowadzono na powierzchniach leœnych poroœniêtych drzewostanem œwierkowym w wieku ok. 100 lat, na terenie
Nadleœnictwa Orneta.
Podczas prowadzonych badañ zosta³a przeprowadzona analiza
czasu pracy poszczególnych operacji technologicznych, w oparciu
o normê BN-76/9195-01 [3]. Okreœlono mi¹¿szoœæ pozyskanych
sortymentów drzewnych. Wydajnoœæ operacji technologicznych
ustalono odnosz¹c mi¹¿szoœæ pozyskanych sortymentów do operacyjnego czasu pracy poszczególnych operacji technologicznych.
Z uwagi na to, ¿e aby pozyskiwaæ pozosta³oœci zrêbowe konieczne
jest wykonanie operacji œcinki, okrzesywania i wyrzynki
sortymentów drewna okr¹g³ego, do procesu technologicznego
pozy-skiwania balotów wziêto jedynie czêœæ czasu zu¿ytego na
wykonanie tych operacji, w wielkoœci odpowiadaj¹cej proporcji
mi¹¿szoœci pozosta³oœci zrêbowych do ca³kowitej pozyskanej
biomasy. Ustalono liczbê wykonanych pakietów, przeciêtn¹ masê
i objêtoœæ jednego pakietu. Okreœlenie nak³adów energetycznych
dla poszczególnych operacji technologicznych obliczono jako
sumê energii zawartej w maszynie (zu¿yt¹ na jej wytworzenie),
w spalonym oleju napêdowym i wydatkowanej przez operatorów
maszyn. Wartoœæ energii zawart¹ w maszynie równ¹ 98 MJ/kg
przyjêto za Forbrigiem [4]. Energiê zu¿yt¹ przez maszyny wskutek
spalania oleju napêdowego obliczono jako iloczyn zu¿ytego paliwa i jego wartoœci opa³owej (38,2 MJ/dm). Wartoœæ energii wydatkowanej przez operatorów maszyn równ¹ 3,1 kJ/min przyjêto za
Grzywiñskim [5].
Obliczone wartoœci energii zu¿ytej w badanym procesie
technologicznym porównano z iloœci¹ energii zawartej w œwie¿ym pozyskanym surowcu w postaci pakietów, przy czym za
jednostkow¹ zawartoœæ energetyczn¹ pozosta³oœci zrêbowych
przyjêto wartoœæ 9,8 MJ/kg [2].
Wyniki badañ
Badania wykaza³y, ¿e najbardziej pracoch³onn¹ operacj¹
technologiczn¹ pozyskiwania pakietów z pozosta³oœci zrêbowych
by³o pakietowanie. Operacja ta cechowa³a siê pracoch³onnoœci¹
0,08 mth/m3 (wydajnoœæ: 13 m3/mth). Najwiêksz¹ wydajnoœæ zanotowano dla operacji zrywki pakietów do drogi wywozowej
i wynosi³a ona 17 m3/mth. Wydajnoœci poszczególnych operacji
technologicznych przedstawiono na rys. 4.

Celem pracy by³a analiza procesu technologicznego pozyskiwania drewna energetycznego w postaci balotów z pozosta³oœci zrêbowych. Zakres analizy obejmowa³ badanie czasu
pracy, wydajnoœci i energoch³onnoœci poszczególnych operacji
procesu technologicznego. W celu dokonania praktycznych
obserwacji procesu technologicznego pozyskiwania drewna
energetycznego w postaci balotów wykonanych z pozosta³oœci
zrêbowych przeprowadzono badania terenowe w dojrza³ym
drzewostanie œwierkowym.
Metodyka badañ
Zastosowana w badaniach technologia pozyskiwania drewna
energetycznego w postaci balotów (pakietów) obejmowa³a
nastêpuj¹ce operacje technologiczne:
- œcinka, okrzesywanie i wyrzynka sortymentów drzewnych
przy u¿yciu harwestera Timberjack 1270D,
- zrywka k³ód przy u¿yciu forwardera Timberjack 1010D,

Rys. 4. Wydajnoœci operacji technologicznych przy pozyskiwaniu
pakietów pozosta³oœci zrêbowych
Fig. 4. Efficiency of technological operations in obtainment of
bundles from logging residues
Nak³ady energii wydatkowane na wykonanie operacji technologicznych zastosowanych w procesie pozyskiwania pakietów
pozosta³oœci zrêbowych przedstawiono na rys. 5. Najwiêksz¹
energoch³onnoœci¹ cechowa³a siê operacja wywozu pakietów na

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA

1/2013

odleg³oœæ 50 km i wynosi³a ok. 85 MJ/m3. Pakietowanie pozosta³oœci zrêbowych poch³onê³o ok. 28% energii wydatkowanej
w ca³ym procesie technologicznym, a zrywka pakietów 19%.
Przedstawione na rys. 5 wartoœci energoch³onnoœci œcinki, okrzesywania i wyrzynki sortymentów oraz zrywki drewna okr¹g³ego
stanowi¹ nik³y udzia³ procentowy (2%) w energii wydatkowanej
w ca³ym procesie, ale nale¿y mieæ na uwadze, ¿e wartoœci te
zosta³y zredukowane do udzia³u pozosta³oœci zrêbowych w ca³ej
pozyskiwanej biomasie. Bez wykonania tych operacji nie by³o by
mo¿liwe zrealizowanie ca³oœci technologii pozyskiwania drewna
energetycznego pakietów.

Rys. 5. Nak³ady energii poniesione podczas wykonywania operacji
technologicznych pozyskiwania pakietów pozosta³oœci zrêbowych
Fig. 5. Energy inputs in technological operations in obtainment
of bundles from logging residues

innych badaczy. Kärhä i Vartiamäki [8] uzyskali wydajnoœci
operacji pakietowania na poziomie 8-10 m3 na godzinê produktywnej pracy, a wiêc podobne do uzyskanych przez autorów,
zwa¿ywszy ¿e godzina produktywnej pracy, któr¹ w analizach
czasu pracy pos³uguj¹ siê badacze skandynawscy obejmuje tak¿e
krótkie przerwy (do 15 min).
Analiza energoch³onnoœci technologii pakietowania pozosta³oœci zrêbowych i dostarczania biomasy energetycznej w tej postaci do odbiorcy wykaza³a, ¿e ³¹czne nak³ady energii wynosi³y
3
169 MJ/m surowca zawartego w pakiecie, co stanowi oko³o 2-3%
energii zawartej w biomasie drzewnej. Mimo stosowania kilku
maszyn do pozyskiwania drewna energetycznego w postaci pakietów, ca³y proces technologiczny jest energetycznie efektywny.
Pozyskiwanie surowca energetycznego z pozosta³oœci
zrêbowych odbywa siê obecnie w toku realizowania dwóch
procesów technologicznych, w jednym z nich surowiec opuszczaj¹cy las na postaæ zrêbków, w drugim s¹ to pakiety. Wydaje siê, ¿e
pierwszy sposób dominuje, jeœli chodzi o czêstoœæ jego stosowania. Poza tym, wraz z pakietami wytworzonymi z pozosta³oœci
zrêbowych usuwa siê ze œrodowiska leœnego substancje od¿ywcze
zawarte g³ównie w igliwiu, a to jest niekorzystne. Jednak ten
sposób pozyskiwania materia³u energetycznego jest równie¿
stosowany.
Technologie pozyskiwania ró¿nych sortymentów drewna energetycznego podlegaj¹ ci¹g³ym modyfikacjom, a dotyczy to tak¿e
maszyn do pakietowania. Istnieje wiêc potrzeba prowadzenia
dalszych badañ w zakresie oceny efektywnoœci pracy technologii
stosuj¹cych tego typu maszyny.
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OPTIMAL TECHNOLOGIES OF ENERGY WOOD OBTAINMENT FROM FINAL CUTTINGS.
PART II. BUNDLES FROM LOGGING RESIDUES
Summary
Energy wood is a resource that is very much in request today and there are various technologies for its obtainment. The paper presents a
technological process of fuel wood harvesting in the form of bundles from logging residues. In the course of the research the time and
energy consumptions of all the operations in the process were determined. Also the volumes of the harvested wood assortments and of the
energy bundles were measured. The results showed that the operation of bundling was the most time consuming one in the whole process
with 0,08 PMH/m3 (productivity 13 m3/PMH). The analysis of energy consumption in the process showed that the total energy input
reached 169 MJ per 1 m3 of the wood in the bundle, which is 2-3% of the energy stored in it.
Key words: wood harvesting; renewable energy; energy wood chips; energy consumption; bundles; experimentation
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