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Organizacja prac zrebowych, zrywki i wywozu drewna 

Организация лесосечных работ, трелёвки и вывозки древесины 

Organization of felling operations, skidding and transportation of timber 

FP lanowanie organizacji prac w zakresie pozyskania drewna w wa- 
runkach coraz szerszej mechanizacji staje się zagadnieniem dużej 

wagi wpływającym na właściwy przebieg tych prac. 
Różnorodność warunków występujących w państwowym gospodar- 

stwie: leśnym powoduje konieczność stałej analizy sił i środków w celu 
zabezpieczenia wykonania planowych zadań. Niedocenianie pracy kon- 
cepcyjnej w tym zakresie prowadzi do przypadkowości w rozwiąza- 
niach organizacyjnych, a tym samym do marnotrawstwa surowca, nie- 
wiaściwego wykorzystania sprzętu oraz zwiększenia pracochłonności. 

Poniżej przedstawiamy projekt rozwiązań organizacyjnych, które 
pozwalają na właściwe i sprawne wykonanie procesu pozyskiwania 
drewna. 

W pracach związanych z pozyskaniem drewna bez względu na ka- 
tegorię użytkowania, wyróżnia się dwie fazy: prace przygotowawcze 
1 prace właściwe. 

PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

Po wykonaniu wszystkich czynności podanych w instrukcji w zakre- 
sie wyznaczania i oznakowania zrębów, powierzchni trzebieżowych itp. 
bezpośredni organizator produkcji, tj. leśniczy przystępuje do analizy 

sytuacji z myślą o najkorzystniejszych rozwiązaniach. Bardzo pomoc- 

nym przy wykonywaniu tych czynności jest szkic terenu z naniesie- 
niem wszystkich elementów wywierających wpływ na proces pozyski- 
wania drewna. Takie schematyczne przedstawienie miejsca pracy po- 
zwala właściwie ocenić sytuację oraz ułatwia planowanie organiza- 

cyjne. 
Szkic powinien zawierać następujące elementy: 

1) lokalizację (oddział i pododdział), 
2) podstawowe dane taksacyjne, 
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stopien trudnosci przy pozyskaniu drewna, 
strefę zrywkową i wywozową, 
kierunek zrywki i kierunek wywozu, 
odległość zrywki i wywozu, 
kierunki obalania drzew, 

8) podział na działki robocze, 
9) place manipulacyjne, 

10) składowiska sortymentów długich według klasy jakości, 
11) składowiska sortymentów stosowych, 
12) miejsce i sposób składowania drobnicy, 
13) szlaki zrywkowe (dla czyszczeń, trzebieży itp.). 

Szkic przygotowany przez leśniczego zatwierdza nadleśniczy, który 

w ten sposób może oddziaływać na proces pozyskiwania drewna. Kon- 

trola już na etapie koncepcyjnym, powinna w praktyce wyeliminować 

wiele uchybień tak często spotykanych przy pracach zrębowych. 

Ustalenia zatwierdzone na szkicu przenosi się na teren, oznaczając 

charakterystyczne miejsca w sposób widoczny i wyraźny. 
Szkic, jako dokument obrazujący całość prac, przekazuje się do 

wykonania personelowi pomocniczemu: gajowym, brygadzistom itp. 
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PRACE WŁAŚCIWE 

Jako główną zasadę proponowanego procesu technologicznego przyj- 

muje się wykluczenie wyróbki drewna przy pniu w cięciach trzebieżo- 

wych i sanitarnych młodszych klas wieku oraz w czyszczeniach. 

W cięciach rębnych, trzebieżowych i sanitarnych w drzewostanach 

starszych klas wieku przyjmuje się zasadę wykonania wstępnej mani- 

pulacji polegającej na oddzieleniu drewna tartacznego i sortymentów 

cennych od drewna mniej wartościowego. 

We wszystkich rodzajach cięć drewno przeznaczone do wyrobu Sor- 

tymentów stosowych, drobnicy przemysłowej oraz sortymentów dłuży- 

cowych, poza sortymentami cennymi i drewnem tartacznym, zrywa 

się na place manipulacyjne wyznaczone na zrębach przy liniach oddzia- 

łowych i drogach. | 

W nowym procesie technologicznym wszystko pozyskiwane drewno 

podlega zrywce, przy czym zrywka ręczna jest ograniczona do niezbęd- 

nego minimum i stosowana wyłącznie do surowca przeznaczonego do 

wyrobu sortymentów drobnicowych. 

Takie rozwiązanie eliminuje trudności związane ze zrywką drewna 

stosowego, gdyż na powierzchniach zrębowych znajduje się tylko su- 

rowiec do dalszej manipulacji, który zostanie przetworzony na sorty- 

menty dopiero na manipulacyjnych składnicach przyzrębowych, gdzie 

nie ma już potrzeby zrywki drewna stosowego. 

Proponowany proces technologiczny zakłada jak najdalej posuniętą 

koncentrację powierzchni zrębowych w nadleśnictwach, przeznaczo- 

nych do wykonania w jednym czasie. Ma to ogromny wpływ na właści- 

we wykorzystanie sprzętu, a także ułatwia dowóz robotników do miejsc 

pracy oraz dostarczanie im ciepłego pożywienia. Całkowite rozwiązanie 

tego będzie możliwe po wyposażeniu nadleśnictw w dodatkowe środki 

transportowe. 
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Na terenie ozlp w Szczecinie wykorzystuje sie w tym celu samo- 
chody ciezarowe Star, stuzace do wywozu drewna, choc obecny iloscio- 
wy stan samochodow ciezarowych jest jeszcze wysoce niezadowalajacy. 
W procesie pozyskiwania drewna wyodrebniamy cztery zasadnicze 
etapy pracy: 

1) ścinkę i okrzesywanie drzew, oraz wstępną manipulację w celu 

oddzielenia i następnie wyrobienia drewna tartacznego i sortymentów 

cennych; 
2) zrywkę na składnice manipulacyjne; 

3) wyróbkę sortymentów dłużycowych i odbiórkę gotowych sorty- 

mentów; 

4) wywóz gotowych sortymentów do składnic „docelowych”. 

W celu sprawnego wykonania określonych powyżej zadań należy 
spełnić następujące warunki. 

I. Zabezpieczyć odpowiednią ilość sprzętu potrzebnego do wyko- 

nania operacji przewidzianych w procesie technologicznym. 

II. Ustalić na podstawie posiadanego sprzętu, rozmiaru zadań i wa- 

runków terenowych zapotrzebowanie siły roboczej, stosując system 

pracy zespołowej i dążąc do uzyskania maksymalnej wydajności pracy. 

III. Rygorystycznie przestrzegać ustalonego porządku prac zrębo- 

wych (kolejności wykonywania ścinki i zrywki, składowania drobnicy, 
wypalanie gałęzi). 

W warunkach ozlp w Szczecinie za najbardziej właściwą, dla po- 

wierzchni zrębowych, uznano następującą kolejność wykonywania prac 

zrębowych: 

1) usunięcie podszytu i podrostów nie przedstawiających wartości 

hodowlanej, 

2) wycięcie drzew typu zerdziowego i kopalniakowego, 

3) wycięcie drzew przeznaczonych na sortymenty cenne (sklejkę, 

słupy itp.). 
W drzewostanach dwupiętrowych usuwa się najpierw drugie piętro, 

potem pierwsze, a w piętrach usuwa najpierw drzewa cienkie znajdu- 

jące się obok lub na kierunku padania drzew grubych. 

Prowadzenie ścinki według podanej kolejności musi być przedzie- 

lone zrywką kolejno pozyskiwanych grup surowca. 

IV. Dążyć do koncentracji w czasie wykonania całości prac przy 

pozyskiwaniu drewna przez koordynację siły roboczej i sprzętu mecha- 

nicznego. | 

Wyposażenie w sprzęt dla wykonania prac w poszczególnych fazach 

procesu technologicznego musi być następujące: 

1) Ścinka i okrzesywanie 
b) piły silnikowe spalinowe: dwuosobowa — do ścinki oraz jed- 

noosobowa do okrzesywania i wstępnej przerzynki przy cięciach 

klas wieku, 

b) piły silnikowe spalinowe dwuosobowe — do ścinki oraz jed- 

noosobowe do okrzesywania i wstępnej przerzynki przy cięciach 
30 drzewostanach rębnych o silnym ugałęzieniu i pierśnicy powyzej 

cm, | 

c) piła ręczna sierpowa do ścinki drzew (o maksymalnej średnicy 
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w odziomku ok. 15 cm) w cięciach trzebieżowych i sanitarnych w drze- 
wostanach młodszych klas wieku. 

Pozostały sprzęt i wyposażenie robotnika w narzędzia przyjmuje się 
zgodnie z wymaganiami dotychczasowych instrukcji. 

2) Zrywka na place manipulacyjne 
a) zrywka konna w trzebieżach młodszych klas wieku i we wszy- 

stkich innych kategoriach cięć w wypadku braku sprzętu mechanicz- 
nego, 

b) zrywka ciągnikiem „Ursus C-328' z jednoosiowym wózkiem 
zrywkowym w czyszczeniach, a w trzebieżach starszych klas wieku 
i cięciach sanitarnych, gdzie maksymalna masa jednej sztuki nie prze- 
kracza 1 m” — z chwytakiem RW-1 lub RW-2 albo konie ze sprzętem 
pomocniczym — czepcami i dwukółkami zrywkowymi. 

3) Wyróbka sortymentów na placach przy liniach oddziałowych, 
drogach lub zrębach 

a) wahadłowa, samojezdna piła tarczowa na ciągniku Dzik do 
przerzynki surowca na sortymenty stosowe i gotowe kopalniaki, 

b) jednoosobowe piły silnikowe spalinowe, 

c) ściskadła do wiązania drobnicy przemysłowej, 
d) sprzęt pomocniczy w zależności od wyrabianych sortymentów. 

Korowanie sortymentów stosowych a szczególnie papierówki prze- 
nosi się na składnice, gdzie można zastosować korowarki mechaniczne 
np. VK lub Cambio. 

4) Wywóz gotowych sortymentów 

a) samochody skrzyniowe do wywozu drobnicy wiązanej, sorty- 
mentów stosowych i kopalniaków, wyposażone w wysięgniki (żurawie 
typu HDS, HJAB), 

b) samochody Tatra, Praga i inne posiadane ciągniki do sorty- 
mentów mierzonych w pojedynczych sztukach. Przy użyciu ciągników 
istnieje możliwość stosowania ruchu wahadłowego w przypadkach zrę- 
bów o dużej masie drewna i położonych w optymalnej odlegości do- 
wozowej dla danego typu ciągników (3 przyczepy — jedna pod zała- 
dunkiem, druga pod wyładunkiem, trzecia pusta — powracająca). 

Organizacja zespołów roboczych: 
a) zespół ścinki i okrzesywania, którego skład powinien wynosić 

3—5 ludzi, w zależności od wieku i jakości drzewostanów; 
b) zespół zrywki drewna o składzie 2—3 koni z dwoma robotnikami, 

ciągnik typu C-325 z urządzeniem RW-1 lub RW-2, ciągnik ciężkiego 
typu z obsadą 2—3 osobową; 

c) zespół manipulacyjny wyposażony w wahadłową piłę tarczową, 
składający się z 3 robotników lub zespół z piłą łańcuchową. 

Praca tych zespołów powinna być tak zharmonizowana aby te trzy 
lazy procesu technologicznego były wykonane w możliwie najkrótszym 
czasie. 

Do czasu pełnego wyposażenia w sprzęt mechaniczny dopuszcza się 
zespoły dwuosobowe: ścinkę przez motorniczego z pomocnikiem a na- 
stępnie wyrzynkę i korowanie przez dwóch robotników. 

Ostatni etap — wywozu drewna jest wykonywany w okresach uza- 
leżnionych od planu terminów dostaw poszczególnych sortymentów. 
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A. CIECIA PIELEGNACYJNE (CZYSZCZENIA, TRZEBIEZE) 

Organizacja prac zrebowych w roznych katego- 

riach ciec 

Przed przystapieniem do wykonania Scinki drzew nalezy wyznaczyc 
1 Odpowiednio przygotowac siec szlakow zrywkowych. Jako zasade 
przyjęto prowadzenie szlaków zrywkowych pod kątem 135° w stosunku 
do rzędów drzew, przy średnich odległościach między szlakami 40—80 m 
oraz przeciętnej ich szerokości 2—2,5 m. 

Wskazane jest wykorzystywanie przy wytyczeniu szlaków zrywko- 
wych naturalnych lub w drzewostanie. 

Drugim nieodzownym elementem są place manipulacyjne (składnice 
przyzrębowe) zakładane przy drogach wywozowych co 150—200 m. 
Szerokość placów manipulacyjnych zależy bezpośrednio od szerokości 
dróg, linii itp. i wynosi 5—10 m, w skrajnych przypadkach dopuszcza 
się wejście w drzewostan do tej głębokości. 

Przy pracy na placu manipulacyjnym należy przyjąć zasadę przeta- 

czania manipulowanych dłużyc na drugą stronę drogi z jednoczesnym 
mygłowaniem, przy czym miąższość mygły powinna równać się co 

najmniej jednemu ładunkowi pojazdu, którym drewno będzie wy- 

wożone. | 

Na jeden centralnie usytuowany plac należy zrywać jak najwięcej 

surowca przeznaczonego do wyrobu sortymentów stosowych, gdyż 

ułatwi to zgromadzenie dużej ilości jednego sortymentu. 

Stosy ustawia się przy drodze w celu ułatwienia załadunku drewna 

na pojazdy mechaniczne. Przy czyszczeniach oraz trzebieżach prowa- 

dzonych w II i częściowo w III kl. wieku dłużyce są zrywane na place 

manipulacyjne, natomiast w starszych klasach wieku, gdzie udział su- 

rowca tartacznego jest znaczny, jak już wspomniano, obowiązuje za- 

sada wstępnej manipulacji tj. oddzielanie surowca tartacznego od reszty 

drewna. 
Na terenie ozlp Szczecin od 4 lat stosowana jest metoda czyszczen, 

opracowana przez autora artykułu, której istotą jest przygotowanie 

powierzchni do dalszej pracy oraz odpowiednie składowanie bezuży- 

tecznej drobnicy. 
Drobnicę bezużyteczną (suche gałązki, przygłuszone, obumarłe i czę- 

Ściowo zgniłe drzewka, a także chrust z drzew ścinanych) układa się 

w jeden międzyrząd pozostawiając jeden, lub dwa następne wolne. 

Poza walorami porządkowymi metoda ta ma duże znaczenie dla 

sprawnego wykonywania zrywki, gdyż oczyszczone międzyrzędy ułat- 

wiają wykonanie tej czynności, a pozbawione ostrych gałązek bocznych 

drzewa nie stanowią zagrożenia dla ludzi i koni zatrudnionych przy 

zrywce. | 

Sposób ten znalazł pełne uznanie u personelu terenowego i jest 

szeroko stosowany. Ułatwia on wyznaczanie trzebieży oraz kontrolę 

należytego wykonania czyszczeń. 
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B. CIĘCIA SANITARNE W DRZEWOSTANACH WSZYSTKICH KLAS WIEKU 

Przyjmuje się proces technologiczny podobny jak w trzebieżach 
z tym, że odległości zrywki do placów manipulacyjnych przy drogach 
i liniach oddziałowych są znacznie większe. 

W tej kategorii cięć należałoby zrywać dłużyce z udziałem surowca 
tartacznego na składnice przyzrębowe, a surowiec do dalszej manipu- 
lacji powtórnie zrywać na dalsze place manipulacyjne, na których sko- 
masowano większe ilości surowca do przerobu na sortymenty stosowe. 

Omówiony proces technologiczny w tych dwóch kategoriach cięć 
kończy się odbiórką pozyskanych sortymentów. Na podstawie wykazów 
odbiorczych sporządza się dokumenty obliczeń zarobków za wykonane 
prace przy pozyskaniu poszczególnych sortymentów i oddzielnie za 
zrywkę odebranego wg wykazów drewna. Ten system zwiększa wydaj- 
ność pracy o 20% i wyklucza pozostawianie wierzchołków w drzewo- 
stanie, jak również całkowicie eliminuje prowadzenie tzw. trzebieży 
sortymentowych (kopalniakowych, żerdziowych, słupowych). 

Wprowadzenie wyróbki drewna na liniach oddziałowych poza racjo- 
nalnym wykorzystaniem surowca ułatwia pracę robotników i personelu 
alp a mianowicie: 

1) robotnik nie nosi wymanipulowanych dłużyc drewna, przezna- 
czonych do przerobu na materiały stosowe na duże odległości, co jest 
głównym powodem pozostawiania drewna w lesie, 

2) leśniczy nie wypisuje kwitów za zrywkę, gdyż robotnik dopilno- 
wuje zrywającego, by wszystkie przez niego ścięte i okrzesane dłużyce 
zostały zerwane, bo odbiórka drewna następuje po zrywce, 

3) ułatwia nadzór nad manipulacją drewna i odbiór robót tak dla 
leśniczego jak i robotników przekazujących wyrobione materiały, 

4) ułatwia nadzór i kontrolę, ze strony nadleśniczego, jakości wy- 
róbki i likwidacji remanentów, 

5) ułatwia pracę komisji inwentaryzacyjnej, 
6) w okresie śniegów odpada trudność wyszukiwania drewna do 

wywozu. 

C. CIĘCIA RĘBNE 

Konieczne jest przestrzeganie porządku prac zrębowych w zakresie 
kolejności wykonywania cięć różnych grup drzew oraz równoczesnego 
z okrzesywaniem wypalania gałęzi. 

Jako zasadę przyjmuje się dokonanie wstępnej manipulacji dłużyc 
przy pniu. 

1. W drzewostanach zagospodarowanych sposobem przerębowym 
i przerębowo-zrębowym grubizna przeznaczona do wyrobu sortymen- 
tów stosowych powinna być natychmiast po okrzesaniu i odcięciu 
zerwana na place manipulacyjne (składnice przyzrębowe). 

2. W drzewostanach zagospodarowanych sposobem zrębowym gru- 
bizna przeznaczona do wyrobu sortymentów stosowych winna być zry- 
wana na place manipulacyjne wyznaczone na zrębach przy drogach 
i liniach. 
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Wyrobu sortymentów tego drewna dokonuje się przy użyciu pił łań- 
cuchowych lub tarczowych. 

Podczas wykonywania prac zrębowych w trudniejszych terenowo 
warunkach zachodzi konieczność równoczesnego ze ścinką i okrzesy- 
waniem wykonania zrywki. Ma to miejsce zwłaszcza na zrębach, gdzie 
zapas drewna na jednostce powierzchni jest znaczny i gdzie po wyko- 
naniu ścinki możliwości przerzynki dłużyc są znacznie ograniczone. 

Jeżeli chodzi o drobnicę zrębową, dopuszcza się w niektórych przy- 
padkach uproszczony sposób jej składowania i sprzedaży. Może to 
znaleźć miejsce w tych nadleśnictwach, w których istnieją duże trud- 
ności robotnicze i jednocześnie występuje duży popyt na tego rodzaju 
drewno, umożliwiający wyprzedaż całego zapasu z określonej powierz- 
chni w ciągu jednego dnia. W takich przypadkach należy wzmóc kon- 
trolę na drogach wywozowych. 

Wzmożona kontrola, zwłaszcza w dniach wydatku drewna z lasu, 
jest nieodzownym warunkiem wykonania uproszczonej sprzedaży drob- 
nicy ułożonej w wały. Wały takie układa się na zrębach co 50 m, przy 
czym kierunek przebiegu wału jest zależny od kierunku zrywki i kie- 
runku obalania drzew. Układaniu w wały podlegają grubsze gałęzie 
okrzesane z cienkiego chrustu, który w warunkach ozlp Szczecin po 
okrzesywaniu zostaje spalony. 

Zalety tego sposobu są duże, gdyż w praktyce eliminują pracochłon- 
ne układanie drobnicy w stosy, a także skracają odległości wynoszenia. 
Również zrywka przebiega sprawniej, gdyż na oczyszczonym zrębie 
można lepiej wykorzystać środki zrywkowe. 

Podane przykłady rozwiązań organizacyjnych umożliwiają łatwiej- 
sze wykonanie pracy. 

Proces technologiczny pozyskiwania drewna w miarę wprowadzania 
środków technicznych będzie doskonalony a stosowane w danej chwili 
zasady mogą ulec nowym przekształceniom. 

Już teraz zarysowuje się potrzeba zmiany urządzeń do załadunku 
i wyładunku drewna. Zamiast wciągarek instalowanych na samocho- 
dach oraz na składnicach należałoby stosować żurawie (np. zmodyłfi- 
kowany i przystosowany dla potrzeb leśnictwa HDS oraz ostatnio spro- 
wadzony do Polski HIAB). 

Ze zmianą tego typu urządzeń wiąże się potrzeba znormalizowania 
wymiaru dłużyc i kłód tartacznych i dostosowania się do przepisów 
drogowych. 

Stopniowo wprowadzanie tych nowych urządzeń będzie eliminowało 
obecny półmechaniczny sposób załadunku drewna. Dźwigi z urządze- 
niami chwytakowymi wyeliminują zbyteczne operacje na składnicach 
przed załadunkiem drewna na wagony oraz umożliwią mechaniczny 
załadunek i wyładunek drewna stosowego, a także wyrugują ciężką 
fizyczną pracę ludzką. 

Zaproponowany i opisanv powyżej schemat organizacji procesu po- 

zyskiwania drewna umożliwia: 
1) zwiększenie wydajności pracy, 
2) właściwe wykorzystanie surowca, 
3) osiągnięcie optymalnego porządku zrębowego, 
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4) odpowiednie wykorzystanie sprzetu oraz stworzenie mozliwosci 
dalszego rozszerzenia mechanizacji prac przy pozyskaniu drewna, 

5) zmniejszenie liczby wypadkow przy pracy. 
Dla pełnej realizacji projektowanego schematu organizacji robót 

zrębowych i składnicowych jest konieczna rozbudowa warsztatów na- 
prawczych w nadleśnictwach. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 9 października 1967 T. 
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