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Badania wstępne zrywki konnej 
w trzebieży wczesnej 
drzewostanu sosnowego 

Предварительные исследования конной трелёвки в ранней 

рубке ухода соснового насаждения 

Introductory studies on the horse skiddling at early 

thinning of pine stand 

W wyniku zabiegu pielęgnacyjnego, jakim jest trzebież wczesna, otrzy- 
muje się sortymenty mało- i średniowymiarowe, w zależności od pa- 

rametrów wycinanych drzew. Pierśnica usuwanych drzew nie przekracza 
z reguły kilkunastu centymetrów. 

W warunkach znacznego zagęszczenia drzew na powierzchni, przy nie- 
wielkiej masie pojedynczych ładunków, najodpowiedniejsza jest zrywka 
konna. Przemawiają za tym również takie czynniki jak: niewielki roz- 
miar szkód w drzewostanie pozostającym oraz niższe, niż przy ciągniko- 

wej, jednostkowe koszty zrywki. Walory te uwidaczniają się szczególnie 
przy zrywce na małe odległości, gdzie czas jazdy ładownej stanowi tylko 
niewielki procent czasu całego cyklu (nawrotu). Wraz ze wzrostem odle- 
głości (1, 2) korzystniejszą formą okazuje się zrywka za pomocą urządzeń 

mechanicznych (ciągniki, wciągarki, kolejki linowe, itp.). 

Badania przeprowadzono w nadl. Niedźwiady w 37-letnim drzewo- 
stanie sosnowym, na siedlisku boru świeżego. Charakterystykę drzewo- 

"stanu na powierzchni badawczej przedstawiono w tab. 1. 

  

  

  

Tabela 1 

Charakterystyka drzewostanu na powierzchni badawczej 

Drzewostan 

Wyszczególnienie Jednostka przed 
zabiegiem USUWADY 

Miąższość m3/ha 204,30 31,45 

Liczba drzew 3zt./ha 1695 404 

Przecietna piersnica cm 13,9 11,3 

Przecietna wysokosé m 13,3 12,2 
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Zrywka była wykonywana zaprzęgiem jednokonnym — przez wle- 
czenie, przy czym orczyk wyposażono w dwa łańcuchy, ułatwiające za- 
czepianie i formowanie ładunku (ryc. 1). 

  

Ryc. 1. Sposób zaczepiania i formowania ładunku przy zrywce. 

Scięte i okrzesane drzewa (surowiec do dalszej manipulacji) były uło- 
żone w stosy po 2—4 sztuki, bez sortowania na klasy grubości. | 

Cykl zrywki obejmował: formowanie i zaczepianie ładunku, jazdę 
ładowną, odczepianie i mygłowanie oraz przejazd po ładunek. Zerwano 
łącznie 242 strzały w 37 cyklach. Charakterystykę wielkości przyjętych 
za zmienne przedstawiono w tab. 2. 

| Tabela 2 

Charakterystyka wielkoSci przyjetych za zmienne w cyklu zrywki 

  

  

Liczba strzał | łość 
Wyszczególnienie mia | = adunkć p 

e n (szt.) | Крот.) 

Wartość średnia 5,03 6,6 87 
Wartości skrajne: min. 2,50 3 16 

max. 8,67 10 132 
Odchylenie standardowe 1,425 1,595 34,7 
Współczynnik zinienności (°/o) 28,3 24,2 39,9 
Błąd średni (0%) przy B = 0,95 9,1 x 7 A 

Ładunki zbiorcze, tworzone z pojedynczych stosów, składające się z 3 
do 10 drzew, zrywano na odległości od 16 do 132 m (przeciętnie 87 m). 
Sredni czas cyklu zrywki wynosił 5,03 min. 
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Statystyczna analiza materiału liczbowego z pomiarów czasu trwa- 
nia cyklu zrywki (według czasu głównego) przy zmiennej liczbie strzał 
tworzących ładunek oraz różnej odległości zrywki wykazała, że czas cy- 
klu zależy od tych czynników, a charakter tej zależności opisuje równanie 
o modelu regresji wielokrotnej (ryc. 2). 
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Ryc. 2. Zależność czasu trwania cyklu zrywki (te) od odległości zrywki (1) dla różnej 
liczby sztuk w ładunku (n). " 

te = 1,8800 + 0,1857 n + 0,0301 1 

gdzie: 

te — czas cyklu w minutach, 
n — liczba strzał w ładunku w sztukach, 
| — odległość zrywki w metrach. 

Współczynnik korelacji wielokrotnej R = 0,812*x świadczy o bardzo 
silnym wpływie badanych cech na czas trwania cyklu zrywki. Potwier- 
dzają to również obliczone współczynniki korelacji cząstkowej (ryn = 
0,771**, rin = 0,325%). 

Na podstawie czasu trwania cyklu zrywki określono pracochłonność 
1 wydajność zrywki. Zależności te, w postaci nomogramów, przedstawiono 
па гус. 314. 

Na podstawie wyników badań przeprowadzonej analizy można stwier- 
dzić, że: . 

— czas cyklu zależy przede wszystkim od odległości zrywki oraz licz- 
by strzał w, ładunku, | 
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Ryc. 3. Pracochłonność zrywki (P) w zależności od odległości zrywki (l) dla różnej 

liczby sztuk w ładunku (n). | | 
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Ryc. 4. Wydajność zrywki (W) w zależności od odległości zrywki (l) dla różnej liczby 

sztuk w ładunku (n). 
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. '— pracochłonność zrywki jest wprost proporcjonalna do odlegołści 
i liczby jednorazowo zrywanych strzał, przy czym wpływ odległości jest 
większy niż liczby zrywanych strzał, 

-- Opracowanie zależności czasu trwania cyklu zrywki od odległości 
1 liczby strzał w ładunku umożliwia prognozowanie pracochłonności i wy- 

_dajności robót przy konnej zrywce drewna, 
— celowe jest podjęcie dalszych badań zmierzających do określenia 

pracochłoności i wydajności zrywki przy wykorzystaniu różnych środ- 
ków zrywkowych. | SE 

Z. Katedry Użytkowania Lasu 
i Inżynierii Leśnej SGGW-AR 
w Warszawie | 
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Краткое содержание 

В ранних рубках промежуточного пользования, в условиях значительной 
густоты деревьев на площади, самой эффективной формой трелёвки является 
конная трелёвка (трелёвка лошадьми). Статистический анализ результатов иссле- 
дований показал, что на время трелёвки влияет как расстояние трелёвки, так 
и количество одновременно трелируемых стволов. Характер этой зависимости 
имеет вид уравнения многократной регрессии модели: _ te = 1,8800 +- 0,1857, + 
0,0301 л. Коэффициент многократной реляции В = 0,812хх. 

Определение зависимости времени продолжительности цикла трелёвки от 
расстояния и количества стволов в грузе даёт возможность прогнозирования 
трудоёмкости и производительности работ при конной трелёвке древесины. 

Summary 

In early thinnings, in conditions of a high density ГОГ trees in an area, the 
horse skidding is the most advisable form of skidding. Statistical analysis of the 
results of studies showed that the time of skidding was influenced both by the 
distance of skidding and the number of trunks skidded in one operation. The 

character of this dependence has the from of equation of multiple regression of 
model: te = 1.8800 -- 0.1857 n -+ 0.0301 1. The multiple correlation coefficient 
В = 0.812 **. \ 
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The determination of the dependence of duration of the skidding cycle on the 
distance and the number of trunks in one load renders possible the prevision of 
work consumption and work efficiency at horse skidding of wood.


