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Analiza parametrów drzew sosnowych 

pozyskiwanych w trzebieżach, istotnych z punktu widzenia 

mechanicznego okrzesywania 

Анализ параметров, существенных с точки зрения механической 

орбезки ветвей сосновых деревьев заготовливаемых в 

рубках ухода 

An analysis of parameters of pine trees harvested during thinnings, 

essential from the view-point of mechanical debranching 

WSTEP 

Zakładzie Mechanizacji Leśnictwa SGGW-AR trwają prace nad kon- 

strukcją maszyny przeznaczonej do okrzesywania drzew III i У 

klasy wieku. Do ustalenia wartości parametrów technicznych zespołów 

roboczych tak, aby zapewniły nie tylko odcięcie gałęzi, ale i spełniły 

wymogi normy, niezbędne jest poznanie kształtu i budowy przewidzia- 

nych do obróbki drzew. Dotychczasowe publikacje opisujące drzewa (1, 

2, 3) nie zawierają szeregu informacji istotnych z punktu widzenia me- 

chanicznego okrzesywania. Stąd próba wyszczególnienia i opisania tych 

elementów budowy drzewa, których wpływ na przebieg procesu okrze- 

sywania zauważono w trakcie wstępnych badań zespołów roboczych ma- 

szyny okrzesującej. | | | 

Do scharakteryzowania budowy drzewa posłużyły następujące wiel- 

kości: 
— wysokość (H); 

— pierśnica (dy 3); 

— położenie pierwszej gałęzi (licząc od odziomka (H,); 

— długość części okrzesywanej (H>); 

— liczba okółków (по); 

— odległość między okółkami (a); 

— liczba gałęzi w części okrzesywanej (ng); 

— liczba gałęzi w okółku (Ngo); 

— średnica gałęzi (dg); 

— kąt osadzenia gałęzi (ag). 
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Wysokość drzew, położenie pierwszej gałęzi oraz długość części okrze- 

sywanej mierzono z dokładnością do 5 cm, pierśnicę — do 0,5 cm, śred- 

nicę gałęzi — do 1 mm, a kąt ich osadzenia — do 1°. Długość części 

okrzesywanej była mierzona od najniżej położonego okółka, na którym 

wystąpiła gałąź lub sęk do wysokości, na której średnica strzały wyno- 

siła 6 cm. Odległość między okółkami mierzono z pominęciem tych, na 

których nie było gałęzi. Średnice gałęzi mierzono prostopadle do długości 

strzały na wysokości do 5 mm od płaszczyzny kory. Miejsca i sposób 

pomiaru poszczególnych wielkości przedstawiono na ryc. 1. 

  

  

  

    
plaszcey2na ci@cia 
  
  

  

Ryc. 1. Parametry drzew 
a) Parametry charakteryzujace drzewo 

b) Parametry charakteryzujace gatezie | 
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Powierzchnię doświadczalną założono na terenie nadl. Rogów w 49-let- 
nim drzewostanie położonym na siedlisku LM o składzie gatunkowym 
780 3Db -- Md w zmieszaniu nierównomiernym, bonitacji I i zadrzewie- 
niu 0,9. W trakcie trzebieży pozyskano 103 drzewa sosnowe, z których 
90 poddano szczegółowemu opisowi. 

WYNIKI BADAŃ 

Wartości parametrów opisujących budowę pozyskanych drzew zesta- 
wiono w tab. 1. 

Tabela 1 

Parametry drzew 

  

Wartość parametru 

  

Jedn. | , odchy- 
Lp. Parametry Oznacz. miary | Śred- min. | max, | lenie | roz- 

nia stan- | Stęp 
dard. 

1 Wysokość drzewa H m 16,9 115 20,5 1,579 9,0 

2  Pierśnica dis cm 15,1 11,5 26,0 2,593 8,5 

3 Położenie pierwszej 

gałęzi H, m 4,3 1,10 9,55 1,134 8,45 

4 Dtugosé czesci 

okrzesywanej H, m 9,3 5,65 13,15 1,551 7,50 

5 Liczba okółków Nok szt. 18,3 11 25 14 

6 Odległość między 

okółkami a ст 52,3 12 187 6,653 175 

7 Liczba gałęzi na 

części okrzesywanej NgH? szt. 52,9 24 75 11,204 51 

8 Liczba gałęzi | 

w oOkółku Ngo szt. 2,7 1 6 0,489 5 

9 Średnica gałęzi dg cm 2,2 06 10,2 1,633 9,6 

10 Kąt osadzenia sto- 
gałęzi dg pień 52,5 13 90 2,364 77 

Jezeli przyjmiemy za podstawowe parametry drzewa wysokość i pierś- 

nicę, to okazuje się, że większość pozostałych wykazuje do nich istotną 
zależność funkcyjną. W tab. 2 zestawiono odpowiednie równania regresji. 
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Tabela 2 

"Równania regresji 

  

Wartość współczynnika 

  

Lp. Równania regresji korelacji 

1 H, = 3,081 + 0,369 H 0,375 

2 H, = 0,091 - H1,350 0,462 

3 No = 3,633 + 0,934 H 0,471 

4 dg = 7,17: e0'7d 13 0,896 

5 Ng, = 3,443 — 0,068 1, 0,945 

6 dg = 2,440 — 0,023 io 0,943 

7 dg = 49,119 + 0,283 i, 0,812 

8 da = 42,435 * e0,017j. 0,912 

le — miejsce położenia okółka na strzale licząc od wierzchołka 

— гус. 1 

la — miejsce położenia przyrostu rocznego licząc od wierzchołka 

— ryc. 1 

\ 

Wynika z nich, że długość części okrzesywanej, odległość położenia pierw- 
szej gałęzi od odziomka oraz liczba okółków na części okrzesywanej za- 
leży od wysokości drzewa. Natomiast z pierśnicą skorelowane są prze- 
ciętne grubości gałęzi na drzewach. Wartości współczynników korelacji 
wskazują, że zależności te są istotne przy poziomie istotności 0,001. Z 
punktu widzenia mechanicznego okrzesywania oprócz znajomości war- 
tości parametrów charakteryzujących drzewa o określonej wysokości lub 
pierśnicy niezbędna jest znajomość ich zmian w zależności od miejsca 
położenia na drzewie. Przeprowadzona analiza wykazała, że przy tym 
samym poziomie istotności występuje zależność liczby gałęzi w okółkach, 
średnicy gałęzi, kąta osadzenia gałęzi oraz odległości między okółkami 
od miejsca położenia na drzewie. Z podanych równań regresji wynika, 
że w miarę zbliżania się do wierzchołka zmniejsza się odległość między 
okółkami, natomiast wzrasta liczba gałęzi w okółku. Jednocześnie do miej- 
sca odcięcia wierzchołka następuje wzrost grubości gałęzi, a zmniejsza 
się kąt ich osadzenia. 

W badanej partii drzew część ugałęziona strzały zajmowała ok. 55% 
wysokości drzewa. Występowało na niej przeciętnie 18 okółków. W górnej 
części korony 71% okółków miało 3 lub 4 gałęzie, podczas gdy w części 
dolnej, okółków z 1 lub 2 gałęziami było aż 85%, Zmiany liczby gałęzi 
w okółkach przedstawiono na ryc. 2. Rozmieszczenie gałęzi w okółku na 
obwodzie pnia jest na ogół równomierne, tylko u drzew rosnących na 
obrzeżach drzewostanów i luk wykazuje dużą nierównomierność. Jeśli 
więc zespół okrzesujący stanowią trzy noże, których ostrza znajdują się 
w różnych płaszczyznach prostopadłych do osi drzewa — co jest naj- 
częściej spotykanym rozwiązaniem w maszynach okrzesujących — można 
przyjąć, że każdy z nich będzie obcinał pojedyncze gałęzie. Do ustalenia 
niezbędnych sił posuwu — przemieszczających drzewo lub noże — można 
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Ryc. 2 
Ryc. 2. Frekwencja liczby gałęzi w okółkach 

przyjąć maksymalną wartość oporu cięcia jednej gałęzi. W badanej partii 

drzew przeciętna średnica wynosiła 2,2 cm, natomiast maksymalna 10,2 

cm. Dla projektowanej w Zakładzie Mechanizacji Leśnictwa okrzesywarki 

przyjęto, że mechanizm posuwu drzewa względem noży biernych powi- 

nien umożliwić odcięcie gałęzi o średnicy 5—6 cm. W analizowanej partii 

drzew na 5024 pomierzone gałęzie tylko 173 były o średnicy powyżej 

5 cm. Wystąpiły one na 11 drzewach o pierśnicy od 13 do 26 cm, co 

stanowiło 13% badanej partii. Na ryc. 3 przedstawiono zmiany średnich 

grubości gałęzi w poszczególnych okółkach oraz zaobserwowane grubości 

maksymalne w zależności od ich położenia na drzewie. Jak widać, prze- 

ciętna średnica gałęzi zmienia się nieznacznie na całym okrzesywanym 

odcinku, natomiast grubości maksymalne wzrastają w miarę zbliżania 

się do górnej części strzały. Liczba gałęzi o średnicy powyżej 0 cm oraz 

liczba drzew, na ktorych one wystapily, wykazuja, ze mozna przyjac 

znacznie mniejszą wartość siły posuwu niż wynikałoby to z obliczeń sił 

niezbędnych do odcięcia gałęzi o zaobserwowanej grubości maksymalnej. 

Umożliwia to zmniejszenie energochłonności okrzesywania. W tych nie- 

licznych przypadkach, w których stwierdzi się wystąpienie gałęzi grub- 

szych od 5 cm, będzie zachodziła konieczność ręcznego okrzesywania 

drzew lub odcięcia ich przed umieszczeniem drzewa w maszynie okrze- 

sującej. 

Na jakość okrzesywania drzew nożami biernymi duży wpływ ma kąt 

osadzenia gałęzi. W badanej partii drzew kąt ten zawierał Się w gra- 

nicach 13 40 90°, przy średniej wartości 52,5. Im jest on większy, tym 

łatwiejsze i dokładniejsze jest oddzielenie gałęzi od strzały. Wynika to 
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Ryc. 3. Wartości maksymalne oraz zależność średnich grubości gałęzi od miejsca 
położenia okółka 

z mechaniki procesu odcinania gałęzi nożami biernymi, kiedy to w koń- 
cowej fazie cięcia następuje szybkie naginanie gałęzi w kierunku pnia 
drzewa, a którego następstwem jest pozostawanie tylców. Są one tym 
większe, im mniejszy jest kąt osadzenia (4). Ma to także wpływ na zwięk- 
szenie oporu okrzesywania. Jak wynika z przedstawionych równań regre- 
sji, przeciętna wartość kąta osadzenia jest większa dla cieńszych gałęzi. 

Maszyny okrzesujące ze względu na konieczność uchwycenia drzewa 
mają możliwość odcinania gałęzi dopiero w pewnej odległości od odziom- 
ka. Dla większości maszyn odcinek ten wynosi 1,0—1,5 m. Gałęzie znaj- 
dujące się na tym odcinku muszą być okrzesane przed umieszczeniem 
drzewa w maszynie okrzesującej. W badanej partii 49-letnich drzew pierw- 
sza gałąż — licząc od odziomka — wystąpiła już na wysokości 1,1 m. 
W młodszych drzewostanach może więc zachodzić konieczność podkrzesy- 
wania drzew, by umożliwić aktywną pracę maszyny okrzesującej. 
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PODSUMOWANIE 

Parametry drzewa istotne z punktu widzenia mechanicznego okrze- 
sywania zależą od jego podstawowych parametrów: wysokości i pierśnicy. 
Długość części okrzesywanej, wysokość położenia pierwszej gałęzi licząc 
od odziomka oraz liczba okółków zależą od wysokości, zaś grubość ga- 
= od piersnicy drzewa. Odpowiednie równania regresji przedstawiono 
w tab. 2. 

W pomierzonych drzewach pozyskanych z 49-letniego drzewostanu 
sosnowego długość części okrzesywanej stanowi przeciętnie 55% wyso- 
kości drzewa. Do okrzesania jest przeciętnie 18 okółków, a w każdym 
z nich znajdują się przeciętnie 2—3 gałęzie. Mniejsza ich liczba znajduje 
się w okółkach położonych bliżej odziomka. 

Średnica gałęzi zawiera się 0,6—10,2 cm, przy przeciętnej 2,2 cm. 
Gałęzie o średnicy powyżej 5,0 cm stwierdzono na 13% drzew. Jeśli ma- 
ksymalna średnica gałęzi odcinanych przez okrzesywarkę będzie wyno- 
siła 5 cm, to należy się liczyć, że część drzew będzie musiała być okrze- 
sana ręcznie. 

= 
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Краткое содержание 

Определение технических параметров рабочих элементов сучкорезки требует 

знаний формы и строения предусмотренных для обработки деревьев. Описаны 

также те элементы деревьев, влияние которых на ход процесса обрезки ветвей 

замеченс во время вступительных исследований рабочих элементов сучкорезки. 

В результате проведенного анализа установлено, что длина очищаемой части, 

расстояние первой ветви от комлевой части и количество мутовок в очищаемой 

части зависит от высоты дерева, в то время как с диаметром на высоте груди 

сопряжена средняя толщина ветвей. Соответствующие уравнения регрессии 

представлены в табл. 2. В измеренных 95 деревьев разветвленная часть пред- 
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ставляла 55%/, высоты дерева и было на ней в среднем 18 мутовок, в каждой 

из них находилось в среднем 2—3 ветви. По мере приближения к верхушке 

дерева уменьшалось расстояние между мутовками, а тоже время возрастало 

количество ветвей в мутовке и их диаметр (до места срезки верхушки). Умень- 

шался также угол насадки ветвей. 

Ветви свыше 5 см диаметра, принятого как максимальный для срезки 

проектируемой в Отделе Механизации Лесного Хозяйства сучкорезкой, наблю- 

дались на 13%» деревьев. Ниже всех расположенная ветвь была на высоте 

11 м. В случае появления на дереве ветви свыше 5 см диаметра и до 1,5 м 

высоты нужно будет удалить их вручную перед помещением в сучкорезной 

машине. 

Summary 

For determining the values of technical parameters of working sets of debran- 

ching machine it is necessary to learn to know the form and structure of trees to 

be debranched. The author decribed these elements of trees which influence on the 

run of debranching process was observed during introductory investigations of the 

working sets of the debranching machine. Performed analysis showed that the 

lenght of debranched part, the distance of the first branch from the butt and 

the number of whorls depended on the height of tree, whereas the average thic- 

kness of branches was correlated with the breast height diameter. Corresponding 

equations of regression are shown in table 2. In 95 measured trees, the part with 

branches made 55%) of the height and contained on the average 18 whorls, and 

each of them had on the average 2—3 branches. With the nearing to the tree-tops, 

the distances between whorls became smaller but the number of branches in whorls 

and their diameter increased (up to the place of cutting off the top). Also the 

angle between branches and stem became smaller. 

Branches thicker than 5 cm, adopted as maximum for cutting off by the debran- 

ching machine desigend by the Department of Forest Mechanization, were stated 

in 13% of trees. The lowest situated branch was stated at the height of 1.1 m. 

In cases of the oceurrence of branches thicker than 5 cm and situated below 1.5 m 

height, it will be necessary to remove them manually before putting the tree into 

the debranching mechine. 
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