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WIESŁAW NOWICKI 

Analiza procesu pozyskiwania drewna 
metodą Kreutzinga-Matusza 

Анализ процесса заготовки древесины методом Крейцингера-Матуша 

Analysis of the process of wood production with the aid of 

Kreutzinger-Matusz method 

WSTEP 

P °zyskiwanie drewna metodą Kreutzingera-Matusza, choć 
znane i praktykowane w leśnictwie od dawna, nie było dotychczas 

wyjaśnione i opracowane teoretycznie. Metoda ta polega na stosowa- 
"u dwukółki w trakcie obalania drzew z korzeniami. 

Badania ograniczyły się, jak dotychczas, do pracy Czereyskie- 
J0 I Starczewskiego, w której podano jedynie wyniki doświad- 
czen bez teoretycznego wyjaśnienia istoty procesu (1). 

... pracy niniejszej przeprowadzono teoretyczne rozważania wyjaś- 
ające proces pozyskiwania drewna metodą Kreutzingera-Ma- 
tuszą oraz wykonano doświadczenia, które potwierdziły słuszność 
Iozważań teoretycznych. 

WŁASNOŚCI MECHANICZNE GRUNTÓW 

W celu scharakteryzowania własności gruntu należy wziąć pod 
uwagę wartość kąta tarcia wewnętrznego og, ciężar właściwy gruntu 
"raz wartość kohezji gruntu. OE 
nj la gruntow sypkich naprężeniom ścinającym w płaszczyźnie scina- 
4 przeciwstawia się wyłącznie siła tarcia wewnętrznego. | 

sta la gruntow spoistych natomiast, naprezeniom scinajacym przeciw- 
и Wla się prócz siły tarcia wewnętrznego siła kohezji, powstająca na 

utek wzajemnego oddziaływania cząstek gruntu. 
ne Konsystencja gruntu ma wpływ na wartość kąta tarcia wewnętrz- 

Jo Oraz па kohezję, a więc na wytrzymałość gruntu na ścinanie. 
lomh gruntów spoistych naprężenie ścinające o, określa wzór Cou- 

a 
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6 — 0, 9Ф ТС (1) 
w ktorym: 
6, — naprężenie normalne (znaczenie innych symboli podano w tabeli 
oznaczeń). 

ZAŁOŻENIE MODELU DRZEWA OBCIĄŻONEGO SIŁĄ POPRZECZNĄ 

W najogólniejszym przypadku obalane drzewo można traktować 
jako pal sprężysty umocowany na pewnej głębokości w sprężystym 
podłożu (ryc. 1). 

Naprężenie wywierane na jednostkę długości pala na skutek reakcji 
gruntu wynosi: 

  

  

  

  

  

p=c'y (2) 
Według teorii sprężystości linia ugięcia belki dana jest równaniem: 

dy 

dx? __ M m 1 (3) 

dy | |? EJ Q 
{+ 

dx 

Yo — ciężar objętościowy gruntu, 

©  — kąt tarcia wewnętrznego, 

f  —- współczynnik tarcia 

le —— współczynnik odporu podłoża, 
ls — współczynnik parcia spoczynkowego, 
h  —. średnia wysokość bryły gruntu z korzeniami, 
a  —- średnia szerokość bryły gruntu z korzeniami, 

b  — średnia długość bryły gruntu z korzeniami, 

x  — ramię siły obalającej, 

y  — głębokość zaczepienia wypadkowej siły odporu, | 

р — obciazenie jednostkowe, 

О —.- sita poprzeczna, 

Q; — ciężar bryły gruntu z korzeniami, 
EJ —- sztywność, 

M —- moment siły, 

Р — siła obalająca, 

R — siła oddziaływania podłoża na bryłę odłamu, 

C  -- spójność (kohezja), 

Cc  --— spójność jednostkowa, 

Z  -- reakcja bryły gruntu z korzeniami, 

l -— długość bryły odłamu, 

  
Т, -— Opór na ścinanie poniżej podstawy korzeni, 

T, — opór na ścinanie w bocznych płaszczyznach korzeni, 

T; — opór na ścinanie w płaszczyznach bocznych bryły odłamu, 

w  — praca spoczynkowa jednostkowa, 

W  — parcie spoczynkowe całkowite, , 
W, — siła tarcia w bocznych płaszczyznach bryły gruntu z korzeniami, 

T; — siła tarcia w płaszczyznach bocznych bryły odłamu, 

T 3 — opór spójności w płaszczyznach bocznych bryły odłamu. ПН».     
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w którym:, 
© — promień krzywizny. 
a po przekształceniu: 

d*y GM _ 

EJ ам dx SCY 
  (4) 

w którym: 
c — współczynnik podatności poziomej, wyznacza się za pomocą ob- 
ciążeń próbnych. 

Całką ogólną równania (4) jest wyrażenie: 

у = Се“х созах - С,е“х тах + Се “х созах + С.е—“х зтах (5) 
Dla belki nieskończenie długiej, tzn. gdy x 00, y ma dążyć do zera, 

gdyż ugięcie równa się wtedy zero. Stad C, = C, = 0. 
Widać stąd, że w przypadku działania siły P rozwiązanie równania 

różniczkowego linii ugięcia przyjmuje postać: 

у = е “ :- (С; созах - C, sina: ) (6) 
Wyznaczając stałe catkowania C, i C, z warunków brzegowych, 

po przekształceniach mamy ostatecznie: 

_ Р 

Y Aa? EJ 
Widać stąd, że strzałka ugięcia przyjmuje wartość największą dla 

Xx — 0, tzn. w przekroju działania siły P. Widać również, że rozwiąza- 
nie (7) ma charakter fali szybko zanikającej (ryc. 2). 

: e (cosax + тах} (7)   

WYZNACZANIE MAKSYMALNYCH SIŁ ODPORU GRUNTU 

Założenie modelu drzewa w przypadku stosowania dwukółki 
Kreutzingera-Matusza przedstawia ryc. 3. 

Model obalanego drzewa należało obrać nieco inaczej, niż to zostało 
podane w przypadku idealnym (ryc. 1). 

Należy mianowicie uwzględnić fakt, że korzenie drzewa wraz z ota- 
czającym gruntem tworzą pewną bryłę przestrzenną oraz to, że punktem 
podparcia będzie w tym przypadku oś dwukółki Kreutzingera- 
"Matusza a nie punkt utwierdzenia (na głębokości utwierdzenia). 

Nadziemna część 
dr zewa p 

  

Podziemna cześć 
drzewa   R 

ус. 1. Model drzewa obciążonego siłą 
poprzeczną 
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Ryc. 2. Wykres linii ugiecia w belce 
utwierdzonej 

Ryc. 3. Model obalanego drzewa, P — 
siła pozioma obciążenia, k — punkt pod: 
parcia (oś dwukółki), H — wypadkowa 

siła odporu gruntu 
К 

    
ayia odporu gruntu 

  

  

          

  

    

  

  

Ryc. 4. Ksztatt bryty gruntu z korzeniami Ryc. 5. Bryła odłamu z uwzględ” 
z uwzględnieniem bryły odłamu i sił działających nieniem sił działających 

2 b 0. 

  

Х 
—T — 

= h 

            
h 

Z 5 

4 д 

А Lee” b 
Ryc. 6. Reakcja bryły gruntu Ryc. 7. Opory na ścianie w płaszc i 

znach bocznych wypieranej bryły 9 
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Wyznaczenie sił odporu gruntu w stanie gra- 
nicznym 

Uwzględnienie bryły korzeni z otaczającym gruntem prowadzi do 
wzięcia pod uwagę dodatkowych sił z tym związanych prócz siły od- 
poru wypieranej bryły gruntu Z. 

Zgodnie z oznaczeniami na rycinie 4 wypadkową siłę odporu gruntu 
można wyrazić wzorem: 

H=Z-+T, + 2T, + 2T; (8) 
w ktorym: 

Z — odpór wypieranej bryły gruntu 

Wyznaczenie odporu wypieranej bryły gruntu Z 

Przyjmuje się zgodnie z założeniem Coulomba, że w wyniku 
przesunięcia bryły gruntu z korzeniami utworzy się płaszczyzna A —B 
odłamu pochylona pod kątem a = 45%— qg/2 w stosunku do poziomu, 
gdzie p — oznacza kąt tarcia wewnętrznego gruntu (ryc. 5). 

Siła Z będzie równa wypadkowej oddziaływania klina BOA o dłu- 
gości w kierunku prostopadłym do rysunku równej a. Na klin ten dzia- 
łają następujące siły: 

Q = — OA. a‘ yy — ciężar własny klina odłamu 

В — oddziaływanie pozostałej masy gruntu; siła ta będzie odchy- 
lona od normalnej do płaszczyzny AB o kąt tarcia wewnętrznego, 

C — opór spójności w płaszczyźnie AB, 
Z — reakcja bryły gruntu z korzeniami równa wypadkowej pozio- 

mej oddziaływania bryły odporu gruntu. 
Z układu sił na rycinie 5 możemy wyznaczyć siłę Z. Ostatecznie 

mamy: 

7 = v,° h? 

2 

  

  tg? (45° + g/2):a+2:c:h:a:tg(45° + 9/2) (9) 

Wyznaczenie oporu na scinanie ponizej podsta- 
wy bryty gruntu z korzeniami 

T — Q . t p -|- с. ао . bo (10) w którym: 1 1° lg | 

o — szerokość bryły gruntu z korzeniami w poziomie podstawy, 
o — długość bryły gruntu z korzeniami w poziomie podstawy. 

(Wyznaczenie oporu na ścinanie w bocznych 
PiaSZczyznach bryły gruntu z korzeniami 

W ogólnym przypadku ścinaniu w bocznych płaszczyznach bryły 

ora z korzeniami przeciwstawia się siła tarcia oraz opór spójności 
пы. 

1 T, — W, + C (11) 

: Siła tarcia równa się iloczynowi współczynnika tarcia 1 parcia 
Poczynkowego (гус. 6) 
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Parcie spoczynkowe jednostkowe wzrasta wraz z głębokością we- 
dług wzoru: 

w= °° As (12) 
Parcie spoczynkowe catkowite: 

b h 

W= f dx | wyk dy=v4,"b- У 
о 

h? 

  

W — Vo . А. a CE . b 

Siła tarcia: 

№№ , 3 У = —7 — “As tae b (13) 

Stad opor na ścinanie w płaszczyznach bocznych: 

Т. — No ° NY . A. | tg@ . b 4 Сс. h . b (14)   

2 
Wartość liczbową współczynnika parcia spoczynkowego można przy” 

jąć w oparciu o dane Bishopa (1957, 1958) i Bernatzika (1947) 
średnio jako Ą = 0,5. 

Wyznaczenie oporu na ścinanie w płaszczyz- 
nach bocznych wypieranej bryły gruntu 

Opór na ścinanie składa się z oporu tarcia wewnętrznego i oporu 
spójności (ryc. 7): 

Ts = T: + T3 (15) 
Biorąc pod uwagę to, że parcie spoczynkowe jednostkowe wynosi 

W №. y'Ą, inamy: 

T,;= W: tg¢ (16) 
w ktorym: 
W — wypadkowa parcia spoczynkowego, działająca na płaszczyznś 

OAB. 
Z ryciny 7 widać, że 

Obliczając wartość W mamy: 

Г 
W = рул ‘у: ахау 

(18) 
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ponieważ: | = h : tg (450 -- q/2) 

  

  

    

więc: 

_ Yo° h* O М = - tg (45? + 9/2) ' A, (19) 

oraz 

| у. * hs 
T3 = - 6 - tg (450 + 9/2) A, :tgo (20) 

, с.1-В с-6>2 
Т. = 5 = tg (45° + @/2) (21) 

Ostatecznie siła oporu na ścinanie w płaszczyznach bocznych wypie- 
ranej bryły gruntu dana jest wzorem: 

> hs h2 
T, = Ne + Ay + tg (45° 9/2) «tgp + >   tg (45° + $/2) (22) 

Wyznaczenie całkowitej siły odporu gruntu 
w stanie granicznym 

Po podstawieniu do równania (8) odpowiednich wartości z równań 
(9), (10), (14) i (22) i po uporządkowaniu mamy: 

h H= y+ h?- |-— - tg? (450 + 9/2) + b* 4, *tgp +3- 

tge | + 2c:h |a - tg (450 + 9/2) + b > - tg” (450 + 12] Tt Q, 'tg 

№; + tg (45° + @/2) - 

P+ Cay °b, (23) 

Podstawiajac: tg?(45° + @/2) = 4, — współczynnik odporu gruntu 
(gp = f — współczynnik tarcia wewnętrznego 
mamy: 

— а h — rw h а. 
to he] a, + EA, + a ESA, У № | + 2ch Ё У№ Тот he 

rTQ'tgp+c:a,: b, | (24) 
Wartości sił Z, T,, 2T, i 2T; liczono dla terenu, na którym przepro- 

wadzono doświadczenia. 

W tym przypadku było: 
Yo = z t/m’ — ciężar objętościowy piasku 

= 2° 

"0 = tg? (45° + @/2) = tg? (61°) = 1,82 = 3,24 ‚ — 9 32° = 0,63 
0,5 oraz a = b , 

Wobec powyższego wzór (24) przyjmuje ostateczną postać: 
H = 2,92h? а - 0,63 О, + 0,57 В? + а + 0,34 h® (25) 

o
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W przypadku równowagi granicznej zachodzi równość: 
Px = H(y + 0,5) 

  

stąd: 
—_ H(y + 0,5) 4 (26) 

gdzie: 
x — ramię siły obalającej, 
0,5 — wysokość osi dwukółki, 

vy -—- głębokość zaczepienia wypadkowej siły odporu H. 

Obliczenie położenia punktu zaczepienia wy- 
padkowej siły odporu gruntu w stanie granicznym 

W celu wyznaczenia położenia punktu zaczepienia siły wypadkowej 
w stanie równowagi granicznej korzystamy z założenia, że suma mo- 
mentów sił w stanie równowagi jest równa zero. 

W przypadku szczególnym, obliczając sumę momentów sił względem 

punktu leżącego na powierzchni ziemi mamy: 

  

  

    

1 
Hry = и. В+ т, В+ 2Т, В+ 21, `В (27) 

Stad 
 hf2 128 

r =g|3 (Z ++ T.) + T, + T, | 

9 
A 

H > 

—* Ryc. 8. Przyłożenie siły odporu gruntu     
OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Doświadczenia przeprowadzono w czasie od 15 maja do 1 czerwc 

1964 r. w oddziale 106f w leśn. Bachorzew, nadl. Jarocin. 
Badany obszar lasu zawierał drzewa o pierśnicach 23—52 cm. tae 
Najwięcej drzew było w pierśnicach 24—36 cm, co umożliwiło (5 | 

lenie średniego momentu gnącego (obalającego) dla wyżej podany 
piersnic. ba- 

Doświadczenia wykazały liniową zależność średniego momentu © 

lającego od pierśnicy. | r0- 
W przypadku drzew o pierśnicach 31, 32 i od 37 cm wzwyż przep m 

wadzono za mało prób, aby mówić o średnim momencie obalający , 
niemniej wartości rzeczywistych momentów obalających niewiele at 
biegają na wykresie od przewidywanych wartości średnich tych ala: 
mentów, wynikających z liniowej zależności średniego momentu © 
jącego od pierśnicy. 
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Należy przypuszczać, że przeprowadzenie większej ilości doświad- 
czeń na drzewach o wyżej podanych pierśnicach zmniejszyłoby widocz- 
ne różnice. 

Pomiarów sił dokonywano początkowo za pomocą dynamometru 
hydraulicznego o zakresie pomiarowym od 0 do 10000 kG i dokład- 
ności odczytu do 50 kG, następnie zaś, poczynając od drzewa nr 73, za 
pomocą dynamometru Amslera o zakresach pomiarowych 500 — 
— 2000 — 5000 kG z urządzeniem piszącym. 

Przy pomiarach sił uciągu za pomocą dynamometru hydraulicznego 
WD-10 mogły powstać różnice między wartościami sił odczytanych 
a rzeczywistych. 

Różnice te mogły powstać na skutek chwilami impulsowego dzia- 
łania wciągarki, powodującego wówczas przekroczenie strzałki dynamo- 
metru poza rzeczywistą wartość siły. 

Drugą przyczyną tych różnic mogło być subiektywne odczytywanie 
wskazań dynamometru, wynikłe z krótkiego czasu działania siły 
(15 — 30 sek.) jak również z braku wprawy w odczytywaniu. 

Różnice te sięgały w niektórych przypadkach, u różnych osób od- 
Czytujących to samo wskazanie, nawet ponad 50%o wartości siły. 
Przez zastosowanie dynamometru Amslera wyeliminowano wy- 

mienione przyczyny błędów. 

P[KG]4 

5000 - 

4000 - 

3000 - 

2000 - 

1000 - 
Вус. 9. Wykres sity obalajacej 0 w funkcji czasu (z samopisu) 

     
  

{ [sek] 

Specjalne urządzenie tłumiące niwelowało impulsy bezwładności 
Wskazówki. 

Wartości siły obalającej drzewo odczytywano bezpośrednio z wy- 

piszą, (ryc. 9), wykonanego w czasie działania siły przez urządzenie 
Le, 

Р omiaru wielkości korzenia i otaczającej bryły gruntu dokonywano 
czpośrednio po obaleniu drzewa. Ciężar Q, (wzór 23) określano na 

Podstawie dokonanych pomiarów drzewa według tablic miąższości 

oe stojących (2) oraz określając szacunkowo ciężar korzenia (około 

—15% ciężaru drzewa). 

DYSKUSJA 

Analizując doświadczenia i wnioski pracy Czere у $ ki ego 
atczewskiego (1) na podstawie własnych badań i doświad- 
wykazano odmienny nieco charakter zależności średniego mo- 

obalającego od pierśnicy. 

czeń, 
Menty 
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Кбт a 
16000 | 

14000 - 

12000 - 

10000 - 

8000 - 

6000 -   40001 . ОИ 

4 2 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46cm 
  

Ryc. 10. Zależność średniego momentu obalającego od pierśnicy 

1. Według autorów wspomnianej pracy moment obalający dla drzew 
o dużych pierśnicach niewiele zmienia się ze wzrostem pierśnicy. We- 
dług moich doświadczeń natomiast między podanymi wielkościami 
istnieje zależność liniowa, co uwidocznione jest na wykresie (ryc. 10). 

2. We wspomnianej pracy, dla wyeliminowania wpływu wysokości 

zawieszenia liny na wielkość siły odczytanej z dynamometru obliczono 
moment obalający posługując się wzorem: 

Mo max PH, * Y, W którym: 
Pu, — siła uciągu wciągarki podczas obalania, 
У — wysokość zaczepienia liny. ae 

Moment obalający należy liczyć nie względem poziomu ziem! 
a względem osi dwukółki, jako punktu podparcia w czasie obalanić 
(ryc. 3). Uwzględnienie tego faktu prowadzi do mniejszych wartości mó 
mentu obalającego niż to zostało podane we wspomnianej pracy. dla 

3. Wymienieni autorzy podają wysokości zaczepienia liny » 
drzew o różnych pierśnicach, zakładając stałą siłę uciągu wciąga! 
równą 3000 kG. | 

p 

—— 

В - 

  

kołka   Ryc. 11. Układ drzewo — dwu 
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Ryc. 12. Sposób umocowania łańcuchami Ryc. 13. Wciśnięcie dwukółki w ziemię 

dwukółki do drzewa 

Siła uciągu wciągarki nie może być wartością stałą. Wartość tej siły 
będzie zmieniać się w czasie od 0 do wartości maksymalnej, przy któ- 
ie] następuje pokonanie siły odporu gruntu. Siła uciągu po osiągnięciu 
wartości maksymalnej maleje z czasem do zera (ryc. 9). 

. Maksymalna wartość siły uciągu wciągarki dla danego drzewa zale- 
2ес będzie od wysokości zawieszenia liny, gdyż o obaleniu drzewa 
decyduje nie wartość siły uciągu a moment obalający. 

Zwiększając wysokość zawieszenia liny zyskujemy na sile (przy 
określonym momencie obalającym), co między innymi ma tę dodatnią 
Stronę, że wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa pracy. 

4 Zdarzają się przypadki tak silnego rozrostu korzeni niektórych 
drzew, że siła odporu gruntu jest bardzo znaczna. 

| Może się zdarzyć wówczas, że moment obalający potrzebny do oba- 
<nia danego drzewa (równoważący moment siły odporu gruntu) znacz- 
te przekracza wartość momentu niszczącego dane drzewo. 
: Ma to miejsce również w przypadkach zmniejszonej wytrzymałości 
'zewa na zginanie na skutek wad pnia (sęki, pęknięcia itd.). 

“ —— a © 
. 

i 
| 

| 

  

  
В 

УС. 14. Złamanie drzewa na wysokości Ryc. 15. Całkowite złamanie drzewa 

dyszelka dwukółki 

43



р 
C —»  fancuch 
BN 

Г | 

    >= Ryc. 16. Układ sił wywołanych działaniem 
NO ON eel 

liny 
    
Wówczas w trakcie obalania następuje złamanie drzewa jeszcze 

orzed jego obaleniem. W tym przypadku mamy: 
P (h— h,) > М -6 

gdzie: 
[I - r3 O. 

W = 4 i = 0,1 d” — wskaźnik wytrzymałości w przekroju pęknięcia 

d — średnica drzewa na wysokości pęknięcia drzewa, 
ho — wysokość, na której nastąpiło pęknięcie drzewa, 
h — wysokość zawieszenia liny, 
0 — naprężenie maksymalne na zginanie, 
P — sila uciagu wciagarki. 
stąd wysokość pęknięcia drzewa jest 

в. < Ph a 0 

W celu uniknięcia złamań drzew, a więc zmniejszenia kosztów 1 sto” 
sunkowo dużych strat materiału z tym związanych (na 102 drzewa о 
lane były 4 złamania), konieczne wydaje sie zmniejszenie mom e 
siły odporu gruntu poniżej wartości momentu niszczącego. Uzasadnio” | 
byłoby nawet maksymalne możliwe zmniejszenie momentu siły odpo! 
gruntu. 

РИ Prowadzitoby to do maksymalnego zmniejszenia prawdopodobiel™ 
stwa złamań drzew, obniżenia zużycia sprzętu (w czasie prac doświa 

  

M 
  

  
. 

Ryc. 17. Układ sił działających D4 

° 
dwukółkę    



czalnych następowały częste uszkodzenia dwukółek, lin, ciągnika), 
a więc zmniejszenia kosztów pozyskiwania drewna tą metodą, jak rów- 
nież do zwiększenia bezpieczeństwa pracy. 

Osiągnąć to można jedynie przez maksymalne obniżenie punktu pod- 
parcia drzewa w czasie obalania, a więc przez eliminację dwukółki. 

WNIOSKI 

1. Doświadczenia nad obalaniem drzew z zastosowaniem metody 
Kreutzingera-Matusza potwierdziły rozważania teoretyczne 
Oparte na modelu drzewa (ryc. 3). 

2. Teoretyczny moment obalający pokrywa się praktycznie z mo- 
mentem rzeczywistym, ustalanym każdorazowo doświadczalnie. 
_3. Istnieje liniowa zależność średniego momentu obalającego od 

pierśnicy. 

_. 4. W świetle przeprowadzonych badań teoretycznych i prac do- 
swiadczalnych stosowanie dwukółki jest nieracjonalne. Zastosowanie 
dwukółki zwiększa moment odporu gruntu i tym samym powoduje 
większą ilość złamań drzew podczas obalania i związanych z tym strat 
materiału. 

Większy moment odporu gruntu przy użyciu dwukółki pociąga za 
sobą konieczność użycia większych sił, co stwarza niekorzystne wa- 
runki z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy. Nadto częste uszkodze- 
ша dwukółki powodują wzrost kosztów eksploatacji wskutek niepeł- 

hego wykorzystania sprzętu i zatrudnionego personelu. 
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Краткое содержание 

B работе сообщаются теоретические рассуждения о процессе приобретения 

материалов методом Кройцингера Матуша. Метод этот состоит в TOM, "TO 

poznana c корнями сваливают при помощи двуколки. Кроме того целый pa 

каза денных опытов подтвердили правоту теоретических рассуждении. ни 

 еревьо что применение двуколки значительно увеличивает момент сил к 

а также что в результате ведёт к убытку материала (сломание деревьев) 

Менном К увеличению расходов приобретения леса тем методом при одновр 

Ухудшении условий работы с точки зрения безопасности работы. 

лес 

дер 
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Summary 

The paper contains theoretical considerations explaining the process of wood produc- 

tion with the use of Kreutzinger-Matusz method. 

The method consists in the overthrowing of trees with roots with the aid of two- 

wheeled vehicle. The series of experiments confirmed theoretical considerations. 

It has been demonstrated that the use of two-wheeled vehicle considerably incre- 

ases the moment of force overthrowing trees, which results in losses in the raw-male- 

tial (broken trees), as also in an increase in costs of wood production with this met- 

hod, with simultaneous worsening of work conditions from the standpoint of work 

safety. 
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