
Ś cinka drzew przy użyciu harweste-
rów może być prowadzona na po-

wierzchni roboczej przez jedną osobę. 
Warunkiem jest wyposażenie jej w sku-
teczny środek łączności (telefon ko-
mórkowy, radiotelefon). Jeżeli maszy-
na ma sprawne oświetlenie zapewnia-
jące dobrą widoczność, praca może być 
prowadzona przy zapadającym zmroku 
lub nocą. 

Praca w  nocy wymaga szczególne-
go postępowania. Planując ją należy 
pamiętać, aby pozostawić na noc ła-
twiejsze powierzchnie lub prace po-
rządkowe. Maszyna powinna być za-
tankowana, a  reflektory czyste. Nie 
wolno zapomnieć o sprawnej latarce. 
Należy się liczyć ze zwiększonym ryzy-
kiem uszkodzenia drzew, sortymentów 
i pewnymi błędami w sortowaniu.

Maszynowe vademecum (4)
Redakcja

Kolejny tekst z cyklu poświęconego organizacji i technice pracy leśnymi maszynami wielooperacyjny-
mi dotyczy podstawowych zasad ścinki drzew, a więc na początek – wskazówki ważne przede wszyst-
kim dla operatorów harwesterów

Jeżeli maszyna ma sprawne oświetlenie zapewniające dobrą 
widoczność, praca może być prowadzona nocą. Do pracy noc-
nej należy jednak przeznaczać łatwiejsze powierzchnie. Trzeba się 
liczyć ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia drzew i sortymentów

Niedopuszczalne jest prowadzenie prac z zakresu gospodarki 
leśnej w warunkach ograniczonej widoczności

Podstawowe zasady 
bezpieczeństwa
Niedopuszczalne jest prowadzenie prac 
z zakresu gospodarki leśnej podczas ob-
fitych opadów atmosferycznych, przy 
silnym wietrze, podczas burzy, przy tem-
peraturze powietrza poniżej –20 °C oraz 
w warunkach ograniczonej widoczności.

Maszyna musi być bezwzględnie 
sprawna pod względem technicznym, 
posiadać komplet wyposażenia potrzeb-
nego w tym momencie do pracy, a tak-
że apteczkę, podręczny sprzęt gaśni-
czy, trójkąt ostrzegawczy, odpowiednie 
oświetlenie pozwalające na poruszanie 
się po drogach publicznych oraz aktual-
ne ubezpieczenie.

Kategorycznie zabronione jest uży-
wanie maszyn do celów innych niż okre-
ślił to producent. Nie należy w żadnym 

Fot. D. Klawczyński (2)
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ne. O ile szlak nie jest wycięty, w pierw-
szej kolejności wycinamy drzewa 
rosnące na szlaku bezpośrednio przed 
maszyną. Następnie wycinamy drzewa 
w sektorze lewym i prawym.

jednego przeszkadzającego drzewa po-
woduje uszkodzenie dwóch innych.

O ile to możliwe, grube i mocno uga-
łęzione drzewa należy powalać w pierw-
szej kolejności. Daje to lepszy ogląd sy-
tuacji i  zwiększa możliwości wyboru 
kolejnych. Trzeba wyrobić sobie nawyk 
zamykania noży okrzesujących przed 
wprowadzeniem głowicy pomiędzy 
drzewa. Zmniejsza to szerokość głowi-
cy i ryzyko uszkodzenia drzew.

Szlak oraz sektor pracy żurawia

Sprawny sprzęt gaśniczy to 
obowiązkowy element wypo-
sażenia każdej maszyny

Na zakrętach, w terenach o nachyle-
niu wzdłuż osi podłużnej pojazdu, szla-
ki muszą być szersze. Nie ma sensu za-
kręcać szlakami pod kątem prostym, bo 
maszyny nie zakręcą pod takim kątem. 
Najczęściej oszczędzenie (niewycięcie) 

Fot. M. Bodyłwypadku przekraczać parametrów ro-
boczych maszyn, gdyż zwiększa to ryzy-
ko ich uszkodzenia i grozi wypadkiem.

Zawsze należy pamiętać, że maszy-
ny mogą się poruszać tylko po szlakach 
operacyjnych. Inaczej upada idea sto-
sowania maszyn, która dopuszcza pew-
ne uszkodzenia gleby, ale tylko na szla-
kach. Zapomnijmy o ułańskiej fantazji. 
Jeżdżąc na skróty, ryzykujemy uszko-
dzenie leżącego przy szlaku surowca 
i ominięcie części sztuk. Można mieć 
przy tym kłopoty z leśnikami.

Zasady ścinki w trzebieżach
Operator harwestera powinien mieć 
zapamiętany w  głowie obraz „ban-
ku” 4–5 drzew, które zaplanował oba-
lić i miejsce ułożenia drewna. W miarę 
postępu prac zrębowych planuje ścinkę 
kolejnych drzew. Dobry operator myśli 
z wyprzedzeniem.

Należy zawsze wymagać od leśnicze-
go (właściciela lasu), aby dobrze wyzna-
czył drzewa do ścinki i szlaki operacyj-



Pakiety z  drewnem należy ukła-
dać pod lekkim kątem. Można to uzy-
skać poprzez obalanie drzew na ukos 
od maszyny. Trzeba unikać wszelkie-
go manipulowania długim drewnem 
w drzewostanie. Drzewo małe można 
trzymając w głowicy wynieść w pozy-
cji pionowej i obrócić je w wygodnym 
miejscu.

Szlaki operacyjne, zwykle o  szero-
kości 4 m i odległości 20 m od siebie, 
powinny mieć przebieg prostolinio-
wy. Odległość pomiędzy nimi mierzy 
się od osi szlaków. Zakłada się możli-
wość zjechania z trasy i wykorzystania 
istniejących luk dla uniknięcia koniecz-
ności wycinania drzew, które w przy-
szłości nadal stanowić będą szkielet 
drzewostanu.

Zasady ścinki na zrębach
O  kierunku obalenia drzew decydu-
je z  reguły pochylenie drzewostanu. 
Drzewa należy obalać zgodnie z  tym 
kierunkiem. Taka sytuacja powoduje, 
że harwester, poruszając się po szla-
ku operacyjnym, wycina drzewa znaj-
dujące się przed maszyną (o ile nie wy-
cięto ich we wcześniejszych zabiegach) 
oraz po prawej lub po lewej stronie. 
Szerokość pola operacyjnego wynosi tu 
od 8 do 12 m. W takim przypadku ope-
rator musi zagęścić istniejącą sieć szla-
ków (zakłada się bowiem, że odległość 
pomiędzy osiami szlaków dla w pełni 

Kolejność wycinania drzew na 
zrębie z  drzewami pochylonymi 
w lewo

Należy zawsze wymagać od leśniczego (właściciela lasu), aby dobrze 
wyznaczył drzewa do ścinki i szlaki operacyjne

Dobry operator myśli z wyprzedzeniem – planuje kilka drzew do przo-
du, które obali i gdzie ułoży drewno

zmechanizowanego procesu pozyska-
nia i zrywki wynosi 20 m).

Gdy drzewostan nie jest pochylony 
lub pozyskujemy drzewa o  stosunko-
wo niskiej masie, harwester powinien 
ścinać drzewa z przodu oraz z prawej 
i  lewej strony. Szerokość pola opera-
cyjnego może tu sięgać 20 m i maszy-
na porusza się tylko po istniejących już 
szlakach.

Kontrola jakości pomiaru
Pomiar długości i średnicy sortymen-
tów wykonuje w harwesterze głowica. 
Jego kontrola winna następować na 

początku zmiany roboczej. O ile odchy-
lenie na długości i średnicy jest więk-
sza niż zakładane, należy dokonać ka-
libracji urządzeń pomiarowych. Jest to 
doprowadzenie do zgodności pomia-
ru wykonywanego przez harwester ze 
wskazaniem uzyskanym ze średnico-
mierza ręcznego i taśmy pomiarowej.

Tolerancja na długości nie powin-
na być większa niż 2 cm, przy czym 
sortyment nie może być krótszy niż 
zamówiony.

Tolerancja na średnicy może wynosić 
1–2 mm, przy czym sortyment nie mo-
że być cieńszy niż zamówiony.

Fot. M. Bodył (2)
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Metody ścinki  
i układania drzew
Cięcie i układanie równoległe do szla-
ku – stosowane jest w okolicy linii te-
leenergetycznych i  przy gatunkach 
szczególnie cennych – łatwo obejrzeć 
czoło, ocenić zbieżystość i krzywizny.

obalane są tak, aby ich korony znajdo-
wały się w zasięgu pracy głowicy, która 
w tym przypadku pełni rolę procesora.

Proces pozyskania z  międzypolem 
jest korzystny z punktu widzenia uszko-
dzenia drzew i gleby, a także wydajności  
maszyny i ergonomii. Wymaga jednak 
większego niż przy innych metodach 
zaangażowania organizacyjnego i z te-
go powodu jest stosunkowo rzadko 
stosowany.

Należy unikać zbędnej pracy żura-
wiem, jak ma to miejsce, gdy drzewa 
wybierane są na zmianę z lewej lub pra-
wej strony. Warto pamiętać o tej cieka-
wej formułce: „Wykonawca zarabia 
pieniądze tylko wtedy, gdy głowica wy-
rzuca drewno, wszystko inne jest kosz-
tem”. To nie oznacza, że należy narzu-
cać bardzo wysokie tempo pracy, ale że 
trzeba się wcześniej zastanowić, aby nie 
wykonywać niepotrzebnych ruchów.

O  ile gałęzie nie są potrzebne na 
szlaku, drzewa, które stoją od niego 
daleko, można okrzesać i poprzecinać 
w obszarze pomiędzy głowicą a maszy-
ną. Przyśpieszy to proces pozyskania.

Wjeżdżając na szlak, w pierwszej ko-
lejności należy wyciąć drzewa w  tzw. 
pierwszej strefie. Są to drzewa rosną-
ce bezpośrednio przed maszyną (oczy-
wiście, o  ile nie zostały wycięte pod-
czas wcześniejszych prac). Następnie 
wycinamy drzewa w bezpośrednim są-
siedztwie po lewej i  prawej stronie. 
W dalszej kolejności sięgamy w głąb 
drzewostanu.

Ścinka prostopadle do szlaku – sto- 
sowana zasadniczo na zrębach.

Układanie sortymentów w trzebieży

Trzeba wyrobić sobie nawyk zamy-
kania noży okrzesujących przed 
wprowadzeniem głowicy pomię-
dzy drzewa. Zmniejsza to szerokość 
głowicy i ryzyko uszkodzenia drzew

Ścinka i układnie w  jodełkę (rybia 
ość) – stosujemy, gdy nie można ina-
czej – z reguły w trzebieżach, gdzie nie 
wolno zbytnio manipulować pozyski-
wanym drewnem z uwagi na brak miej-
sca i możliwość uszkodzenia drzew po-
zostających w drzewostanie.

Technika ścinki z międzypolem
W tym procesie wytycza się szlaki ope-
racyjne o szerokości 4 m w odległości 
40 m od siebie. Pomiędzy szlakami sto-
suje się międzypole, na którym ścinka 
prowadzona jest przez pilarza. Drzewa 

Ścinaj jak najwięcej drzew z jednego 
miejsca. Jeżeli musisz wjechać w drze-
wostan i wiesz, że wyjazd nastąpi tyłem 
tą samą drogą, nie ruszaj drążka ste-
rowniczego, a wyjedziesz szybko i po 
własnych śladach.

Proces technologiczny z międzypolem

Fot. P. Mierzejewski
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Praca w wiatrołomach
Jest to szczególny rodzaj pracy. 
Występuje tu drewno o często kilkume-
trowych pęknięciach wzdłużnych i tzw. 
drewno napięciowe. Aby maksymalnie 
wykorzystać drewno, należy je przygo-
tować do pozyskania głowicą harwe-
sterową poprzez odcięcie karp i okrze-
sanie dolnych odcinków na długości 
około 1,5 m. Umożliwia to chwycenie 
drewna przez głowicę i dalszą obróbkę.

Ochronniki słuchu z radiem są spraw-
dzoną metodą porozumiewania się ope-
ratora i pilarza. Szczególnie przydatne 
są one w trudnych warunkach. Ich uży-
cie nie zwalnia nas jednak ze stosowa-
nia zasad bezpieczeństwa. Pilarzowi 
nie wolno pracować bliżej harweste-
ra niż określa to strefa niebezpieczeń-
stwa wyrażona cyfrą na żurawiu. Jest to 
minimum dwie wysokości drzewa plus 
długość żurawia. Ogranicza to znacz-
nie kontakt wzrokowy. Podczas pracy 
w wiatrołomach może się zdarzyć, że 
okresowo pilarz będzie pracował w bez-
pośrednim sąsiedztwie harwestera, wy-
konując prace pomocnicze. Tylko obni-
żenie obrotów silnika, oparcie głowicy 
o ziemię i komunikat słowny przez słu-
chawki upoważniają do zbliżenia się do 
maszyny.

W strefie niebezpiecznej może znaj-
dować się tylko operator. W uzasadnio-

Pomiar długości i średnicy sorty-
mentów wykonuje w harweste-
rze głowica – jego kontrola winna 
następować na początku zmiany 
roboczej

„Wykonawca zarabia pieniądze 
tylko wtedy, gdy głowica wyrzu-
ca drewno, wszystko inne jest 
kosztem”

W wiatrołomach zdarza się praca duetu pilarz-harwester. Pilarzowi nie 
wolno jednak pracować bliżej harwestera niż określa to strefa niebez-
pieczeństwa wyrażona cyfrą na żurawiu!

nych przypadkach może znajdować się 
tam koordynator bhp prowadzący szko-
lenie, wykonujący nadzór, lub przepro-
wadzający kontrolę. W strefę niebez-
pieczną można wejść w uzasadnionych 
przypadkach tylko za zgodą operatora. 
Maszyna musi być wtedy zawsze wyłą-
czona. Niedopuszczalne jest rozpoczę-
cie i prowadzenie pracy bez upewnienia 
się, że w strefie niebezpiecznej nie znaj-
dują się osoby postronne lub zwierzęta. 
W strefie niebezpiecznej nie mogą być 
wykonywane w tym samym czasie żad-
ne inne prace.

Rozpoczęta ścinka powinna zostać za-
kończona obaleniem drzewa, a w przy-
padku jego zawieszenia – ściągnięciem 
go przed przystąpieniem do jakichkol-
wiek prac w strefie niebezpiecznej.

Jeżeli ściągnięcie zawieszonego drze-
wa okazało się niemożliwe, należy prze-
rwać pracę i zawiadomić o tym osobę 
kierującą lub koordynatora, który powi-
nien zapewnić możliwość jego bezpiecz-
nego ściągnięcia.

Szczególną ostrożność należy zacho-
wać podczas ścinania drzew niebez-
piecznych, trudnych (np. spróchniałych, 
złomów i wywrotów).

Uwaga na przewody!
Duże niebezpieczeństwo niesie praca 
w pobliżu napowietrznych linii ener-

Fot. D. Klawczyński
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getycznych lub telekomunikacyjnych. 
Zanim rozpoczną się prace zrębo-
we, należy skontaktować się z najbliż-
szym zakładem energetycznym i wła-
ścicielem linii telekomunikacyjnych, 
aby uzyskać od nich numery telefonów 
do wykorzystania przy ewentualnym 
uszkodzeniu linii. Prowadzący pra-
ce zrębowe jest zawsze odpowiedzial-
ny za uszkodzenia i zakłócenia w do-
stawach usług sieci energetycznej lub 
telekomunikacyjnej. Przed rozpoczę-
ciem prac należy się również upewnić, 
że nie ma na tym obszarze instalacji 
podziemnych.

Jeżeli praca w sąsiedztwie linii napo-
wietrznych stwarza ryzyko ich zerwa-
nia lub powstania łuku elektrycznego, 
należy powiadomić odpowiednie służ-
by, które zagwarantują odłączenia na-
pięcia. W miejscach szczególnie nisko 
biegnących przewodów można na nich 
powiesić taśmy ostrzegawcze.

Minimalna odległość od linii napo-
wietrznych, w jakiej można przystąpić 
do wykonywania pracy, jest zależna od 
napięcia. Dopuszczalna odległość po-
zioma w całej strefie urządzenia to:

W systemie drewna długiego (klem-
bank) mamy najczęściej do czynienia 
z 2–3 sortymentami. Zasadniczo zrywa 
się je osobno, lecz sporadycznie możli-
we jest łączenie sortymentów.

Podczas zrywki i  wywozu drewna 
niedopuszczalne jest:
• Przebywanie na transportowanym 

ładunku – drewnie załadowanym na 
wózek forwardera

• Przebywanie w zasięgu żurawia
• Przerzynanie drewna znajdującego 

się na pojeździe
• Przebywanie i  przechodzenie pod 

zawieszonym ładunkiem
• Pozostawienie ładunku zawieszone-

go na żurawiu, w czasie, gdy nie jest 
on przemieszczany C

Przygotowano na podstawie  
materiałów szkoleniowych  

Ośrodka Szkolenia Operatorów  
Maszyn Leśnych w Gidlach

Napięcie  
znamionowe  

[kV]

Dopuszczalna od-
ległość pozioma  

[m]
Do 1 3
Powyżej 1 do 30 5
Powyżej 30 do 110 10
Powyżej 110 do 220 20

Zawsze w pierwszej kolejności zrywamy surowiec główny, czyli taki, któ-
rego jest najwięcej i jest najcenniejszy. Dalej sortymenty mniej cenne

newrowania. Przy pracy forwarderem 
szerokość szlaku powinna być szersza 
od szerokości maszyny o 0,5 m z każ-
dej ze stron. Maksymalny spadek po-
wierzchni, na której można podjąć pra-
cę forwarderem wynosi 30%, z zastrze-
żeniem, że producent może określić 
mniejszy próg wynikający z konstruk-
cji maszyny. Należy pamiętać, że na-
chylenie terenu wpływa na równowagę 
maszyny. Podczas pracy na pochyłym 
podłożu należy zachować szczególną 
ostrożność i zwrócić uwagę na zacho-
wanie maszyny.

W  systemie drewna kłodowanego 
zawsze w pierwszej kolejności zrywa-
my surowiec główny, czyli taki, którego 
jest najwięcej i jest najcenniejszy. Dalej 
sortymenty mniej cenne.

Poruszamy się tak, aby droga z peł-
nym ładunkiem była jak najkrótsza, to 
znaczy, że czasami załadunek możemy 
zacząć w najdalszym punkcie zrywki.

Dopuszczalna odległość pozioma 
urządzenia od linii elektroenergetycz-
nych jest to odległość skrajnego, nie-
uziemionego przewodu tej linii od 
strefy działania urządzenia. 

Stefa działania urządzenia jest to 
przestrzeń wyznaczona skrajnymi po-
łożeniami elementów urządzenia łącz-
nie z  przemieszczanym ładunkiem 
z uwzględnieniem możliwości rozkoły-
sania ładunku.

Transport i zrywka,  
czyli forwarder w akcji
Zrywka drewna odbywa się po szlakach 
zrywkowych, których parametry po-
winny być dostosowane do gabarytów 
maszyny i zapewnić jej swobodę ma-

Fot. Komatsu
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