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poradnik operatora

P odczas okresu wegetacji, od po-
czątku kwietnia do końca wrześ- 

nia, drzewa są szczególnie narażone 
na uszkodzenia. Największa wrażli-
wość drzew dotyczy okresu ich budze-
nia się, czyli maja. W drzewostanach 
iglastych w  okresie wczesnowiosen-
nym należy tak dobierać operatorów, 
aby bardziej doświadczeni pracowali 
na trudniejszych pozycjach.

Maszynowe vademecum (5)
Redakcja

Szczegółowy opis zasad i technik ścinki drzew oraz wyróbki sortymentów harweste-
rem to główny temat kolejnego tekstu z cyklu poświęconego organizacji pracy leśny-
mi maszynami wielooperacyjnymi. Tu piszemy o wszystkim, o czym operator harwestera musi  
wiedzieć i pamiętać

Podczas okresu wegetacji drze-
wa są szczególnie narażone na 
uszkodzenia. Największa wrażli-
wość drzew to okres ich budzenia 
się, czyli maj

Wpływ pór roku
Trzebieże harwesterem można prowa-
dzić przez cały rok, także wieczorami 
i w nocy, pod warunkiem, że harwester 
ma oświetlenie. Śnieg leżący na ziemi 
jest w tym przypadku zaletą, ponieważ 
poprawia widoczność oraz ułatwia po-
ruszanie się w terenie. Odziomki drzew 
przy szlaku chronione są czapą śnież-
ną. Problemem są predyspozycje czło-
wieka, które zimą w znaczący sposób 
mogą utrudniać pracę.

Praca przy ścince w praktyce ste-
ruje zrywką, tzn. efekt pracy har-
westerem determinuje sposób pra-
cy forwardera. Wytyczanie szlaków, 
pozostawianie gałęzi – oto tego 
jednoznaczne przykłady. Operator 
harwestera musi brać to pod uwagę

Planowanie bezpiecznego, całorocz-
nego zatrudnienia operatora harwestera 
wymaga, aby na okres trudnych warun-
ków atmosferycznych zachować w po-
gotowiu łatwiejsze powierzchnie zrę-
bowe lub trzebieżowe. Ważne jest, aby 
charakteryzowały się dobrą widocznoś- 
cią w głąb drzewostanu. Wgląd w drze-
wostan można poprawić poprzez wcze-
śniejsze wycięcie podszytu przez pilarzy.

Wpływ ukształtowania terenu 
Harwestery są dostosowane do pracy 
w trudno dostępnym terenie. Ogranicze- 
nia trakcyjne z uwagi na przechyły bocz-
ne, mniejszą zwrotność i masę ładunku 
narzuca forwarder. W przypadku, gdy po-
wierzchnia jest bardzo trudno dostępna  
– z uwagi na nachylenie czy nośność grun-
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tu – może to wymuszać, aby odległości  
pomiędzy szlakami były bardziej za-
gęszczone niż jest to normalnie zalecane.

Trudne warunki terenowe powodują 
z reguły pozostawienie wyższych pnia-
ków. W  większości przypadków ścin-
ka sama w sobie może być prowadzona 
niezależnie od ograniczeń terenu. Warto 
pamiętać, że znacznie łatwiej jest obra-
biać drewno stojąc maszyną w dół niż 
w górę stoku.
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Grząska nawierzchnia z  reguły nie 
wyklucza wjazdu harwesterem. W tym 
przypadku problemy może mieć 
forwarder. Aby je ograniczyć, operator 
harwestera powinien pozostawiać ga-
łęzie na szlaku po okrzesaniu drewna. 

Innym sposobem zmniejszenia pro-
blemów z  niestabilną nawierzchnią 
jest wykorzystanie okresów lepszej do-
stępności terenu. Proces pozyskiwa-
nia na terenach podmokłych wyma-
ga szczególnego planowania cyklicz-
nego. Prace na takich powierzchniach 
należy prowadzić na zmrożonym tere-
nie albo w sierpniu czy wrześniu po su-
chym lecie.

Ogólne zasady ścinki 
Naukę należy rozpocząć od ścinki bez 
używania funkcji automatycznego cięcia.

 h Zasady prowadzenia głowicy 
Trzymaj głowicę tyłem do maszyny 
w  linii żurawia – pozycja podstawo-
wa. Uważaj, aby zawsze po zakończe-
niu sortowania wróciła ona do pozycji 
podstawowej. To zabezpieczy ją przed 
uszkodzeniem lub zerwaniem węży. 
Głowica harwestera, w  przeciwień-
stwie do chwytaka forwardera, nie mo-
że obracać się na rotatorze o 360°, bo 
ma przewody elektryczne i hydraulicz-
ne, które to uniemożliwiają.

Prowadź głowicę do drzewa, które 
będzie powalane, w linii prostej w od-
ległości 0,5–1 m nad powierzchnią zie-
mi. Rób to spokojnie i ogranicz liczbę 
ruchów, aby urządzenie się nie huśtało.

Kiedy zbliżasz się do drzewa, pro-
wadź środek głowicy w jego kierunku 
i zamknij noże okrzesujące, tak, aby 
drzewo nie wypadło z głowicy (nie na-
ciskaj noży okrzesujących).

Obniż głowicę do poziomu pożąda-
nej wysokości pniaka i  jednocześnie 
obróć ją w kierunku zgodnym z plano-
wanym miejscem powalenia drzewa.

Dociśnij noże.
Napręż lekko głowicę poprzez lek-

kie podniesienie głównego ramie-
nia żurawia szybkim, krótkim ruchem 
dżojstika do siebie – tzw. „quick lift”.

Tnij, aż przetniesz drzewo (duże 
drzewo zacznie się w tym momencie 
przewracać).

Kiedy puścisz przycisk przerzynki, 
podnieś i  ciągnij drzewo blisko zie-

Znacznie łatwiej jest obrabiać drewno stojąc maszyną w  dół niż 
w górę stoku

Wgląd w  drzewostan można 
poprawić poprzez wcześniejsze 
wycięcie podszytu przez pilarzy

Grząska nawierzchnia z  reguły nie wyklucza wjazdu harwesterem. 
W tym przypadku problemy może mieć forwarder

Fot. Ponsse



mi w kierunku maszyny i planowane-
go stosu.

Wyprowadź 0,5–1 m drewna z głowicy. 
To spowoduje, że uzyskasz kawałek pnia, 
którym można „wycelować” w  miej-
sce przyszłego układania pakietu. Kiedy 
wiesz, że masz po prawej stronie wolne 
miejsce do wysunięcia strzały drewna, 
naciśnij przycisk wyboru jakości drzewa. 
Jeżeli pracujesz z automatycznym wy-
prowadzeniem, kłoda będzie wysunięta 
samoczynnie. W innym przypadku mu-
sisz nacisnąć przycisk przesuwania.

 h Powalanie grubych drzew 
Wykonaj rzaz podcinający (cięcie kie-
runkowe) w kierunku obalenia drzewa 
najniżej jak jest to możliwe. Głębokość 
rzazu powinna wynosić 1/3 średnicy pnia.

Przekręć głowicę o 180° i wyżej niż 
rzaz podcinający wykonaj rzaz ścinają-
cy (cięcie powalające). Gdy zrobisz od-
wrotnie, pojawi się ryzyko zakleszcze-
nia prowadnicy. Pozostałe czynności  
wykonaj tak, jak przy ścinaniu standar-
dowego drzewa.

Jeżeli uważasz, że podczas obalania 
drzewa, w momencie kontaktu konarów 
z ziemią, nastąpi mocne odbicie uderze-
nia w kierunku maszyny, możesz puścić 
drzewo, zanim upadnie na ziemię.

W terenie pagórkowatym spróbuj, 
jeżeli to możliwe, powalać drzewa na-
dając im wcześniej kierunek w górę, 
żeby przy obróbce wykorzystać siłę je-
go ciężkości. Pamiętaj o ryzyku zagłę-
bienia piły w ziemię.

 h Formowanie pakietów
Niezwykle ważne jest, aby operator 
harwestera stosował taką samą meto-
dę sortowania i układania sortymentów 
na całym obszarze prac ścinkowych. 
W przypadku oznaczenia sortymentów 
farbą, co bywa bardzo pomocne, staraj 
się zachować takie same zasady koloro-
wania na różnych powierzchniach. 

Przecinaj i sortuj w taki sposób, aby 
pakiet miał następujący cechy:

Zawierał taką ilość drewna, aby moż-
na było sformować jeden ładunek lub 
więcej – jak najwięcej w jednym miejscu.

Zawierał jeden sortyment (jeden ga-
tunek, wymiar, jakość).

Prowadź głowicę do drzewa, które będzie powalane, w  linii prostej 
w odległości 0,5–1 m nad powierzchnią ziemi

Fot. J. Klej



50 Nr 3/2015

poradnik operatora

Znajdował się w takiej odległości od 
sąsiadujących drzew, aby można go by-
ło załadować nie uszkadzając ich – zwy-
kle jest to nie mniej niż metr.

Czoła sortymentów powinny być wy-
równane, a wałki równoległe.

Zarówno pod drewnem, jak i  na 
wierzchu, nie powinno być gałęzi.

Z reguły masz w perspektywie uło-
żenie w  jednym pakiecie sortymentu 
z kilku drzew. Pierwsze dwa wałki (kło-
dy) danego sortymentu ułóż równole-
gle w pewnej odległości między nimi. 
Kolejne wkładaj pomiędzy nie, a  ła-
twiej zachowasz równoległość.

Najcięższy sortyment układaj najbli-
żej maszyny.

Odległość czół od kół maszyny (z bo-
ku) powinna wynosić około metra.

Cięższe kłody podczas przerzynki 
opieraj o  już leżące – zapobiegnie to 
pękaniu drewna.

Nie wahaj się sprawdzić, czy w drew-
nie jest zgnilizna, przybliż czoło kłody 
do kabiny, gdy jest to konieczne.

Do podciągania drewna tuż po ścię-
ciu, a w zasadzie podczas przewraca-
nia, dobrze jest używać wysięgnika 
ostatniego członu żurawia chowając 
go. Ma on dużą siłę i skutecznie pod-
nosi strzałę.

 h Okrzesywanie i przerzynka
Jeżeli to możliwe, okrzesuj strzałę tak, 
aby gałęzie pozostały na szlaku. Trzymaj 
głowicę tak blisko ziemi, jak tylko jest 
to możliwe. W przypadku bardzo gru-
bych konarów przy okrzesywaniu po-
magaj sobie ruchem żurawia, przesu-
wając go wzdłuż strzały w  kierunku 
zgodnym z ruchem noży okrzesujących.

Aby uniknąć powstawania niedo-
piłów i pęknięć, trzymaj głowicę tak bli-
sko ziemi, jak jest to możliwe. Możesz 
oprzeć koniec kłody o ziemię w trakcie 
przecinania i/lub używać automatycz-
nego opuszczania, jeżeli jest to dostęp-
ne w twojej maszynie. 

Zwracaj uwagę na czoło drewna, 
na którym widać zgnilizny, a także na 
krzywizny. Szczególnie przy drzewie 
cennym nie wahaj się przyciągnąć go 
w kierunku kabiny na odległość dobrej 
oceny wzrokowej. C

Pakiety muszą zawierać jeden sortyment (jeden gatunek, wymiar, 
jakość). Czoła sortymentów powinny być wyrównane, a wałki równole-
głe. Każdy pakiet powinien znajdować się w takiej odległości od sąsia-
dujących drzew, aby można go było załadować nie uszkadzając ich

Jeżeli to możliwe, okrzesuj strzałę tak, aby gałęzie pozostały na szlaku

Kiedy puścisz przycisk przerzynki, podnieś i ciągnij drzewo blisko ziemi 
w kierunku maszyny i planowanego stosu
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