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poradnik operatora

T rzeba wykonać możliwie dużo ru-
chów żurawiem w tym samym cza-

sie. Szybkość pojawi się stopniowo. 
W ciągu pierwszego roku pracy osiąga 
się średnio 80% wydajności. Dla uzy-
skania 100% potrzebne są dwa lata. 
Płynność ruchów powoduje, że unika się 
zbędnych manewrów i nie traci się cza-
su na korekty. 

Żuraw należy prowadzić bardzo ła-
godnie (płynnie). Właśnie po tym 
można poznać profesjonalistę.

Sterowanie żurawiem 
i chwytakiem
Ważną zasadą jest, aby nie podnosić  
żurawia wyżej niż jest to konieczne. 
Szczególnie istotne jest to na pełnym 
wysięgu, gdy udźwig żurawia jest stosun-
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Tematem kolejnego odcinka poradnika dla operatorów leśnych maszyn wielooperacyjnych są szcze-
gółowe zasady i techniki pracy forwarderem. Na początek – zasady poruszania żurawiem i chwyta-
kiem, a w dalszej części – reguły załadunku oraz porady dotyczące formowania mygły i stosu 

 Kierunki ruchu ramion żurawia podczas  
załadunku – zbliżanie ładunku do maszyny

 Kierunki ruchu ramion żurawia podczas  
załadunku – obrót kolumny

 Ruchy żurawia i chwytaka podczas  
podnoszenia ładunku z ziemi

 Układanie pakietu w celu maksymalnego 
wykorzystania pojemności chwytaka

 Kierunki ruchu ramion żurawia podczas załadunku – otwar-
cie chwytaka

 Ruchy żurawia i chwytaka podczas  
kładzenia ładunku

Żurawia nie należy podnosić wyżej niż jest to konieczne. Szczególnie istotne 
jest to na pełnym wysięgu, gdy udźwig żurawia jest stosunkowo niewielki
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kowo niewielki. W pierwszej kolejności 
zawsze chowamy siłownik (wysięgnik) 
hydrauliczny znajdujący się w ostatniej 
sekcji żurawia. Absolutnie niedopusz-
czalne jest podnoszenie dużych cięża-
rów na pełnym wysięgu żurawia i z wy-
suniętym siłownikiem hydraulicznym  
– w ten sposób można doprowadzić do
poważnej awarii.

Z drugiej strony maksymalnie często 
należy korzystać z siłownika końcowe-
go. Należy to robić nawet wtedy, gdy jest 
możliwość dotarcia do drewna z użyciem 
głównego ramienia żurawia. W praktyce 
znacznie przyśpiesza to załadunek.

Należy dbać o wykorzystywanie po-
jemności chwytaka. W przypadku, gdy 
sztuki drewna są od siebie oddalone, 
trzeba z nich ułożyć wiązkę a nie łado-
wać pojedynczo. Przy dociąganiu czasa-
mi należy złapać drewno za koniec. Przy 
załadunku konieczne jest jednak uchwy-
cenie drewna nieco poza środkiem cięż-
kości, tak, aby koniec pakietu od strony 
maszyny był niżej.

W pierwszej kolejności trzeba drew-
no dociągnąć do maszyny a  później 
podnieść powyżej kłonic i położyć na 
przyczepie. Przy układaniu drewna na 
przyczepie należy delikatnie dosunąć 
ładunek do krat. Opuszcza się go na za-

ładowane już drewno z  jak najniższej 
wysokości. Zapewni to równomierne 
rozłożenie nowego ładunku i zapobie-
gnie jego krzyżowaniu.

Nie można zbyt mocno uderzać drew-
nem o kratę zabezpieczającą. W pierw-
szej kolejności należy wiązkę równo 
podciągnąć do kraty zabezpieczającej. 
Wiązkę trzeba chwycić w ten sposób, aby 
końcówki kłód zwisały w dół ok. 50 cm 
(przeważone do przodu maszyny). Kiedy 
wiązka zbliży się do kraty zabezpiecza-
jącej, chwytak należy lekko rozluźnić 
i utrzymać łagodny równomierny ruch 
w kierunku kraty, aż kłody zostaną wy-
równane. Chwytak trzeba otworzyć jed-
nocześnie go podnosząc. Jeżeli są już ja-
kieś wcześniej załadowane kłody, można 
o nie wyrównać kolejne. W przypadku
cienkiego drewna, które ma tendencję
do wbijania się w kratę zabezpieczającą,
lepiej wyrównać wiązkę o ziemię.

Podczas chwytania wiązki drewna czy 
kłody chwytak równocześnie z jego za-
mykaniem należy podciągnąć do góry. 
Podczas puszczania wiązki drewna na-
leży otwierając chwytak równocześnie 
podciągnąć go do góry.

Nie zabieraj ścioły wraz z drew-
nem. Dobrzy operatorzy tak nie ro-
bią. Drewno musi być czyste!

Niedopuszczalne jest podnoszenie dużych ciężarów na pełnym wysię-
gu żurawia i  z wysuniętym siłownikiem hydraulicznym. W pierwszej 
kolejności trzeba drewno dociągnąć do maszyny a później podnieść 
powyżej kłonic i położyć na przyczepie
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Planowanie zrywki 
Składowanie ma znaczący wpływ na 
planowanie pracy forwarderów. Należy 
zapewnić krótką trasę transportu dla 
podstawowego sortymentu. Należy 
więc dokładnie zastanowić się, w jaki 
sposób sortyment będzie leżał na mygle 
lub stosie. Główny powinien znajdować 
się najbliżej drogi dla samochodów.

Możliwość wykorzystania technik 
równoczesnego załadunku różnych sor-
tymentów zależy od tego, czy podczas 
wyładunku maszyna będzie stać na dro-
dze czy w terenie. W związku z tym bar-
dzo ważne jest dokładne zaplanowanie 
możliwości składowania. Warto jest spo-
rządzić szczegółowy plan sytuacyjny do-
stępnego sortymentu, miejsc składowa-
nia (mygieł i stosów) i rozmieszczenia 

Maksymalnie często należy korzystać z  siłownika 
końcowego, nawet wtedy, gdy jest możliwość dotar-
cia do drewna z użyciem głównego ramienia żura-
wia. W praktyce znacznie przyśpiesza to załadunek

Przy układaniu drewna na przyczepie należy dosu-
nąć ładunek do krat. Wiązkę trzeba chwycić w taki 
sposób, aby końcówki kłód zwisały w dół ok. 50 cm  
(przeważone do przodu maszyny). Kiedy wiązka 
zbliży się do kraty zabezpieczającej, chwytak nale-
ży lekko rozluźnić i utrzymać łagodny równomierny 
ruch w kierunku kraty, aż kłody zostaną wyrównane

Jeżeli są już jakieś wcześniej załadowane kłody, można o nie wyrów-
nać kolejne
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 Kolejność załadunku drewna

 Układanie różnych sortymen-
tów na jednej przyczepie

 Kolejność układania pakietów
na przyczepie

maszyn. Jest to szczególnie ważne przy dużym zróżnicowa-
niu wiekowym pozyskiwanego drewna. Wszystkie plany sytua- 
cyjne mają dodatkową funkcję poza wartością informacyjną  
– mobilizują osobę sporządzającą plan sytuacyjny do właści-
wych przemyśleń.

Przejazd forwarderem należy zaplanować tak, aby nie 
wjeżdżał on na drogę dla samochodów. Zasadniczo poru-
szamy się po śladach harwestera – stąd operator tej ma-
szyny musi pamiętać o późniejszej zrywce forwarderem. 

Załadunek wielu sortymentów 
Ładowanie należy rozpoczynać wzdłuż terenu prac ścinko-
wych. Jeżeli są odcinki z grząskim podłożem, pełnego za-
ładunku należy dokonać dopiero po jego ominięciu. Warto 
kłaść pod koła gałęzie z okrzesywania. Należy to robić za-
nim podłoże zacznie się zapadać. Gdy drewno leży w grzą-
skim terenie, można do niego dotrzeć, cofając się z lekko 
skręconymi kołami, a następnie z ładunkiem wyjechać z te-
go miejsca do przodu. Jest to sposób na uniknięcie jazdy 
w koleinach i zwiększenie szansy, że nawierzchnia całkowi-
cie się nie zapadnie.

W pierwszej kolejności trzeba odtransportować główny 
sortyment. Rzadko występujący sortyment można w ogra-
niczonym zakresie łączyć w  ładunkach z głównym sorty-
mentem. Jeżeli w tym samym miejscu jest możliwość rozła-
dowania materiału na dwie strony, można wówczas znacz-
nie zwiększyć jego różnorodność w porównaniu do sytuacji, 
gdy dla każdego sortymentu trzeba przestawiać maszynę. 
Sortyment rzadki można łączyć we wspólny ładunek ukła-
dając go na dnie przyczepy, obok podstawowego załadunku, 



68 Nr 4/2015

Wiązkę można również wyrównywać o ziemię

• Aby maszyna stała stabilnie, załadunek należy rozpoczynać od drewna,
które leży najbliżej maszyny.

• Drewno oddalone od maszyny należy najpierw przyciągnąć. Wyciagnięcie
ramienia żurawia osłabia jego siłę.

• Należy dążyć do tego, aby chwytak z drewnem, dopóki nie znajdzie się
w pobliżu maszyny, zawsze poruszał się blisko ziemi. W ten sposób można 
ograniczyć ryzyko przeciążenia żurawia oraz wywrócenia maszyny.

• Huśtanie chwytaka jest dla niedoświadczonego operatora problemem,
a dla doświadczonego – pomocą. Zamknięty chwytak huśta się znacz-
nie mniej niż otwarty. Kleszcze obrócone o 45° w kierunku ruchu mniej
się huśtają.

• Należy zwrócić uwagę, aby podczas załadunku maszyna stała w odpo-
wiednim miejscu, tzn. tak blisko drewna, by operator miał dobrą widocz-
ność i mógł poruszać ramieniem żurawia na krótkich dystansach. Można
to osiągnąć załadowując drewno, które leży z boku maszyny.

• Przestawienie maszyny nie jest trudne. Gdy jest się już doświadczonym
operatorem, podczas prac końcowych na zrębie zupełnym można jedno-
cześnie jechać maszyną i ją załadowywać.

• Ładunek należy układać w ten sposób, aby zawsze był najwyższy przy kra-
wędziach i najniższy w środku. Wówczas kłody nie układają się w poprzek.

• Należy „wciskać” ładunek przy bokach (przy krawędziach) przyczepy.
• Aby zwiększyć efektywne załadowanie maszyny, należy pakiety lub kłody

układać naprzemiennie: cieńszy koniec – grubszy koniec. Nie wolno tego
robić, gdy do odbioru na mygle konieczne jest mierzenie przez leśnicze-
go średnicy w górnym (cieńszym) końcu.

Zasady załadunku drewna

lub układając go w pewnej odległości 
od płyty oporowej przyczepy.

Rozładunek
Wielosortymentowy rozładunek po-
winien być możliwy do przeprowadze-
nia z jednego miejsca. Maszynę należy 
postawić w taki sposób, żeby centralny 
punkt ruchu żurawia był w równej od-
ległości od środka załadunku i miejsca 
składowania. Podczas rozładunku nale-
ży zadbać o utrzymywanie wypukłego 
profilu ładunku. W pierwszej kolejno-
ści trzeba zabierać kłody znajdujące się 
na bokach. Chwytak powinien ześliznąć 
się pod kątem 45° podczas chwytania ła-
dunku z boku. Wówczas kleszcze łatwiej 
chwytają ładunek. Aby uzyskać równy 
stos, należy rozłożyć w dolnej warstwie 
przyszłej mygły czy stosu jeden pełny 
ładunek. 

Bałagan stwarza zły wizerunek 
operatora. I dlatego drogę i miejsce 
rozładunku porządkuj podczas każ-
dej zmiany.

Jak zbudować mygłę i stos?
Układając stos, w pierwszej kolejności 
należ ułożyć legary. Muszą być one uło-
żone starannie – poziomo i równole-
gle do siebie. W przeciwnym razie kło-
dy mogą się stoczyć. Dopiero na nich 
można położyć sortymenty. Chwyty 
z pierwszego ładunku rozkładamy na 
dnie mygły w pewnych odległościach. 
Kolejne ładunki wkładamy w istnieją-
ce przerwy i zagłębienia – i tak do uzy-

skania pożądanej wysokości i wyrówna-
nia mygły.

Drewno powinno leżeć najbliżej 1,5 m 
od pobocza drogi leśnie oraz 3,5 m od 
pobocza drogi publicznej (asfaltowej). 
Zanim drewno zostanie złożone przy 
drodze publicznej (asfaltowej) należy 
się skontaktować z jej zarządcą.

Stosy powinny mieć wysokość, któ-
ra pozwala na dogodny odbiór drewna 
przez leśniczego. W przypadku ograni-

 Prawidłowe ustawienie forwardera względem stosu
podczas rozładunku

 Ustawienie chwytaka podczas roz-
ładunku drewna z boków przyczepy

poradnik operatora
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Sortyment rzadki można łączyć we wspólny ładu-
nek układając go na dnie przyczepy

Maszynę należy postawić w taki sposób, żeby cen-
tralny punkt ruchu żurawia był w równej odległości 
od środka załadunku i miejsca składowania

czenia miejsca składowania stos może 
mieć najwyżej 4,5 m wysokości. Jeżeli 
zostanie ułożony przy drodze publicznej 
(asfaltowej), może mieć najwyżej 3,5 m 
wysokości. Takie są możliwości załadun-
ku drewna stosowego przez samochody 
wysokotonażowe. Warunkiem wysokie-
go układania stosów jest jednak zgoda 
leśniczego, bowiem utrudnia to odbiór-
kę drewna.

Maksymalna bezpieczna odległość 
pomiędzy kołami samochodu wywozo-
wego (jego obrysem) a punktem cięż-
kości ładunku drewna wynosi 5 metrów. 
Pamiętaj o tym szczególnie przy drewnie 
w kłodach.

Bezpieczna odległość stosu od linii 
wysokiego napięcia powinna wynosić  
6 metrów, a od linii niskiego napięcia  
– 2 metry – wszystko liczone pomiędzy
linią energetyczną a ładunkiem drewna 
przenoszonym przez żuraw. Miejsca po-
stoju maszyn podczas załadunku i miej-

 Fazy budowy mygły i stosu

Kolejne ładunki wkładamy w ist-
niejące przerwy i  zagłębienia  
– i  tak do uzyskania pożądanej
wysokości i wyrównania mygły

sca składania drewna nigdy nie mogą 
znajdować się pod linią telefoniczną.

Jeśli układając stos lub mygłę wi-
dzisz, że źle idzie, zacznij układać 
w innym miejscu. 

Zrywka w trzebieżach
Zrywka po harwesterze z głowicą tra-
dycyjną wymaga zbierania kolejno po-
szczególnych sortymentów, które ukła-
dane są przez harwester w  wiązki. 
Harwester zostawia je tuż przy szlaku, 
z reguły pod pewnym kątem do osi szla-
ku. W przypadku, gdy gałęzie nie są po-
trzebne na szlaku, możliwe jest też ukła-
danie pakietów wewnątrz drzewostanu 
w zasięgu żurawia. Oczywiście okrze-
sywanie odbywa się wówczas wewnątrz 
drzewostanu.

Zrywka po pilarzu różni się dość 
znacznie od zrywki po harwesterze. 
Stosuje się tu zrywkę dwuetapową. 
W młodszych klasach wieku jako pierw-
szy etap stosuje się zwykle zrywkę ręcz-
ną lub konną. Czasami stosuje się też 
wciągarki. W starszych klasach wieku 
jako pierwszy etap stosuje się wciągar-
ki. Drewno w każdym przypadku do-
ciąga się do szlaku (w zasięgu żurawia) 
i w miarę możliwości formuje w pakie-
ty. W drugim etapie ładuje się pakiety 
na forwarder. Do sytuacji, w której sor-
tymenty są dociągane do szlaku może 
dojść, gdy żuraw forwardera jest krótki.

W końcowej fazie zrywki forwarder 
często zwozi czuby, które łatwo mogą 

być zrębkowane. Na zrębie powierzch-
nia powinna być pozostawiona tak, 
aby nie było żadnych problemów 
z przygotowaniem jej pod odnowie-
nie, czyli aby pług leśny LPZ czy też 
pług talerzowy, mogły wykonać orkę bez 
ręcznego czyszczenia powierzchni. C

Przygotowano na podstawie  
materiałów szkoleniowych  

Ośrodka Szkolenia Operatorów  
Maszyn Leśnych w Gidlach
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