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Streszczenie

Artyku³, pierwszy z cyklu publikacji przedstawiaj¹cych tendencje w rozwoju konstrukcji g³owic œcinkowych produkowanych w
Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, omawia g³owice kanadyjskiej firmy Quadco.

Tendencje rozwojowe g³owic œcinkowych. Czêœæ I.

Œcinarki, zwane tak¿e samojezdnymi maszynami œcinko-
wymi, s³u¿¹ do œcinki drzew i ich obalania w okreœlonym
kierunku. Niektóre z maszyn tego typu mog¹ tak¿e przemie-
szczaæ œciête drzewa na niewielk¹ odleg³oœæ, najczêœciej w celu
³atwiejszego wykonania nastêpnej operacji procesu pozyski-
wania drewna. G³ównymi elementami sk³adowymi œcinarek s¹:
noœnik najczêœciej ko³owy lub g¹sienicowy - oraz urz¹dzenie
tn¹ce, zwane g³owic¹ œcinkow¹. Jeœli g³owica zamontowana
jest w przedniej czêœci noœnika (zwykle na krótkim wysiêgniku
umo¿liwiaj¹cym podnoszenie, opuszczanie i obrót g³owicy w
jednej p³aszczyŸnie wzglêdem noœnika) mówimy o czo³owym
mocowaniu g³owicy i œcinarkach czo³owych. Gdy zaœ g³owica
zamontowana jest na ¿urawiu hydraulicznym, umo¿liwiaj¹cym
zmianê odleg³oœci g³owicy od noœnika, mówimy o mocowaniu
g³owicy na wysiêgniku oraz o œcinarkach wysiêgnikowych.
G³ówn¹ zalet¹ œcinarek czo³owych jest mo¿liwoœæ przeno-
szenia drzew w pozycji stoj¹cej przy wzglêdnie ma³ej masie
noœnika, wysiêgnikowych zaœ mo¿liwoœæ œcinania kilku drzew
z jednego ustawienia maszyny.

Zastosowanie œcinarek zwi¹zane jest przede wszystkim z
przyjêtym systemem pozyskiwania drewna [1]. Œcinarki
przeznaczone s¹ g³ównie do systemu ca³ego drzewa, który
polega na transporcie œciêtych drzew wraz z koronami do
sk³adnicy, gdzie nastêpuje okrzesywanie i manipulacja. System
ten jest stosowany g³ównie w Ameryce Pó³nocnej oraz Rosji i
dlatego tam w³aœnie œcinarki s¹ podstawowymi maszynami
przy zmechanizowanym pozyskiwaniu drewna. W Europie,
gdzie dominuje system sortymentowy, polegaj¹cy na
wyrobieniu konkretnych sortymentów ju¿ przy pniu, podczas
maszynowego pozyskiwania drewna, stosowane s¹ maszyny
wielooperacyjne przede wszystkim harwestery. Fakt ten
sprawia, ¿e nowoczesne g³owice œcinkowe produkowane s¹
g³ównie w USA i Kanadzie. Najwiêksze firmy zajmuj¹ce siê
wytwarzaniem tej grupy maszyn to Quadco, John Deere, Risley
Equipment, Waratah oraz Tigercat. Wœród producentów

europejskich dominuje Valmet.
Najwiêkszy asortyment g³owic œcinkowych oferuje obecnie

firma Quadco. Wszystkie seryjnie produkowane modele tej
firmy maj¹ mo¿liwoœæ utrzymywania œciêtego drzewa w
g³owicy. Umo¿liwia to, w zale¿noœci od zastosowanego
noœnika, mo¿liwoœæ transportowania œciêtego drzewa b¹dŸ
paczki drzew w pozycji pionowej do szlaku zrywkowego.

G³owice Quadco serii B i C (rys. 1 i 2) charakteryzuj¹ siê
sposobem pracy polegaj¹cym na przemieszczaniu ca³ej
g³owicy podczas œcinania drzewa. Element roboczy w postaci
pi³y tarczowej jest umieszczony na sta³ej osi i nie zmienia
swojego po³o¿enia wzglêdem ramy. Aby dokonaæ œcinki,
ramiona g³owicy zamykaj¹ siê wraz z zag³êbianiem siê zespo³u
tn¹cego w rzaz. Drzewo podczas ciêcia jest wprowadzane na
p³ytê podtrzymuj¹c¹ pe³ni¹c¹ tak¿e rolê os³ony elementu
roboczego.

Ró¿nica w budowie serii B i C wynika z innego po³o¿enia
dŸwigni gromadz¹cych drzewa. W serii B dŸwignie te znajduj¹
siê w dolnej czêœci g³owicy - bezpoœrednio nad zespo³em
tn¹cym (System 'Arms Down'). Dziêki zwiêkszeniu odleg³oœci
miêdzy dŸwigniami gromadz¹cymi i chwytaj¹cymi operator
ma wiêksz¹ kontrolê nad wysokimi drzewami przemieszcza-
nymi przez g³owicê. Ta seria g³owic najlepiej sprawdza siê przy
pozyskiwaniu drzew o wiêkszej œrednicy, bez nap³ywów
korzeniowych. G³owice serii C maj¹ dŸwignie gromadz¹ce i
chwytaj¹ce umieszczone w swoim bezpoœrednim s¹siedztwie i
zamocowane w górnej czêœci g³owicy. Uk³ad taki zwany 'Arms
Up' pozwala na ³atwiejsze i bezpieczniejsze chwytanie drzew z
nap³ywami korzeniowymi oraz przy œcince drzew o niewielkiej
œrednicy, na zgromadzenie w g³owicy nieco wiêcej drzew w
jednej paczce. G³owice serii C s¹ tak¿e tañsze od egzemplarzy
serii B o takiej samej nominalnej œrednicy ciêcia. Wynika to z
zastosowania prostszych i tañszych rozwi¹zañ konstrukcyj-
nych, np. jednego zamiast dwóch osobnych si³owników
hydraulicznych dŸwigni chwytaj¹cych i gromadz¹cych. Zale-

Tab. 1. Parametry techniczne g³owic œcinkowych Quadco



ceniem producenta jest montowanie g³owic serii B i C w
uk³adzie wysiêgnikowym. Oznaczenia poszczególnych modeli
wynikaj¹ z nominalnej œrednicy drzew, jakie mog¹ byæ dan¹
g³owic¹ œciête, podanej w calach. Podstawowe dane techniczne
zawiera tab. 1.

G³owica 21SC (rys. 3) ró¿ni siê od g³owic serii C g³ównie
przeznaczeniem. Znajduje ona zastosowanie przy œcince drzew
cienkich w gêstych drzewostanach. Jej g³ówne cechy
charakterystyczne to: du¿a pojemnoœæ paczki (st¹d w nazwie
modelu SC od ang.: ' ), gwarantuj¹ca rzadsze
wje¿d¿anie i wyje¿d¿anie z drzewostanu, oraz zwiêkszona
kontrola nad paczk¹ drzew, konieczna do sprawnego
wywo¿enia ich z gêstego drzewostanu do szlaku zrywkowego.
W tym przypadku zosta³o to uzyskane dziêki powiêkszeniu
ramion biernych na szczycie g³owicy.

Interesuj¹c¹ odmian¹ g³owic paczkuj¹cych s¹ g³owice 206 i
227 (rys. 4). Ich konstrukcja jest zoptymalizowana pod k¹tem
zwiêkszenia pojemnoœci przy zastosowaniu czo³owego
sposobu mocowania. S³u¿¹ do prowadzenia czyszczeñ
póŸnych oraz trzebie¿y wczesnych w drzewostanach zarówno
iglastych jak i liœciastych. Charakterystyczne w konstrukcji jest
uzyskanie zasobnika na œciête drzewa znajduj¹cego siê z boku
osi obrotu elementu tn¹cego. Zwiêksza to znacznie pojemnoœæ
g³owicy. W celu nape³niania zasobnika zastosowano dodatko-
w¹ dŸwigniê jednostronn¹. G³owice te maj¹ tak¿e specjalne
otwory w ramie u³atwiaj¹ce obserwowanie miejsca pracy przez
operatora.

Firma Quadco produkuje równie¿ bardziej zaawansowane
technicznie g³owice z ruchomym elementem tn¹cym. Rozwi¹-
zanie takie ma wiele zalet. Podstawowa to zwiêkszenie
trwa³oœci zespo³u tn¹cego gdy¿ jest on wysuwany z os³ony
tylko w czasie wykonywania rzazu. Inna to znacznie wiêksza
kontrola nad drzewem podczas wykonywania œcinki, gdy¿
g³owica najpierw jest mocowana dŸwigniami na drzewie, a
dopiero potem nastêpuje proces ciêcia. Takie rozwi¹zanie
pozwala na zastosowanie œcinarek z g³owicami tego typu, np. w
warunkach górskich podczas œcinki prowadzonej przy du¿ym

Super Capacity'

Rys. 1. G³owica œcinkowa Quadco serii B i jej mechanizm tn¹cy
wraz z os³on¹ [2]

Rys. 2. G³owica œcinkowa z serii C i jej mechanizm tn¹cy [2]

nachyleniu stoku. Do wad takiej konstrukcji zaliczyæ nale¿y
przede wszystkim wy¿sz¹ ni¿ w rozwi¹zaniach omawianych
wczeœniej cenê g³owicy oraz wiêksz¹ awaryjnoœæ. G³owice
œcinkowe z ruchomym elementem tn¹cym nosz¹ oznaczenia
2200, 2400, 2800 i 2900 (rys. 5), przy czym w pierwszej ruch
elementu roboczego jest prostoliniowy, natomiast w
pozosta³ych wahliwy (rys. 9b i c). Dwie pierwsze cyfry
oznaczenia modelu okreœlaj¹ maksymaln¹ œrednicê œcinanych
g³owic¹ drzew (w calach). G³owice tego typu, mimo ¿e
posiadaj¹ zarówno dŸwignie chwytaj¹ce jak i gromadz¹ce,
przeznaczone s¹ g³ównie do œcinki pojedynczych drzew o
wiêkszych œrednicach (czêsto gatunków cennych). Pracuj¹ one
w uk³adzie wysiêgnikowym.

Asortyment g³owic œcinkowych produkowanych przez
firmê Quadco uzupe³niaj¹ g³owice z no¿owym uk³adem
tn¹cym nosz¹ce oznaczenia 21 i 216 (rys. 6). Charakteryzuj¹ siê
prost¹ konstrukcj¹, a przez to nisk¹ cen¹ i du¿¹
niezawodnoœci¹. Ze wzglêdu na ma³¹ prêdkoœæ elementów
roboczych w g³owicach tego typu praktycznie nie wystêpuje
zjawisko iskrzenia (powstaj¹ce czêsto podczas pracy
elementów tn¹cych obracaj¹cych siê z du¿¹ prêdkoœci¹), co
pozwala na pracê g³owic¹, np. w warunkach suszy.

Urz¹dzenia tn¹ce stosowane w g³owicach œcinkowych
Quadco to przede wszystkim pi³y tarczowe (rys. 7), których
elementami roboczymi s¹ zêby (rys. 8) w³asnej produkcji.
Zastosowanie konkretnego rodzaju pi³y jest determinowane
warunkami pracy g³owicy. Do drzew o du¿ych œrednicach
stosuje siê pi³ê tarczow¹ typu '2-Leg Heavy Duty' (rys. 7a). W
g³owicach paczkuj¹cych, których podstawowym parametrem
jest pojemnoœæ, a œcinane s¹ nimi g³ównie drzewa o mniejszej
œrednicy, œwietnie sprawdza siê model '1-Leg' (rys. 7b). Zêby
tn¹ce w tej pile s¹ mocowane do tarczy tylko z jednej jej strony,
co zmniejsza jej wytrzyma³oœæ, ale tak¿e masê i cenê. Wad¹ jest
brak mo¿liwoœci stosowania jej przy wysokich drganiach.
Model '2-Leg Regular' (rys. 7c) wykorzystywany jest przy
œcince drzew w bardzo ciê¿kich warunkach pogodowych i
terenowych z uwagi na wiêksz¹ wytrzyma³oœæ. Uzyskano j¹
poprzez pokrycie tarczy i elementów tn¹cych dodatkow¹

Rys. 3. G³owica œcinkowa 21SC i jej mechanizm tn¹cy [2]

Rys. 4. G³owice œcinkowe: a) 206, b) 227 [2]

a) b)
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Rys. 5. G³owice œcinkowe: a) 2200, b) 2400, c) 2800, d) 2900 [2]

warstw¹ metalu, która chroni je przed uszkodzeniem
mechanicznym oraz wp³ywem czynników atmosferycznych,
jak np. nisk¹ temperatur¹. Najwiêksz¹ wydajnoœæ (ok. 25%
wiêksz¹ od pozosta³ych modeli) maj¹ tarcze '2-Leg Full Cover'
(rys. 7d) oraz '1-Leg Full Cover' (rys. 7e). Uzyskano j¹ dziêki
innej konstrukcji obsad zêbów tn¹cych pokrywaj¹cych
szczelnie ca³y brzeg tarczy.

Zastosowanie odpowiedniego rodzaju zêbów równie¿
zale¿y od warunków pracy. Zêby typu 'Carbide' (rys. 8a) s¹
stosowane do œcinki drzew najtwardszych, zwykle liœciastych.
Model 'Beaver' (rys. 8b) charakteryzuje siê du¿¹
wytrzyma³oœci¹, dlatego mo¿e pracowaæ w bardzo trudnych
warunkach. Jest to podstawowy model zêbów tn¹cych.
Natomiast gdy podczas pracy g³owicy œcinkowej wystêpuj¹
wysokie drgania zalecane s¹ zêby typu 'Concave' (rys. 8c). Ze
wzglêdu na krzywoliniowy kszta³t ostrza skrawaj¹cego zêby
tego typu s¹ jednak trudniejsze do ostrzenia ni¿ zêby typów
poprzednich.

Oprócz rozwi¹zañ sztywnych, tzn. gdy zêby s¹ na sta³e
po³¹czone z tarcz¹, w g³owicach z ruchomym elementem
tn¹cym firma Quadco stosuje uk³ad sk³adaj¹cy siê z okr¹g³ej
prowadnicy z umieszczonymi w niej rolkami prowadz¹cymi
oraz po³¹czonymi ze sob¹ zêbami tn¹cymi, które wraz z
obsadami obiegaj¹ prowadnicê (rys. 9a). Napêd zêbów tn¹cych
stanowi¹ zwykle dwa silniki hydrauliczne. Uk³ad taki daje
mo¿liwoœæ wysuniêcia siê elementu tn¹cego z os³ony na
wiêksz¹ odleg³oœæ ni¿ w uk³adzie tarczowym (rys. 9b i c).

Rys. 6. G³owice œcinkowe: a) 21, b) 216 [2]

Rys. 7. Rodzaje pi³ tarczowych stosowanych w mechanizmach
tn¹cych Quadco: a) 2-Leg Heavy Duty, b) 1-Leg, c) 2-Leg
Regular, d) 2-Leg Full Cover, e) 1-Leg Full Cover [2]

Rys. 9. Element tn¹cy (a) i zasada jego pracy w g³owicy
œcinkowej 2200 (b) i 2800 (c) [2]
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Rys. 8. Rodzaje zêbów tn¹cych Quadco: a) Carbide, b) Beaver,
c) Concave [2]

Przedstawione g³owice œcinkowe firmy Quadco s¹ tylko
niewielkim fragmentem oferty producentów pó³nocno-
amerykañskich. Rozwi¹zania innych firm przedstawione
zostan¹ w kolejnych zeszytach

.
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Developmental tendencies of cutting heads. Part I.

Summary

This article, the first in the series of publications presenting tendencies in the development of cutting head construction produced in
Canada and the USA, discusses cutting heads of Canadian firm Quadco.
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