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NOWE TECHNIKI ZRYWKI LINOWEJ
Streszczenie
Przedstawiono nowe sposoby zrywki drewna z wykorzystaniem techniki linowej. Omówiono tak¿e dwa systemy pozyskiwania
drewna: ZHPC, w którym stosowany jest nowy pojazd linowy oraz system ZHC wykorzystuj¹cy hajlandera jako podporê kolejki
linowej.
S³owa kluczowe: leœnictwo, zrywka drewna, kolejka linowa
Wstêp
Zrywka z u¿yciem liny jest stosowana w wielu typach maszyn
zrywkowych, np.: wci¹garko-myglarkach, skiderach linowych
i innych maszynach leœnych, w których lina s³u¿y do przemieszczania ³adunku drewna. Do nietypowych zastosowañ mo¿na
natomiast zaliczyæ u¿ycie liny do wci¹gania ca³ego pojazdu wraz
z ³adunkiem. Taka technika zrywki praktykowana jest g³ównie na
trudno dostêpnych stokach o nachyleniu powy¿ej 30°, gdzie nie
mo¿na siê poruszaæ zwyk³ymi pojazdami leœnymi. Niektórzy
znani producenci, np.: Herzog (Austria), HSM (Niemcy), czy
Ponsse (Finlandia), proponuj¹ wyposa¿enie swoich maszyn
(harvesterów, forwarderów) w specjalne hydrostatyczne wci¹garki linowe, montowane z przodu b¹dŸ z ty³u [1, 7]. Wci¹garka
taka pozwala na poruszanie siê takiego pojazdu po stokach o nachyleniu nawet 45°.
Zrywka drewna z wykorzystaniem liny mo¿e byæ te¿ prowadzona z u¿yciem kolejki linowej [11]. Metoda ta w porównaniu do zrywki ci¹gnikami zrywkowymi jest najczêœciej dro¿sza
nawet o kilkadziesi¹t procent [2-6], jednak mo¿e byæ jedynym
mo¿liwym do zastosowania rozwi¹zaniem w sytuacjach, gdy wykorzystanie specjalistycznych pojazdów jest niemo¿liwe, jak
choæby w przypadku zbyt stromego zbocza, czy terenu podmok³ego. Prowadzenie zrywki kolejkami linowymi zapewnia tak¿e
korzyœci proekologiczne (mniejsze szkody w œrodowisku leœnym), ale przede wszystkim mo¿liwoœæ u¿ytkowania w siedliskach wodochronnych, gleb ochronnych, w obrêbie Ÿródlisk, czy
te¿ potoków [8-10].
System pozyskiwania drewna ZHPC
Austriacka firma Konrad Forsttechnik bêd¹ca producentem
linowych kolejek zrywkowych, proponuje innowacyjne
rozwi¹zanie (rys. 1) - system pozyskiwania drewna ZHPC [13],
który obni¿a koszty o 25-35% [12] w stosunku do klasycznej
linowej kolejki zrywkowej. Skrót ten pochodzi od zastosowanego zestawu maszyn, na który sk³adaj¹ siê trzy ró¿ne pojazdy:
dwa stosowane we wczeœniejszych systemach - hajlander (H)
i kombi-maszyna (C), a ponadto wprowadzony do produkcji
nowy pojazd Pully (P). Hajlander, jako maszyna œcinkowozrywkowa, s³u¿y do œcinki drzew, okrzesania ga³êzi i za³adunku
pociêtego drewna na pojazd Pully. Ten natomiast zrywa drewno
wzd³u¿ liny i dowozi je do kombi-maszyny, która s³u¿y zarówno
do roz³adunku z niego drewna, jak równie¿ do napinania liny
kolejki za pomoc¹ hydraulicznej wci¹garki. Kombi-maszyna jest
zbudowana na bazie ciê¿arówki, na platformie której zamontowana jest kabina z dwuramiennym, teleskopowym ¿urawiem roz³adunkowym wyposa¿onym w chwytak szczêkowy.
Budowa i dzia³anie pojazdu Pully
Pojazd Pully (rys. 2) ma budowê modu³ow¹, co umo¿liwia
monta¿ kilku jego wersji. Mo¿e byæ wyposa¿any w ró¿ne
jednostki napêdowe - aktualnie dostêpne s¹ dwa silniki spali-
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Rys. 1. Systemem pozyskiwania drewna ZHPC [13]
Fig. 1. ZHPC logging system
nowe: 74 kW (100 KM) lub Iveco 103 kW (140 KM). Ten linowoko³owy pojazd jest dostêpny w wersjach: cztero-, szeœcio- lub
oœmioko³owej z niskociœnieniowym ogumieniem leœnym. Jego
ko³a jezdne nie s¹ zasadniczo przeznaczone do przenoszenia
napêdu. W tym celu u¿ywane jest natomiast dodatkowe napêdowe
ko³o linowe, z pomoc¹ którego pully przeci¹ga siê po linie prowadz¹cej (Æ18 lub Æ20 mm) rozpinanej od kombi-maszyny do
drzewa pe³ni¹cego funkcjê podpory. Dziêki temu, ¿e ko³a jezdne
nie przenosz¹ momentu obrotowego nie dochodzi do ich poœlizgu,
a jedynie przetacza-nia po pod³o¿u i dlatego w mniejszym stopniu
degraduj¹ œció³kê. Uk³ad jezdny posiada tak¿e aktywny system
stabilizacji. Dziêki stosunkowo ma³ej masie pojazdu (3550 kg),
któr¹ uzyskano miêdzy innymi w wyniku likwidacji kabiny,
nacisk jednostkowy na pod³o¿e wynosi tylko ok. 15 kPa i jest
ponad trzy razy mniejszy ni¿ w przypadku wiêkszoœci ci¹gników
zrywkowych.
Podczas jazdy przez przeszkody lub w trudnym terenie mo¿e
byæ za³¹czany napêd na dwa lub cztery ko³a (w zale¿noœci od
wybranej opcji). Ko³a w wersjach 6- i 8-ko³owych s¹ zawieszane
tandemowo, dziêki czemu naciski rozk³adane s¹ równomiernie na
ka¿de z kó³. Pojazd mo¿e byæ sterowany radiowo lub pracowaæ
samoczynnie (z automatycznym startem i zatrzymaniem), dziêki
czemu ca³y system ZHPC mo¿e byæ obs³ugiwany przez zaledwie
dwie osoby. W systemie ZHPC pojazd wyposa¿any jest w skrzyniê k³onicow¹ (o pojemnoœci 4 m3) z krat¹ oporow¹ od czo³a, ale
dziêki budowie modu³owej i mo¿liwoœci doboru wyposa¿enia
mo¿e byæ stosowany w innych systemach zrywki. Pully przeznaczony do pozyskiwania drewna d³ugiego ma nabudowan¹ g³owicê
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klembanka, która jest uzêbiona w celu lepszej stabilizacji ³adunku. Kleszcze klembanka wyposa¿ane s¹ w linowy mechanizm
zaciskaj¹cy odziomki. Jest przeznaczony zarówno do pracy na
stokach, jak i w terenie p³askim, gdzie wa¿na jest niska kompensacja pod³o¿a. Dziêki wszystkim skrêtnym ko³om (niezale¿nie
parami) pojazd ten ma mo¿liwoœæ jazdy w bok (na ukos) i poruszania siê równie¿ bez liny prowadz¹cej. Pojazd mo¿na
rozbudowaæ o chwytak zrywkowy, w którym chwytak kleszczowy podwieszany jest do teleskopowego ¿urawia hydraulicznego
(zakres obrotu ¿urawia 330°) o zasiêgu do 6 m. W opcji jest tak¿e
dodatkowa wci¹garka linowa o sile uci¹gu 4 t, z lin¹ o Æ12 lub
Æ14 mm i d³ugoœci 80 m.

rozstawiania kolejki. Operator hajlandera œciête drzewa podpina
do ¿urawia linotorowego poruszaj¹cego siê po linie noœnej w kierunku kombi-maszyny, której zadaniem w tym systemie jest
okrzesanie i sortymentacja zerwanego drewna.
Podsumowanie
Opisane systemy zrywki linowej eliminuj¹ koniecznoœæ
budowania podpór, co znacznie skraca czas niezbêdny do ich
uruchomienia, a tak¿e umo¿liwia eksploatacjê niezale¿nie od
stanu oraz ukszta³towania terenu. System ZHC eliminuje ponadto
problem czasoch³onnego zbierania rozrzuconych po lesie
pozosta³oœci pozrêbowych. W tej metodzie zrywki ga³êzie
okrzesane przez kombi-maszynê, gromadzone s¹ w jednym
miejscu przy drodze dojazdowej i mo¿na je ³atwo oraz szybko
zebraæ oraz wywieŸæ ko³owymi œrodkami transportu
zewnêtrznego.
Zastosowanie w systemie ZHPC pojazdu pully umo¿liwia
ponadto pracê przy niewielkim naci¹gu liny (w stosunku do liny
noœnej klasycznej kolejki zrywkowej), a wiêc odpowiednie
warunki do prowadzenia zrywki w bardzo trudnym terenie.
Rozwi¹zanie to pozwala tak¿e na skrócenie czasu ka¿dorazowego monta¿u o 25-33% oraz kotwiczenie liny do s³abych
drzew, które wystêpuj¹ czêsto na du¿ych wysokoœciach.
Natomiast dziêki automatycznemu trybowi pracy system mo¿e
byæ obs³ugiwany zaledwie przez dwóch operatorów, z których
ka¿dy pracuje w komfortowej i bezpiecznej kabinie.
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NEW TECHNIQUES CABLEWAY LOGGING
Summary
This paper presents new ways of using the cableway logging technology. Also discussed two logging systems: ZHPC, which uses a new
cable car system and ZHC using highlander as a support cable yarder.
Key words: forestry, skidding, cableway
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