dr in¿. Adam WÊGRZYN, dr in¿. Norbert LESZCZYÑSKI
prof. dr hab. Józef KOWALCZUK, dr hab. Janusz ZARAJCZYK
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Maszyn Ogrodniczych i Leœnych
e-mail: adam.wegrzyn@up.lublin.pl ; norbert.leszczynski@up.lublin.pl

ROZWI¥ZANIA KONSTRUKCYJNE ZESPO£U
POSUWU HARWESTEROWYCH G£OWIC
ROLKOWYCH
Streszczenie
W artykule dokonano przegl¹du rozwi¹zañ konstrukcyjnych zespo³ów posuwu rolkowych g³owic harwesterowych. Szczególn¹
uwagê zwrócono na ró¿nice maj¹ce bezpoœredni wp³yw na ich parametry techniczne oraz cechy u¿ytkowe.
S³owa kluczowe: g³owice rolkowe, zespó³ posuwu, konstrukcje

Wstêp
Podstawowym zadaniem rolkowego zespo³u posuwu
g³owicy wielooperacyjnej jest uzyskanie takiej si³y uci¹gu,
która nada k³odzie drewna odpowiedni¹ prêdkoœæ ruchu
podczas jej okrzesywania. Wystêpuj¹ce w œrodowisku leœnym
zmienne i ró¿norodne uwarunkowania pracy harwesterów
powoduj¹ jednak, ¿e rozwi¹zanie wszystkich problemów
pojawiaj¹cych siê na etapie projektowania i produkcji ich
g³owic nie jest prostym zadaniem. U¿ytkownicy poszukuj¹
bowiem takich maszyn, które bez wzglêdu na panuj¹ce
warunki maj¹ wysok¹ wydajnoœæ pracy, a ponadto nie ulegaj¹
zbyt czêsto awariom [1]. Na rynku oferowanych jest wiele
ciekawych rozwi¹zañ zarówno g³owic wielooperacyjnych [2,
3, 4], jak równie¿ ich zespo³ów posuwu, które w zale¿noœci od
osi¹ganych parametrów technicznych charakteryzuj¹ siê
odmiennymi rozwi¹zaniami konstrukcyjnymi. Rolkowe
zespo³y posuwu ró¿ni¹ siê przede wszystkim konstrukcj¹
elementów roboczych rolek [5], ich liczb¹ i zadaniami,
zakresem oraz kierunkiem zmian ich po³o¿enia, a tak¿e sposobem regulacji si³y docisku. Czynniki te wp³ywaj¹ zarówno na
parametry techniczne danej g³owicy, jak i jej cechy u¿ytkowe.
Elementy noœne i napêdowe zespo³u posuwu
Bez wzglêdu na wymiary oraz przeznaczenie g³owicy
wielooperacyjnej, kszta³t jej ramy g³ównej musi umo¿liwiæ
monta¿ zarówno wszystkich rolek posuwu, jak i innych
elementów niezbêdnych do prawid³owego jej dzia³ania. Rama
g³owicy musi tak¿e ³¹czyæ siê swobodnie z wieszakiem, który

wyposa¿ony jest w hydrauliczny rotor. Taka konstrukcja
umo¿liwia zarówno p³ynny obrót wokó³ jego osi ca³ej g³owicy,
jak i zmianê jej po³o¿enia z p³aszczyzny pionowej (pozycja
ciêcia) do poziomej (pozycja okrzesywania i przerzynki).
Ponadto elementy ramy g³ównej s¹ w niektórych g³owicach
po³¹czone przegubowo (rys. 1), co umo¿liwia jej z³o¿enie pod
k¹tem i uzyskanie pozycji pozwalaj¹cej na przemieszczanie
drewna. W przypadku g³owicy wielooperacyjnej funkcjê
chwytaka pe³ni¹ ruchome no¿e okrzesuj¹ce, które po
odchyleniu zespo³u tn¹cego oraz rolek umo¿liwiaj¹ swobodne
wykonywanie prac zwi¹zanych z uk³adaniem i za³adunkiem
pozyskiwanego sortymentu.
Zespó³ napêdowy g³owicy harwestera zbudowany jest z co
najmniej dwóch rolek oraz silników hydraulicznych (typ 2WD)
zamontowanych do ramy g³ównej w sposób, który zapewnia
p³ynn¹ zmianê po³o¿enia wzglêdem pozyskiwanego drewna.
Stosowane s¹ tak¿e uk³ady zbudowane z trzech oraz czterech
rolek napêdowych (typ 3WD i 4 WD), przy czym w takich
rozwi¹zaniach zarówno dodatkowa trzecia jak i czwarta rolka
s¹ montowane do ramy w sta³ym po³o¿eniu. W niektórych
g³owicach stosowane s¹ ponadto dodatkowe beznapêdowe
rolki prowadz¹ce (rys. 2), których zadaniem jest zapewnienie
bardziej p³ynnego ruchu pozyskiwanego sortymentu drewna.
Rozwi¹zanie takie zmniejsza opory zwi¹zane z jego tarciem
o g³owicê, co ogranicza poœlizg zespo³u napêdowego oraz
zapewnia szybszy posuw materia³u. W konsekwencji mo¿liwe
jest obni¿enie ciœnienia oleju w uk³adzie hydraulicznym oraz
zu¿ycia paliwa, a tak¿e ograniczenie zjawiska szarpania
drewnem prowadz¹cego do przeci¹¿eñ zespo³ów roboczych
g³owicy.

Rys.1. G³owica Woody firmy Konrad w pozycji œcinania, okrzesywania i manipulacji [7]
Fig. 1. Konrad Woody head positions: cutting, declimbing and manipulation [7]
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Konstrukcje uk³adów zawieszenia rolek
Jednym z problemów, w przypadku pozyskiwania
harwesterami drewna smuk³ych drzew gatunków iglastych, jest
konstruowanie g³owic o parametrach pozwalaj¹cych na pracê
wzd³u¿ osi strza³ o zmieniaj¹cej siê gruboœci. W takich
warunkach prawid³owa praca obu ruchomych i niezale¿nie
napêdzanych rolek jest mo¿liwa pod warunkiem, ¿e s¹ one
symetrycznie i niezale¿nie po³¹czone z ram¹ g³owicy. Takie
rozwi¹zanie gwarantuje posuw drewna nawet w sytuacji, gdy
zmiany profilu strza³y nie s¹ symetryczne w stosunku do osi
symetrii g³owicy. Z technicznego punktu widzenia wahacz
zmieniaj¹cy po³o¿enie rolki mo¿na zaprojektowaæ bez
problemu tak, ¿e bêdzie przemieszcza³ siê w p³aszczyŸnie
równoleg³ej lub prostopad³ej w stosunku do osi przesuwanej
strza³y. Za zmianê po³o¿enia rolek oraz si³ê docisku
odpowiadaj¹ si³owniki hydrauliczne, które mocowane s¹ do
wahaczy po stronie przegubów ³¹cz¹cych je z ram¹ albo
bezpoœrednio obok silników napêdowych rolek. Bardziej
z³o¿ony uk³ad zawieszenia o wiêkszej liczbie wahaczy oraz
punktów po³¹czenia z ram¹, a tak¿e z odpowiednio zaprojektowanymi przegubami mo¿e oczywiœcie realizowaæ zmianê
po³o¿enia rolek równoczeœnie w obu p³aszczyznach.

Rys. 2. G³owica typu 2WD firmy Logset [9] i 4WD firmy John
Deere [fot. w³asna] z dodatkowymi rolkami prowadz¹cymi
odpowiednio w dolnej i górnej czêœci ramy
Fig. 2. 2WD in the Logset head [9] and 4WD in the John Deere
[own photo] with additional guide rollers, respectively in the
upper and lower frame parts
Podczas pracy g³owicy, bez wzglêdu na liczbê zastosowanych rolek, wprawiony w ruch materia³ ma mniejszy lub
wiêkszy bezpoœredni kontakt z jej ram¹ noœn¹. Dlatego musi
byæ ona tak przestrzennie ukszta³towana, aby strza³a porusza³a
siê tylko po specjalnie zaprojektowanych do tego elementach.
S¹ one wykonane ze stali odpornej na œcieranie oraz maj¹
p³askie i g³adkie powierzchnie stykaj¹ce siê z drewnem, co
ogranicza do minimum opory zwi¹zane z tarciem. Ponadto
wymiary, jak i zakresy zmian po³o¿enia ruchomych elementów
roboczych g³owicy, nie mog¹ byæ przyczyn¹ ¿adnych
ograniczeñ w swobodnym posuwie strza³y, tak¿e podczas
zmiany kierunku ruchu. Problemy takie wystêpuj¹ rzadziej
podczas pracy g³owicy w stronê wierzcho³ka, poniewa¿ opory
robocze najczêœciej malej¹ w miarê jak strza³a staje siê cieñsza.
Pojawiaj¹ siê one natomiast niekiedy w sytuacji przeciwnej,
kiedy gruboœæ strza³y stopniowo roœnie i zwiêksza siê
zapotrzebowanie na energiê niezbêdn¹ do utrzymania
odpowiedniej prêdkoœci jej ruchu.
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Jeœli zmiany po³o¿enia s¹ mo¿liwe tylko w p³aszczyŸnie
równoleg³ej to rolki, zamontowane wraz z silnikami na wahaczach, w zale¿noœci od gruboœci drewna bêd¹ siê zaciskaæ
bardziej na zewnêtrznych lub wewnêtrznych czêœciach jego
obwodu. Jeœli gruboœæ strza³y bêdzie siê zwiêksza³a, to strefa
przekazywania napêdu bêdzie siê przesuwa³a w kierunku zewnêtrznej krawêdzi czo³owej powierzchni roboczej rolek i odwrotnie. Jest to szczególnie widoczne, gdy g³owica podczas
okrzesywania pracuje w pozycji poziomej (rys. 3). Wówczas
rolki, w zale¿noœci od swej szerokoœci, s¹ w stanie zapewniæ
odpowiednio du¿¹ prêdkoœæ posuwu tylko w pewnym okreœlonym zakresie gruboœci pozyskiwanego drewna. Optymalna
praca uk³adu napêdowego w wiêkszym zakresie zmiennoœci
prêdkoœci posuwu wymaga przede wszystkim stosowania szerszych rolek. Konstrukcje takie wystêpuj¹ równie¿ w wersjach
zmodyfikowanych. Na przyk³ad rozwi¹zanie zastosowane
przez firmê SP Maskiner w g³owicach 451 LF i 561 LF
zapewnia, ¿e podczas ruchu wahacza nastêpuje tak¿e korekcja
po³o¿enia osi obrotu rolek w stosunku do powierzchni drewna
(rys. 4).
Bardziej popularnym rozwi¹zaniem jest stosowanie uk³adów zawieszenia, które zapewniaj¹ rolkom ruch w p³aszczyŸnie prostopad³ej do osi strza³y. Konstrukcja taka zapewnia
bowiem, ¿e podczas ruchu wahaczy nastêpuje równie¿ zmiana
ustawienia osi obrotu rolek, a wiêc i k¹ta ustawienia ich czo³owych czêœci roboczych w stosunku do powierzchni obwodu
drewna. W efekcie, gdy robocze elementy rolek zaciskaj¹ siê na
zewnêtrznym obwodzie strza³y to podczas okrzesywania
naciska ona dodatkowo na rolki w³asnym ciê¿arem. Takie
rozwi¹zanie okazuje siê bardziej uniwersalne i pozwala, nawet
w przypadku w¹skich rolek, na bardziej stabiln¹ pracê z grubszymi strza³ami. Oczywiœcie zakres œrednic pozyskiwanego
drewna jest równie¿ ograniczony, poniewa¿ w przypadku, gdy
rolki zaciskaj¹ siê po wewnêtrznej stronie strza³y to nie s¹
w stanie przenosiæ efektywnie napêdu. Ponadto w zale¿noœci
od gruboœci drewna czo³owa czêœæ rolek jest ustawiona do jego
obwodu pod ró¿nym k¹tem. Problem ten jest rozwi¹zywany
w niektórych g³owicach (rys. 4) w ten sposób, ¿e rolka z silnikiem ma zapewniony dodatkowy k¹t obrotu wokó³ osi osadzonej na elementach ³¹cz¹cych j¹ z ram¹ g³owicy. Mo¿liwoœæ
tego dodatkowego ruchu koryguje po³o¿enie osi obrotu rolki,
czego efektem jest uzyskanie optymalnego k¹ta ustawienia
elementów roboczych rolek w stosunku do drewna.
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Rys. 3. Rolki na wahaczach pracuj¹cych w p³aszczyŸnie równoleg³ej do osi strza³y w g³owicy Log Max 6000 [8] oraz Waratah
H270 [10]
Fig. 3. The rollers on the control arms working in the parallel plane to the wood axis in the Log Max 6000 [8] and Waratah
H270 [10]

Rys. 4. Zawieszenie z korekcj¹ ustawienia rolek na wahaczu o ruchu równoleg³ym g³owicy SP 451 LF [11] i ruchu prostopad³ym
g³owicy Waratah HTH618C [10]
Fig. 4. The suspension with correction settings on the rocker arm rollers with parallel motion in the SP 451 LF [11] and Waratah
H270 [10]
W przypadku pozyskiwania drewna gatunków liœciastych
dodatkowym problemem, poza zmianami gruboœci strza³y, jest
koniecznoœæ zapewnienia mo¿liwoœci pokonywania przez
g³owicê wiêkszych krzywizn wystêpuj¹cych na ich strza³ach.
Dlatego te¿, g³owice do gatunków liœciastych wymagaj¹
stosowania specjalnych rozwi¹zañ, które zapewniaj¹ p³ynne
ich pokonywanie. Przyk³adem w tym zakresie mog¹ byæ
rozwi¹zania, które stosuje firma CTL Technology w g³owicy
40 HW (rys. 5). Jej rama noœna jest skrócona, a wahacze g³ówne
uk³adu zawieszenia rolek napêdowych przemieszczane s¹
w p³aszczyŸnie równoleg³ej do strza³y, za pomoc¹ si³owników
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hydraulicznych dwustronnego dzia³ania pracuj¹cych
po zewnêtrznych stronach g³owicy. Po³¹czone s¹ one
z wahaczami w górnej ich czêœci obok przegubów, za pomoc¹
których zamontowane s¹ do ramy g³owicy. Natomiast silniki
z rolkami s¹ osadzone na zewnêtrzych koñcach wahaczy nie
sztywno, ale na osiach ³¹cz¹cych siê z ich obudow¹.
Taka konstrukcja zapewnia rolkom podczas pracy na nierównej
powierzchni mo¿liwoœæ dodatkowego wychylenia, którego
zakres jest ograniczany przez dodatkowy si³ownik
hydrauliczny ³¹cz¹cy od ty³u obudowê silników napêdowych
z ram¹.
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Podsumowanie
Zastosowane rozwi¹zanie konstrukcyjne elementów
mechanicznych oraz hydraulicznych uk³adu umo¿liwiaj¹cego
p³ynn¹ zmianê po³o¿enia rolek napêdowych g³owicy
harwesterowej, ma decyduj¹cy wp³yw na jej parametry
techniczne oraz cechy u¿ytkowe. Odpowiednia budowa
poszczególnych elementów tego uk³adu decyduje bowiem w
praktyce o mo¿liwych do zrealizowania przemieszczeniach
rolek w stosunku do osi symetrii g³owicy, bez przerywania
ci¹g³oœci kopiowania powierzchni drewna oraz przenoszenia
si³y uci¹gu w warunkach zmieniaj¹cej siê gruboœci strza³y.
Dany zespó³ posuwu g³owicy mo¿e wiêc prawid³owo
pracowaæ, tylko przy pozyskiwaniu drewna o œrednicy
mieszcz¹cej siê w przestrzeni ograniczonej zakresem zmian
po³o¿enia ruchomych rolek napêdowych.
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CONSTRUCTION SOLUTIONS OF A FEED ROLLER BAND
OF ROLLER HARWESTER HEADS
Summary
This article reviews structural solutions of a feed roller band of roller harvester heads. Particular attention was paid to the
differences that have a direct impact on their technical specifications and functional characteristics.
Keywords: roll heads, the band feed, structures
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