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Streszczenie

W artykule omówiono najczêstsze przyczyny wypadków wystêpuj¹cych podczas pozyskiwania drewna z drzewostanów
poklêskowych: œniego³omów, po¿arzysk i obszarów uszkodzonych przez wiatr. Wskazano na zalety pozyskiwania maszynowego.
Zwrócono tak¿e uwagê na niedostrzegane zwykle zagro¿enia wystêpuj¹ce przy pracy na terenach poklêskowych maszynami tego
typu, zwiêkszaj¹ce ryzyko awarii b¹dŸ uszkodzenia maszyny.

POZYSKIWANIE DREWNA Z OBSZARÓW
POKLÊSKOWYCH - CZYNNIKI RYZYKA I SPOSOBY

ZWIÊKSZANIA BEZPIECZEÑSTWA PRACY

Pozyskiwanie drewna z obszaru dotkniêtego klêsk¹
¿ywio³ow¹ stanowi zwykle du¿e wyzwanie dla gospodarzy
terenu leœnego oraz dla firm zajmuj¹cych siê tym procesem
technologicznym. W zale¿noœci od charakteru klêski
(wiatro³om, œniego³om, po¿arzysko) stosowane s¹ zró¿nico-
wane technologie pracy oraz wykorzystywane ró¿ne maszyny
do realizacji tego procesu.

W przypadku œniego³omów (rys. 1) pozyskiwanie nie
nastrêcza najczêœciej specjalnych trudnoœci i jest prowadzone
podobnie do trzebie¿y selekcyjnej b¹dŸ zrêbu zupe³nego.
Powa¿nym problemem podczas pracy maszynami wyso-
kowydajnymi jest najczêœciej tylko dostêpnoœæ drzewostanów.
W przypadku œniego³omów powsta³ych w drzewostanach
starszych klas wieku œrednio doœwiadczony operator zwykle
nie ma k³opotów z prawid³owym wykonaniem poszczególnych
operacji. Po³amane wierzcho³ki drzew stanowi¹ naturalny
szlak pozwalaj¹cy zarówno ³atwiej poruszaæ siê w terenie, jak
i pozostawiæ mniejsze szkody wynikaj¹ce z ugniatania po-
wierzchniowej warstwy gleby leœnej przez ko³a maszyny.

Rys. 1. Œniego³omy w Nadleœnictwie Mi³om³yn RDLP Olsztyn
Fig. 1. Snowbreaks in stands of Forest Inspectorate
Mi³om³yn (Regional Directory of State Forests in Olsztyn)

Przy œniego³omach powsta³ych w drzewostanach
m³odszych klas wieku zastosowanie maszynowego sposobu
pozyskiwania jest najczêœciej utrudnione poprzez du¿e jego
zwarcie i ma³¹ mi¹¿szoœæ pozyskiwanych sortymentów.
Czynniki te s¹ tak¿e przyczyn¹ niskich wydajnoœci
pozyskiwania zmniejszaj¹cych op³acalnoœæ stosowania
maszyn wysokowydajnych.

W przypadku po¿arzysk (rys. 2) sytuacja wygl¹da ju¿ nieco
gorzej. G³ównym zagro¿eniem zarówno dla maszyn jak i ludzi
pracuj¹cych na takich obszarach jest du¿e pylenie popio³ów na
spalonej powierzchni. Powoduje to w przypadku ludzi silne
zabrudzenie popio³em oraz zwêglon¹ kor¹, (co zwykle wi¹¿e
siê z koniecznoœci¹ p³acenia im specjalnych dodatków za pracê
w skrajnie trudnych warunkach [1]), a w przypadku maszyn
koniecznoœæ zapewnienia odpowiedniej filtracji powietrza
zasilaj¹cego silniki oraz uk³ady klimatyzacji w kabinach
operatorów. Wymaga to najczêœciej stosowania specjalnych
filtrów, ale tak¿e np.: uk³adów kompensacji dawki paliwa przy
mniejszym przep³ywie powietrza powoduj¹cych wyd³u¿enie
czasu pracy maszyny w okresach miêdzy czyszczeniami lub
wymian¹ filtrów. Innym czynnikiem znacznie zwiêkszaj¹cym
zagro¿enie podczas pracy na po¿arzyskach jest czêste
wywracanie siê drzew o nadpalonym systemie korzeniowym,
które mo¿e mieæ miejsce nawet przy niewielkich podmuchach
wiatru.

Najwiêksze zagro¿enie dla bezpieczeñstwa niesie jednak za
sob¹ pozyskiwanie drewna z obszarów uszkodzonych przez
wiatr. Zarówno w przypadku wiatro³omów jak i wiatrowa³ów
ró¿norodnoœæ wystêpuj¹cych uk³adów drzew po³amanych
(powywracanych), liczba spiêtrzeñ, naprê¿eñ, nad³amañ,
naderwañ jest tak du¿a, ¿e zmusza to wykonawców prac do

Post forest fire area [7]
Rys. 2. Po¿arzysko [7]
Fig. 2.



indywidualnego podejœcia do ka¿dego przypadku. Liczne
wypadki przy pracy pilarkami spalinowymi na wiatro³omach
i wiatrowa³ach s¹ spowodowane przede wszystkim przez:

Wywroty oparte jednostronnie na drzewie s¹siaduj¹cym
zarówno powy¿ej jak i poni¿ej œrodka ciê¿koœci drzewa
wywróconego (rys. 3). Wystêpuj¹ce w takim przypadku naprê-
¿enia drastycznie zwiêkszaj¹ skalê trudnoœci przy pozy-
skiwaniu oraz ryzyko wyst¹pienia wypadku.

System korzeniowy wywróconego drzewa (rys. 4), który
zw³aszcza w drzewostanach œwierkowych, ma tendencjê do
opadania po odciêciu karpy od pnia. Kierunek przemieszczania
siê karpy jest w pewnych warunkach bardzo trudny do przewi-
dzenia. Niezbêdne w takim przypadku jest zabezpieczenie jej
œci¹gaczem linowym przed ciêciem.

Liczne na tego typu powierzchniach zwa³owiska kilku lub
kilkunastu drzew spiêtrzonych i/lub pokrzy¿owanych (rys. 5).
W tym przypadku bezwzglêdn¹ koniecznoœci¹ jest zmniej-
szenie naprê¿eñ poprzez rozci¹gniêcie zwa³owiska przy u¿yciu
np. ci¹gnika zrywkowego.

Drzewa ze z³amanymi, wisz¹cymi wierzcho³kami lub
z³omy bramowe wysokie i niskie (rys. 6). Jeœli próba oderwania
wisz¹cego wierzcho³ka nie da³a rezultatów nale¿y obalaæ
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Rys. 3. Wywrót podparty jednostronnie na drzewie s¹siadu-
j¹cym poni¿ej œrodka ciê¿koœci
Fig. 3. Overturned tree with one-side support on next tree below
centre of gravity

Rys. 4. Wiatrowa³ z uniesion¹ do góry czêœci¹ systemu korze-
niowego

Fig. 4. Windfall with partially lifted root system

drzewo w kierunku wisz¹cego wierzcho³ka, a w przypadku
z³omów bramowych prostopadle do linii ³¹cz¹cej odziomek
z opart¹ o ziemiê czêœci¹ z³omu.

Podobnie jak w przypadku po¿arzysk drzewa posiadaj¹ce
uszkodzone systemy korzeniowe, które podczas wyróbki
innych drzew mog¹ siê wywróciæ i byæ przyczyn¹ wypadku.

Wszystkie te czynniki powoduj¹ce zagro¿enie bezpieczeñ-
stwa pracy maj¹ tym wiêksz¹ wagê im wiêksza jest œrednia
mi¹¿szoœæ pozyskiwanych drzew. Zagro¿enia wynikaj¹ jednak
g³ównie z bezpoœredniej bliskoœci obrabianego elementu i ope-
ratora, co ma miejsce w przypadku pozyskiwania pilarkami
spalinowymi. W przypadku pracy wysokowydajnymi maszy-
nami, jak np. harwestery, liczba wypadków przy pozyskiwaniu
rêbnym lub przedrêbnym spada praktycznie do zera, a podczas
pracy na powierzchniach poklêskowych równie¿ mo¿na
ograniczyæ j¹ w bardzo du¿ym zakresie.

Operator pracuj¹cy harwesterem jest nara¿ony na znacznie
mniejsze niebezpieczeñstwo ze wzglêdu na oddalenie miejsca
obróbki drzewa od miejsca jego przebywania. Dodatkowo
chroni go kabina (rys. 7), która przy odpowiedniej konstrukcji
jest w stanie zabezpieczyæ go przed skutkami na przyk³ad
obalenia na ni¹ pozyskiwanego drzewa.

Kryterium bezpieczeñstwa kabiny jest g³ównym przy pro-
jektowaniu tego typu konstrukcji. Wymagania stawiane maszy-
nom pracuj¹cym w lesie objête s¹ norm¹ .
Zwi¹zanych z ni¹ jest szereg innych norm szczegó³owych [2],
przy czym wytrzyma³oœci kabin dotycz¹:

Rys. 5. Zwa³owisko drzew wywróconych przez wiatr
Fig. 5. Heap of wind fallen trees

Rys. 6. Z³omy bramowe wysokie i niskie
Fig. 6. Broken trees in forms of high or low gates

·

ISO11850:1999 (E)

TECHNIKA ROLNICZA OGRODNICZA LEŒNA 1/2009



·

·

·

·

·

·

·

ROPS (Roll-over protective structures) przewrócenia siê
maszyny na kabinê [3],

FOBS (Falling-object protective structures) upadku na
kabinê spadaj¹cego obiektu [4],

OPS (Operator protective structures) penetracji œcian kabi-
ny przez obiekt [5].

Powy¿sze normy precyzuj¹ zarówno metodykê badañ jak
i wymagania, którym musz¹ sprostaæ kabiny wspó³czesnych
maszyn do pozyskiwania drewna. Charakterystyczny jest fakt,
¿e kabiny powinny spe³niaæ przedstawione powy¿ej normy
(ROPS, FOPS, OPS) posiadaj¹ce inn¹ metodykê badañ,
jednoczeœnie bez wymiany lub naprawiania poszczególnych
elementów kabiny pomiêdzy testami.

Pomimo jednak faktu posiadania przez nowoczesne maszy-
ny leœne bezpiecznych i wytrzyma³ych kabin, najlepszym spo-
sobem zapewnienia bezpieczeñstwa przy pracy podczas pozy-
skiwania drewna, zw³aszcza na powierzchniach poklêsko-
wych, jest uœwiadomienie operatorom maszyn zagro¿eñ, które
mog¹ wtedy wyst¹piæ. Te czynniki ryzyka, mimo ¿e w wiêkszo-
œci przypadków nie stanowi¹ zagro¿enia ¿ycia operatora, mog¹
jednak naraziæ go na ró¿norakie, czasem nawet powa¿ne
uszkodzenia cia³a, np. podczas przewrócenia siê maszyny na
kabinê, operator nie bêd¹c przypiêty pasami wylatuje z fotela
i uderza g³ow¹ o dach kabiny. Nie wolno tak¿e zapomnieæ o ko-
sztach ponownego ustawienia maszyny na ko³ach, naprawy
powypadkowej oraz strat wynik³ych z przerwy w pracy.

Celowe jest zatem zwrócenie uwagi na nastêpuj¹ce
zagadnienia:

Wczeœniejsze dok³adne zbadanie powierzchni, na której
bêdzie prowadzone pozyskanie, ze wzglêdu na: ukszta³towanie
terenu, wytrzyma³oœæ gruntu, wystêpowanie naturalnych
i sztucznych przeszkód terenowych itp.

Okreœlenie charakteru terenu poklêskowego, dominuj¹cego
kierunku u³o¿enia z³omów i/lub wywrotów, liczby spiêtrzeñ
oraz zwa³ów drzew po³amanych, wstêpne oszacowanie liczby
drzew silnie naprê¿onych.

Odpowiednie ustawienie maszyny na terenach o znacznym
pochyleniu (zwykle prostopadle do warstwic) oraz przyjêcie
odpowiedniego kierunku obalania.

Podczas pracy w nocy odpowiedni poziom oœwietlenia
miejsca pracy i jego otoczenia z uwzglêdnieniem mo¿liwoœci
b³êdnej oceny odleg³oœci.

Rys. 7. Kabina harwestera Ponsse Beaver [6]
Fig. 7. Ponsse-Beaver harvester cab [6]

WOOD HARVESTING FROM CALAMITY AREAS  RISK FACTORS AND METHODS OF

WORK SAFETY INCREASING

Summary

The most often reasons of accidents occurring during wood harvesting from calamity forest stands (snowbreaks, windfalls and
forest fires areas) are described in this article. Advantages of machine performed harvesting are underlined. In this investigation it
was established and documented that risk of more often breakdowns of machines working on calamity areas is very high.
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Ograniczenie koniecznoœci pracy na maksymalnym wysiê-
gu ¿urawia hydraulicznego zw³aszcza w przypadku
podci¹gania sortymentów przyciœniêtych przez inne w po-
³o¿eniu ¿urawia prostopad³ym do pod³u¿nej osi maszyny
(³atwa utrata statecznoœci).

Takie ustawienie ¿urawia i g³owicy w czasie przejazdu
maszyny, które pozwala operatorowi na dobre obserwowanie
terenu, po którym bêdzie porusza³a siê maszyna.

U¿ywanie g³owicy harwesterowej, jako elementu uderze-
niowego (lewara) s³u¿¹cego do umieszczania wyrwanych i wy-
wróconych karp na swoim miejscu (mo¿liwoœæ mechanicznego
uszkodzenia g³owicy oraz zanieczyszczenia pi³y ³añcuchowej
gleb¹). Takie zastosowanie g³owicy powinno wi¹zaæ siê z jej
pewnymi modyfikacjami konstrukcyjnymi.

Wyci¹ganie elementów spiêtrzonych poprzez obrót ¿urawia
na kolumnie ze wzglêdu na bardzo du¿e obci¹¿enia dzia³aj¹ce
na uk³ad obrotu kolumny. Bezpieczniejszym rozwi¹zaniem jest
podci¹ganie ³adunku np. si³ownikiem ramienia lub poprzez
przemieszczanie ca³ej maszyny.

W przypadku noœników wyposa¿onych w g¹sienicowe
uk³ady jezdne do³¹czyæ do tego nale¿y jeszcze:

Podnoszenie kó³ napinaj¹cych powoduj¹ce szybsze zu¿ycie
kó³ napêdowych.

Sytuacjê odwrotn¹, czyli unoszenie do góry kó³ napêdo-
wych powoduj¹ce przyspieszone zu¿ycie mechanizmów
napinaj¹cych.

Boczne podnoszenie noœnika mog¹ce byæ przyczyn¹
wyginania p³yt g¹sienicy oraz szybsze zu¿ycie rolek
prowadz¹cych.
Podsumowuj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e dobra znajomoœæ

budowy oraz zrozumienie dzia³ania poszczególnych ele-
mentów maszyny, dba³oœæ o utrzymywanie jej w dobrym stanie
technicznym, umiejêtnoœæ prawid³owego sterowania maszyn¹
podczas pracy oraz znajomoœæ i œcis³e stosowanie siê do zasad
i przepisów bhp dostatecznie zabezpieczaj¹ operatorów przed
wypadkiem w czasie wykonywania zadañ roboczych, obs³ugi
technicznej i transportu maszyn. W przypadku pracy na
powierzchniach poklêskowych nale¿y do tego dodaæ tak¿e
znajomoœæ charakterystycznych zagro¿eñ cechuj¹cych takie
warunki, dok³adn¹ analizê danego obszaru poklêskowego oraz
co najwa¿niejsze, zdrowy rozs¹dek i umiejêtnoœæ przewidy-
wania skutków w³asnego dzia³ania.
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