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ANALIZA WYDAJNOŚCI WYWOZU DREWNA ZE ZRĘBU  

W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ŚRODKA TRANSPORTU 

 

Zachodzące zmiany w wyposażeniu przedsiębiorstw świadczących usługi leśne wymagają monitorowania zarówno para-

metrów technicznych, możliwości technologicznych, ale przede wszystkim przebudowy organizacji pracy. Producenci przeka-

zują użytkownikom  informacje o nowych rozwiązaniach w bardzo ograniczonym zakresie. Specyfika miejsca pracy maszyny 

wymaga dodatkowego opisu, który wspomagałby proces zarządzania w pracach leśnych. Przeprowadzone badania wskazują 

tylko na wycinek problemu, z którym styka się właściciel przedsiębiorstwa w zakresie efektów pracy maszyny. Ustalono, że 

najbardziej wydajne są maszyny typu forwarder, mniejszym stopniu zestawy ciągnikowe ze specjalistyczną przyczepą oraz 

skider. 

 

WSTĘP 

Transport leśny jest jedną z ważniejszych faz w procedurze 
produkcji w leśnej. Ponieważ istnieje obowiązek sortowania drewna, 
głównym kryterium decydującym o rodzaju transportu są tutaj wy-
miary surowca drzewnego [2,7]. Wyróżniamy trzy rodzaje transpor-
tu: 
– drewna wielkowymiarowego (dłużyce, kłody, wyrzynki), 
– drewna średniowymiarowego (dłużyce, kłody, wałki, szczapy), 
– drewna małowymiarowego (drobnica użytkowa i opałowa).  

Transport drewna przebiega w dwóch etapach: - zrywka, trans-
port drogowy [4,5,6]. 

Wywózka drewna ze zrębu jest najtrudniejszą pod względem 
operacyjnym fazą pozyskania drewna [11]. Nazywana  zrywką jest 
pierwszym etapem transportu drewna do miejsca docelowego. Z 
uwagi na złożoność czynności zrywka jest najbardziej kosztownym 
etapem transportu [3]. Organizacja zrywki, dobór technologii i tech-
niki, zależny w znacznym stopniu od miejsca pracy maszyn: na 
przestrzeni otwartej lub pod okapem drzewostanu. Spoza innych 
czynników wpływ na efektywność zrywki mają: konfiguracja  terenu, 
rodzaj pozyskanego sortymentu, warunki pogodowe [8,9].  

Przed wprowadzeniem w szerszym zakresie maszyn do zrywki 
dominującą technologią pozyskania surowca w użytkowaniu rębnym 
był system drewna długiego LWS, w trakcie którego wyrobione 
dłużyce zrywane były przy użyciu skiderów, najczęściej słowackich 
LKT (rys.2).  

Wzrastające wymagania ochrony środowiska leśnego, w tym 
roślinności pozostającej na zrębie oraz większa dostępność specja-
listycznych maszyn sprawiają, że w coraz szerszym zakresie sto-
sowana jest zrywka nasiębierna [10]. Forwardery są przystosowane 
do specyficznego terenu leśnego. Załadunek drewna odbywa się 
przy użyciu HDS. Zaletą tego transportu jest to, że drewno nie jest 
wleczone, w wyniku czego gleba nie ulega degradacji. Natomiast 
wykonywanie zrywki przy pomocy LKT powoduje uszkodzenia gleby 
a przede wszystkim ściółki leśnej [1,8]. Maszyny typu forwarder 

(rys.1) lub zestawy ciągnik + specjalistyczna przyczepa z wysięgni-
kiem (rys.3) przystosowane są do zrywki sortymentów stosowych 
oraz tzw. drewna kłodowanego. Ponieważ maszyny specjalistyczne 
użytkowane są w naszych lasach dopiero od kilku lat wiedza o ich 
efektywnym wykorzystaniu jest w dalszym ciągu skromna [10].  

1. METODYKA BADAŃ 

Celem pracy była identyfikacja czynników wpływających na or-
ganizację i efektywność pracy maszyn przy wywozie drewna z lasu, 
do miejsca składowania przed załadunkiem na transport drogowy. 
Zakres pracy obejmował ustalenie zadań związanych z pracą środ-
ków transportu. Badania przeprowadzono na terenie Rejonowej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie na zrębach w leśnic-
twach Czarnolas, Barnisławice i Rów. Wykonano fotografię dnia 
roboczego następujących maszyn do zrywki:  forwardera Komatsu 
Valmet 890.3 (rys.1), skindera LKT 81 (rys.2) oraz zestawu zrywko-
wego składającego się z ciągnika Ursus C360 i przyczepy leśnej 
Farma 3.8D (rys. 3). 

 

 
Rys. 1. Forwarder Komatsu V890.3 podczas pracy w leśnictwie 
Czarnolas [fot. Ł. Lewaszkiewicz] 
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Rys. 2. Skider LKT 81 podczas pracy w leśnictwie Barnisławice [fot. 
Ł. Lewaszkiewicz] 
 

Dane charakteryzujące miejsce i warunki pracy uzupełniano 
wykorzystując dokumentację technologiczną i specyfikacje prac 
realizowanych przez wykonawcę (Zakład Usług Leśnych). 

Podstawowe parametry techniczne obserwowanych maszyn do 
zrywki zestawiono w tabeli 1. 
 

Dobór obiektów badań wynikał ze znacznego zróżnicowania 
ich konstrukcji jak również warunków technicznych  użytkowania. 
Forwarder jako konstrukcja zwarta, wyposażona w urządzenie 
dżwigowe, sterowana bezpośrednio z kabiny operatora. Skider 
rozwiązanie konstrukcyjne wymagające dodatkowej obsługi wcią-
garki, co wiąże się z koniecznością pomocy ze strony dodatkowego 
pracownika lub wykonywanie niektórych  czynności przez operatora 
po zatrzymaniu maszyny i jej ponownym uruchamianiu. Zestaw 
ciągnik ze specjalistyczna przyczepą do transportu drewna wymaga 
skupienia uwagi przez operatora w momencie dokonywania zała-
dunku lub rozładunku. 
   

 
Rys. 3. Zestaw zrywkowy: ciągnik Ursus C360 +   przyczepa leśna 
Farma 3.8D  podczas pracy w leśnictwie Rów.[fot. Ł. Lewaszkie-
wicz] 

 
Tab.1. Parametry techniczne zestawów transportowych [12,13,14] 

Zestaw transportowy Forwarder 
V890.3 

Skider 
LKT 81 

C360+Farma 
3.8D 

Wielkość Jednostka Wartość 

WYMIARY MASZYNY 
Długość mm 9296 5800 7970 

Szerokość mm 3172 2450 1800 

Wysokość 
transportowa 

mm 3809 3050 2230 

Masa własna kg 16800 7300 2891 

PARAMETRY SILNIKA 

Model - 74 CTA3 JCB S-4003 

Liczba 
cylindrów 

- 6 4 4 

Rodzaj 
zasilania 

- Turbo Diesel Turbo Diesel Diesel 

Moc kW/obr 152/2000 85/2200 38/2200 

PARAMETRY ROBOCZE 

Model  
żurawia 

- Valmet CRF14 wciągarka 
dwubębnowa 

C3.8G2 

Moment 
unoszenia 

kNm 155 - 18 

Zasięg 
żurawia 

m 11,0 60 – długość 
liny 

3,8 

Kąt obrotu stopnie 380 - 360 

Ciśnienie 
robocze 

Mpa 23,5 19,0 17,5 

Model  
chwytaka 

-  almet G36 - 012 

Masa  
chwytaka 

kg 270 - 40 

Ładowność kg 18000 masa zacze-
piona 4500 

6000 

 
Badania przeprowadzono odpowiednio w październiku 2013 

roku  (forwarder), w lipcu 2012 roku (skider), w listopadzie 2013 
roku (zestaw do zrywki). Szczegółowe dane dotyczące opisu taksa-
cyjnego powierzchni pracy badanych środków zrywkowych, oraz 
parametrów zrywanego surowca przedstawia tabela 2. Warunki 
pogodowe podczas zrywki drewna na poszczególnych zrębach były 
porównywalne (brak opadów, słabe zachmurzenie, dodatnie tempe-
ratury powietrza). 

 
Tab.2 Warunki pracy zestawów transportowych 

Zestaw  
transportowy 

Forwarder 
V890.3 

Skider 
LKT 81 

Zestaw 
C360+Fama3.8D 

Nadleśnictwo Barlinek Rokita Myślibórz 

Leśnictwo Czarnolas Barnisławice Rów 

Rębnia 322b 249c 472m 

Powierzchnia[ha] 2,09 3,30 1,93 

Siedlisko LMŚw LMŚw LŚw 

Skład  
gatunkowy  

7So, 3Bk 9So, 1Md 3Db, 2Brz,, 2Bk,  
2Js, 1Lp 

Wiek  [lata] So-125, Bk-87 28 30 

Zasobność[m3/ha] So-90, Bk-180 218 230 

Typ terenu płaski płaski płaski 

Typ  
sortymentowy 

kłody, wałki, 
wyrzynki 

kłody, wałki, 
wyrzynki 

kłody, wałki, 
wyrzynki 

Warunki  
pogodowe 

T=120C, bez 
opadów, za-
chmurzenie 

małe,  
wiatr 17 km/h 

T=230C, bez 
opadów, bez 

chmurnie, 
wiatr 9 km/h 

T=20C, bez 
opadów,  

zachmurzenie 
małe,  

wiatr 20 km/h 

Źródło: Opracowanie autorów na podstawie danych z leśnictwa 
 

Badania polegały na   porównaniu wydajności pracy zestawów 
transportowych (W02) do zrywki drewna okrągłego w formie kłód, 
wyrzynków, wałków o zbliżonej wielkości miąższości w rębnym 
drzewostanie iglastym i liściastym (wzór 1). W tym celu zastosowa-
no metodę chronometrażu czasu pracy i drogi jazdy zestawu trans-
portowego.  
 

                      W02 = 60 · Qz · t-1 · ws-1 [m3* h-1]                    (1) 
 
gdzie: 
Qz  – objętość zerwanego surowca w dniu roboczym [m3], 
t – czas pracy operatora, z wyłączeniem przerw na odpoczynek 
[min.] 
ws – wskaźnik wagi odległości transportu. 
 



I 

Efektywność transportu 

 

 

   

576 AUTOBUSY 6/2016 
 

13,69

40,15

4,52

7,59

34,09

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

%

jazda po ładunek

załadunek

jazda między

stanowiskami

jazda z ładunkiem

rozładunek

 
Rys.4. Struktura czasu trwania cyklu zrywki [8]. 
 

Zrywka stanowi zbiór operacji technologicznych: jazda po ładu-
nek, czynności załadunkowe, jazda z ładunkiem, rozładunek. Ope-
racja jazda po ładunek – droga od układanego stosu do zrębu. 
Operacja  czynności załadunkowe obejmowała: podjazd do ścię-
tych drzew, załadunek w promieniu zasięgu żurawia, następnie 
podjazd zestawu do kolejnych ściętych drzew.  Operacja jazda z 
ładunkiem – droga ze zrębu do układanego stosu. Operacja roz-
ładunek – wyładowanie drewna, układanie stosu. W wyniku wcze-
śniej przeprowadzonych badań [8], określono podział czasu poje-
dynczego kursu na poszczególne czynności w ramach zrywki drew-
na przy pomocy forwardera rys. 4. 

Pierwszego odczytu dokonano w momencie rozpoczęcia dnia 
roboczego pracy, natomiast drugiego odczytu dokonano w momen-
cie zakończenia dnia roboczego. Odczytu łącznej drogi zestawu 
roboczego w ciągu dnia w ramach operacji przemieszczania drewna 
ze zrębu do stosu dokonano z dokładnością do 100 m. Z uwagi na 
zróżnicowanie drogi jazdy zestawów po ładunek, jak i z ładunkiem, 
w badanych leśnictwach, konieczne było ustalenie średniej odległo-
ści z miejsca załadunku drewna do miejsca składowania w stos.  W 
tym celu odczytano dane z przyrządów zainstalowanych  na zesta-
wie transportowym co do liczby kilometrów z dnia roboczego dzieląc 
przez liczbę kursów danego dnia. Równocześnie w ten sam sposób 
ustalono czas pracy zestawu zrywkowego, który nie obejmował 
koniecznych przerw związanych z odpoczynkiem operatora. Ponie-
waż usytuowanie zrębu w poszczególnych leśnictwach było w róż-
nych odległościach od układanego stosu, koniecznym było dla 
celów porównawczych wprowadzić (ws) wskaźnik wagi drogi wzór 2.  
 

                               ws = smax · sn
-1

                  (2) 

 
Wskaźnik ustalono jako stosunek średniej odległości pojedyn-

czego kursu dla zestawu poruszającego się po najdłuższej trasie 
(smax) do średniej odległości  trasy, po której poruszały się pozostałe 
badane zestawy transportowe (sn). Objętość zerwanego drewna 
ustalono dokonując obmiaru (długości, szerokości i wysokości) po 
ułożeniu w stosy przy zastosowaniu tradycyjnych technik i narzędzi 
pomiarowych z dokładnością do 0,1 m.  

WYNIKI 

Na podstawie obserwacji określono średnią wydajność bada-
nych zestawów maszyn oraz inne wielkości charakteryzujące pro-

ces zrywki.  W trakcie badań przeprowadzono analizę organizacji 
pracy na trzech zrębach, gdzie operatorzy maszyn wykonali odpo-
wiednio 19 cykli zrywkowych (forwarder), 34 (skider), 27 zestaw 
ciągnik z przyczepą. Szczegółowe dane zawiera tab.3. 

 
Tab. 3. Wyniki pracy maszyn 

Zestaw transportowy Forwarder 
V890.3 

Skider 
LKT 81 

C360+
Farma 
3.8D 

Wielkość Jednostka Wartość 

Drewno zerwane Qz  [m3] 219,8 99,3 54,6 

Całkowity czas  (tc) [h] 9,31  11,4  8,2  

Czas przerw (to) [h] 0,65 0,71  0,93  

Czas pracy maszyny 
(tm) 

[h] 8,66 10.69  7,27  

Droga zestawu w dniu 
roboczym (sr)  

[km] 11,9 17,5 23,1 

Liczba kursów (l)  19 34 27 

Średnia odległość 
transportu drewna (sśr)  

[m] 314 258 427 

Wskaźnik wagi (ws)  1,36 1,65 1,0 

Wydajność  (W02)  m3·h-1  18,67  5,63  7,51 

 
W trakcie zmiany roboczej  przetransportowano ze zrębu do 

miejsca składowania przed wywózką od 54,6 m3 (zestaw) do 219,8 
m3 (forwarder).  
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Rys. 5. Średnie wartości wydajności (W02) badanych zestawów 
maszyn w [m3·h-1]. Źródło: Dane z badań własnych 
 

Uwzględniając różnice warunków pracy na  poszczególnych 
zrębach obliczono W02. Najwyższą wydajność uzyskano przy wyko-
rzystaniu forwardera (18,7 m3·h-1), następnie zestawu ciągnika z 
przyczepą (7,51 m3·h-1) oraz najniższą dla skindera (5,63 m3·h-1) 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że 
wydajność forwardera V890.3 była ponad dwukrotnie wyższa od 
wydajności zestawu ciągnik z przyczepą leśną i trzykrotnie wyższa 
od wydajności skindera LKT 81. W analizie uwzględniono wskaźnik 
wagi średniej odległości jazdy po ładunek i z ładunkiem jak również 
warunki pogodowe i konfigurację terenu, po którym poruszały się 
maszyny. Natomiast nie sprawdzono kwalifikacji operatora. 
Miązszość zrywanego drewna była porównywalna. 

 
 



I 

Efektywność transportu 

 

 

   

6/2016 AUTOBUSY 577 
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Allman M., Ferenčik M., Jankovský M., Stanovský M., 
Messingerová V.  Damage Caused by Wheeled Skidders on 
Cambisols of Central Europe. Croatian Journal of Forest Engi-
neering 2015, no.2(36): 205-215. 

2. Devlin G.J. Applications and development of real-time GPS 
tracking systems and on-board load sensor technology for wood 
transport in Ireland. Developing cost-effective systems for wood 
procurement, harvesting and transport, Dublin, 22 luty 2008.  

3. Dudek T., Efektywność wybranych technologii zrywki drewna 
krótkiego w lasach górskich. „Technika Rolnicza Ogrodnicza 
Leśna” 2011, nr 2. 

4. Grammel R., Holzernte und Holztransport – Grundlagen. 

Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin 1988. 
5. Kozikowski K., Organizacja i technologia transportu drew-

na. Wyd. Akademia Rolnicza w Krakowie, Kraków 1998 
6. Kubiak M., Transport leśny. Wyd. Akademii Rolniczej w Po-

znaniu, Poznań 1998. 
7. Lewaszkiewicz Ł., Grieger A., Żukowska K., Chojnacki J. 2012. 

Organizacyjne i techniczne uwarunkowania transportu drewna 
na poziomie nadleśnictwa. Autobusy Technika – Eksploatacja – 
Systemy Transportowe, Rok XII, 5(149):260-266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

8. Maksymiak M., Grieger A., Analiza wydajności pracy przy ma-
szynowym pozyskiwaniu drewna na przykładzie harwestera 

Valmet 900.3 i forwardera Valmet 840.2. Inżynieria Rolni-
cza 2008, nr 1(99). 

9. Porter B. Analiza efektywności wywozu drewna. „Technika 
Rolnicza Ogrodnicza Leśna” 2012, nr 1(22): 3-4.  

10. Suwała M., Jodłowski K. Wpływ procesów technologicznych na 
wydajność pracy i koszty pozyskania drewna w drzewostanach 
sosnowych. „Prace Inst. Bad. Leś.”, A., 2002, nr 2 (935): 87-
109. 

11. Wroński J., Pozyskiwanie, transport i obróbka drewna – Vade-
mecum BHP w praktyce. Wyd. Zacharek Dom Wydawniczy 
Sp.k., Warszawa 2011. 

12. http://portalkch.komatsu.cl/wpcontent/uploads/2012/06/890.3.pd
f [dostęp:25.02.2016] 

13. http://www.spaki.com/en/vehicles_marketplace/pojazdymaszyny
_rolnicze/przyczepy_lesneinne_lesna_przyczepa_do_zrywki_dr
ewna_farma_przyczepy_lesne [dostęp: 25.02.2016] 

14. http://maamut.pl/files/20140216164846_SKIDERY_dane_techni
czne_lkt_81_pl_cz_eng_ger_fr_rus.pdf [dostęp 25.02.2016] 

Performance analysis of export of wood  
in relation from the kind of transport 

The changes in the equipment of enterprises providing 

forestry services need to monitor both the technical parame-

ters, technological possibilities, but above all the reconstruc-

tion work organization. Manufacturers shall provide users 

with information about new developments in a very limited 

extent. The specificity of jobs the machine requires an addi-

tional description that the process of assistance to manage-

ment in forestry work. The study indicates only clipping the 

problem faced by the owner of the company with respect to 

the effects of the machine. It was agreed that the most effi-

cient machines are the type forwarder, less specialized kits 

for tractor with a trailer and a skidder. 

 
Autorzy: 
dr hab. inż. Andrzej Grieger prof. ndzw. – Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Inżynierii Sys-
temów Agrotechnicznych. E-mail: andrzej.grieger@zut.edu.pl   
dr inż. Paweł Sędłak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technolo-
giczny w Szczecinie, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicz-
nych, e-mail: pawel.sedlak@zut.edu.pl   
dr inż. Tomasz Stawicki - Zachodniopomorski Uniwersytet Techno-
logiczny w Szczecinie, Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicz-
nych, e-mail: tomasz.stawicki@zut.edu.pl   
mgr inż. Łukasz Lewaszkiewicz - Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie, Katedra Inżynierii Systemów Agro-
technicznych, e-mail: lukasz.lewaszkiewiczi@zut.edu.pl 

 

http://portalkch.komatsu.cl/wpcontent/uploads/2012/06/890.3.pdf
http://portalkch.komatsu.cl/wpcontent/uploads/2012/06/890.3.pdf
http://www.spaki.com/en/vehicles_marketplace/pojazdymaszyny_rolnicze/przyczepy_lesneinne_lesna_przyczepa_do_zrywki_drewna_farma_przyczepy_lesne
http://www.spaki.com/en/vehicles_marketplace/pojazdymaszyny_rolnicze/przyczepy_lesneinne_lesna_przyczepa_do_zrywki_drewna_farma_przyczepy_lesne
http://www.spaki.com/en/vehicles_marketplace/pojazdymaszyny_rolnicze/przyczepy_lesneinne_lesna_przyczepa_do_zrywki_drewna_farma_przyczepy_lesne

