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DE ONTWIKKELING VAN DE HOUTWINNING IN OOST-CANADA
131]
door
M. Bol
(Bosbouwproefstation, Wageningen)

In oostelijk Canada worden grote hoeveelheden papierhout geproduceerd.
Het streven naar verlaging van de produktiekosten is, naast schaarste aan
arbeidskrachten, een sterke stimulans voor de ontwikkeling van nieuwe gemechaniseerde houtoogst- en transportmethoden. In september 1964 bestond,
tijdens een bijeenkomst van sectie 32 van de International Union of Forest
Research Organizations, de gelegenheid om iets van deze methoden te zien.
De ontwikkeling daar is ook voor Nederland interessant. Bij het beoordelen
zal men er echter rekening mee moeten houden dat in Oost-Canada:
— de houtwinning, het transport en de verwerking veelal in één hand liggen;
— het exploitatiesysteem (tot heden) in feite neerkomt op kaalslag, zodat
grote houtconcentraties voorkomen;

Foto 1. 90 pk gelede trekker met vierwielaandrijving en hydraulische laadkraan.
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Foto 2. Load aligner, voor het corrigeren van de lading.

Foto 3. Gelede trekker met vierwielaandrijving voor het uitslepen van langhout met
behulp van lier en uitsleepkabels.

— slechts enkele sortimenten (voornamelijk 4 en 8 voet papierhout) worden
voortgebracht.
Bij de houtwinning zijn thans een drietal systemen te onderkennen en wel
op basis van de vorm waarin het hout van stob naar bosweg wordt getransporteerd.
1. Short-Woód-methode (sortimentenmethode)
Bij dit systeem wordt een maximum aan werkzaamheden geconcentreerd
in de opstand bij de stob: vellen, snoeien, aftoppen, korten in standaardlengte
en stapelen. Het ontschorsen gebeurt meestal aan de fabriek met behulp van
stationair opgestelde schilmachines.
Ten dele gemechaniseerd
Vellen, snoeien, aftoppen en. korten gebeuren met de motorzaag, Het stapelen gebeurt in handkracht. Het transport van het, vaak 2,5 m lange, sortiment uit de opstand naar de bosweg vindt bijvoorbeeld plaats met gelede
trekkers met vierwiel aandrijving, die uitgerust zijn met een hydraulische laadkraan en tevens over eigen laadcapaciteit beschikken (foto 1).
Volledig gemechaniseerd
De volledige mechanisatie van vellen, snoeien, aftoppen, korten en stapelen
(de motorzaag is een gemechaniseerd handgereedschap) is bij het shortwood
systeem nog niet bereikt. Wel bestaat er een Amerikaanse houtoogstmachine
die al deze werkzaamheden uitvoert. Deze machine (Busch combine), die in
de V.S. in één bedrijf op praktijkschaal wordt gebruikt, voldoet in de Canadese omstandigheden niet. Het hoofdbezwaar is dat de verschillende bewerkingen niet tegelijkertijd worden uitgevoerd, d.w.z. er wordt niet een boom
gesnoeid en gekort terwijl de volgende boom wordt geveld. Andere bezwaren
zijn o.a. de geringe stabiliteit en vrije hoogte.
<
De tweede transportfase van bosweg naar een volgende verzamelplaats
vindt veelal plaats per truck met oplegger. Het laden gebeurt door een of
andere kraan, meestal een mobiele kraan. Bij het oppakken en neerleggen
der sortimenten op het transportmiddel door middel van een kraan met hydraulische of mechanische grijper verschuiven de stamstukken in hun lengterichting. Ter correctie zou veel handwerk nodig zijn. Een andere oplossing
biedt de „load aligner" (foto 2), die zeer geschikt is op te stellen op plaatsen
waarlangs veel hout wordt afgevoerd. Deze „load aligner" bestaat uit twee
trommels, die bij contact met de lading om een verticale as draaien en de
uitstekende stamstukken op hun plaats drukken. De opstelling heeft een
zekere tolerantie ten aanzien van de ladingbreedte door een zodanige constructie, dat de trommels zijwaarts en opwaarts uit kunnen wijken, terwijl zij
door hun eigen gewicht in de nauwste stand terugvallen.
2. Tree-Length-methode (langhoutmethode). Hierbij worden minder werkzaamheden in de opstand uitgevoerd. Het schillen gebeurt ook hier meestal
aan de fabriek.
Ten dele gemechaniseerd
Vellen, snoeien en aftoppen gebeuren in de opstand met de motorzaag.
Het langhout wordt uitgesleept naar de bosweg met 55—90 pk gelede trek-

Foto 4. Laadkraan voor langhout met hydraulische langhoutgrijper en hydraulische
hiel ter ondersteuning van de stamvoet. Op de achtergrond een trekker met
kraan voor het uitslepen van langhout zonder gebruikmaking van kettingen
of kabels. De stammen worden met het dikke eind op een schamel geladen
waar ze tussen twee hydraulisch verstelbare armen worden geklemd. Bediening
vanaf de machine; bijladen is mogelijk.

kers met vierwielaandrijving, zoals de Garrett Tree Farmer en de Timberjack, die voorzien zijn van een lier (foto 3). Dergelijke trekkers verdringen
in het algemeen de rupstrekkers.
variant a: Op de bosweg wordt het langhout met de motorzaag gekort en
wordt het sortiment in handkracht gestapeld (zie foto 3). Vervolgens wordt
het sortiment afgevoerd als vermeld onder de shortwood methode.
variant b: Het langhout wordt door een trekkerlader of met behulp van
een hydraulische laadkraan (foto 4) op een transportmiddel geladen en op
een volgende verzamelplaats verwerkt.

Foto 5. Tree Harvester. De boom is gesnoeid; het snoeielement aan de telescoopmast
heeft de top van de boom bereikt; daarna volgen aftoppen cn vellen; vervolgens stapelen na kantelen van de mast.

Volledig gemechaniseerd
Bij de volledig gemechaniseerde langhoutmethode wordt het vellen, snoeien,
aftoppen en stapelen uitgevoerd met een oogstmachine als afgebeeld op foto 5.
Deze 175 pk, mobiele „Tree Harvester", die door één man wordt bediend,
werkt volledig hydraulisch. De machine bestaat uit een onderstel waarop een
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Foto 6. Velelement (hydraulische schaar) van de Tree Harvester.

arm van 4,5 m met een zwenkbereik van 360° is gebouwd. Aan deze arm
is een telescoopmast van 18 m bevestigd, waaraan zich een snoeielement
(maximale takdikte 7,5 cm) en een topschaar bevinden, die zich langs de
mast kunnen verplaatsen. Aan het ondereinde van de mast is het velelement
geconstrueerd: een hydraulisch werkende schaar met een maximale opening
van 50 cm diameter (foto 6). Met deze oogstmachine, die na vier prototypes
in produktie komt, hoopt men een gemiddelde uurproduktie van 11 m 3 te
bereiken (bij bomen van 4—6 stuks per m 3 ). De gemiddelde tijd voor het
vellen, snoeien, aftoppen en stapelen van een boom bedraagt ongeveer
1 minuut.
Het Ianghout wordt uitgesleept met de eerdergenoemde gelede wieltrekkers
met behulp van een lier met sleepkabels öf de stapel wordt met een aan de
trekker bevestigde hydraulische grijper opgepakt, waarbij de stamvoeten
worden ondersteund en de topeinden op de grond blijven rusten (foto 7).
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Foto 7. Uitslepen van gestapeld langhout met behulp van hydraulische grijper. Bediening vanaf de machine; er wordt niet bijgeladen.

Op de bosweg wordt het langhout behandeld volgens variant a (korten op
een afkortbank) of b.
3. Full-Tree-methode (uitslepen van bomen met tak en al)
Bij het full tree systeem wordt een minimum aan werkzaamheden in de
opstand verricht. De methode verkeert nog in een experimenteel stadium.
Ten dele gemechaniseerd
Het vellen gebeurt met de motoizaag. De bomen worden met tak en al
loodrecht op de bosweg uitgesleept met behulp van gelede wieltrekkers.
Snoeien, schillen en korten vinden plaats in één machine (prototype), die
ontwikkeld is door een aantal samenwerkende bedrijven (Logging Research
Associates, LRA). Deze 180 pk, mobiele LRA Arbomatik bestaat uit een
onderstel waarop een 8 m lange telescooparm met grijper is gebouwd, die
de machine met bomen voedt en voorts in serie een onttakker, een Cambio
schilmachine en een hydraulische afkorter (foto 8). Het 2,50 m lange, geschilde standaardsortiment wordt in een verzamelbak opgevangen die aan
de bosweg gelost wordt. De maximale boomdiameter is 45 cm; de doorvoersnelheid bedraagt 48 m per minuut. De bediening geschiedt door twee man.
Men denkt 150 bomen per uur te kunnen verwerken.
Het afvoeren van de sortimenten gebeurt als bij de shortwood methode
beschreven.
Volledig gemechaniseerd
De mechanisatie van het vellen is bij de full-tree-methode nog niet ten volle
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Foto 8. LRA Arbomatik. Achtereenvolgens vinden drie bewerkingen plaats: snoeien,
schillen en korten.

geslaagd. Er is geëxperimenteerd met een trekker die was uitgerust met een
grijper en met een hydraulisch bestuurd velelement. De trekker had voorts
een laadplatform voor het uitslepen der bomen (Vit Feller Buncher). De
resultaten zijn nog niet bevredigend.
Van de genoemde drie methoden is het „shortwood"-systeem voor de Nederlandse omstandigheden van weinig betekenis; dat is zeker het geval zolang
, het aantal verschillende sortimenten waarin ons hout wordt opgewerkt zo
groot is. Het in Nederland gebruikelijke systeem valt onder „tree-length"variant a. Een ontwikkeling in de richting van „tree lengths-variant b ligt
in de lijn der verwachting omdat gemechaniseerde afvoer van sortimenten,
door de geringe houthoeveelheid per oppervlakte- of lengteeenheid en door
het grote aantal verschillende sortimenten, slechts beperkte mogelijkheden
heeft. Het „full-tree"-systeem, dat fundamenteel aantrekkelijk lijkt, kan wel-

licht voor de toekomst mogelijkheden inhouden. Daarbij zal de invloed van
het onttrekken van tophout, takken, naalden en schors aan de kringloop van
voedingsstoffen en de mogelijkheden van compensatie, bijvoorbeeld door bemesting, nader moeten worden bestudeerd.
De in het voorgaande genoemde machines zijn in het algemeen voor het
Nederlandse bos niet zonder meer bruikbaar. Wel geven ze een aantal aspecten die voor ons van belang kunnen zijn. Bij de velling is het principe zoals
dat van de hydraulische schaar (bijvoorbeeld opgebouwd op een trekker)
interessant. Voorts is dat de technische oplossing voor het snoeien en schillen
in één (LRA) machine. Daarbij moet echter worden aangetekend dat de
problemen voor dun of krom hout nog onvoldoende zijn opgelost. De gelede
trekkers met vierwielaandrijving (van geringere afmetingen) met al dan niet
hydraulisch toebehoren zijn voor het uitslepen «bijzonder geschikt door hun
wendbaarheid en door de opbouw met de motor vóór de vooras, de bestuurder
op het voorste deel van de trekker en de last boven de achteras. De problemen
van langhout laden zijn door de ontwikkeling van speciale langhoutgrijpers
in combinatie met een al dan niet hydraulisch werkende hiel, waardoor niet
naar het zwaartepunt van de last hoeft te worden gezocht, in belangrijke mate
opgelost.
Tenslotte lijkt het principe van „load aligner" bruikbaar voor Nederlandse
houtstapelplaatsen; daar de trommels geen eigen aandrijvingsmechanisme
nodig hebben is de methode betrekkelijk goedkoop.

