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Analiza dwóch wariantów procesu pozyskiwania drewna, 
wykonana metodą symulacji komputerowej 

Анализ вариантов процесса заготовки древесины выполненный методом 

компьютерной симуляции 

Analysis ot two variznts of wood harvesting process, 

made after the method of computer simulation 

1. WSTĘP 

Padanic procesów technologicznych ma na 'celu stałe ich doskonale- 
nie oraz wskazanie perspektywicznych kierunków rozwoju, prowa- 

dzących do uzyskania lepszych efektów pracy. Próby eksperymentalne 
różnych rozwiązań technologicznych, a szczególnie badania nowych mo- 
deli maszyn, są bardzo kosztowne i czasochłonne. Postępy nauki i tech- 
niki pozwoliły na wykorzystanie w tej dziedzinie nowego narzędzia, me- 
tody analizy systemów, opierającej się na symułacji komputerowej. Sto- 
sowanie tej metody badań pozwala osiągnąć szybszy postęp prac moder- 
nizacyjnych, przy znacznie mniejszych nakładach materialnych. 

Postęp w dziedzinie konstruowania i użytkowania komputerów, wy- 
rażający się masowym ich stosowaniem, pozwala przypuszczać, że symu- 
lacja komputerowa stanie się narzędziem w planowaniu codziehnej pra- 
cy przedsiębiorstw produkcyjnych. Przykładem możliwości zastosowania 
symulacji komputerowej w leśnictwie jest przedstawiona poniżej analiza 
procesu pozyskiwania drewna, realizowanego za pomocą dwóch zesta- 
wów maszyn. 

2. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH WARIANTÓW PROCESU 

TECHNOLOGICZNEGO 

Analizie porównawczej poddałem dwa warianty procesu technolo- 
gicznego pozyskiwania drewna na zrębie zupełnym, różniące się organi- 
zacją pracy i zestawami zastosowanych maszyn. 

W Czechosłowacji i NRD w procesie pozyskiwania drewna szeroko . 
są stosowane okrzesywarki oznaczone symbolami OVP-1 i OVP-2 (CSRS) 
oraz EA-60 (NRD). Zawieszone są na ciągniku, który służy do zmiany 
miejsca pracy oraz przy okrzesywaniu do zamykania i otwierania noży 
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Ryc. 2. Schemat ideowy działania modelu symulacyjnego dla wariantu II 

odcinających gałęzie. Odcinanie gałęzi następuje w wyniku przeciągania 

drzewa przeź okrzesywarkę za pomocą drugiego ciągnika. | 

Proces technologiczny pozyskiwania drewna przy zastosowaniu ta- 

kiego sposobu okrzesywania może być zrealizowany w różnych warian- 

tach. Do analizy wybrałem dwa, różniące się organizacją zrywki drzew 

do okrzesywarki. W pierwszym zrywkę wykonuje ten sam ciągnik, który 

przeciąga drzewo przez okrzesywarkę, natomiast w „drugim wariancie 

ciągnik „wyposażony we wciągarkę zrywa drzewa, które przez okrzesy- 

warkę przeciąga drugi ciągnik wyposażony w chwytak. 
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W wariancie I przyjąłem następującą organizację pracy: 
l — ścinka jednoosobowa pilarką spalinową PS 180, 
2 — zrywka pojedynczych drzew ciągnikiem LKT 81 z chwytakiem. 
3 — okrzesywanie za pomocą okrzesywarki OVP-1 zawieszonej na 

ciągniku Ursus 902 (lub 904), 
4 — wyróbka sortymentów (z okrzesywaniem strzał) pilarką PS 180. 
W wariancie II organizacja pracy przedstawia się następująco: 
1 — scinka jednoosobowa drzew pilarką PS 180, 
2 — zrywka drzew ciągnikiem LKT 81 wyposażonym we wciągarkę, 
3 — okrzesywanie drzew okrzesywarką OVP-1 zawieszoną na ciąg- 

niku Ursus 902 (lub 904), przeciąganych ciągnikiem LKT 81 wyposażo- 
nym w chwytak, 

4 — wyróbka sortymentów (z okrzesywaniem strzał) pilarką PS 180. 
W obu wariantach ścinka wyprzedza pozostałe operacje i jest wyko- 

nywana zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami postępowania. Pozostałe 
operacje wykonywane są równocześnie, co powoduje, że są wzajemnie 
od siebie niezależne, tworzą więc proces dynamiczny. | 

W wariancie I przebieg realizacji dynamicznie powiązanej części pro- 
cesu można opisać następująco: 

1 — dojazd do ściętego drzewa na powierzchni zrębowej, 
2 — uchwycenie drzewa, 
3 -— jazda z ładunkiem do okrzesywarki, 
4 — przeciąganie drzewa przez okrzesywarke, 
5 — dociągnięcie strzały do placu manipulacyjnego i odczepienie jej, 
6 — wyróbka dostarczonej strzały, przebiegająca równocześnie z wy- 

konywaniem kolejnych czynności przez ciągnik, 
1 — mygłowanie uprzednio wyrobionego drzewa, 
6 — odsuwanie gałęzi od okrzesywarki, początek następnego cyklu 

zgodnie z p. 1. , 
W wariancie II analogicznie opisywany przebieg pracy przedstawia 

się następująco: 
1 — dojazd na powierzchnię zrębową, 
2 — równocześnie z pracą ciągnika, znajdujący się na powierzchni 

zrębowej pracownik zakłada linki zaczepowe na drzewa, 
3 — formowanie ładunku (paczki drzew), 
4 — jazda z ładunkiem do placu składowego przed okrzesywarką, 
5 — odczepianie ładunku, rozpoczęcie kolejnego cyklu (p. 1), 
6 — uchwycenie drzewa z paczki przez drugi ciągnik, 
1 — przeciągnięcie drzewa przez okrzesywarkę, 

8 — dociąganie strzały do placu manipulacyjnego i odczepienie jej, 
9 — wyróbka dostarczonej strzały przebiegająca równocześnie z wy- 

konywaniem kolejnej czynności przez ciągnik, - 
10 — mygłowanie uprzednio wyrobionego drzewa, 
11 — odsuwanie gałęzi od okrzesywarki i rozpoczęcie kolejnego cyklu 

pracy ciągnika przeciągającego drzewa, zgodnie z p. 6. 
Dokładne odzwierciedlenie przebiegu obu wariantów procesu tech- 

nologicznego przedstawiają schematy działania programów symulacyj- 
nych (ryc. 1 i 2). W wariancie I równocześnie wykonywane są: zrywka 
i wyróbka sortymentów, ewentualne przestoje mogą wynikać tylko 
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z różnicy długości trwania ich cykli. W wariancie II równocześnie reali- 
zowane są: zrywka, zaczepianie, okrzesywanie i wyróbka sortymentów. 
Przestoje w pracy zaczepowego mogą być spowodowane zbyt długim 
czasem trwania cyklu zrywki, w pracy ciągnika zrywkowego mogą one 
być spowodowane nieprzygotowaniem na czas paczki drzew, a także 
przekroczeniem pojemności placu składowego przed okrzesywarką. Cykl 
pracy ciągnika przeciągającego drzewa może zawierać przestoje spowo- 
dowane brakiem drzew dostarczonych do okrzesywania lub niezakoń- 
czeniem przez pilarza wyróbki strzały dostarczonej w poprzednim cyklu. 
Przestoje w pracy tego ostatniego mogą występować tylko wtedy, gdy 
ciągnik nie dostarczy w porę kolejnej strzały. 

W rozważanym przykładzie założyłem, że pozyskanie drewna w obu 
wariantach jest prowadzone na działce o powierzchni 4 ha (100 400 m), 
w stuletnim drzewostanie sosnowym o zagęszczeniu 342 szt./ha i prze- 
ciętnej miąższości 1 m3. 

/ 

%. CEL, ZAKRES I METODYKA OPRACOWANIA 

Wybór optymalnej organizacji prac zrębowych może być dokonany 
tylko na podstawie analizy różnych wersji procesu technologicznego. Ce- 
lem opracowania było właśnie porównanie omówionych wyżej warian- 
tów procesu pod względem ich czasochłonności, pracochłonności i energo- 
chłonności. Zastosowana metoda symulacji komputerowej pozwoliła rów- 
nież na ocenę wykorzystania czasu pracy maszyn i robotników. 
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Ryc. 3. Schematy realizacji zrywki w dwóch układach rozmieszczenia składnicy 
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Model symulacyjny procesu jest pewnym uproszczeniem procesu rze- 
czywistego. Symulację przeprowadzono tylko dla opisanej wcześniej po- 
wierzchni zrębowej, nie różnicowano wpływu pogody i warunków tere- 
nowych. Wyróżniłem natomiast dwie możliwości usytuowania składnicy 
przyzrębowej względem zrębu, oznaczając je symbolami A i B (ryc. 3). 
Założyłem, że odległość składnicy będzie zmieniała się od 0 do 400 m 
z odstopniowaniem co 100 m. W wariancie II liczba zrywanych w paczce 
drzew wynosiła od jednego do pięciu. 

Ogólne zasady tworzenia modeli symulacyjnych zawarte są w pracy 
BP. Zieglera (6). Pierwszym etapem jest stworzenie modelu struk- 
turalnego i relacyjnego, odtwarzających zarówno strukturę przestrzenną 
jak i funkcjonalną badanych procesów technologicznych. Strukturalne 
modele relacyjne pozwalają na przedstawienie procesów w postaci mo- 
deli matematycznych, a to z kolei przez zastosowanie pewnego szczegól- 
nego rodzaju zapisu zwanego językiem programowania (w tym przypad- 
ku FORTRAN IV), modeli symulacyjnych pozwalających już na odwzo- 
rowanie procesów rzeczywistych za pomocą komputera. Do stworzenia 
modeli matematycznych przedstawionych wyżej procesów wykorzysta- 
łem dane empiryczne zawarte w pracach M. Kubiaka (1) iJ. Wię- 
sika (4). | 

4. MODELE WARIANTÓW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO 

Strukturę ogólnego relacyjnego procesu pozyskiwania drewna przyją- 
łem za J. Więsikiem (5). Zbudowany przeze mnie model symulacyj- 
ny odzwierciedla proces pozyskiwania drewna ze zrębu zupełnego. 

Procesy technologiczne opisałem za pomocą probabilistycznych mo- 
deli dynamicznych, opierając się na pracach F.C. Schweppego (2) 
1J. Wiesika (4). Układ empiryczny odzwierciedlony jest w sposób ko- 
piujący jednocześnie strukturę przestrzenną i funkcjonalną. Istotę zapi- | 

- su matematycznego oddają trzy następujące równania: 

1. t;;(n) — ter.i;(0) + Wi; (0) 

2. (п) = > ха) рии) 

2. T;(n) — T,(a — 1) -- t;(a) + Z;(n) 

gdzie 

t;;(a) — czas trwania n-tego cyklu i-tej operacji j-tej czyn- 
nosci, | 

tsr.i;(0) — funkcja określająca wartość średnią czasu t;(n), 
Wij(N) — funkcja warunkująca odchylenie (zmienne losowo) 

od wartości t;;(n), 
t;(a) — czas wykonania i-tej operacji, składającej się z s, 
pi(n) —  przestoje w n-tym cyklu potrzebne na obsługę 

techniczną urządzeń i potrzeby osobiste pracowni- 
ków, 

Ti(n) — czas realizacji procesu w chwili zakończenia n-tego 
cyklu i i-tej operacji, 
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T;(a — 1, — czas realizacji procesu do chwili zakończenia 

| n-tego cyklu i-tej operacji, 
z;(n) — przestoje w n-tym cyklu i i-tej operacji, spowodo- 

. wane brakiem synchronizacji między równocześnie 
wykonywanymi operacjami, wywołane ich losowym 
charakterem, powstają na styku dwóch sąsiadują- 
cych ze sobą operacji, 

n — liczba wykonanych cykli. 

Sposób uwzględnienia przestojów przedstawiają schematy działania 
programów symulacyjnych dla obu wariantów (ryc. 11 2). 

5. WYNIKI SYMULACJI 

Symulację każdego procesu powtarzano czterokrotnie. Przy losowym 
charakterze czyności każda symulacja daje inny rezultat. Można na ich 
podstawie określić wartość średnią i w ten sposób uzyskać bardziej wia- 
rygodne wyniki. W tab. 1 zamieściłem czasy realizacji tej części procesu 
technologicznego, w której występują wzaje:ane zależności pomiędzy 
operacjami. Na ryc. 4 przedstawiłem zależność czasu realizacji procesu 
od średniej odległości przejazdu w cyklu, czyli połowy sumy wszelkich 
przejazdów ciągnika z ładunkiem i bez ładunku przypadających na prze- 

ciętny cykl pracy ciągnika lub dwóch ciągników w wariancie II. Całko- 

wite czasy trwania operacji w procesie są praktycznie jednakowe, gdyż 

są one ze sobą dynamicznie powiązane. Niewielkie różnice wynikają tyl- 

ko z różnych momentów rozpoczęcia pierwszych i zakończenia ostatnich 

cykli. Dlatego nie popełniając dużego błędu można przyjąć, że są równe 

podanym wcześniej w tab. 1 czasom realizacji procesu w kolejnych wa- 

riantach. \ 

Tabela 1 
к 

Czasy realizacji procesu wyrażone w godzinach (bez Ścinki). 

Czas wykonania ścinki wynosił każdorazowo 115,4 godziny. 

  

Odległość składnicy od skraju zrębu w metrach 
  

  

  

0 200 400 

Wariant 

wersja B wersja A wersja B wersja A wersja B |wersjaA 

т | 338,35 281,79 434,78 377,77 533,77 475,43 

И (na=1) 219,58 174,73 308,82 249,24 403,93 346,68 

II (na=2) 160,91 158,23 172,19 160,87 201,31 177,05 

II (na=3) 156,81 157,85 159,62 158,03 160,81 159,06 

II (na=5) 157,50 156,37 157,37 156,85 157,52 157,64 
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Ryc. 4. Zależność czasu realizacji procesu (Tp) od średniej odległości przejazdu 

w cyklu ly , 

1 — wariant I (na=1) Tp= 20,105 + 0,0606°1, 
(r=0,99991) 

2 — wariant II (ng=1) Tp=8,967 + 0,0564°1, 
(т= 0,9986) 

3 — wariant II (na=2) Tp=17,196:10-3*l, 

(r=0,9123) 
4 — wariant II (na=3) Ty= 19,44+9,128*107**lr 

(r=0,9133) | 
5 — wariant I (na=5) Tp= 19,51 2,86*107**lr 

(т= 0,6762) 

Porównanie współczynników wykorzystania czasu pracy maszyn (ilo- 

razów czasu efektywnej pracy obiektu do całkowitego czasu trwania wy- 

konywanej przez niego operacji) pozwala na określenie sposobów popra- 

wy organizaeji i technologii procesu. W wariancie I współczynnik wyko- 

rzystania czasu pracy dla trzech realizujących go obiektów, wraz ze 

wzrostem odległości przejazdu ciągnika zrywkowego, zmieniał się na- 

stępująco: ciagnik zrywkowy od 78 do 80°, okrzesywarka od 11 do 6‘, 

pilarz wyrabiający sortymenty od 39 do 20%. W wariancie II dodatko- 

wym czynnikiem wpływającym na wykorzystanie czasu pracy jest licz- 

ba drzew stanowiących jednorazowy ładunek ciągnika zrywkowego. Wy- 

korzystanie czasu pracy okrzesywarki jest w tym wariancie praktycznie 

stałe — wynosi ok. 15'w. 
Przy zrywce pojedynczych drzew wykorzystanie czasu pracy: dla ko- 

lejnych obiektów zwiększa się wraz ze wzrostem odległości zrywki. Dla 

badanego zakresu stopień wykorzystania sprzętu zawiera się w granicach: 

ciągnik zrywkowy od 64 do 80”v, ciągnik przeciągający drzewa od 62 do 

74%, pilarz wyrabiający sortymenty od 26 do 31'0. Przy zrywce większej 

liczby drzew udział czasu trwania efektywnej pracy wynosi dla pilarza 

ok. 68%, a dla ciągnika przeciągającego drzewo przez okrzesywarkę ok. 

80%» czasu trwania operacji. Wykorzystanie czasu pracy ciągnika zrywa- 

jącego zmieniło się wraz ze wzrostem odległości przejazdów, dla zrywki 

trzech drzew w paczce od 23 do 66'0, a dla zrywki pięciu drzew w paczce 
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od 15 do 42%. Czas efektywnej pracy zaczepowego w żadnym przypadku 
realizacji wariantu II nie przekroczył 10%. 

Na podstawie czasów trwania czyriności i jednostkowego zużycia pa- 
liwa charakterystycznego dla tej czynności (stanu obciążenia silnika), 
można określić energochłonność procesu. Sposób postępowania umożli- 
wiający określenie zużycia paliwa przedstawiony jest w pracy A. Skro- 
backiego (3). 

Tabela 2 

Porównanie parametrów energetycznych wszystkich wersji procesu. 

Zużycie oleju napędowego podano dła całej powierzchni (4 ha) 

  

Odległość składnicy od skraju zrębu w metrach 
  

  

  

Wariant| . Parametr | = = 

wersja B|wersja A|wersja B|wersja A|wersja B wersja A 

I Zużycie oleju 

nap.-kg | 1806,4 1499,4 2334,0 2027,9 2862,3 2556.2 

Energochłonność i 

MJ/m3 62,9 52,8 80,2 70,1 97,5 87,5 

IlI(na=1) Zużycie oleju 

nap. kg 1957,4 1642,5 2501,3 2163,2 3049,4 2729,8 

Energochłonność 

MJ/m3 67,8/ 57,5 85,7 74,6 103,6 93,2 

IlI(na=3) Zużycie oleju 

nap. kg 1335,5 — 12217 15251 _ 14115 17189 _ 1606,7 

Energochłonność . 

MJ/m3 47,3 43,7 53,3 49,9 60,0 56,3 

II(na=5) Zużycie oleju 

nap. kg 1215,4 1150,1 1346,7 1282,0 1491,7 1409,1 

Energochłonność 

MJ/m3 | 43,4 41,3 47,8 45,7 52,5 49,8 

| W tab. 2 przedstawiłem zużycie oleju napędowego i nakłady energe- 
tyczne dla wszystkich wersji procesu. Zużycie benzyny jest stałe i we 
wszystkich przypadkach wynosi 104 kg. Udział nakładów energetycznych 
na czynności transportowe (jazda po ładunek i z ładunkiem) w całości 
nakładów na realizację procesu według: wariantu I zawiera się w grani- 

cach od 49 do 74%. Według wariantu II udział ten stanowi: od 40 do 67% 
przy zrywce pojedynczych drzew, od. 19 do 43%! przy zrywce trzech 

drzew i od 13 do 34% przy zrywce pięciu drzew. Wyniki przedstawiające 
udział poszczególnych czynności w pozostałej części nakładów zestawiłem. 

w tab. 3. | 
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"Tabela 3 

Udział poszczególnych czynności w nakładach energetycznych 

pozostałych po odjęciu nakładów na zrywkę (w procentach). 

  

| 

  

Określenie czynności | Wariant I \ Wariant II -« 

mygłowanie 49,1 38,9 

okrzesywanie 21,2 16,5 

jazda ze strzałą 18,1 13,9 
jazda powrotna 0,0 12,5 
chwytanie drzew 6,4 _ 4,9 
odsuwanie gałęzi | | 47 | 3,9 
odczepianie strzał 0,3 0,2 
praca silnika na biegu luzem 0,2 4,9 
formowanie ładunku 0,0 4,0 
odczepianie iadunku | 0,0 0,3 

6. WNIOSKI 

1. Przeprowadzona analiza wykazuje wyższość wariantu II. Energo- 
chłonność i czasochłonność jego realizacji jest mniejsza niż wariant I, 
gdy liczba zrywanych jednorazowo drzew jest większa od jednego. 

2. Konieczne jest zaprojektowanie i realizacja: rozwiązań technolo- 
gicznych umożliwiających wyeliminowanie z procesu zaczepowego, które- 
go czas pracy wykorzystywany jest w mniej niż 10%, i jednocześnie po- 
zwalających zrywać pączki drzew. Przy utrzymaniu ścinki drzew pilarka- 
mi umotywowane wydaje się zastosowanie ciągników chwytakowych. 

3. Stosowanie maszyn przeznaczonych tylko do okrzesywania jest ma- 
ło efektywne i bardzo ogranicza wydajność całego procesu, powoduje 
spadek efektywności pracy ciągników zrywkowych nawet do 15%. Ko- 
nieczne jest stosowanie maszyn realizujących zarówno okrzesywanie jak 
1 wyróbkę sortymentów. Okrzesywanie mechaniczne jest bardziej ener- 
gochłonne od okrzesywania za pomocą pilarek spalinowych (0,12 kg/m? 
oleju napędowego wobec 0,042 kg/m? benzyny). 

4. Ważnym zagadnieniem jest poszukiwanie sposobu zmniejszenia na- 
kładów energetycznych na mygłowanie, równoważnych zużyciu 0,28 kg 
oleju napędowego na jeden metr sześcienny pozyskiwanego drewna. 
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Краткое содержание 

В работе представлен сравнительный анализ двух вариантов механизирован-‘ 

ного процесса заготовки древесины сплошной рубкой. В процессе использованы 

пилы ПС-180 для валки и раскряжёвки сортиментов, трактор ЛКТ-81 для 

трелевки и сучкорезки ОВП-1 подвешенной на тракторе Урсус 902(904) для 

обрезки сучьев. Анализ проведён на основании симуляционного эксперимента. 

Программы служащие для компьютерной симуляции написаны на языке ФОР- 

ТРАН IV. Полученные результаты дали возможность сравнить и оценить 

трудоемкость и энергоемкость технологических процессов, а также эффектив- 

ность использования машин и рабочих. 

Энергетические затраты в варианте | изменялись с 52,8 до 97,5 МИмз, в ва- 

рианте П с 41,3 до 103,6 МИмз заготовленной древесины. В варианте Т на за- 

готовку древесины в Г га требовалось с 70,5 часов до 133,5 часов, в то время 

как в варианте Ц с 39,4 час. до 101 час. работы. Указываются способы рацио- 

нализации использования оборудования и рабочих и улучшения организации 

и технологии заготовки древесины методом сплошной рубки. 

Summary 

Two variants of mechanized process of wood harvesting from clear felling area 

undergone to a comparative analysis, in the paper. Power saws PS-180 were used 

for felling and making assortments, tractors LKT-81 for skidding and debraching 

machine OVP-l, installed on tractor Ursus 902 (904), for trimming. The analysis was 

conducted on the base of a simulation experiment. Programmes serving for the 

computer simulation was written jn language Fortran IV. Obtained results allowed 

to compare and evaluate the time and energy consumption in particular technolo- 

gical processes, as well as the effectiveness of exploitation of the machines and 

workers. 8 

Energy expenditure in variant I oscillated between 52.8 and 97.5 MJ/cu.m. of 

harvested wood, in variant II between 41.3 and 103.6 MJ/cu.m. In variant I 70.5 

to 133.5 working hours were necessary for harvesting wood from 1 ha and in 

variant II 39.4 to 101 hours. Also ways of rationalization of the exploitation of 

equipment and workers, as well as of improvement of organization and technology 

of wood harvesting in clear felling system are indicated. 
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