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róba przydatności metody wiązania tratew 

przy pomocy łańcuchów 

l. WSTĘP 

PŁAW — najtańszy ze wszystkich środków transportu uzależniony jest 

od odpowiedniej ilości wody w rzekach oraz od kierunku biegu rzek, 

/ wskutek czego ogranicza się do okolic, w których kierunki szlaków wodnych 

są odpowiednie, a stan wód umożliwia wykorzystanie ich do spławu. 
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Tratwa wiązana łańcuchami. 

Pod względem sposobu wykonania rozróżnia się spław dziki 1 wiązany. 

Spław dziki, inaczej zwany luźnym, jest najprymitywniejszą for- 

mą transportu wodnego. Stosowany jest w różnych krajach do  spławiania 

drewna do 6 m długości. Ten rodzaj spławu wykorzystuje strumienie, potoki 

  

*) Z cyklu prac wykonanych w Zakładzie Transportu Drewna — patrz sprawo- 

zdanie w poprzednim numerze „Biuletynu'. 
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górskie i górne biegi rzek do spławiania drewna w pojedynczych sztukach, 
nie wymaga więc stosowania wiązania. Spław dziki znajduje coraz mniejsze 
zastosowanie z powodu uszkadzania drewna w płytkich i wąskich strumie- 
niach górskich. Wiele drewna przepada wskutek połamania, zatonięcia lub za- 
sypania szutrem, kamieniami itp. Płynące luzem drewno uszkadza brzegi i bu- 
dowle wodne (jazy i mosty). 

spław luźny jest zastępowany i wypierany przez kolejki leśne i linowe. Ze 
względu na ujemne strony (ograniczenie stanem wody oraz strata materiału), 
sposób ten może mieć zastosowanie tylko w wyjątkowych przypadkach. 

Splaw wiązany. Przy spławie wiązanym drewno jest łączone 
w różnego rodzaju tratwy, a następnie w czasie spławiania kerowane ręką 
ludzką. W zależności od stanu wód stosuje się różne sposoby wiązania drew- 
na, inne na rzekach płytkich inne na głębokich i szerokich oraz na jeziorach, 
inne wreszcie — przy transporcie morskim. 

Splaw wiązany można wykonywać na rzekach o głębokości co najmniej 
0,50 — 0 15 m. W czasie spławu drewno nie ulega prawie żadnym uszkodze- 
niom. Spław wiązany jest jednym z najważniejszych środków przewozowych 
na dalsze odlesłości. 

Wiązanie tratew można wykonać kilkoma sposobami, z których każdy ma 
swoje zalety i wady. | 

1. Wiązanie drewna za pomocą żerdzi o grubosci 5 — 7 em oraz witek, 
skręcanych w ogniu z młodych gałęzi dębowych. Sposcb ten stcsuje się do 
drewna okrągłego i ciosanego. Wymaga jako materiału wiążącego żerdzi i ga- 
łęzi dębowych, nie zawsze łatwych do pozyskania. | 

2. Wiązanie drewna za pomocą żerdzi przybijanych drewnianymi kołkami 
lub żelaznymi gwoździami. Jest to sposób prosty, jednak bardzo kosztowny. 
Pomijając koszt samych gwoździ i drutu stosowanego do wiązania tafli, na- 
leży wziąć pod uwagę straty wynikające z uszkodzeń pił trakowych i przerw 
w pracy traków. Przyczyną tych strat są pozostałe w drewnie gwożdzie, któ- 
re nie zawsze można całkowicie usunąć. Do zabijania kołków -drewn'anych 
wierci się świdrem otwory w odległości 30—40 cm od obu końców dłużycy, co 
zwiększa ilość odpadów; wobec tego sposób ten znajduje coraz mniejsze za- 
stosowanie. | 

3. Wiązanie drewna za pomocą tzw. „uszów'”. Sposób ten polega na prze- 
wlekaniu sznurów lub witek przez otwory wiercone świdrem lub wykuwane 
dłutem na wylot na końcach dłużye. Przedziurawione końce muszą być odcię- 
te z dłużyc, wskutek czego traci się na każdej dłużycy 60 — 80 cm  dłu- 
goŚcCI. | 

Przy wszystkich trzech podanych sposobach drewno wiąże się zwykle po 
о do 7 sztuk d!użyc grubzvch, albo 10 do 20 sztuk cienszych w tzw. pl e- 
nicę lub taflę. Plenice lub tafle wiązane są na długość po 5 — 7 
sztuk w tzw. pas. Pasy ułożone obok siebie stanowią tratwę. Przy 
tych sposobach drewno powinno być spławiane cienszym końcem navrzod. 

Na duzych rzekach lub jeziorach stosuje sie splaw wiązany w ‚К o- 
szach'; drewno luźno pływające (czasem nawet kilkaset sztuk) ogarnia 
się liną żelazną lub łańcuchami na pływakach, tworząc w ten sposób okrągły 
„kosz”. Ciąenąc oba końce łańcucha lub liny holownikiem, snławia sie drew- 
no do następnego kosza. Kilka pojedynczych koszy wiąże się razem. Drewno 
objęte koszem pozostawia się nie uporządkowane, albo też ustawia się w po- 
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przeczne lub podruzne tzedy. W takim koszu mozna spławiać 3000 — 5000 m$ 
drewna. 

Ostatnio do wiązania tratew w ZSRR, gdzie spław pod względem organi- 
zacji I metod jest najwyżej postawiony, stosuje się specjalne maszyny. Drew- 
no wiązane maszyną, powinno mieć jednakową długość. Kilkanaście lub na- 
wet większe ilości dłużyc połączonych liną tworzy wiązkę; wiązki łączy 
się następnie w tratwy. Metoda ta jest odpowiednia na głębokie wody. 

Inny sposób wiązania tratew polega na wypełnieniu dłużycami ram pływa- 
jących o długości około 20 m, spiętych ze spławianych dłużyc. Tratwa składa 
się z kilku ram (sekcji). Przeciętna tratwa składa się z 6 sekcji, z któ- 
rych każda zawiera około 20 dłużyc ułożonych obok siebie. 

Długość i szerokość tratew zależy od rodzaju rzek, po których tratwy są 
spławiane. Tratwy spławiane Dunajem mają szerokość do 15 mi długość do 
60 m. Na dolnej Łabie wiąże się tratwy o szerokości do 60 m i długości do 
250 m, na Renie poniżej Koblencji — do 72 m szerokości i 250 m długości, na 
Wołdze zaś — do 100 m szerokości i 300 m długości. Na Wiśle spotyka się 
tratwy szerokości 30 m i długości 135 m. 

W Polsce spław drewna prowadzono sposobami nie ulegającymi zmianom od 
dawnych czasów. Drewno spławiane łączy się niemal wyłącznie przy pomocy 
żerdzi zbijanych gwoździami i następn.e wiąże w tratwy drutem. 

II. ZAKRES OBSERWACJI 

Metoda pracy polegała na porównaniu stosowanych dotychczas sposobów 
wiązania tratew ze sposobem wiązania łańcuchami, opracowanym przez inż. 
W. Jędrysika. 

Porównano: 
— Ilości zużywanej robocizny na wiązanie i rozbrajanie tratew — na pod- 

stawie chronometrażu; 
— Ilości zużywanych materiałów: 
— Odporność na warunki, w jakich odbywa się spław (warunki atmosfe- 

ryczne, działanie fal itp.) ; 

— Wpływ spławu na stan użytkowy drewna — na podstawie obserwacji 
i zebranych w terenie informacji. 

III. PRZEBIEG PRAC 

Obserwacje przeprowadzono w dwóch terminach, w dniach 6, 7 i 8 wrześ- 
nia oraz 7 i 11 grudnia 1950 r. W dniach 6, (18 września pracowano przy 
ciepłej słonecznej pogodzie; ciepła woda pozwalała flisakom na brodzenie bo- 
so przy wiązaniu tratew. W dniach 7 i 11 grudnia wiązanie odbywało się przy 
temperaturze powietrza bliskiej 00C, w czasie mżącego zimnego deszczu i przy 
przenikliwym zimnym wietrze. Flisacy wiążący tratwy pracowali w długich 
gumowych butach. 

Pierwsza próba miała na celu porównanie czasu pracy przy wiązaniu tratew 
oraz zużycia materiałów do wiązania. Próbę przeprowadzono na terenie nad- 
leśnictwa Pisz (leśnictwo Lipnik), na bindudze Niedźwiedzi Kąt, na jeziorze 
Śniardwy. Przeciętna głębokość wody w miejscu wiąząnia tratew wynosiła 
40 — 60 cm. ! Poor | 

Sylwan—26 
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A. Wiązanie tratew za pomocą żerdzi, gwoździ i drutu 

Tafle składano z dłużyc sosnowych o długościach od 15 do 21 mi o gru- 

bościach od 22 do 41 cm. Wymiary dłużyc zestawiono w tab. 112. 

  
  

  

  

      
  

  

  
  

  

Tab. | — pierwsza tafla Tab. 2 — druga tafla 

Lp. długość średnica | masa т długość srednica masa 

m cm т? m cm m 

16 23 0,67 i 21 31 1,59 
2 | 7 22 | 0,65 2 20 31 1,51 

3 14 23 0,58 3 25 29 1,65 

4 15 20 0,74 4 15 30 1,06 

5 13 32 1,05 5 15 36 1,53 

6 17 31 1,28 6 20 41 2,64 

7 7 | 50 120 7 21 40 2,64 
| razem | 6,17 | razem | 12,62           

Według informacji uzyskanych z PAGED'u przeciętnie zużywa się na 1 m” 

spławianego drewna: 

gwożdzi — od 0,18 do 0,37 kg, 

drutu — od 014 do 0,58 kg, 

żerdzi — od 0,01 do 0,04 m*, 

materiału drzewnego grubego — od 0,006 do 0,008 m*. 

Każdą taflę w tratwie zbito z 7 szt. dłużycć i wzmocniono podwójnymi Żer- 

dziami. żerdzie przybijano gwoździami długości 21 cm (Skrzynka gwożdzi 

o wadze 20 kg zawiera 307 sztuk gwoździ, ciężar 1 gwoździa wynosi 65,15 gra- 

ma). Przy spławie zabiera się na 500 m? spławianego drewna w tratwach 

2 skrzynki, tj. 40 kg gwoździ i około 300 mb drutu 4 mm grubości jako zapas 

na wypadek konieczności wykonywania w czasie spławu poprawek wiązania. 

Zazwyczaj materiały te w czasie spławu — szczególniej przy niespokojnej po- 

godzie i rozrywaniu się tratew — przepadają. Należy więc wliczyć je jako zu- 

żywane do wiązania tratew. 

Szerokość tafli składającej się z 7 dłużye została ograniczona do 3,5 — 

4,0 m ze względu na prześwit przęsła mostu, pod którym tratwy miały być 
holowane. Należy tu podkreślić konieczność brania pod uwagę przy wiązaniu 

tratew najmniejszego prześwitu mostów lub śluz, przez które tratwy mają 
przepływać. Po dąstarczeniu tratew do tartaku rozwiązano tafle, rozcięto żer- 

dzie wiążące dłużycę w taflę i po wyciągnięciu dłużyc za pomocą wyciągu tar- 

tacznego, wyjęto gwoździe pozostałe po oderwaniu żerdzi. 

B. Wiązanie łańcuchami 

Na tej samej bindudze, w warunkach identycznych jak w poprzedniej pró- 
bie, przeprowadzono próbę wiązania tratew łańcuchami sposobem inż. Jędry- 
sika. Sposób ten polega na łączeniu po dwie sztuki dłużyc łańcuchami o dłu- 
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gości dostosowanej do Srednic łączonych dłużyc, a więc od 1,20 do 4 m. Łań- 
cuchy zakłada się na obu końcach łączonych dłużyc. Celem napięcia łańcu- 

chów ściąga się je za pomocą specjalnych kleszczy długości około 1,50 m, za- 

kładając końce szczęk w oczka łańcucha. Dociągnięte łańcuchy spina się za- 

trzaskami z żelaza płaskiego. Zatrzask może być łatwo zapięty i odpięty, sa- 

moczynnie jednak nie odepnie się, i trzyma mocno spięte dłużyce. Przy wiąza- 

niu drewna łańcuchami nie formowano oddzielnie tafli, lecz złączono tratwę 

w jedeń pas szerokości 5 m i długości ca 40 m. Tafli nadano forme opływową, 

stawiającą najmniejszy opór wodzie. 

Formę opływową tratwy uzyskano przez odpowiedni dobór dłużyc, tak, aby 

czoła dłużyc były osłonięte przytwierdzonymi po bokach dłużycami. W odróż- 

Tab. 3 — Zestawienie wyników obserwacji przy wiązaniu tratew 

A. Czynności 

za pomocą żerdzi, gwoździ i drutu 

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

      

  

  

  

  

  

  
                

  

Dłużyce wchodzą- | Zużycie czasu па Ilość robotn.-minut 
ce w skład tafli daną czynność przy danej czynn. 

У увиске- L. p Łącz- | | TZ” Przeciętna llość Przeciętnie 
odlnienie Taf li ną cietnal Ra- m robot- — 
czynności ali | Ilość miąż- miąż-| „am Ę ‘= |ników| Ra- R = 

3 1 SZt- mln. « mą = $ $ 

m m3 Е Е = = 

1. Zbija- | 
nie tafli 1 7 6,17 | 0,881] 10.40} 1,49) 1,69 5 52,00) 7,43] 8,45 

2 7 12,62} 1,803] 10,44} 1,49] 0,83 5 | 52.20; 7,40] 4,14 

razem| 14 | 18,79] 1,342] 20,84] 1,49] 1,11] 5 |104,20 7,44| 5,55 
2. Zno- 

szenie 
żerdzi | razem | 5,00) 036) 0,27 5 25,00, 1,79| 1,33 

3. Łącze- 
nie taf- I 

li dru- | 
tem w | 
tratwę | razem| 14 | 18,79] 1,342] 2,03] 015| 0,11 1 2,03) 0,15! 0,11 

4. Roz- 
braja- 
nie taf- 
li 

a) rozci- 
nanie 

żerdzi 10,45 | 0,75| 0,561] 1 | 10,45 0,75| 0,56 

—_ b) wyj- 
mo- 
wanie 

_ gwoź- | 
dzi s | 34,72| 2,48] 1,85] 1 | 34,72| 2,48 1,85 

Rares — — — | 45,17| 3,23) 2,41 1 45,17| 3,23) 2,41 
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B Zużycie 

  

materiałów 
НЕ” 

  

  
    
  

    

          
  

                
  

  

Wyszczegól- Lp. Przeciętnie Wyszczegól- Lp. Przeciętnie 

nienie | Razem | па na n enie | Razem | ną na 
materiału | Tatli 1 sztl 1 | materiału | Tafli 1 szti 1 m$ 

1. Gwoździe 2. Drutu 
a) do zbi- ' a) do wią- 

jania l 57 | 352 | 59 zania mb}1 +2] 50 | 036 | 027 
2 40 5,7 3,2 

razem | szt 77 5,5 4,1 b) zapas do 
spławu 

razem | kg | 5,0165 |0,3583|0,2665] mb 1+2| 116 | 0,83 | 0,60 

b) zapas | Ogółem 
na spław razem szt 1,7 1,2 drutu 
w ilości mb a + b |1—2| 166 1,19 | 0,87 
2 skrzyn- 
ki na 5:0 3, Żerdzi szt.| 1 -- 2 7 0,50 | 0,37 
m'dłużyć| razem] ka 0,1075; 0,0801 

| 

Ogółem 
01207421 |razem szt 7,2 5,3 
a + b razem kg | 0,4658) 0,3466           

  

nieniu od poprzednio opisanego sposobu, wiązanie tratew za pomocą łańcu- 
chów pozwala na łączenie poszczególnych dłużyc bez wyrównywania czubów 
i dobierania dłużyc długościami. Na połączenie łańcuchami 2 dłużyc potrzeba 
2 łańcuchów, 3 dłużyc — 4 łańcuchów. Ogólnie na połączenie n dłużyc po- 
trzeba (2n — 2) łańcuchów. 

Tratwę uformowano z dłużyc o wymiarach podanych w tab. 4. 

Do związania 37 sztuk dłużye użyto 65 łańcuchów o różnej długości — od 
1,20 m do 3,50 m, przy czym nie wszystkie dłużyce wiązano w dwu miejscach. 

Krótsze sztuki, znajdujące się w środku tratwy przewiązywano tylko jednym 
łańcuchem, 

Powtórną próbę wiązania tratew łańcuchami przeprowadzono w dniu 
11 grudnia 1950 r. na bindudze Bobrowa, położonej nad jeziorem Nidzkim, 
w czasie zimnej pogody i mżęcego z przerwami zimnego deszczu, przy tem- 
peraturze nie wyższej niż +20 C. Flisacy pracowali przy formowaniu i wiąza- 
niu tratew w długich gumowych butach, w zimnej wodzie o głębokości 40 do 
60 cm. Z dłużyc stoczonych do wody uformowano 4 tafle. Wymiary dłużyc po- 
daje tabela 5. 

Na bindudze Bobrowa uformowano tafle o wymiarach podobnych do tafli 
zbijanych za pomocą żerdzi i gwoździ. Ze związanych 4 tafli uformowano trat- 
wę. Różnica w wiązaniu na bindudze Niedźwiedzi Kąt i Bobrowa polega na 
tym, że w pierwszym przypadku nie wiązano poszczególnych tafli, lecz wszyst- 
Ko drewno związano w jedną tratwę w drugim zaś przypadku związano po- 
szczególne tafle i połączono je w tratwę. Do wiązania 4 tafli użyto dłużye 
o ogólnej masie 67,61 m*, połączonych ze sobą 64 łańcuchami o długości od 
2 do 4 m. 

| 
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_ Flisacy zatrudnieni przy wiązaniu tratew w obu przypadkach mieli po raz 

pierwszy do 'czynienia z wiązaniem tafli łańcuchami, wskutek czego nie wy 

kazali pełnej sprawności, jaką posiadają przy wiązaniu tratew przy pomocy 

żerdzi, gwoździ i drutu. Przy wiązaniu tratwy łańcuchami żadnych innych 

materiałów pomocniczych nie używano. 

Rozpinanie łańcuchów przeprowadzono na bindudze Niedźwiedzi Kąt. Czyn- 

ność rozpinania polega jedynie na otwarciu zatrzasku i wyciągnięciu łańcucha, 

przy czym nie ma żadnych strat ani w spławianym drewnie, ani w materiale 

wiążącym. Łańcuchy po dopłynięciu tratwy do miejsca przeznaczenia rozpina 
się i przesyła do miejsca wiązania tratew, gdzie mogą być użyte ponownie. 

Grubość łańcuchów powinna wahać się w granicach od 4 do 8 mm, w za- 

leżzości od grubości drewna i wymaganego stopnia bezpieczeństwa w czasie 
spławu. Zestawienie obserwacji podaje tabela 6. 

  

          
  

      
  

Tab. 4 

Lp. długość średnica masa | Lp. długość | rec nica masa 

1 10 22 0,38 20 12 27 0,69 

2 16 25 0,79 21 17 39 2,03 

3 15 23 0,62 22 19 42 2,63 

4 13 20 0,41 25 13 39 1,55 

5 12 22 0,46 24 11 30 0,78 

6 12 21 0,42 25 7 27 0,40 

7 15 25 0,64 26 12 19 0,34 

8 11 19 0,31 27 13 30 0,92 

9 13 24 0,59 28 13 19 0,37 

10 10 45 1,45 29 23 29 1,52 

11 16 26 0,85 50 14 29 0,93 

12 12 38 136 | 31 13 35 1,25 
13 12 33 1,03 32 17 33 1,45 

14 13 19 0,37 35 6 25 0,30 

15. 16 24 0,72 34 4 27 0,23 

16 12 42 1,66 35 3 30 0,21 

17 17 27 0,97 36 14 23 0,58 

18 12 27 0,69 37 6 27 | 0,34 

19 17 23 0,71 Razem: 30,95         
W tabeli tej podano czas przypadający na założenie 1 łańcucha w robotni- 

ko/minutach. Jest to czas przeciętny z wiązania tafli łańcuchami, w którym 
mieści się formowanie tafli, tj. dociąganie poszczególnych dłużyc, znoszenie 
łańcuchów i inne czynności, nie związane z samą czynnością zakładania i zapi- 
nania łańcuchów. Przy formowan'u tafli zatrudnionych było 5 do 6 flisaków, 
samo zaś zakładanie łańcuchów wykonywało tylko 2 ludzi. Jeden z nich tzw. 
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iglicą przeciągał iańcuch pod dłużycami i zakładał zatrzask w oczko łań- 

cucha, drugi zaś za pomocą uchwytów ściągał łańcuch napinając go, przez co 

ułatwiał zamknięcie zatrzasku. Obserwacje poczynione nad samą czynnością 

zakładania i zapinania łańcuchów, wiążących po dwie sztuki dłużyc, podaje ta- 

bela 7. | | 

Obserwacje dotyczące rozpinania łańcuchów obejmowały czynności rozpi- 

nania oraz przejścia od jednego łańcucha do drugiego. 

  

          
  

Tab. 5 

długość średnica masa | długość średnica masa 
Lp m cm т? Lp. | cm cm т? 

Tafla 1 Tafla 2 

1 12 38 1,36 1 13,5 48 2,44 

2 10,7 - 39 1,28 2 13,6 60 3,85 

3 12 39 1,43 3 {2 25 0,50 

4 12 36 2.96 4 10 59 2,73 
5 13,5 45 2,15 5 12 53 2,65 

6 15,7 45 250 6 15,7 57 1,47 
7 14,6 53 3,22 7 15 42 2,08 

8 116 54 2,66 8 17,4 23 0,73 
9 12 39 | 14 9 13,7 47 2,38 

Razem 18,99 Razem | 18,83 

Tafla 3 Ta fla 4 

1 14,7 29 0,98 1 11 54 2,52 
2 7,6 38 0,86 12,6 47 2,18 
3 17,6 33 1,50 3 20 39 2,39 
4 10 27 0,57 4 22,5 47 3,91 
5 12 35 1,15 5 21 38 2,38 

6 12 39 1,43 6 16,7 + 44 2,53 

7 11,8 34 1,07 7 11,5 32 0,93 
8 13 32 1,05 8 17,7 36 1,80 

9 12,7 33 1,09 Razem 18.64 
10 12,2 39 1,45 ; 

Razem | 

  

  

  
      

  
      11,15 

  

  

      

  

    
С. Próba holowania tratew 

Próbę holowania tratew przeprowadzono w dniu 10.IX.1950 г. na jeziorze 
Śniardwy w czasie burzliwej pogody i fali dochodzącej do 1 m. Tratwę uwiąza-. 
ną na linie holowano z bindugi Niedźwiedzi Kąt do tartaku Okertowo. Holo- 
wano jednocześnie tratwę wiązaną łańcuchami sposobem inż. Jędrysika, po- 
siadającą masę 30,95 m? i tratwę wiązaną żerdziami i zbijaną gwoździami o ma- 
sie 6,17 m3. 
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Iratwy uwiązano na linie w odległości ca 50 m od holownika. Szybkość 
holownika w ciągu całego holu wynosiła 6—7 km na godz., zaś długość trasy 
około 16 km. Czas holu trwał od g. 14.48 do g. 17.15 tj. 2 godz. 27 minut. 
Iratwy wskutek szybkiego płynięcia tworzyły przed sobą fale. Po dopłynię- 
ciu do basenu tartaku Okertowo stwierdzono, że wszystkie łańcuchy były nie- 
uszkodzone. 

Tratwa zbijana w czasie holu osłonięta przez tratwę wiązaną łańcuchami. 
Dopłynęła ona również nieuszkodzona. 

  

  

  

  

              
  

Tab. 7 

Czas zapinania Czas rozpinania 

p. minut Lp. minut Lp. minut Lp. minut 

| l 2,49 10 | 1,45 19 2,79 1 0,25 

2 2,23 li 0,90 20 2,96 2 0,13 

3 7,37 12 3,10 al 1,83 3 0,17 

4 5,18 13 1,70 22 0,95 4 0 18 

5 6,98 14 2,57 23 1,52 5 0,12 

6 2,88 15 1,26 24 0,69 Razem 0,85 
7 1,38 16 1,86 25 1,22 przec. ^ 

8 1,22 17 1,20 20 2,21 na 1 

9 1,26 18 1,39 27 2,32 rozp. — 0,17 min 

Razem. . ..... | 62,91 
przec, na 1 założ. . . 2,33 m.   

D. Wyciąganie drewna spławianego i przecieranie 

Rozcinanie żerdzi przeprowadzono na basenie tartaku Okertowo: Po rozcię- 
ciu żerdzi wyciągnięto dłużyce za pomocą wyciągu i następnie odbito resztki 
żerdzi i wyciągnięto pozostałe gwoździe. Stwierdzono przy tym, że odszukanie 
wbitych gwoździ nastręcza pewne trudności i wymaga obracania wyciągnię- 
tych sztuk. Czynność ta wymaga nakładu sił i czasu. 

Drewno spławiane w tratwach wiązanych łańcuchami nie wymaga żadnych 
dodatkowych prac poza rozpięciem i zdjęciem łańcuchów. Po wyciągnięciu za 
pomocą wyciągu drewna może być od razu poddane obróbce tartacznej. Na ba- 
senie i wyciągu w tartaku przeprowadzono chronometraż prac związanych 
z rozbijaniem tratew. Wyniki obserwacji po przeliczeniu podano w tab. 3. 

Czas potrzebny na przerąbanie 1 żerdzi w 6 miejscach wyniósł 1,04 minuty. 
Wyciągnięcie z dłużycy na rampie wyciągu 5 gwoździ wraz z resztkami 

żerdzi trwało 0,89 min., wyciągnięcie 2 gwoździ, z których odpadły resztki 
żerdzi trwało 1,59 min. 

Od kierownika tartatu Okertowo uzyskano informacje dotyczące przeciera- 
nia drewna spławianego w tratwach wiązanych za pomocą żerdzi,gwoździ i dru- 
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tu. Zbijanie tratew przy pomocy gwozdzi nastręcza poważne trudności w cza- 

sie przecierania drewna wskutek pozostawania w dłużycach niewyciąsgniętych 

gwoździ w całości lub ułamanych, co zdarza się szczególnie często w drewnie, 

które przechodziło w czasie spławu awarie i było wielokrotnie zbijane. Zda- 

rzały się wypadki kilkakrotnego uszkodzenia pił w ciągu 8-godzinnego dnia 

pracy. Każdy wypadek uszkodzenia pił pociąga za sobą przerwę w pracy traka 

1 powoduje konieczność wytoczenia nowych zębów w pile. 

  

  

  

  

Tab. 8 

robotniko/min na Przec. masa 
Sposób -_ Czynność ——— | P Y 1 m* 1 szt 1 szt 

1 Zbijanie . . . . . 5,55 7,44 1,34 

Znoszenie żerd, . . 1,33 1,79 

Łączenie drut. . . , 0,11 0,15 

Rozcinanie żerdzi . . 0,56 0,75 

Wyjmowanie gwoździ 1,85 2,48 

Raze m: 9,40 12,61 

2 Próba letnia 

Wiązenie łańcuchami 17,52 14,66 0,84 

Rozpinanie łańcuch. , 0,35 0,29 

Raze m: 17,87 14,95 

Próba zimowa 

Wiązanie łańc. 13,93 25,79 1,88 

Rozpinanie łańc. 0,35 0,29 

Wiazanie tafli drutem 0,11 0,15 

Raze m: 14,39 26,23 

  

          
IV. WYNIKI PRÓB 

Porównanie ilości pracy w robotniko/minutach, potrzebnej na zbicie tratwy 
starym sposobem, tj. za pomocą żerdzi, gwoździ i drutu — z nowym Sposo- 
bem proponowanym przez inż. Jędrysika, wypada na niekorzyść wiązania łań- 
cuchami. Jak widać z tab. 8 na zbicie 1 m? tratwy potrzeba 9,40 rob./min., pod- 
czas gdy na wiązanie w tych samych warunkach atmosferycznych tj. przy 

ciepłej pogodzie, zużywa się 17,87 rob/min, natomiast w dniu zimnym czas po- 

trzebny na wiązanie 1 m? łańcuchami wynosił 14,39 rob/min. 
Czas formowania tratew zależy w dużej mierze od rozmiarów wiązanego 

drewna. Przy grubszych sztukach na 1 m% wypada mniejsza ilość potrzebnego 

czasu, niż przy cienkich sztukach. Bardziej miarodajne porównanie czasów 

wiązania będzie w odniesieniu do 1 szt. bowiem zarówno przy zbijaniu jak 

i wiązaniu każdą sztukę należy bez względu na jej grubość złączyć za pomo- 

cą przybicia gwoździem do żerdzi lub związać łańcuchami. 
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Porównanie czasów potrzebnych w obu- przypadkach w odniesieniu do 
1 sztuki drewna wypada w warunkach letnich korzystniej dla sposobu wią- 
zania łańcuchami, bo różnica całkowitych czasów potrzebnych na uformowa- 
nie i następnie na rozbrojenie tratew wynosi tylko 2,34 rob/min więcej przy 
wiązaniu łańcuchami. 

Najwłaściwsze byłoby porównanie czasów wiązania tratew obu sposobami 
na tym samym materiale drzewnym; w wykonanych próbach ze względów 
technicznych było to niemożliwe. 

Porównanie z wiązaniem tratew w warunkach zimowych wskazuje jednak 
na duży wpływ, jaki mają na szybkość wiązania tratew rozmiary wiązanych 
dłużyc. Porównanie czasów wiązania łańcuchami wypada niekorzystnie w sto- 
sunku do zbijania gwoździami. Nie wzięto tu jednak pod uwagę faktu, że #1- 
sacy mieli dużą wprawę przy zbijaniu, natomiast po raz pierwszy spotykali 
się z nowym sposobem wiązania łańcuchami. Przy zbijaniu tratew gwozdzia- 
mi zatrudnieni byli wszyscy ilisacy, gdyż po dopasowaniu dłużyc do tafli £fli- 
sacy zajęci formowaniem tafli mogli również docinać żerdzie i zbijać tratwy. 
Natomiast przy wiązaniu łańcuchami samą czynność zakładania łańcuchów 
wykonywało tylko dwóch ludzi, trzeci donosił łańcuchy, pozostali zaś formo- 
wali tafle tracąc część czasu na wyczekiwania. Przy dobrej organizacji pracy 
i zaopatrzeniu robotników w dostateczną ilość sprzętu, jak iglice i kleszcze 
do ściągania łańcuchów — praca niewątpliwie mogłaby być wykonana znacz- 
nie szybciej. 

Przy porównywaniu czasu pracy pominięto tu czas dostawy żerdzi, drutu 
1 gwoździ na bindugę oraz związane z tym koszty, które niewątpliwie będą 
wyższe od kosztów przesyłki i dostawy na bindugę łańcuchów z najbliższej 
stacji kolejowej lub magazynu bazy. W przypadku przesyłania łańcuchów 
holownikiem, pracującym wahadłowo, koszt transportu łańcuchami będzie 
boędzie bardzo niski, ponieważ fli- 
sacy spławiający tratwę zabierają 
v drodze powrotnej naszykowane 
łańcuchy, odpięte z poprzedniej 

Tab. 9 
  

Materiał | Jedn. | Zużycie | Zużycie 

  
  

  

  

  
  

miary |na 1 m*|na i szt. 
tratwy. 

a — 

Porównanie obu metod wiąza- gwoździe he 5 47 НУ 
ila tratew byloby niepetne, gdyby = | | 
nie uwzględniono ilości zużytego drutu mb 0,87 1,19 
materiału na wiązanie tratew za kg 0,21 0,29 
pomocą żerdzi, gwoździ i drutu „ia szt. | 0.37 0,50 (tabl. 9). m? 0,015 | 0,021   

Materiał ten może być użyty tylko jednorazowo. Przy obliczaniu ilości zu- 
żytego materiału na 1.000 m3 drewna wypadają już poważne ilości materiału, 
które należy dostarczyć na bindugę. Przy dużych bindugach, przewidzianych 
na 10 do 15 tys. m$ drewna, ilość zużytego materiału do wiązania tratew sta- 
nowi bardzo poważną pozycję. Np. do związania 10.000 m3 tratew trzeba 3,5 
ton gwoździ, 21 ton drutu i 150 m3 żerdzi, co stanowi dużą pozycję w kosz- 
tach spławu i wymaga specjalnie zorganizowanego transportu do dostarczenia 
wymienionych materiałów na bindugę. 
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Przy ruchu wahadłowym holownika, przewożącego łańcuchy do bindugi od- 
pada koszt transportu łańcuchów i strata tak wielkiej ilości materiałów. Przy 
spławie rzecznym na duże odległości koszt spławu drewna wiązanego łańcu- 
chami zwiększy się o koszt transportu kolejowego łańcuchów oraz o koszt do- 
stawy łańcuchów na bindugę. Ciężar 1 mb łańcucha wynosi około 0,5 kg, 
przeciętny ciężar 1 łańcucha wyniesie 1,5 kg. Do wiązania 1.000 113% drewna po- 
trzeba około 2.000 łańcuchów, których ciężar wyniesie około 3.000 kg, tj. ła- 
dunek 1 samochodu ciężarowego. 

Niezależnie od straty materiałów wiążących tratwy, jak żerdzie, gwoździe 

i drut, należy wziąć pod uwagę straty powodowane na tartakach podczas 

przecierania drewna wskutek pozostawania gwoździ w dłużycach. Straty te 

wynikają z uszkodzenia pił, postoju traków dla wymiany pił oraz nakładu 

pracy na wytaczanie uszkodzonych zębów w piłach. Według czysto orienta- 

cyjnych danych, zebranych w tartaku, łączny koszt wynikający z uszkodzenia 

pił, postoju traków i wytaczania nowych zębów wynosi ok. 1,26 zł na 1 m$ 

spławianego drewna. 

Do tych kosztów należy dołączyć jeszcze wartość straconego materiału zu- 

żytego do wiązania tratew, oraz koszt rozbrajania tratew. Koszt materiałów 

wraz z dostawą można przyjąć przeciętnie na kwotę 3,60 zł. Przyjmując 

dniówkę robotnika na 24.00 zł. — koszt rozcinania zerdzi i wyjmowania 

gwoździ przy 2,41 rob/min. na 1 m*% wyniesie 0,12 zł. Łącznie wysokość strat 
wraz z rozbrajaniem tratew wyniesie ok. 5,00 zł na 1 m3. 

Przy ruchu wahadłowym holownika na jeziorze możnaby pominąć koszt 

transportu łańcuchów, a tylko zwiększyć koszt wiązania o amortyzację i roz- 
pinanie łańcuchów. 

Przy 5-razowym obrocie łańcuchów w ciągu roku i 5-letniej amortyzacji 
łańcuch może być użyty do związania 25 m*, o ile przyjmiemy przeciętną ma- 
sę dłużyc równą 1 m*. Koszt łańcucha z zatrzaskiem wynosi około 7,50 zł. 
Koszty wiązania tratew łańcuchami należałoby więc zwiększyć o koszt amor- 
tyzacji, wynoszący 0,30 zł i koszt rozpinania łańcuchów 0,02 zł na 1 m». 

Przy dobrej organizacji pracy wiązania tratew łańcuchami, czasy wiązania 

i zbijania prawdopodobnie zrównają się. Koszt wiązania tratew łańcuchami 
zwiększyłby się tylko o 0,30 zł z tytułu amortyzacji łańcuchów i o 0,02 zi za 

rozpinanie łańcuchów, a więc wyńiósłby 3,62 zł. 
Przy pominięciu kosztów przesyłki łańcuchów, koszt wiązania 1 m” tratew 

łańcuchami wypada znacznie mniejszy, niż koszt zbijania gwoździami. 
Przy uwzględnieniu kosztu przesyłki łańcuchów, przyjętej na 060 zł/m* 

-eałkowity koszt wyniesie: 

wiązanie tratew 3,30 zł/m* 

amortyzacja łańcuchów 0,30 zł/m? 

koszt rozpinania łańcuchów 0,02 zł/m? 

koszt przesyłki łańcuchów 0,60 zł/m* 
  

Razem 4,22 zł/m* 
~ 

Przy porównaniu kosztów wiązania tratew za pomocą zerdzi, gwozdzi 

i drutu ze sposobem wiązania łańcuchami wynika, że sposób wiązania łańcu- 
chami może być tańszy o 49%. 
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Obliczona w bardzo przybliżony sposób wartość strat i koszt rozbrajania 
'tratew, wynosząca 5,00 zł wynika z wiązania tratew za pomocą żerdzi, gwoz- 
dzi i drutu, powinna więc obciążać koszt wiązania. Stawka za 1 m» związa- 
nych tratew wynosi 3,30 zł, łącznie rzeczywisty koszt wiązania możnaby 
określić na ok. 8,30 zł. 

1 dtawka za wiązanie tratew łańcuchami powinna odpowiadać normie cza- 
sowej na wiązanie 1 m3 dłużyc. Do kosztów w.ązania tratew łańcuchami na- 
leżałoby dodać koszt rozpinania łańcuchów i ewentualne koszty transportu 
łańcuchów, zależnie od odległości przesyłania ich oraz od warunków dosta- 
wy do bindugi. W przybliżeniu przyjmuje się je na 0,60 zł/m*. Ponadto 
musi być uwzględniona amortyzacja łańcuchów. Koszty te mogą wahać się 
w dużych granicach. Koszt rozpinania łańcuchów przy dniówce robotnika 
24,00 wyniesie przy 035 rob/min. na 1 m: — 0,02 zł. 

V. WNIOSKI 

1. Dotychczasowe próby na jeziorach wykazały wyższość sposobu wiązania 
tratew łańcuchami nad sposobem zbijania za pomocą żerdzi, gwoździ i drutu, 
ponieważ: 

a) unika się uszkodzenia drewna przez wbijanie gwoździ; 
b) nie powoduje się straty materiałów wiążących (żerdzi, gwoździ i drutu) ; 
c) nie powoduje się strat przy przecieraniu na tartakach. 
2. Przy przechodzeniu tratew przez Śluzy, tratwy wiązane łańcuchami ma- 

ją tę wyższość nad tratwami zbijanymi, że jest możliwość łatwego odpięcia 
pewnej ilości sztuk z boku tratwy w przypadku, gdy ta nie mieści się w §lu- 
zie. Przy tratwach zbijanych, w takich przypadkach zachodzi konieczność od- 
rąbywania sztuk nie mieszczących się w śluzie, 

3. Otrzymane wyniki wymagają jeszcze dalszych badań nad większą ma- 
są spławianego drewna, przy czym wiązanie i zbijanie tratew powinno być 
przeprowadzone na tym samym materiale drzewnym i w tych samych warun-. 
kach, co da możliwość dokładnego porównania nakładu pracy i kosztów. 

. Próby wiązania tratew obu sposobami należy przeprowadzić na spław- 
nych rzekach i przy przejściu tratew przez śluzy i jazy, dla zbadania wytrzy- 
małości tratew wiązanych łańcuchami na bieżącej wodzie. | 

УГ. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE 

W oparciu o dotychczasowe próby można już stwierdzić, że tratwy holo- 
wane na jeziorach i przez kanały ze śluzami oowinny być wiązane łańcuchami. 
Sposób wiązania tratew za pomocą żerdzi, gwoździ i drutu powinien być 
w tych warunkach zaniechany jako nieekonomiczny, powodujący straty w ma- 
teriale drzewnym, oraz podwyższający koszt przetarcia. | 
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