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MIECZYSŁAW BOTWIN 

O kierunkach rozwoju techniki i technologii zrywki 

O некоторых направлениях развития техники и технологии трелевки 

Trends of Development of Logging Technique and Technology 

7, rywka jest jedną z najbardziej pracochłonnych operacji procesu tech- 
nologicznego pozyskania drewna i pierwszą z wielu operacji transpor- 

towych. W światowej literaturze leśnej duża ilość prac poświęcona jest 
analizie zrywki i jej powiązaniu zarówno ze środowiskiem biologicznym, 
jakim jest las, jak również z innymi operacjami produkcyjnymi. S. Ra- 
dzimiński w swoim artykule (,„Sylwan' nr 11, 1958) zaznajomił polskie- 

go czytelnika z pracami autorów krajów środkowo-europejskich, a przede 

wszystkim z niemieckimi. W niniejszym artykule chciałbym zwrócić uwa- 

ge na zagadnienia racjonalnej organizacji pracy przy zrywce, jak również 

na niektóre kierunki rozwoju techniki mającej zastosowanie przy zrywce, 

które będą lepiej zrozumiane na tle rozwoju mechanizacji procesu zrywki 

w lasach polskich. 

ROZWÓJ MECHANIZACJI ZRYWKI W LASACH POLSKICH 

W związku z ogólną tendencją do mechanizacji czynności produkcyjnych 
w lesie stale zwiększa się zarówno ilość jak i jakość środków mechanicz- 
nych stosowanych przy zrywce oraz ich udział w procesie zrywki. W tab. 
l podano wzrost parku maszynowego oraz udział zrywki mechanicznej. 
Tabela obejmuje wyłącznie zrywkę wykonywaną środkami ML i PD. 

Warto zauważyć, że tylko w ostatnich dwóch latach wzrost udziału 
zrywki zmechanizowanej idzie w parze ze wzrostem ilościowym parku ma- 
szynowego, co świadczy o pewnym polepszeniu się pracy na tym odcinku. 
W ubiegłych latach wzrost udziału zrywki zmechanizowanej był skutkiem 
stale zwiększającej się ilości pojazdów mechanicznych, których ilość wzra- 
stała znacznie szybciej niż wzrost udziału pracy zmechanizowanej w pra- 
cach zrywkowych w ogóle. Jest to jednak tylko częściowe polepszenie się 
pracy, gdyż zostało ono osiągnięte nie przez wzrost wydajności pracy, lecz 
wskutek zwiększenia liczby przepracowanych dniówek maszynowych 
przez każdy ciągnik zaewidencjonowany, a więc dzięki lepszemu zapleczu 
technicznemu. W ostatnich latach liczba dniówek przepracowanych przez 
każdy ciągnik zwiększa się znacznie intensywniej, aniżeli wzrost liczby 
posiadanych pojazdów mechanicznych. Jeżeli w 1953 roku ciągnik zaewi- 
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Tabela 1 
  

  

      

  
      

| Lata 
Treść | — 

| 1953 | 1954 1955 1956 1957 

Liczba ciągników zatrudnionych 

przy zrywce w 0% | 100 162 192 253 311 
Udzial zrywki mechanicznej w og6l- | 

nej zrywce wykonywanej Srod- 

kami ML i PD w % | 28,7 37,0 40,6 59,8 65,0 

Masa drewna zrywana środkami | 

mechanicznymi w 9, | 100 141,0 | 1795 | 2800 | 318,0 
Iiiczba przepracowanych dniówek 

maszynowych w % ' 100 194,5 261,0 374,0 437,0 
Srednia odległość zrywki środkami | 

mechanicznymi w m | 695 649 576 588 530   
dencjonowany pracował średnio 120 dniówek, to liczba ta wzrasta do 169, 
a w pierwszym półroczu 1958 r. osiąga 88. Wydajność dniówki maszy- 
nowej pozostaje w zasadzie bez istotnych zmian. Inaczej mówiąc, zwiększa 
się wykorzystanie czasu pracy maszyn zaewidencjonowanych, a nie zwięk- 
sza się intensywność pracy, gdyż odległość zrywki pozostaje w zasadzie 
bez zmian. Np. roczna wydajność jednego ciągnika pracującego przy zryw- 
ce waha się w granicach 2 200—2 800 m* km, a wydajność jednej dniówki 
ciągnika przy odległości około 500 m wynosi około 25 m. Jeżeli uwzględ- 
nimy, że średnia moc ciągnika pracującego przy zrywce jest 45 KM, to 
osiągana wydajność kryje znaczne rezerwy produkcyjne. Taki stan rzeczy 
można by wyjaśnić wieloma przyczynami, a przede wszystkim wzrostem 
ilości zrębów o małej powierzchni lub gospodarstw przerębowych, wyko- 
rzystaniem ciągników przy pracach pomocniczych i usługowych, trakto- 
waniem sprzętu mechanicznego ośrodków transportu leśnego jako Środ- 
ków interwencyjnych, lecz sytuacja taka nie może być zadowalająca. 

Analizując wyniki zrywki konnej możemy stwierdzić analogiczne fakty 
(tab. 2). Wzrost zerwanej masy drewna następuje dzięki wzrostowi liczby 
dniówek pracy sprzężaju, a nie dzięki wzrostowi wydajności pracy. Praw- 
da, przy zrywce konnej za ostatnie lata wzrasta odległość zrywki. Trzeba 
jednak podkreślić, że nie jest normalny taki stan rzeczy, w którym w skali 

    

  

  

        
  

Tabela 2 

Lata 
Treść 

1953 1954 1955 1956 1957 

Pogłowie koni zatrudnionych przy 

zrywce w 0% 100 132,5 171,5 179,5 193,0 
Masa drewna zrywana końmi w 0% 100 110,0 125,0 134,4 141,0 
Srednia odległość zrywki konnej 

w m 501 485 443 475 577 
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krajowej średnia odległość zrywania końmi jest większa od odległości 
zrywki mechanicznej. Zjawisko to możemy wyjaśnić jedynie tym, że 
w lasach górskich odległość zrywki jest większa niż w lasach nizinnych, a 
w tych właśnie lasach pracują przy zrywce głównie konie. 

Warto pokreślić, że stale wzrasta procent wykonania planu zrywki środ- 
kami własnymi ML i PD. W roku 1957 podział zrywki w zależności od 
przynależności środków przedstawia tab. 3. Sądząc na podstawie danych 

    

  

  

  

    
  

Tabela 3 

| Wykonano środkami 
, , , | Razem 

Zrywka ML i PD najemnymi | 

w procentach 

Konna = 28,0 45,5 73,5 
Mechaniczna 18,1 8,4 26,5 

| 
Razem 46,1 | 53,9 | 100   

z I półrocza 1958 r. udział środków własnych ML i PD wzrósł do 49,59. 
W związku ze stałym wzrostem udziału pracy zmechanizowanej, jak rów- 
nież w związku ze zwiększeniem się ilości pracy wykonywanych środ- 
kami własnymi szczególnego znaczenia nabiera racjonalna organizacja 

pracy przy zrywce. 

NEKTÓRE ZAGADNIENIA ORGANIZACJI PRACY PRZY ZRYWCE 

Wiadomo, że różne rodzaje zrywki mają granice efektywnego Stoso- 

wania. Nie ulega kwestii, że z punktu widzenia organizacji pracy przy 

zrywce ważne jest rozwiązanie przede wszystkim następujących zagad- 

nień: 
a) określenie granic efektywnego stosowania zrywki konnej i mecha- 

nicznej lub wybór typu i mocy ciągnika zrywkowego, 
b) określenie sposobu zrywki najbardziej dostosowanego do danych 

warunków, | | 

c) właściwe użytkowanie urządzeń mechanicznych przy wykonywaniu 

czynności produkcyjnych. 
Pierwsze z postawionych zag 

efektywnego stosowania zrywki 
adnień, a mianowicie określenie granic 

konnej i mechanicznej może być rozpa- 

trywane jako część bardziej szerokiego zagadnienia wyboru urządzenia na- 

pędowego znajdującego zastosowanie przy zrywce. Problemowi wyboru 

mocy ciągnika zrywkowego poświęciłem część innej pracy ‘). ke 

Na zagadnienie określenia granic efektywnego stosowania zrywki con 

nej i mechanicznej zwracał w Polsce uwagę K. Czereyski. y- 

konana przez niego praca oparta na materiale doświadczalnym rozpa ruje 

zrywkę konną z dwukółką i bez niej, zrywkę mechaniczną wykonywaną 

„Ursusem* i wciągarkę i bez niej. Badania te wykazują, że zryw- 

Ee 

t) Praca będzie opublikowana w zesz. I serii Bw „Folia Forestalia Polonica". 
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ka konna bez dwukółki jest opłacalna przy odległościach do 200 m, je- 
żeli porównywać ją ze zrywką Ursusem bez wciągarki. 

Jako kryterium efektywności jednego ze sposobów w większości przy- 
padków przyjmuje się koszt przypadający na 1 m* drewna. Nie jest to 
jednak jedyne kryterium, chociaż w wielu przypadkach najbardziej słusz- 
ne. Obliczenia granic efektywnego stosowania zrywki konnej oparłem na 
podstawie danych statystycznych ML i PD z 1957 r. W roku tym prze- 
pracowano 87421 dniówek maszynowych i 303 892 dniówek dwukonnych 
zaprzęgów. W tym czasie środkami mechanicznymi zerwano 2 168 758 m*, 
a końmi 3347877 m3. Liczby te dotyczą zrywki wykonywanej środkami 
ML i PD. Całkowite koszty przepracowanych dniówek maszynowych wy- 
nosiły 54 338 tys. zł, а dniówek pracy sprzężaju konnego 88540 tys. zł. 
Przy obliczeniach przyjąłem jednak, że część kosztów przypadających na 
amortyzację i materiały trzeba rozdzielić na wszystkie maszyny zaewi- 
dencjonowane, a nie tylko na przepracowane dniówki maszynowe. Przyj- 
mując te założenia obliczono, że koszt dniówki maszynowej ciągnika pra- 
cującego przy zrywce wynosił 540 zł, a koszt dniówki przeżaju konnego 
201,4 zł. Koszty te uwzględniają płace obsługi. 
Wydajność przy zrywce możemy obliczyć według wzoru: 

  
_ 480$ © 

v 
w którym: 
” — współczynnik wykorzystania czasu pracy, 
Q — objętość ładunku w m*, 
L — średnia odległość zrywki w m, 
v — średnia techniczna szybkość przy zrywce w m/min, 
t -— czas załadunku i rozładunku w min, 
W — wydajność w m w ciągu 8 godzin pracy. 

W dalszych obliczeniach przyjąłem wielkości podane w tabeli 4, które 
odpowiadają średnim statystycznym dla lasów polskich. Rząd wielkości 
tab. 4 został przyjęty na podstawie różnych źródeł. Wydajność dniówki 
maszynowej obliczona analitycznie na podstawie danych tab. 4 według 

  

  
  

      
  

    

Tabela 4 
и e — | sa 

Q | v | t L 
SKYWKA | m3 у m/min. min. | m 

| A | "ma 

Mechaniczna 0,9 0,9 40 5 577 

Konna 1,3 0,6 87 3,3 530     

  

wzoru 1 równa się 24,2 m, a wydajność sprzężaju konnego 11,6 m*. We- 
dług sprawozdań ML i PD wydajność dniówki maszynowej równała się 
24,8 m”, a sprzężaju konnego 11,0 m3. 

Na podstawie obliczeń koszt zrywki 1 m? (C,) przy koszcie dniówki 
(С.) może być wyliczony wzorem, w którym oznaczenia są zgodne z po- 
przednimi. | 
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Wykorzystując wielkości tabeli 4 dla warunków 1957 r. przy zrywce 
konnej wzór (2) przyjmie następującą formę: 

C, = 3,74 +- 0,0375 L, (3) 

a przy zrywce mechanicznej: 

C, = 4,75 + 0,0332 L. (4) 

Na ryc. 1 przedstawiono zależność kosztów zrywki konnej i mechanicz- 

nej w zależności od jej odległości. Maksymalną odległość, przy której 

| 
C 

Дт? py 

  

   

   

15; 

Ryc. 1. Zależność kosztów (C) od odległoś-  y,. 
ci przy zrywce mechanicznej i konnej 

—— —  Zrywko konna 

  Zrywka mechaniczna     
00 200 300 400 lim 

koszt zrywki konnej zrówna się z kosztem zrywki mechanicznej, można 

określić nie tylko graficznie, ale i analitycznie na podstawie równań: 

3,74 + 0,0375 L = 4,75 +- 0,0332 L 
skąd 

_ 0,0375 — 0,0332 _ 

4,75 — 3,74 
L 235 m (5) 

A więc zarówno rozwiązanie graficzne jak i analityczne wskazuje, że 

w granicach do 230 m zrywka konna powinna być tańsza. Warto pod- 

kreślić, że obliczenia oparte na sprawozdawczości statystycznej obarczo- 

ne są pewnymi nieścisłościami. W danym przypadku wyniki obliczeń są 

dość bliskie zarówno praktycznych rezultatów, jak i otrzymanych przez 

doc. K. Czereyskiego. | | | 

Jeżeli uwzględnić, że około 740/, ogólnej masy drewna jest obecnie zry- 

wane końmi, to przy uwzględnieniu udziału zrywki mechanicznej 1 kon- 

nej wzór przedstawiający koszt zrywki w skali krajowej w zależności 

od odległości miałby następującą postać: 

C, == 0,74 (3,74 +- 0,0375L) + 0,26 (4,75 + 0,0332 L) = 4,01 + 0,0365 L, (6) 

| 
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Dane pierwszego półrocza 1958 r. pozwalają przypuszczać, że z po- 
wodu wzrostu kosztów ogumienia i paliwa koszty przypadające na dniówkę 
maszynową nieco wzrosną i według prowizorycznych obliczeń wyniosą 
około 580 zł, a koszty dniówki pracy sprzężaju konnego około 300 zł. 
Z tego też powodu wzrośnie odległość efektywnego stosowania zrywki 
konnej, jeżeli równocześnie nie wzrośnie wydajność pracy przy zrywce 
mechanicznej. Warto zaznaczyć, że w miarę wzrostu kosztów dniówki 
maszynowej w stosunku do kosztów dniówki sprzężaju konnego wzrasta 
odległość efektywnego stosowania zrywki konnej, jeżeli wydajność pozo- 
staje niezmienna. 

Jeżeli wydajność sprzężaju konnego i ciągnika obliczać będziemy według 
wzoru (1), a koszt zrywki 1 m* według wzoru (2), to możemy napisać: 

A (2-1) B (24 4) m 
480.0 |v | 4807.Q,\v, | 

We wzorze (7) prawa strona przedstawia koszty zrywki konnej przy 
odległości L, a lewa strona analogiczne koszty zrywki mechanicznej przy 
tej samej odległości. Oznaczając stosunek kosztów dniówki maszynowej 

    

A 
do kosztów sprzężaju konnego po a wielkości we wzorze (7) przyj- 

mując zgodnie z tab. 4, to maksymalna odległość, przy której koszt zrywki 
konnej zrówna się z kosztem zrywki mechanicznej, może być obliczona 
według wzoru: 

r, — Ż231ko— 6161 

62—29,5k, 

Ryc. 2 przedstawia krzywą zależności maksymalnej odległości (L), przy 
której zrywka konna jest opłacalna, od stosunku kosztów dniówki ma- 
szynowej do kosztów sprzężaju konnego (k,), która została obliczona 

  (8) 

l iy | 
800 

600- 
Ryc. 2. Zależność maksymalnej odległości 
efektywnego stosowania konnej zrywki (L) 
przy różnych stosunkach kosztów zrywki 

400. mechanicznej do kosztów zrywki konnej 
(k) opracowana na podstawie danych sta- 

tystycznych z roku 1957. 

200-   
  т т т ры _ 

1,7 18 19 20 ko 

według wzoru (8). Trzeba jednak zaznaczyć, że zarówno wzór (8), jak 
i wykres 2 są obliczone dla warunków, jakie charakteryzuje tab. 4, a więc 
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dla średnich warunków krajowych. Przy innych wielkościach wyjścio- 
wych na podstawie wzoru (7) wielkość L w zależności od stosunku k, obli- 
czamy według wzoru: sa 

tho | te 
pO oQ. 

2, 2ka (9) 

7,Q,v, pQv 

L=   

  

  

Na podstawie wzoru (9) można dla konkretnych warunków określić 
granicę elektywnego stosowania tego czy innego sprzętu. W niektórych 
przypadkach, gdy chodzi o ekonomię pracy żywej przy zrywce, zamiast 
kosztów dniówki maszynowej i sprzężaju konnego można wziąć pod uwa- 
gę pracochłonność zrywki mechanicznej i konnej. 

Duże znaczenie przy organizacji pracy przy zrywce posiada sposób 
wykonywania zrywki. Rozróżnia się trzy sposoby, a mianowicie: naziem- 
ny, półpodwieszony i podwieszony. Przy pierwszym sposobie drewno le- 
zy na ziemi całkowicie, przy drugim — tylko końce dłużyc lub kłód 
spoczywają na ziemi, a czuby lub wierzchołki są podniesione i wreszcie 
przy trzecim sposobie dłużyce lub kłody przy transporcie nie mają zupeł- 
nie kontaktu z ziemią. Trzeba stwierdzić, że z punktu widzenia wykorzy- 
stania mocy pojazdu, jak również z wielu innych przyczyn, pierwszy 
ze sposobów jest najmniej odpowiedni, chociaż bardzo szeroko stosowany. 

Wiadomo, że wielkość ładunku na określonym skłonie zależy wyłącznie 
od wielkości oporów, jakie napotyka on przy ruchu. Kłody lub dłużyce 
wleczóne za ciągnikiem stawiają znacznie większy opór, aniżeli te same 
kłody lub dłużyce, których czuby lub wierzchołki są podniesione. Według 
danych wielu badaczy opór przy wleczeniu wzrasta w granicach 20—35%0 
w porównaniu z oporem, jaki stawiają te same dłużyce przy ruchu z pod- 
niesionym wierzchołkiem. Warto zaznaczyć, że opór, jaki stawiają dłu- 
życe wleczone za ciągnikiem nie jest wyłącznie rezultatem zjawiska tar- 
cia poślizgowego pomiędzy powierzchniami dłużyc, lub kłód i ziemi. Opór 
ten jest wielkością złożoną, na którą składają się zarówno siła tarcia jak 
również opór odkształcanej i ścinanej czubami dłużyc masy ziemi. Dlatego 
też przy wleczeniu dłużyc, a szczególnie kłód, znaczną rolę odgrywają 
takie fakty, jak sposób zaczepienia, średnica kłód, a częściowo i ciężar wła- 
Ściwy, które w zasadzie nie powinny odgrywać żadnej roli przy tarciu 
poślizgowym. Wielu autorów badając opory przy zrywce zwraca uwagę, 
że przy wleczeniu kłody o większych średnicach stawiają mniejszy opór 
aniżeli kłody o średnicach mniejszych. Rząd wielkości podawany przez 
różnych autorów świadczy, że opory wahają się w dość znacznych gra- 

nicach. Opracowana przeze mnie próba teoretycznego wyjaśnienia zja- 
wiska wymaga jeszcze doświadczalnego potwierdzenia i jest zbyt specy- 
ficzna. Z przyczyn tych nie jest ona rozpatrywana w niniejszym arty- 
kule. 

Zagadnienie określenia wielkości oporów przy zrywce ma duże zna- 

czenie przy organizacji zrywki. Niska wydajność sprzętu przy zrywce 

może być zrozumiana, między innymi dlatego, że wielkości ładunków są 

znacznie mniejsze od możliwych do realizacji używanym sprzętem. Warto 

zwrócić uwagę na ciekawy fakt, jaki przytacza D. M. Matthews. 
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Stwierdza on mianowicie, że jeżeli przyjąć wykorzystanie siły uciągu 
przy zrywce dłużyc o średnicy 40 cm za 100%, to przy zrywce dluzyc 
o średnicy 30 cm wykorzystanie zmniejsza się do 66,5°/y, a przy zrywce 
dłużyc o średnicy 50 cm stanowi 1169. 

Sprawa należytego wykorzystania siły uciągu przez racjonalną orga- 
nizację i wybór sposobu zrywki jest sprawą nadzwyczaj ważną. Jeżeli 
zwiększymy w skali krajowej przeciętną objętość ładunku przy mecha- 
nicznej zrywce o 0,2 m*, to koszt zrywki 1 m przy istniejących warun- 
kach zmniejszy się o 3,2 zł. Z tego też punktu widzenia należy zadać py- 
tanie, czy stosowany u nas w kraju sposób zrywki jest najodpowied- 
niejszy. Przy sposobie tym kłoda wlokąc się za ciągnikiem nie tylko do- 
datkowo obciąża go, ale zmniejsza szybkość, zwrotność, a więc i wydaj- 
ność, jak również zwiększa koszt zrywki. Nie sądzę, aby ten sposób zrywki 
był najodpowiedniejszy z punktu widzenia hodowli lasu, gdyż przynosi on 
duże szkody biologicznemu środowisku. Aby jednak można było określić 
technicznie uzasadnioną wielkość ładunku, trzeba mieć doświadczalnie 
sprawdzone i teoretycznie uzasadnione opory jednostkowe przy zrywce. 
Takich wielkości obecnie nie mamy i jest rzeczą pilną, aby komórki nau- 
kowe przystąpiły do ich określenia i opracowania. 

Sposób organizacji pracy ma decydujące znaczenie dla jej realizato- 
rów. Jest to szczególnie ważne przy organizacji takich prac jak zrywka. 
Organizacja pracy powinna być właściwa i dawać pożądany efekt w po- 
staci minimalnych kosztów własnych lub maksymalnej ekonomii pracy 
żywej. Idealne rozwiązanie ma miejsce wtedy, gdy przy minimalnych 
kosztach otrzymujemy maksymalną ekonomię pracy żywej, czyli mini- 
malną pracochłonność procesu. . Trzeba jednak zaznaczyć, że w naszych 
warunkach minimalne koszty rzadko idą w parze z minimalną pracochłon- 
nością. 
W omówionym wyżej zagadnieniu granic efektywności stosowania zrywki 

konnej jako kryterium był przyjęty koszt zrywki 1 m3. Bardzo jednak często 
trzeba wybrać pomiędzy dwoma sposobami organizacji i wybrać ten, 
który daje bardziej pożądany efekt. Rozpatrzmy następujący przykład. 
Trzeba wykonać zrywkę i załadunek 1800 m$% drewna. Ciągnik przy 
zrywce ma wydajność 30 m”, a przy załadunku — 45 m3 w ciągu 8 godzin 
pracy. Ciągnik jest obsługiwany przez jednego robotnika i jednego kie- 
rowcę, a koszt utrzymania ciągnika i płaca obsługi za 8 godzin pracy wynosi 
540 zł. Przy ładowaniu ręcznym wydajność jednego robotnika w ciągu 
8 godzin pracy wynosi 10 m», a jego zarobek 40 zł. W opisanych warun- 
kach można dwojako zorganizować pracę. Przy pierwszym sposobie ciągnik 
wykonuje równocześnie zrywkę i załadunek, a przy drugim ciągnik wy- 
konuje zrywkę, a robotnicy załadunek. 

Przy pierwszym sposobie pracy kompleksowa norma (N) dla ciągnika 
może być określona według następującego wzoru: 

— i fF = 18 m’/8 godzin 

Aby zerwać i załadować 1800 m* ciągnik musi pracować 10 dni, 1 m? 
będzie kosztować 3 zł, a pracochłonność procesu wynosi 5,34 min/m*. 
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Przy drugim sposobie całość prac wykonamy w ciągu 6 dni, jeżeli 
przy załadunku będzie równocześnie pracowało 3 robotników. Zrywka 
i załadunek 1 m* będą kosztowały 2,2 zł, ale pracochłonność procesu wy- 
niesie 8 min/m*. A więc w rejonach, gdzie brak rąk do pracy trzeba zor- 
ganizować pracę wg pierwszego sposobu, a w rejonach, gdzie nie odczu- 
wamy tego braku, zasługuje na uwagę drugi sposób organizacji. 

Przy organizacji prac w lesie, bardzo często ciągnik wykonujący zryw- 
kę wykonuje też następujące bezpośrednio po zrywce takie prace, jak 
mygłowanie lub załadunek. Łączenie tych czynności może być uzasadnio- 
ne tylko w określonych warunkach, a mianowicie wtedy, gdy koszt lub 
pracochłonność wykonywanych łącznie czynności będą mniejsze od praco- 
chłonności lub kosztów wykonywania tychże czynności oddzielnie i w róż- 
ny sposób. Aby można było określić te warunki opracowałem analityczne 
zależności, w których przyjęto następujące oznaczenia: = 

W, — wydajność przy wykonywaniu dodatkowych czynności w m*/ 
8 godz.; 

W. — wydajność przy wykonywaniu dodatkowej czynności (załadunku 
mygłowania itd.) osiągana przy wykonywaniu tej czynności, w ciągu 8 go- 
dzin pracy przy użyciu tych samych środków co i przy zrywce; 

W; — wydajność innych środków przy wykonywaniu dodatkowych 
czynności w m3/8 godz., przy pracy ręcznej wydajność jednego robotnika; 

n — liczba robotników niezbędna przy obsłudze środków wykonują- 
cych zrywkę lub obie czynności równocześnie; 

n, — ilość robotników niezbędna przy obsłudze urządzenia wykonują- 
cego czynność dodatkową (przy wykonywaniu dodatkowej czynności ręcz- 
nien = 1); 

C,-— koszt dniówki pracy środków wykonujących zrywkę lub czyn- 
ność dodatkowa wraz z płacą obsługujących robotników; 

C, — koszty dniówki pracy urządzenia wykonującego czynność dodat- 
kową wraz z płacą obsługujących robotników (dzienny zarobek robotni- 
ka przy wykonywaniu dodatkowej czynności ręcznie). 

Łączenie czynności jest uzasadnione z punktu widzenia minimalnej 
pracochłonności procesu, jeżeli: 

w 480n . 480n _480n , 480n 4 Wyo (10) 
мм, W, W; n, 

      

« 

    

Z punktu widzenia minimalnych kosztów produkcji łączenie zrywki 

z dodatkową czynnością jest uzasadnione, jeżeli: 

| C.W. 
С, 4 С» = С, L Cs skad Wee 

W, W, W, W; 3 

Przytoczone wyżej rozważania dotyczą w zasadzie organizacji pracy 

przy zrywce. Jest to tylko część zagadnien, jakie powinny być rozwią- 

zane przez użytkowników lasu w kraju, aby organizacja pracy była ra- 

cjonalna i przynosiła maksymalne efekty. Trzeba zaznaczyć, że wzory 

1i0i 11 mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie chodzi o określenie efek- 

tywności przy łączeniu dwóch czynności produkcyjnych. 

(11) 
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POGLĄD NA KIERUNKI ROZWOJU TECHNIKI MAJĄCEJ ZASTOSOWANIE 

PRZY ZRYWCE 

W ostatnich latach można zauważyć znaczny postęp techniczny w dzie- 
dzinie budownictwa ciągników zrywkowych. Odnosi się to szczególnie 
do takich krajów, jak ZSRR, USA, Kanada, Austria, Anglia i wiele innych. 
Każdy wytwórca ciągników zrywkowych produkuje je dla określonych 
warunków pracy, a przede wszystkim dla najbardziej typowych warun- 
ków kraju, dla którego ciągnik jest produkowany. Można rozróżnić nastę- 
pujące kierunki rozwoju budownictwa urządzeń mechanicznych do zrywki. 
1. Stały wzrost liczby ciągników z silnikami wysokoprężnymi i stop- 
niowe eliminowanie innych rodzajów silników spalinowych. Jako przykład 
może posłużyć fakt zaniechania produkcji ciągników z silnikami pracu- 
jącymi na twardym paliwie z gazogeneratorami. Ciągniki tego typu nie 
zdały egzaminu zarówno z punktu widzenia technicznego, jak również 
z punktu widzenia higieny pracy. Potwierdza to między innymi wycofa- 
nie z produkcji w ZSRR gazogeneratorów ciągników KT—12. Ciągniki 
te z powodu wad konstrukcyjnych silnika zostały zastąpione przez ciąg- 
niki z silnikami wysokoprężnymi. Ciągniki marki TDT 40 i TDT 60 
z wyjątkiem silnika stosunkowo mało różnią się od KT—12. Stosunkowo 
rzadziej są produkowane ciągniki z silnikami gaźnikowymi. Z punktu 
widzenia ekonomicznego godzina pracy silnika gaźnikowego kosztuje 
drożej aniżeli silnika wysokoprężnego o tej samej mocy. Dodać należy, 
że silniki gaźnikowe są bardziej kłopotliwe w eksploatacji, aniżeli silniki 
wysokoprężne. Silniki wysokoprężne są w produkcji nieco droższe od ciąg- 
ników gaźnikowych. Różnica ta rośnie w miarę zmniejszania się mocy Sil- 
nika. Według danych publikowanych w literaturze zagranicznej modele 
„International' i „Cletrac* o silnikach wysokoprężnych są droższe od 
ciągników o analogicznej konstrukcji z silnikami gaźnikowymi o 12 
do 23%. Ciągniki z silnikami wysokoprężnymi są cięższe od ciągników 
z silnikami gaźnikowymi w granicach 10/9. Różnice w cenie ciągników są 
spowodowane bardziej skomplikowanym wykonawstwem przy budowie 
silników wysokoprężnych. Zwiększone koszty na zakup ciągnika szybko 
zostają pokryte zmniejszonymi kosztami eksploatacyjnymi. Silnik wyso- 
koprężny zużywający średnio 180—240 G/KMgodz. paliwa jest znacznie 
bardziej ekonomiczny od silnika gaźnikowego, który zużywa 280— 
320 G/KMgodz. paliwa o znacznie wyższej cenie. 

2. Dążenie do zmniejszenia ciężaru konstrukcji ciągnika. Ciężar jed- 
nostkowy, a więc ciężar przypadający na 1 KM mocy silnika w ostatnich 
latach nieco zmniejszył się. Zmniejszenie ciężaru maszyn i urządzeń ma 
duże znaczenie ekonomiczne, gdyż z jednej strony zmniejsza się ilość 
metalu niepotrzebnie zużywanego na konstrukcję, a z drugiej zmniejsza 
koszty eksploatacyjne. 

Zmniejszanie ciężaru konstrukcji posiada jednak pewną granicę. Tą 
granicą jest taki ciężar konstrukcji, przy którym jest zapewniona spraw- 
ność konstrukcji i należyta wytrzymałość mechaniczna. Wiadomo, że siła 
uciągu ciągnika jest zależna nie tylko od jego mocy, ale również od jego 
ciężaru przy określonym współczynniku przyczepności. 

W technice znany jest wzór: 

F = Pov, 
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który na podstawie znanych współzależności możemy przekształcić i przed- 
stawić w następującej formie: 

p= 270Ny 

v 

  

skąd granica zmniejszania ciężaru jednostkowego ciągnika może być 
określona według wzoru: 

    

P - 

=== — (12) 

jeżeli P, = P. 

We wzorach tych przyjęto następujące oznaczenia: 

N —- moc silnika w KM, 
F — siła na obwodzie koła w KG, 
v — minimalna szybkość ciągnika przy nominalnych obrotach w m/sek, 
P — ciężar ciągnika przypadający na koła napędzane w КС, 
P,-— całkowity ciężar ciągnika w КС, 
p — sprawność ciągnika, 
w — współczynnik przyczepności, 
k; — wskaźnik charakteryzujący, ile kG ciężaru konstrukcji przypada 

na 1 KM mocy silnika. 

Analizując wzór 12 widzimy, że wskaźnik k, zależy od trzech wiel- 
kości, a mianowicie od sprawności mechanicznej ciągnika, minimalnej 

szybkości i współczynnika przyczepności. 

Warto podkreślić, że ciągniki gąsienicowe mogą wykorzystywać całko- 

wity ciężar konstrukcji, podczas gdy większość ciągników kołowych po- 
siada napęd tylko na tylne koła i w rezultacie tego wskaźnik ks takich 
ciągników wzrasta. Wskaźnik k; waha się u współczesnych ciągników 

zrywkowych w granicach od 70 do 150 kG/KM. W tabeli 5 podano wiel- 

kości wskaźnika ks dla najbardziej znanych ciągników zrywkowych. 

3. Stały wzrost liczby ciągników kołowych stosowanych przy zrywce. 

Ciągniki kołowe są w zasadzie szybsze od ciągników gąsienicowych, 

znacznie od nich lżejsze, pracują znacznie ciszej i nie psują nawierzchni 

w takim stopniu jak te ostatnie. Współczesne ciągniki kołowe mające 

opony o dużej średnicy i małym ciśnieniu, mogą poruszać ме ро mokrych 

i słabych gruntach tak, jak i ciągniki gąsienicowe. Na przykład super- 

balony o wewnętrznej średnicy 84 cm mają profil równy 76 cm, a ich 

zewnętrzna średnica jest przeszło dwumetrowa. Ciągniki kołowe są szcze- 

gólnie cenne przy gospodarce przerębowej lub wtedy, gdy są wykorzysty- 

wane bezpośrednio przy zrywce i wywozie. Aby zwiększyć mobilność 

ciągników kołowych w trudnych warunkach terenowych wszystkie koła 

ciągników są napędzane. W niektórych konstrukcjach (Letourneau) każde 

koło posiada indywidualny napęd od silnika elektrycznego pobierającego 

energię od prądnicy sprzężonej z silnikiem napędowym. 
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Tabela 5 

  
_ 

'. Ciężar ciągnika | 

  

. Moc silnika | Wskaźnik 
Ciągnik ciągnika w KM = w kG | Кз 

a) Ciągniki gąsienicowe 
| | 

KT 12 | 35 5 800 165 
100 100 12 500 125 
Fiat 55 L | 55 5 300 96 
Motormuli M-60 | 60 4 000 67 

Motormuli M-30 30 4 000 133 

Caterpillar D-7 | 90 11 370 127 

Caterpillar D-8 | 148 17 307 117 
Caterpillar D-8D | 191 18 718 98 
Caterpillar D-8E 191 18 339 97 

b) Ciągniki kołowe 

| 
Latil H14L10 65 3 500 54 
URSUS | 45 3 680 82 
Tourneau C | 208 18 500 89 

Tourneau Super 186 | 188 12 700 68   

  

  

4. Stałe zwiększanie konstrukcji ciągników, których głównym przezna- 
czeniem jest zrywka, a które mają wiele dodatkowych urządzeń pomoc- 
niczych lub technologicznych (wciągarki, wysięgnice, łuki dłużycowe, 
sprężarki itd.). Ciągniki tego typu mogą mieć szerokie zastosowanie 
w gospodarce leśnej. Uniwersalizacja ciągników, budowanie maszyn agre- 
gatów, które mogą wykonywać wiele operacji w gospodarstwie leśnym 
lub cały kompleks czynności przy pozyskaniu drewna, są szeroko stoso- 
wane, chociaż nie można powiedzieć, że taki kierunek rozwoju myśli 
konstrukcyjnej jest aprobowany przez wszystkich. Istnieje bowiem drugi 
kierunek rozwiązań konstrukcyjnych, a mianowicie daleko idąca specja- 
lizacja konstrukcji maszyn. O tym, że problem nie został definitywnie 
rozwiązany, świadczy trwająca od dłuższego czasu dyskusja na łamach 
zagranicznych czasopism technicznych. 

Ien krótki przegląd kierunków rozwoju maszyn stosowanych przy 
zrywce pozwala ocenić znajdujący się w kraju park maszynowy. Nie 
ulega wątpliwości, że park ten pozostawia dużo do życzenia. Trzeba 
jednak zdecydowanie stwierdzić, że w naszych warunkach ekonomicznych, 
które nie pozwalają na szybką zmianę parku maszynowego, znacznie 
większą uwagę powinniśmy zwrócić na racjonalną organizację pracy przy 
zrywce, na zagadnienia modernizacji i stopniowego wycofywania z produ- 
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kcji urządzeń o przestarzałej konstrukcji, na opracowanie założeń kon- 
strukcyjnych przyszłego krajowego ciągnika, który odpowiadałby współ- 
czesnemu poziomowi techniki i technologii. Trzeba jednak podkreślić, że 
nawet najlepszy sprzęt nie da należytych rezultatów, jeżeli organizacja 
pracy i poziom eksploatacji technicznej będą stać na niskim poziomie. 
Irzeba więc zwrócić między innymi uwagę na właściwe metody analizy 
efektywności procesów produkcyjnych, a takimi właśnie są metody ana- 
lityczne. 

Z Katedry Użytkowania Lasu SGGW


