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Badania przydatności i opłacalności stosowania żurawika 
HIAB-176 w transporcie drewna 

Исследования пригодности и рентабельности применения грузоподъемного крана 
Н1АВ-176 при транспорте древесины 

Studies on the usefulness and profitability of the application of HIAB-176 davit 

in wood transportation 

Szerokie stosowanie w krajach rozwiniętych gospodarczo-żurawików 

montowanych na samochodach zwróciło uwagę na potrzebę przepro- 

wadzania badań odnośnie celowości i opłacalności ich stosowania w na- 

szych warunkach. Przedmiotem tych badań jest żurawik produkcji szwedz- 

kiej typu HIAB-176, znajdujący się w Ośrodku Transportu Leśnego 

w Szczecinie. 

Hydrauliczny żurawik samochodowy HIAB-176 

Wysięg maksymalny (standard) 5500 mm 
(z przedłużaczem) 6500 mm 

Udźwig maksymalny 1000 kG 

Udźwig przy maksymalnym wysięgu z chwytakiem 625 kG 
bez chwytaka 825 ЕС 

Zakres wychylenia wysięgnika w pionie 160° 
Zakres wychylenia wysiegnika w poziomie 360° 

Prędkość podnoszenia 0,4 m/sek 

Ciężar własny . 910 kG 

Pojemność zbiornika oleju 65 1 

Maksymalne ciśnienie robocze 130 kG/ cm? 

Wydajność pompy olejowej 28 l/min 

Moc pobierania przez pompę 5 КМ 

Udźwig przy wysięgu kG 

mm z chwytakiem bez chwytaka 

4250 850 1000 

5000 660 825 

5500 600 750 

6500 475 625 
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Pomiar wysięgu: 

przy podniesieniu o kąt 90" _ 6500 mm 
przy podniesieniu o kąt 90" bez przedłużacza 5500 mm 
na poziomie zerowym (gruntu) 0/18 mm 
na poziomie zerowym bez przedłużacza 4543 mm 
wysięg maksymalny obejmuje całą powierzchnię 

skrzyni ładunkowej samochodu Praga V3S 

METODYKA PRACY 

Przeprowadzone badania w Okręgowym Zarządzie Lasów Państwowych 
w Szczecinie w nadleśnictwie Trzebież dotyczyły: 

— wykonania fotografii dnia roboczego (1, 6), 
— wykonania chronometrażu załadunku, transportu i wyładunku drewna 

z pojazdów mechanicznych, 
— wykonania pomiarów udźwigu i wysięgów żurawika, 
— zebrania dodatkowych danych w celu opracowania analizy ekonomicz- 

nej i opłacalności stosowania żurawika. 

Chronometraż procesu ładowania drewna na pojazdy mechaniczne 
przeprowadzono w dwóch etapach: 

—- Opuszczanie żurawika nad podnoszony ładunek i uchwycenie sztuki 
lub wiązki drewna, 

— podniesienie ładunku i ułożenie go na pojeździe. 

Przy wykonywaniu fotografii dnia roboczego wyodrębniano poszcze- 
gólne czynności trwające ponad 1 minutę, natomiast wyniki chronometra- 
żu były zaokrąglone do pełnych sekund. Jako podstawę do obliczenia wy- 
dajności pracy i sprawności technicznej żurawika przyjęto zużycie czasu 
roboczego na wykonanie poszczególnych czynności. Wykonano pomiary, 
obliczono średnią wartość X oraz wartość bezwzględnego rozstępu odczy- 
tów według wzoru 

R = Tmax — I min 

Ustalono równocześnie wielkość względnego rozrzutu |=. 
X 

Obliczoną liczbę pomiarów chronometrażowych traktowano jako mi- 
nimalną i dlatego z reguły wykonywano dla każdego ładunku większą 
liczbę obserwacji. Przyjęto współczynnik ufności równy 0,95, względny 
błąd szacunku — 3—5% i współczynnik zwartości szeregu chronometrażo- 
wego 2,0 (zmechanizowana praca ręczna). 

Wyniki zestawiono w szeregi rozdzielcze dla poszczególnych sortymen- 
tów (drewno tartaczne i drewno kopalniakowe) oddzielnie i obliczono 
współczynniki korelacji, między: 

— miąższością ładowanej partii drewna a całkowitym czasem łado- 
wania, 

— miąższością ładowanej partii drewna a czasem podnoszenia, 
— długością ładowanego drewna a całkowitym czasem ładowania, 
— długością ładowanego drewna a czasem podnoszenia. 
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Obliczone współczynniki korelacji posłużyły do ustalenia równań ге- 
gresji. | 

Z danych fotografii dnia roboczego obliczono średni czas obsługi co- 
dziennej, czas ładowania i rozładowywania drewna, czas jazdy z ładun- 
kiem i bez ładunku na odległość 1 km, czas przerw fizjologicznych i orga- 
nizacyjnych oraz średnią ładowność pojazdu w m3, mp i tonach. Na pod- 
stawie wymienionych średnich wielkości obliczono czas trwania jednego 
cyklu wywozowego w zależności od odległości według wzoru: 

T= Thad + TL; -- Тя + Гу 

Po obliczeniu czasu trwania cyklu wywozowego na odległościach 0—20 
km określono wydajność przewozową samochodu z zamontowanym żura- 
wikiem, ustalając równocześnie średni czas pracy, wydajność w wozach, 
w m, mp oraz w tonach na roboczodzień. 

Jako koszty niezależne od przebiegu oraz czasu pracy żurawika umow- 
nie potraktowano amortyzację żurawika, wartość zużywanego oleju, koszt 
remontów, płace robotników, ubezpieczenia społeczne i wartość ubiorów 
ochronnych. Jako koszty zależne od przebiegu ujęto amortyzację samocho- 
du, wartość zużytego ogumienia oraz zużycie paliwa przez pojazd. 

Koszt wywozu 1 m, I mp i 1 t ładunku drewna uzyskano przez po- 
dzielenie kosztów eksploatacji przez wydajność na odległościach przewozu 
0—20 km. Wymienione wskaźniki oraz ogólne koszty eksploatacji i koszty 
jednostkowe obliczono dla porównania z samochodem, wyposażonym 
we wciągarkę. Dane średnich płac, ubiorów ochronnych, stawki amorty- 
zacyjnej, normatywów zużycia paliwa i oleju oraz napraw i przeglądów 
technicznych zebrano w Ośrodku Transportu Leśnego w Szczecinie. Po- 
miary udźwigu żurawika przy zakotwiczonym haku ładunkowym prze- 
prowadzono za pomocą dynamometru do chwili uruchomienia zaworu 
przeciwprzeciążeniowego na poziomach: przy podniesieniu o kąt 90 i na 
poziomie ziemi. Zasięgi mierzono taśmą stalową od obwodu kolumny 
z dokładnością do 1 mm, dodając do wyniku 0,5 średnicy kolumny żura- 
wika, zmierzonej średnicomierzem. 

Wyliczenia wydajności, kosztów globalnych (bezpośrednich) i jednost- 
kowych dokonano oddzielnie dla: 

— przeładunków i wywozu samochodem Praga z zamontowanym żu- 
rawikiem HIAB-176, 

— przeladunkow zurawikiem HIAB-176 zamontowanym na samocho- 
dzie Praga przy wywozie ładowanego drewna środkami transportowymi 
ze skrzyniową przyczepą ładunkową (samochód MAZ, ciągnik Ursus C-325 
2 3 t przyczepą oraz ciągnik Ursus C-4011 z 4,0 t przyczepą), 

— drewna tartacznego i kopalniakowego. 

Poniżej podaje się koszty pracy żurawika w r. gosp. 1967—1968. 

zł 
Płace obsługi (średnie miesięczne) operator 4622,00 

pomocnik 3323,00 
Ubezpieczenia społeczne operator 716,41 

pomocnik 515,07 

Wartość ubioru ochronnego operator 153,76 

(w relacji miesięcznej) pomocnik 153,76 
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Składniki kosztów eksploatacji samochodu Praga V3S z zamontowanym 
zurawikiem: 

cena 260 000,00 zł 
stawka amortyzacyjna 0,70 zł/km 
zużycie paliwa 30—35 1/100 km 
zużycie ogumienia 1 komplet 31 000 km 
Składniki kosztów eksploatacji żurawika: . 
сепа 133 100,00 21 
stopa amortyzacyjna 7,0% rocznie 
zużycie paliwa 8 1/1 godz. pracy 
pojemność zbiornika oleju (olej wymieniany 

raz w roku) 65,0 1 
Lączna wartość remontów i przeglądów w jednym 

roku eksploatacji 9041,21 zł 

WYNIKI BADAŃ I WNIOSKI 

Hydrauliczny żurawik samochodowy HIAB-176 pod względem tech- 
nicznym jest w pełni przydatnym urządzeniem do prac ładunkowych 
drewna w gospodarstwie leśnym. Nadaje się on z powodzeniem do zała- 
dunku i wyładunku drewna długiego i krótkiego w pojedynczych sztu- 
kach I w pęczkach. Wysięg maksymalny ramienia żurawika okazał się 
wystarczający do załadunku i wyładunku drewna nie tylko na własny 
pojazd, ale i na inne pojazdy, zarówno z przyczepą dłużycową jak i skrzy- 
niową. 

Zmniejszenie nośności pojazdu wywozowego przez zamontowanie na 
nim żurawika nie ma praktycznego znaczenia, ponieważ drewno jest ła- 
dunkiem objętościowym. Ładowane na pojazd drewno do dopuszczalnej — 
przepisami ruchu drogowego — wysokości, rzadko osiąga ciężar równy 
maksymalnej ładowności pojazdu mechanicznego. Wpływ miąższości ła- 
dowanego drewna na czas podnoszenia, świadczący o wykorzystaniu 
udźwigu żurawika w badanych próbach był stosunkowo wysoki (tabela 1). 

Całkowity czas ładowania drewna żurawikiem na pojazd własny i obcy 
był zależny od objętości sortymentów. Uwydatnił się on znacznie przy 
ładowaniu drewna tartacznego na przyczepę dłużycową Pragi w 38,44% 
i przy ładowaniu na inne pojazdy z przyczepą skrzyniową — w 24,01% 
ilości przeprowadzonych pomiarów. Wpływ miąższości drewna kopalnia- 
kowego na całkowity czas ładowania był nieznaczny, bowiem operator 
przeznaczał część czasu na formowanie wiązek. 

Długość ładowanego drewna wpływa wydatnie na szybkość podnosze- 
nia i sumaryczny czas ładowania surowca. Wraz ze wzrostem długości sor- 
tymentów wzrastają wymienione czasy i uwidaczniają się szczególnie 
w przypadku ładowania drewna na własną przyczepę (6—10,24%). Przy 
załadunku sortymentów dłuższych niż 6,0 m następuje duży wzrost czasu 
podnoszenia i całkowitego czasu ładowania. Fakt ten spowodowany jest 
koniecznością stosowania dwóch chwytów, w celu podniesienia ładunku 
na pojazd. Jednocześnie jednak można dokonywać ładunku sztuk o cięża- 
rze przekraczającym udźwig żurawika, ponieważ drewno podczas podno- 
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Tabela 1 
Zależności między miąższością i długością drewna tartacznego i kopalniakowego 

a czasem podnoszenia i całkowitym czasem załadunku na pojazd własny i obcy 
  

Wyniki zależności 
  

    

  

  

Zależność i 
wkorelagji r rż (%) równanie regresji 

Wpływ miąższości ładunku na 
czas podnoszenia drewna tar- 
tacznego na własną przy- 
czepę 0,57 32,49 63,0249x + 0,96655 

Jak wyzej na przyczepe skrzy- 
niową 0,54 29,16 63,5271x + 4,50699 

Wpływ miąższości ładunku na 
całkowity czas ładowania 
drewna tartacznego na przy- 
czepę własną 0,62 38,44 75,08x -+ 14,4568 

Wpływ miazszosci drewna 
tartacznego na czas zaladun- 
ku na inne przyczepy skrzy- 
niowe 0,49 24,01 60,8237x ++ 25,8046 

Wpływ długości drewna tar- 
tacznego na czas podnosze- 
nia przy załadunku na przy. 
czepę dłużycową 0,25 6,25 5,161x + 7,1306 

Wpływ długości drewna tar- 
tacznego na całkowity czas 
ładunku na przyczepę dłu- 
zycowa 0,32 10,24 7,2348x + 15,9316 

szenia jest oparte jednym koncem o podioze lub przyczepe pojazdu. Prze- 

dział długości sortymentów nie powodujący dużego wzrostu czasu łado- 

wania na pojazdy zamyka się w granicach 1,0—6,0 m, natomiast przedział 
miąższości ładunków drewna wahał się w granicach 0,1—1,2 m». 

Wydajność żurawika przy wywozie drewna tartacznego samochodem 
Praga V3S 2 przyczepą dłużycową oraz przy załadunku drewna na pojazdy 

z przyczepą skrzyniową (w m3/roboczodzień) przedstawia tabela 2. Wyższą 
wydajność osiąga przeładunek żurawikiem na inne pojazdy ze skrzynio- 

wą przyczepą przy wywozie na bliższe odległości (do około 5 km). Wy- 
dajność ta przy odległości 1 km wynosiła 61,04 m*/roboczodzień, przy 

odległości 5 km — 37,80 m/roboczodzień, natomiast przy odległości 20 km 

Tabela 2 

Wydajność żurawika w m*/roboczodzień przy wywozie drewna tartacznego 

na różnych odległościach 
A" 

Odległość km 
  

  

Rodzaj pójazdu о 1 | 2 5 | 10 | 15 20 

Praga z przyczepą 
dłużycową 66,86 48,75 45,85 43,28 31,26 26,23 20,39 

Pojazdy z przyczepa 
skrzyniowa 99,40 61,04 53,89 37,80 25,60 19,36 15,57 

* Wydajność przy „0 km” obliczona tylko dla załadunku drewna, wydaj- 

ność przy odległościach 1—20 km obliczona dla załadunku, wywozu 

i wyładunku drewna z pojazdów. 
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— 15,57 п3/гобостодтей. Тез to spowodowane krótkim czasem ładowania 
i rozładunku przyczep skrzyniowych, których pojemność nie pozwala na 
osiąganie maksymalnej ładowności. a. | 

Bezpośredni koszt ładowania i rozładunku drewna jest zależny od 
czasu pracy żurawika i wynosił 17,58 zł na roboczogodzinę, natomiast 
koszt jazdy zależał od przebiegu i wynosił 2,03 zł/km. Koszt załadunku, 
wywozu i wyładunku drewna tartacznego samochodem Praga V3S i po- 
jazdami ze skrzyniową przyczepą przedstawiono w tabeli 3. Z załączonych 
danych wynika, że przy odległościach wywozowych mniejszych (do około 

  

  

  

  
  

Tabela 3 
Koszt załadunku, wywozu i wyładunku drewna tartacznego 

z samochodu Praga V3S i innych przyczep skrzyniowych 

Odległość km 

Rodzaj pojazdu 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 

zł/m 

Praga z przyczepą 
dłużycową 8,58 11,72 12,41 13,30 18,25 22,14 29,03 

Pojazdy z przyczepami 
skrzyniowymi 5,78 9,13 10,10 13,78 19,61 25,43 31,32 

10 km) koszt transportu 1 m* drewna tartacznego (łącznie z załadunkiem 
i wyładunkiem przy użyciu żurawika) jest mniejszy w przypadku stoso- 
wania ciągników z przyczepami dłużycowymi lub skrzyniowymi. Wzrastał 
on zawsze progresywnie z wydłużaniem się drogi wywozowej, np.: w przy- 
padku Pragi z przyczepą dłużycową wynosił on przy odległości 1 km — 
11,72 zł/m, 5 km — 13,30 zł/m? i przy 20 km — 29,03 zł/m%. Koszt nie- 
zależny od przebiegu pojazdów jest stosunkowo wysoki i wynosi 462,36 zł. 
Podstawowymi jego składnikami są świadczenia na rzecz zatrudnionych 
pracowników przy obsłudze żurawika i samochodów. W badanym okresie 
na wykonanie pracy przewozowej wykorzystano 88,47% czasu roboczego 
i nie wystąpiły przerwy, spowodowane usterkami technicznymi, co świad- 
czy o właściwej eksploatacji i konserwacji żurawika oraz jego wysokiej 
jakości technicznej. Z globalnego czasu transportu drewna na czas pracy 
żurawika przypadało 26,07%, co przy urządzeniu samozaładowczym na- 
leży uznać za dobry. 

Wyniki przeprowadzonych badań upoważniają do wyciągnięcia nastę- 
pujących wniosków. 

1. Wydajność żurawika HIAB-176 przy wywozie drewna tartacznego 
i kopalniakowego samochodem Praga V35 maleje w miarę wydłużania się 
drogi wywozowej. 

2. Koszt transportu 1 m* drewna tartacznego samochodem Praga z za- 
montowanym żurawikiem wzrasta z wydłużaniem się drogi wywozowej. 

3. Wysoka wydajność przeładunku żurawikiem na „0 km* pozwala 
sądzić, że dla drewna wielko- i średniowymiarowego będzie można rów- 
nież stosować go wyłącznie do załadunku. 

4. Koszty eksploatacji żurawika można wydatnie zmniejszyć przez 
wprowadzenie zmian organizacji pracy: 

— wyeliminowanie przerw organizacyjnych, których średnia wartość 
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na 1 roboczodzień wynosiła 65,53 minut, co stanowi 11,53% całkowitego 
czasu pracy. Po usunięciu przerw wykorzystanie czasu roboczego wzrosło- 
by o 13,01%, 

— redukcję osób obsługujących samochód i żurawik do kierowcy-ope- 
ratora. 
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Краткое содержание 

Исследования касались грузоподъемного крана НТАВ-176 установленного на авто- 

мобиле ПРАГА У3$. Наблюдения на местности охватывали хронометраж и фотографию 
рабочего дня, погрузку, транспорт и выгрузку пиловочной и рудничной древесины на 

прицепе-лесовозе Праги, на прицепах — ящиках тракторов Урсус С-328 и 4011. 

Результаты «проведенных исследований показали, что производительность грузо- 

подъёмного крана прогрессивно уменьшаеться по мере увеличиния расстояния вывозки, 

а стоимость транспорта 1 м?з сырья возрастает. 

Summary 

Tests concerned HIAB-176 davit installed on the Praga V3S truck. Field observa- 

tions included timekeeping and photographs of a working day with loading, transpor- 

tation, and unloading of sawn timber and pit props on logging trailer with Praga 

trucks, as well as trailers of Ursus C-328 and 4011 tractors. 

Results of tests indicated that the efficiency of davit decreases progressively with 

the increase in length of transportation road and the cost of transportation per 1 cu. 

m. of raw material increasesm. 
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