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U rządzenia przeładunkowe montowane na samochodach ciężarowych — 
w tym żurawiki! zmniejszają udział pracy żywej i polepszają jej 

warunki oraz zwiększają efektywność nakładów (9, 10). Stosowanie tych 
urządzeń w transporcie drewna może przyczynić się do pełniejszej reali- 
zacji celów i zadań gospodarstwa leśnego, jeżeli będzie się mieścić w eko- 
nomicznie uzasadnionych granicach (1, 7). Sortymenty drzewne należą na 
ogół do ładunków objętościowych i ciężkich, dlatego prace przy ich łado- 

waniu stanowią 10—20% nakładów siły roboczej w całym procesie tech- 
nologicznym pozyskania drewna (6). 

Stosowanie samochodów z zamontowanymi żurawikami jest racjo- 

nalne przede wszystkim w warunkach (4, 6): 

— niewielkich odległości przewozu ładunków, 
— małego obrotu ładunków obsługiwanych punktów. 

Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że samochody z żurawi- 
kami HDS-1 mogą być stosowane wówczas, gdy w punkcie ładunkowym 

masa do przewozu wynosi średnio 150 t dziennie (4). Dla punktów o więk- 

szej masie bardziej racjonalne jest stosowanie żurawi samochodowych 

lub żurawi samojezdnych. Oszczędności wynikające z zastosowania żu- 

rawika HDS-1 w porównaniu z pracą ręczną przy wywozie na 5 km 

wyrażają się zmniejszeniem o 50% liczby robotników zatrudnionych 

w pracach ładunkowych i o 25% środków transportowych. Dodać należy, 

że koszt nabycia i zainstalowania żurawika na samochodzie amortyzuje 

się po jednym roku. Inne badania (2, 8) wykazują, że przy stosowaniu 

żurawików produkcji ĆSRS typu HR-2501 montowanych na samochodach 

o ładowności 8,5 t osiągane wydajności w stosunku do pracy ręcznej są 

jeszcze wyższe. Ma to szczególne znaczenie przy transporcie drewna na 

dalsze odległości do centralnych składnic spedycyjnych lub spedycy jno- 

manipulacyjnych. 

1 Pojęcia żuraw samojezdny, żuraw samochodowy i żurawik samochodowy 

wprowadzono według „Ekonomiki transportu” — Warszawa 1968 (praca zbiorowa). 
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Szerokie rozprzestrzenienie w krajach rozwinietych gospodarczo zura- 
wików, montowanych na samochodach zwróciło. uwagę na konieczność 
przeprowadzenia badań celowości i opłacalności ich stosowania w warun- 
kach gospodarstwa leśnego. Przedmiotem tych badań był żurawik pro- 
dukcji polskiej typ HDS-3 zamontowany na samochodzie Praga \3$, 
znajdujący się w eksploatacji w Ośrodku Transportu Leśnego w Szcze- 
cinie. Poniżej podajemy charakterystykę techniczną tego żurawika. 

Hydrauliczny żurawik samochodowy HDS-3 

Maksymalny wysięg 4000 mm 
Udźwig przy maksymalnym wysięgu 750 kG 
Udźwig maksymalny (wysięg 2000 mm) 1500 kG 
Zakres wychylenia wysięgnika w pionie 130° 
Zakres wychylenia wysiegnika w poziomie 230° 
Prędkość ruchu wysięgnika: 

podnoszenie 0,45 m/sek 
opuszczanie 0,30 m/sek 
obracanie zależnie od obciążenia 0,00—1,00 m/sek 

Ciężar własny 700 kG 
Pojemność zbiornika oleju 30 1 
Ciśnienie robocze (maksymalne) 150 kG/cm? 
Wydajność pompy 15 l/min 
Moc pobierania przez pompę 6 KM 

Producent: Szczecińska Fabryka Urządzeń Hydraulicznych 

„Hydroma” — Szczecin. 

Badania przeprowadzono na terenie Okręgowego Zarządu Lasów Pań- 
stwowych w Szczecinie w nadleśnictwie Trzebież. Dotyczyły one zała- 
dunku i wyładunku na przyczepie skrzyniowej samochodu Praga V3S 
papierówki sosnowej niekorowanej o długości 4 m i słupków dębowych 
o długości 3,06 m. Przeprowadzono również próbę ładowania drewna ko- 
palniakowego o długości 12 m na przyczepę dłużycową ciągnika Dutra. 

Obserwacje terenowe objęły: 

wykonanie chronometrażu załadunku drewna na pojazd z jednocze- 
snym przeprowadzaniem fotografii dnia roboczego, 

wykonanie pomiarów udźwigu i wysięgów żurawika, 
zebranie danych do analizy ekonomicznej i statystycznej. 
Proces ładowania drewna na pojazdy mechaniczne podzielono na dwie 

czynności: 

opuszczanie żurawika nad podnoszony ładunek i uchwycenie sztuki 
lub wiązki, 

podniesienie ładunku i ułożenie go na pojeździe. 

Za podstawę do obliczenia wydajności pracy i sprawności technicz- 
nej żurawika przyjęto zużycie czasu roboczego na wykonanie poszcze- 
gólnych czynności drogą fotografii dnia roboczego i chronometrażu (3, 5). 
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Obliczono średnią wartość X oraz wartość bezwzględnego rozstępu odczy- 
tów według wzoru 

R — Tmax Imin 

Ustalono również wielkość względnego rozrzutu (>| Obliczoną liczbę 
X 

pomiarów chronometrażowych traktowano jako minimalną i dlatego z re- 
guły wykonywano dla każdego ładunku większą liczbę obserwacji. Przy- 
jęto współczynnik ufności za 0,95, względny błąd szacunku 3—5% 
i współczynnik zwartości szeregu chronometrażowego 2,5 (zmechanizo- 
wana praca ręczna). 

Wyniki zestawiono w szeregi rozdzielcze dla poszczególnych sorty- 
mentów oddzielnie i obliczono współczynniki korelacji między: 

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

— miąższością ładowanej partii drewna a czasem podnoszenia, 

— ciężarem ładowanej partii drewna a całkowitym cząsem ładowania, 

—- ciężarem ładowanej partii drewna a czasem podnoszenia według 
następującego wzoru 

_ (x—x) (y—y) 
Nxy 
  r 

Obliczone współczynniki korelacji posłużyły do ustalenia równań re- 
gresji według wzoru 

y—y=r~ (x—X) 
x 

Z danych fotografii dnia roboczego obliczono średni czas obsługi co- 
dziennej, czas ładowania i rozładowania, czas jazdy ładownej na odległo- 
ściach 0, 1, 2, 5, 10 i 20 km, jazdy bez ładunku, przerw fizjologicznych 
i organizacyjnych oraz średniej ładowności pojazdu w m, mp i tonach. 
Na podstawie wymienionych średnich wielkości obliczono czas trwania 
cyklu wywozowego w zależności od odległości według wzoru 

T = Tiaa + Tip + Ty; + T wy) 

  

  

  
  

Tabela 1 
Wydajność żurawika HDS-3 

Odległość km 
Jednostki 

01 1 2 | 5 10 15 20 

m?/roboczodzien 56,99 25,10 23.13 18,70 14,18 11,45 9,56 

mp/roboczodzien 145,20 63,96 58,92 47,64 36,12 29,16 24,36 

1 _. wydajnosé przy 0 km obliczona została tylko dla załadunku drewna 
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Po obliczeniu czasu trwania cyklu wywozowego na odległościach 
0—20 km określono wydajność przewozową samochodu z zamontowa- 
nym żurawikiem, ustalając równocześnie średni czas pracy, wydajność 
w ,,wozach/roboczodzien”, w m3/roboczodzień, mp/roboczodzień oraz 
w t/roboczodzień. 

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

Koszt wywozu 1 m», I mp i 1 t ładunku drewna uzyskano z podzie- 
lenia kosztów ekploatacji przez wydajność na odległościach przewozu 
0—20 km. Wymienione wskaźniki oraz ogólne koszty eksploatacji i ko- 
szty jednostkowe obliczono dla pojazdu Praga V3S z przyczepą skrzy- 
niową i zamontowanym żurawikiem HDS-3. Dane średnich płac, ubiorów 
ochronnych, stawki amortyzacyjnej, normatywów zużycia paliwa i oleju 
oraz napraw i przeglądów technicznych zebrano w OTL Szczecin. 

Pomiary udźwigu żurawika przeprowadzono przy zakotwiczonym haku 
ładunkowym za pomocą dynamometru do chwili uruchomienia zaworu 
przeciwprzeciążeniowego na poziomach: przy podniesieniu o kąt 909, na 
poziomie skrzyni ładunkowej i na poziomie ziemi. Zasięgi mierzono taśmą 
stalową do obwodu kolumny z dokładnością do 1 mm, dodając do wyniku 
0,0 średnicy kolumny żurawika, zmierzonej średnicomierzem. 

WYNIKI BADAŃ I WNIOSKI 

Hydrauliczny żurawik samochodowy HDS-3 jest w pełni sprawnym 
i przydatnym urządzeniem do prac ładunkowych drewna o długościach 
1,50—4,00 m. Żurawikiem można również dokonywać załadunku drewna 
krótszego niż 1,0 m z tym jednak, że zamiast chwytaka należy stosować 
linki stalowe lub łańcuchy do opasania wiązki bądź stosu. Drewno wy- 
rabiane w długościach przekraczających 4,0 m może być również łado- 
wane za pomocą żurawika, ale wyłącznie na pojazd własny. Wyniki prze- 
prowadzonych obserwacji wykazały, że załadunek drewna na inne środki 
transportowe jest możliwy, ale stwarza duże niebezpieczeństwo dla ob- 
sługi żurawika, szczególnie dla operatora. Próba ładowania drewna ko- 
palniakowego na przyczepę dłużycową ciągnika DUTRA zakończyła się 
niepowodzeniem. 

Udźwig żurawika okazał się wystarczający do prac ładunkowych 
drewna. W badanej próbie nie zdarzyło się, aby podnoszony ładunek prze- 
kroczył maksymalny udźwig urządzenia. Również i wysięg żurawika był 
wystarczający do załadunku i wyładunku drewna z własnego pojazdu. 
Nie było jednak możliwe ładowanie papierówki sosnowej (o długości 
4 m) i słupków dębowych (o długości 3,5 m) na inne środki transportowe. 

Zmniejszenie nośności pojazdu wywozowego przez zamontowanie na 
nim żurawika nie ma praktycznego znaczenia, ponieważ drewno jest 
ładunkiem objętościowym i ładowanie go na pojazd do dopuszczalnej, 
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przepisami ruchu drogowego, wysokości, rzadko osiąga ciężar, równy 
maksymalnej ładowności pojazdu mechanicznego. 

W badaniach uwidocznił się znaczny wpływ ciężaru drewna na czas 
podnoszenia i całkowity czas załadunku. Zależność ta ma charakter prosto- 
liniowy i wyraża się równaniem regresji pierwszego stopnia (ryc. 1). Wy- 
dajność zbliżoną do przedstawionej na rycinie 1 osiągać może żurawik, 
podnosząc ładunki o ciężarze zbliżonym do 600 kG. Powyżej 600 kG 
jednorazowego chwytu drewna następuje wzrost czasu ładowania. 
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Ryc. 1. Prosta regresji zmian zależności czasu ładowania ciężaru drewna 

Wpływ objętości ładowanego drewna na czas podnoszenia, świadczący 
o wykorzystaniu udźwigu żurawika, w badanych próbach był stosun- 

kowo wysoki i wykazał zależność prostoliniową. Uwidocznił się on 
w 17,6% przy podnoszeniu ładunku i w 8,2% przy całkowitym czasie 

załadunku drewna na przyczepę. Wyniki przeprowadzonych doświadczeń 

Tabela 2 

Koszty jednostkowe załadunku, wyładunku, przewozów drewna 

samochodem Praga V3S z żurawikiem HDS-3 

  

    
  

  

Odległość km 
Jednostki 

0 l 2 5 10 15 | 20 

złŁ/m3 9,41 21,19 29,87 28,09 37,31 47,14 57,88 

zł/mp 3,69 8,32 8,98 11,02 14,37 18,51 22,71 
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wykazały, że miąższość podnoszonej jednorazowo partii drewna, gwaran- 
tującej optymalną wydajność żurawika, powinna wynosić około 0,4 m3. 

Wydajność żurawika HDS-3 przy załadunku i wyładunku oraz trans- 
porcie drewna samochodem Praga V35 z przyczepą skrzyniową przed- 
stawiono w tabeli 1. Z załączonych danych w tabeli wynika że wydajność 
żurawika maleje progresywnie z wydłużeniem się drogi wywozowej i przy 
odległości 20 km wynosi zaledwie 9,56 m3/roboczodzień. 

Koszt niezależny od odległości drogi wywozowej (stały) jest stosun- 
kowo wysoki i wynosi 437,54 zł/roboczodzień, natomiast koszt jazd uza- 
leżniony jest od przebiegu i wynosi 2,03 zł/km. Koszty samych przeładun- 
ków uzależnione są od czasu pracy żurawika i wynoszą 0,29 zł/min pracy. 

Koszty jednostkowe załadunku i wyładunku oraz przewozów drewna 
samochodem Praga V3S z zamontowanym żurawikiem HDS-3 przed- 
stawiono w tabeli 2. Z danych w tej tabeli wynika, że koszty jednostkowe 

wzrastają progresywnie z wydłużeniem się drogi wywozowej. 

W badanym okresie żurawik pracował przez 25,20% czasu roboczego. 
Takie wykorzystanie urządzenia samozaładowczego uznać należy za wy- 

sokie i świadczy o celowości stosowania żurawików samochodowych 

w transporcie leśnym. 
W wyniku szczegółowych obserwacji terenowych pracy żurawika 

HDS-3 w transporcie drewna nasunęło się wiele uwag odnośnie do nie- 

których rozwiązań techniczno-organizacyjnych i konstrukcyjnych. Wy- 

daje się konieczne wyposażenie żurawików (przeznaczonych do prac ła- 

dunkowych w transporcie drewna) w obrotnice. Obracanie przez pomoc- 

nika podnoszonego ładunku jest niebezpieczne i wymaga od niego znacz- 

nego wysiłku fizycznego. Przy podnoszeniu skośnie ułożonego, względem 

osi samochodu, ładunku powstaje niekontrolowany i nietłumiony moment 

obrotowy, który w przypadku nieuchwycenia ładunku w środku ciężkości 

może spowodować groźny jego przechył. Do ujemnych cech technicznych 

żurawika HDS-3 należy niekorzystne usytuowanie miejsca dla operatora. 

Obecne rozwiązanie znacznie ogranicza widoczność i praktycznie unie- 

możliwia ładowanie drewna na inny pojazd mechaniczny. Co do innych 

szczegółów technicznych proponuje się: 

— zwiększyć długość ramienia żurawika nawet kosztem jego udźwigu 

(uzyskana w ten sposób duża operatywność urządzenia zrekompensuje 
niewielką stratę udźwigu), 

— ulepszyć konstrukcję urządzenia linowego, służącego do samoczynne- 
go składania żurawika (dotychczasowe ulega uszkodzeniu), 

— wzmocnić pancerz ochronny na przewodach olejowych wysokiego 
cośnienia (dotychczasowe ulegają pęknięciom). 

Wyniki przeprowadzonych badań upoważniają do wyciągnięcia nastę- 
pujących wniosków. 

1. Wydajność żurawika HDS-3 przy transporcie drewna samochodem 
Praga V3S maleje progresywnie, w miarę wydłużania się drogi wywozowej. 

2. Koszt transportu 1 m3 drewna samochodem Praga z zamontowanym 
żurawikiem wzrasta progresywnie do ilości przebytych km. 

3. Wydajność żurawika przy załadunku drewna na pojazd można zwięk- 
szyć przez wprowadzenie niektórych zmian konstrukcyjnych. 

4. Koszty eksploatacji żurawika HDS-3 można wydatnie zmniejszyć 
przez wprowadzenie zmian organizacji pracy 
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— wyeliminowanie przerw organizacyjnych, których średnia wielkość 
w badanym okresie wynosiła 6,37% całego czasu roboczego, 

— wyeliminowanie przerw natury technicznej, których średnia wiel- 
kość w badanym okresie wynosiła 12,10% czasu roboczego. 
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W pracy wykorzystano również wyniki obserwacji magistrantów Katedry Uzytko- 
wania Lasu WSR w Poznaniu ob. ob. mgr Urszuli Bojarskiej i mgra Ma- 
cieja Bojarskiego. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 15 grudnia 1970 r. 

Краткое содержание 

Авторами велись исследования грузоподъемного крана НОБ-3 польского произ- 

водства замонтированноюго на грузовик Прага У\У3$. Полевые наблюдения охватывали 

хронометраж и фотографии рабочего дня погрузки, выгрузки и транспорта сосновой 

балансовой древесины длиной 4,0 м и дубовых столбиков длиной 3,5 м. 

Исследования показали, что производительность грузоподъемного крана прогресси- 

BHO уменьшается по мере увеличения трассы вывозки, а стоимость транспорта 1 м*® 

древесины — увеличивается. 
Стоимость, независимо от длины вывозной дороги (постоянная), высокая и равня- 

ется 437,54 злотых/рабдень, в то время как стоимость езды зависит от пробега и равня- 

ется 2,03 зл/км. Стоимость самой перегрузки, взависимости от времени работы грузо 

подъемного крана, равнялась 0,29 зл/мин работы. В исследованном периоде грузо- 

подъемный кран работал в течение 25,20% рабочего времени. Авторами предлагаются 

несколько технико-организационных изменений, которые помогут увеличить операти- 

вность и производительность работы грузоподъемного крана. 

Summary 

Studies by authors concerned the davit HDS-3 of Polish production mounted 

on the truck Praga V3S. Field observations included timekeeping and photographs 

of a working day during loading, unloading, and transportation of pine pulpwood 

4.0 m long and oak posts 3.5 m long. 
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Studies revealed that the productivity of the davit decreases progressively 
with the elongation of transportation distance while transportation cost of 1 cu.m. 
of wood — is increased. 

The cost independent from the length of transportation distance (constant) is 
high and amounts to 437.54 zloties working day, while the cost of travelling 
dependent upon mileage amounted to’ 2.03 zloties/km. Cost of reloading only, 
dependent upon time of davit work, amounted to 0.29 zloties/min. of work. During 

the studied period the davit worked during 25.20 % of the working time. Authors 
suggested several technical and organizational improvements which should contribute 

to the increase in efficiency and productivity of davit.


