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SUMMARY

General work standards jor felling (with power saws), trimming and
barking of Pinus silvestris, Larix leptolepis, Pseudotsuga taxifolia and Picea
Abies are given in tables 1 (working time per tree) and 2 (working time per
m3). For Scotch pine the working times have the character of a table of
standard times (piece work); they are taken from (4) with respect to working
time per tree, The data for the other tree species are recorded and treated
after the same manner but in smaller quantity; they have only significance as
general work standards.
The figures apply to felling in one man work with two or three men teams,
in „normal" stands without undergrowth. The conception of „normal" stands
with regard to length and branchiness is given in (1,2 and 3). Felling is done
with one man petrol driven chainsaws, trimming and barking with ax and
barking spud. Thick branches (> 4 cm) are trimmed with the power saw. In
accordance with (4) the tables contain 41% „general times" as an average.
The calculations have been carried out on the electronic digital computet
I.B.M. 1620.
In voorgaande jaren zijn onder auspiciën van de Commissie Onderzoek
Rationalisatie Bosbouw verschillende „minutentabellen" (gemeten tarieven)
voor vellingswerk van naaldhout verschenen (zie literatuur 1, 2, 3 en 4). Het
laatst gepubliceerde gemeten tarief was dat voor vellingswerk met de motorzaag van groveden (4).
Enerzijds in verband met de vrij snelle wijziging van werkmethoden, ook
van gemechaniseerde werkmethoden en anderzijds door het vele cijfermateriaal dat voor het opstellen van een gemeten tarief moet worden verzameld
en verwerkt, zullen althans voorlopig geen minutentabellen meer worden
uitgegeven. Het onderzoekprogramma is nu in de eerste plaats gericht op
gemechaniseerde werkmethoden.
Omdat wel wat gegevens voor vellingswerk met de motorzaag van lariks,
douglas en fijnspar aanwezig waren, wordt dit materiaal thans als algemene
arbeidsnorm, niet als gemeten tarief, gepubliceerd. Het verschil met de vroegere minutentabellen zit enkel en alleen in de geringere betrouwbaarheid;
er ligt minder cijfermateriaal aan ten grondslag.
De gegevens konden worden verzameld dank zij de medewerking van de
bedrijfsgenoten in de particuliere en in de Staatssector van de bosbouw en
dank zij de hulp van de afdeling Arbeidsrationalisatie van het Staatsbosbeheer. De berekeningen zijn uitgevoerd op een rekenautomaat I.B.M. 1620
van de afdeling Wiskunde van de Landbouwhogeschool.
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Vellingswerk met de motorzaag; eenmanswerk, tweemansploeg.
Felling with power saw; one-man-work, two-man-team.

De uitkomsten van tijdstudies bij vellingswerk met motorzagen van lariks,
douglas en fijnspar zijn in twee tabellen weergegeven. Tabel 1 bevat de
arbeidstijden in man-minuten per boom, tabel 2 in man-minuten per m 3
werkhout met schors. Volledigheidshalve zijn ook de tijden van groveden
toegevoegd (die dus wel als gemeten tarief kunnen worden gebruikt en ontleend zijn aan de dunningstabel in (4)).
De arbeidsnormen voor vellingswerk met de motorzaag van lariks, douglas
en fijnspar zijn ontstaan door volledig nieuwe tijdopnamen bij vellen, snoeien
en schillen; er is dus geen gebruik gemaakt van oude cijfers voor snoeien en
schillen (bijvoorbeeld uit 1, 2 en 3), zoals dat bij groveden is gebeurd (4).
De tijden gelden voor vellingswerk met eenmansbenzinemotorzagen met zaagketting (bedrijfsklaar gewicht 11—14 kg) in, wat betreft werkhoutlengte en
betakking, „normale" opstanden zonder ondergroei. De begrippen „normaal"
zijn gedefinieerd in (1, 2 en 3). De opstanden van groveden en lariks zijn niet
opgesnoeid, die van douglas en fijnspar 1,80 m, in enkele gevallen tot maximaal 7 m in dikker hout. Voor een nadere omschrijving van het toepassingsgebied kan worden verwezen naar (4). Hier wordt alleen nog vermeld, dat de
normen gelden voor vellingswerk in twee- of driemansploegen. Snoeien en
schillen gebeuren met bijl en schilschop. Dikke takken (dikker dan 4 cm)
worden met de motorzaag weggenomen.
In overeenstemming met (4) zijn gemiddeld 41% „algemene tijden" opgenomen waarin o.a. een dagelijkse onderhoudsbeurt van de motorzaag is
begrepen en voorts technische storingen aan de motorzaag van gemiddeld
10 min. per werkdag. Indien het dagelijks onderhoud van de motorzaag niet
in het bos, maar bijvoorbeeld door anderen centraal gebeurt, dan moeten de
arbeidsnormen met 2% worden verlaagd.

