
PrvotnPrvotníí ppřřííprava surovinyprava suroviny

�� PPřřííprava surovinyprava suroviny
PPřřííprava a tprava a třříídděěnníí vývýřřezezůů podle potpodle potřřeb neb nááslednslednéé výrobyvýroby
((jakost, rozmjakost, rozměěry, druh dry, druh dřřevinyeviny))

�� OperaceOperace ppřříípravypravy::

�� NezbytnNezbytnéé -- mměřěřeneníí
-- jakostnjakostníí zazařřazenazeníí
-- krkráácenceníí -- popožžadovanadovanéé ddéélky (zlky (záákladnkladníí, sdru, sdružženenéé))

-- odstranodstraněěnníí (omezen(omezeníí) vad) vad
-- ttřříídděěnníí podle jakostpodle jakostíí a rozma rozměěrrůů,,

nutných podle druhu nebo zpnutných podle druhu nebo způůsobu nsobu nááslednslednéé výrobyvýroby
-- znaznaččeneníí ((ččííslo výslo výřřezu, tlouezu, tlouššťťka, dka, déélka, jakostlka, jakost, ...), ...)

�� MoMožžnnéé -- odstranodstraněěnníí kokořřenových nenových náábběěhhůů (nerovnost(nerovnostíí povrchu)povrchu)
-- odkornodkorněěnníí



PrvotnPrvotníí ppřřííprava surovinyprava suroviny

�� MMíístasta ppřříípravypravy::
-- v lesev lese
((na sklna skláádkdkáách podch podéél lesnl lesníích cestch cest))

-- na manipulana manipulaččnněě--expediexpediččnníích skladechch skladech
((vybavenvybaveníí stroji a mechanizacstroji a mechanizacíí
pro provpro prováádděěnníí jednotlivých operacjednotlivých operacíí))

-- na skladech výrobnna skladech výrobníích zch záávodvodůů
((výjimevýjimeččnněě))

�� PPřřííprava se provprava se provááddíí podlepodle::
-- norem a pnorem a přředpisedpisůů
-- ppřřáánníí zzáákaznkaznííkkůů

Do zpracovatelských zDo zpracovatelských záávodvodůů (pily, dýh(pily, dýháárny, ...) je dopravovrny, ...) je dopravováána na 
surovina ve formsurovina ve forměě vývýřřezezůů zzáákladnkladníích nebo sdruch nebo sdružžených dených déélek  lek  
popožžadovanadovanéé jakosti, objemu a v dohodnutých termjakosti, objemu a v dohodnutých termíínechnech..



Sklady suroviny pilaSklady suroviny pilařřských provozských provozůů
� Cíl:

- příprava suroviny pro pořez
- zajištění plynulé výroby v pilnici

� Operace:
- vykládka
- přejímka suroviny
- skladování suroviny
- ochrana suroviny
- redukce kořenových náběhů
- odkorňování
- měření rozměrů
- zjišťování přítomnosti kovů
- krácení
- třídění výřezů
- skladování výřezů
- ochrana výřezů



VyklVykl áádkadka

�� Doprava suroviny do zDoprava suroviny do záávoduvodu
-- automobily (odvoznautomobily (odvozníími soupravami)mi soupravami)
-- žželezniceleznicíí
-- vodnvodníí cestou (plavencestou (plaveníí, doprava lod, doprava loděěmi)mi)

�� VybavenVybaveníí zzáávodu pro vyklvodu pro vykláádkudku
-- žžáádndnéé –– vyklvykláádka dopravndka dopravníími prostmi prostřředkyedky
-- hydraulickhydraulickáá rukaruka
-- jejeřřáább
-- ččelnelníí nakladanakladačč

Vykládka dlouhé kulatiny 
rukou odvozní soupravy.



VyklVykl áádkadka

�� HydraulickHydraulickáá rukaruka

-- stabilnstabilníí -- malý pracovnmalý pracovníí prostor, nprostor, níízkzkáá cenacena
-- pohyblivpohybliváá -- po kolejpo kolejííchch -- samostatnsamostatněě

-- sousouččáást manipulast manipulaččnněě -- ttřřííddííccíích vozch vozííkkůů
-- po zpevnpo zpevněěnnéém povrchu (kolový podvozek)m povrchu (kolový podvozek)

�� Vlastnosti:Vlastnosti:
-- ddéélka ramene 8 alka ramene 8 ažž 15 m15 m
-- nosnost 1 nosnost 1 -- 3,5 t 3,5 t 
-- vybavenvybaveníí -- drapdrapáák, rotk, rotáátortor

�� PouPoužžititíí::
pro malpro maléé a sta střřednedníí zzáávody,vody,
zzáásobovansobovanéé automobilyautomobily
i po i po žželeznici.eleznici.



VyklVykl áádkadka
�� JeJeřřáább

-- vvěžěžovýový -- obvykle pohyblivý po kolejovobvykle pohyblivý po kolejovéé drdrááze, dze, déélka ramene 20 lka ramene 20 –– 30 m30 m
ninižžšíší výkon ale tvýkon ale tééžž cenacena

-- portportáálovýlový -- pojezd po kolejovpojezd po kolejovéé drdrááze, rozchod do ~60 m, pojezd jeze, rozchod do ~60 m, pojezd jeřřáábubu
mnohem pomalejmnohem pomalejšíší nenežž pojezd kopojezd koččky, velkky, velkáá pracovnpracovníí plochaplocha

-- mostový mostový -- pojezd po kolejovpojezd po kolejovéé drdrááze, rozchod do ~30 m, pojezd mostuze, rozchod do ~30 m, pojezd mostu
ttéémměřěř stejnstejněě rychlý jako pojezd korychlý jako pojezd koččkyky

�� Vlastnosti:Vlastnosti:
-- nosnost 5 nosnost 5 -- 25 t25 t
-- vyvyššíšší vyuvyužžititíí plochy skladuplochy skladu
-- vyvyššíšší popořřizovacizovacíí cenacena
-- ninižžšíší provoznprovozníí nnáákladyklady
-- ninižžšíší výkon vvýkon v porovnporovnáánníí ss nakladanakladačči i 
-- vymezenvymezenáá pracovnpracovníí plochaplocha
-- ninižžšíší mmííra zpevnra zpevněěnníí plochploch



VyklVykl áádkadka
�� ČČelnelníí nakladanakladačč

-- s s ččelnelníím drapm drapáákemkem (rychl(rychláá prprááce)ce)
-- s horns horníím uchycenm uchyceníím drapm drapáákuku –– high lift high lift 
(vykl(vykláádka vagondka vagonůů s plnými sts plnými stěěnami monami možžnnáá, vy, vyššíšší dosah)dosah)

-- se svislým vedense svislým vedeníímm
(obvykle t(obvykle těžěžšíší stroje s pevným rstroje s pevným ráámem mem –– vysoký výkon)vysoký výkon)

�� Vlastnosti:Vlastnosti:
-- nosnost 3 nosnost 3 –– 8 (25) t8 (25) t
-- výmvýměěnnnnéé nnáářřadadíí (lopata, drap(lopata, drapáák, vidle, ...)k, vidle, ...)
-- nutný vnutný věěttšíší manipulamanipulaččnníí prostorprostor
-- nutný zpevnnutný zpevněěný povrch skladuný povrch skladu

�� PouPoužžititíí::
na zna záávodech vvodech vššech výkonech výkonůů,,
univerzuniverzáálnlníí poupoužžititíí,,
rychlrychláá prprááce. ce. 



VyklVykl áádkadka
�� ČČelnelníí nakladanakladačč

-- s horns horníím uchycenm uchyceníímm
drapdrapááku  ku  –– high lift high lift 

-- se svislým se svislým 
vedenvedeníímm



PPřřejejíímkamka

�� CCííl:l:
-- ovověřěřeneníí sprspráávnosti dodvnosti dodáávek suroviny na pilavek suroviny na pilařřský provozský provoz
-- zanesenzaneseníí doddodáávky suroviny do prvotnvky suroviny do prvotníí evidence zevidence záávodu.vodu.
ProvProvááddíí se u kase u kažžddéé doddodáávky nebo jejvky nebo jejíí ččáásti podle dodacsti podle dodacíího listu.ho listu.

�� KontrolovKontrolováán je:n je:
-- popoččet kuset kusůů
-- ststřředovedováá tloutlouššťťkaka
-- ddéélkalka
-- objemobjem
-- jakost suroviny (napadenjakost suroviny (napadeníí, trhliny, ...), trhliny, ...)
-- jakost opracovjakost opracováánníí (k(křřivost, ivost, 

provedenprovedeníí řřezezůů, ko, kořřenovenovéé nnáábběěhy, hy, ……))
-- znaznaččeneníí
-- doba tdoba těžěžbyby

KusovKusováá kontrolnkontrolníí ppřřejejíímkamka



PPřřejejíímkamka

�� ProvProváádděěnníí ppřřejejíímkymky
-- nnááhodným výbhodným výběěremrem
-- kusovkusováá ppřřejejíímkamka
-- elektronickelektronickáá ppřřejejíímkamka
-- hmotnostnhmotnostníí ppřřejejíímkamka
-- prostorovprostorováá ppřřejejíímkamka
-- odborný odhadodborný odhad

ElektronickElektronickáá ppřřejejíímka:mka:

-- velvelíínn

-- vrchol separvrchol separáátoru toru 
s ds dáávkovvkováánníím m 



PPřřejejíímkamka

HmotnostnHmotnostníí ppřřejejíímkamka

ProstorovProstorováá ppřřejejíímkamka



SkladovSkladováánníí

�� CCííll
zajistit plynulý provoz pilnicezajistit plynulý provoz pilnice
Celkový objem sklCelkový objem skláádek dek –– na 1 na 1 –– 3 týdny výroby (dle objemu výroby, 3 týdny výroby (dle objemu výroby, 
popoččtu dodavateltu dodavatelůů, dopravn, dopravníích a klimatických podmch a klimatických podmíínek)nek)

�� PlochaPlocha
-- bez vegetacebez vegetace
-- odvodnodvodněěnnáá
-- zpevnzpevněěnnáá, tvrdý povrch, tvrdý povrch

�� KomunikaceKomunikace
-- cesty, koleje, kancesty, koleje, kanáály (ply (přříístavistaviššttěě))
(dle zp(dle způůsobu dopravy do zsobu dopravy do záávodu a druhu mechanizavodu a druhu mechanizaččnníích prostch prostřředkedkůů) ) 

�� Mechanizace Mechanizace (jako u vykl(jako u vykláádky)dky)
-- HydraulickHydraulickéé ruky ruky 
-- JeJeřřáábyby
-- ČČelnelníí nakladanakladaččee



SkladovSkladováánníí

�� SklSkláádkydky
tvar tvar –– dle mechanizadle mechanizaččnníích prostch prostřředkedkůů

a) pro jea) pro jeřřáább

b) pro b) pro ččelnelníí nakladanakladačč

sklon sklon ččela: 30 ela: 30 –– 4545°°

c) pro kolejový vozc) pro kolejový vozííkk



SkladovSkladováánníí

�� Druhy sklDruhy skláádekdek::

-- husthustéé bez prokladbez prokladůů (v k(v kůřůře)e)
vhodnvhodnéé pro mokrou ochranu suroviny pro mokrou ochranu suroviny 
(udr(udržženeníí vlastnvlastníí vlhkosti nebo jejvlhkosti nebo jejíí umuměělléé zvyzvyššovováánníí) ) 
vysoký stupevysoký stupeňň (koeficient) zapln(koeficient) zaplněěnníí sklskláádky (pomdky (poměěr objem/plocha)r objem/plocha)

-- husthustéé s proklady s proklady -- řříídkdkéé s prokladys proklady
vhodnvhodnéé pro suchou ochranu surovinypro suchou ochranu suroviny
(na v(na vííce mce měěssííccůů, obzvl, obzvlášášttěě vv suchých oblastech)suchých oblastech)
nníízký koeficient zaplnzký koeficient zaplněěnníí sklskláádkydky



SkladovSkladováánníí
�� SamostatnSamostatnéé sklskláádky pro:dky pro:

-- vývýřřezy v zezy v záákladnkladníích dch déélklkáách (ch („„krkráátktké“é“))
-- vývýřřezy ve sdruezy ve sdružžených dených déélklkáách (ch („„dlouhdlouhé“é“))
-- rrůůznznéé ddřřevinyeviny
-- dobdobíírráánníí, , ččiiššttěěnníí sklskláádekdek



SkladovSkladováánníí

Sklad suroviny v zSklad suroviny v záátoce toce řřeky Obeky Ob



OchranaOchrana
�� CCííll

Ochrana suroviny pOchrana suroviny přřed sned sníížženeníím jejm jejíí jakosti pjakosti půůsobensobeníím m šškkůůdcdcůů nebo nebo 
vysychvysycháánníím bm běěhem skladovhem skladováánníí..

�� ŠŠkodlivkodlivíí ččiniteliniteléé
-- houby, plhouby, plíísnsněě
-- hmyzhmyz
-- pokles vlhkostipokles vlhkosti

�� ŠŠkkůůdci pro svdci pro svůůj aktivnj aktivníí žživot a rozvoj potivot a rozvoj potřřebujebujíí::
-- vzduchvzduch (v(věěttššinou stainou staččíí mnomnožžstvstvíí vzduchu ve dvzduchu ve dřřevevěě do vlhkosti 70%)do vlhkosti 70%)
-- potravupotravu (dostate(dostateččnnáá vlhkost dvlhkost dřřeva je nad 30, peva je nad 30, přříípadnpadněě 20%) 20%) 
-- teplotuteplotu (pro rozvoj a (pro rozvoj a šíšířřeneníí šškkůůdcdcůů je optimje optimáálnlníí teplota 15 teplota 15 –– 3535°° C)C)

�� ZpZpůůsoby ochrany:soby ochrany:
-- pomocpomocíí vlhkostivlhkosti -- zvlhzvlhččovováánníímm -- mokrmokráá ochranaochrana

-- vysouvysouššeneníímm -- suchsucháá ochranaochrana
-- pomocpomocíí snsníížženenéého obsahu kyslho obsahu kyslííkuku –– balenbaleníí do fdo fóólie lie 
ChemickChemickéé prostprostřředky nejsou pro ochranu kulatiny bedky nejsou pro ochranu kulatiny běžěžnněě uužžíívváány.ny.



OchranaOchrana
�� MokrMokráá ochranaochrana



OchranaOchrana
�� MokrMokráá ochranaochrana

a) a) udrudržžovováánníí vlastnvlastníí vlhkostivlhkosti –– ukluklááddáánníí v hustých sklv hustých skláádkdkáách blch blíízko sebe.zko sebe.

�� Výhody:Výhody:
nepotnepotřřebnost zdroje vody a tebnost zdroje vody a tíím i jejm i jejíí svod a svod a ččiiššttěěnníí

�� Nevýhody: Nevýhody: 
pouze krpouze kráátkodobtkodobáá ochrana (zochrana (zááleležžíí na rona roččnníím obdobm obdobíí a druhu da druhu dřřeviny).eviny).
Na skladech suroviny pilaNa skladech suroviny pilařřských zských záávodvodůů je to nejje to nejččastastěěji pouji použžíívaný zpvaný způůsob sob 
ochrany.ochrany.

b) b) dopldoplňňovováánníí vlhkostivlhkosti. Zp. Způůsoby:soby:
-- skladovskladováánníí ve vodve voděě –– uužžíívváá se zse zřříídka (kontaminace vody)dka (kontaminace vody)
-- postpostřřik vodouik vodou -- bběžěžnněě uužžíívanvanéé pro citlivpro citlivéé ddřřevinyeviny
-- mlmlžženeníí -- ninižžšíší spotspotřřeba vody, ale citliveba vody, ale citlivéé na vna víítr a tr a ččistotu vodyistotu vody

�� Výhody: Výhody: 
-- vyuvyužžitelnost pro kritelnost pro kráátkotko-- i dlouhodobou ochranu vi dlouhodobou ochranu vššech druhech druhůů ddřřevinevin

�� Nevýhody: Nevýhody: 
-- nezbytnost blnezbytnost blíízkosti zdroje vodyzkosti zdroje vody
-- potpotřřeba zpevneba zpevněěnníí plochy skladu, svodu a plochy skladu, svodu a ččiiššttěěnníí vody.vody.



OchranaOchrana

�� PostPostřřik ik odkornodkorněěnýchných vytvytřříídděěných výných výřřezezůů



OchranaOchrana
�� SuchSucháá ochranaochrana



OchranaOchrana
�� SuchSucháá ochranaochrana

�� ZZáásady:sady: ukluklááddáánníí v hustých sklv hustých skláádkdkáách blch blíízko sebe, zko sebe, odkornodkorněěnnéé, zaji, zajiššttěěnníí
ččel.el.

�� Výhody:Výhody:
-- nepotnepotřřebnost vody ani zvlebnost vody ani zvlášáštntníího vybavenho vybaveníí skladu.skladu.
-- ninižžšíší nnáároky na zpevnroky na zpevněěnnéé plochyplochy

�� Nevýhody:Nevýhody:
-- pracnpracněějjšíší ukluklááddáánníí
-- vvěěttšíší nnáároky na plochuroky na plochu
-- nebezpenebezpeččíí výsuvýsuššných trhlin.ných trhlin.



OchranaOchrana
�� Ochrana pomocOchrana pomocíí snsníížženenéého obsahu kyslho obsahu kyslííkuku

�� Princip Princip -- spotspotřřeba kysleba kyslííku pku přři biologicki biologickéé aktivitaktivitěě ččerstverstvěě vytvytěžěženenéé kulatiny. kulatiny. 
BBěěhem 2 hem 2 –– 3 dn3 dnůů klesne obsah kyslklesne obsah kyslííku ve vzduchu uvnitku ve vzduchu uvnitřř sklskláádky pod 1% dky pod 1% 
a  a  ččinnost biologických innost biologických šškkůůdcdcůů ustustáávváá. Sou. Souččasnasněě se ve sklse ve skláádce udrdce udržžuje uje 
ppůůvodnvodníí vlhkost, zamezujvlhkost, zamezujííccíí vznik prasklin.vznik prasklin.

�� ZZáásadysady -- balenbaleníí nahusto ulonahusto uložžených výených výřřezezůů do neprodydo neprodyššnnéé ffóólie. lie. 

�� Výhody:Výhody:
-- dlouhodobost a vysokdlouhodobost a vysokáá jakost ochranyjakost ochrany

�� Nevýhody:Nevýhody:
-- nnááklady na obalový materiklady na obalový materiáál, pokrytl, pokrytíí a zajia zajiššttěěnníí neprodyneprodyššnostinosti
-- nutnost pravidelnnutnost pravidelnéé kontroly stavu obalu (mkontroly stavu obalu (měřěřeneníím obsahu kyslm obsahu kyslííku), ku), 

ppřříípadnpadněě i oprav     i oprav     

�� PouPoužžíívváá se pse přři dlouhodobi dlouhodobéém skladovm skladováánníí vývýřřezezůů, p, přřeveváážžnněě u lesnu lesníích ch 
spolespoleččnostnostíí (dodavatel(dodavatelůů ddřříívvíí). ). 

�� NejlepNejlepšíší ochranaochrana je rychlje rychléé zpracovzpracováánníí suroviny.suroviny.



OchranaOchrana

�� MMěřěřeneníí obsahu kyslobsahu kyslííku ku 
ve sklve skláádcedce



MM ěřěřeneníí
�� CCííl:l:

Zjistit rozmZjistit rozměěry suroviny pro potry suroviny pro potřřeby peby přřejejíímky, krmky, kráácenceníí a ta třříídděěnníí..

�� RozmRozměěry:ry:

�� TlouTlouššťťkaka
-- ve stve střředu dedu déélky výlky výřřezu pro výpoezu pro výpoččet objemuet objemu
mměřěříí se obvykle pse obvykle přři pi přřejejíímcemce

-- na na ččepu výepu výřřezu pro tezu pro třříídděěnníí vývýřřezezůů ppřřed poed pořřezemezem
mměřěříí se vse vžždy pdy přřed ted třříídděěnníímm

-- prprůůbběžěžnněě (v m(v mííststěě krkráácenceníí))
mměřěříí se vse vžždy pdy přřed kred kráácenceníím dlouhm dlouhéé kulatinykulatiny

�� DDéélkalka
-- skuteskuteččnnáá ddéélka kusu v cm. Poulka kusu v cm. Použžíívváá se pro krse pro kráácenceníí. . 
-- nominnomináálnlníí ddéélka kusu. Poulka kusu. Použžíívváá se pro tse pro třříídděěnníí a výpoa výpoččet objemuet objemu
(p(přříídavky nejsou zapodavky nejsou započčííttáávváány).ny).

�� TvarTvar
SnSníímmáá a poa poččííttáá se pro krse pro kráácenceníí, t, třříídděěnníí, p, přříípadnpadněě zazařřazenazeníí
do jakostndo jakostníí ttřříídy.dy.



MM ěřěřeneníí
�� ProvProváádděěnníí::

-- ruruččnněě
-- elektronickyelektronicky

ElektronickElektronickáá
prprůůmměěrkarka
s ps páásmemsmem



MM ěřěřeneníí
�� ElektronickElektronickéé mměřěřeneníí ddéélky:lky:



MM ěřěřeneníí
�� ElektronickElektronickéé mměřěřeneníí tloutlouššťťky:ky:

-- 1D (= 1 sm1D (= 1 směěr r –– directiondirection) ) -- svisle, vodorovnsvisle, vodorovněě
-- 2D 2D -- svisle a vodorovnsvisle a vodorovněě nebo nebo úúhlophlopřřííččnněě
-- 3D 3D -- celceláá obvodovobvodováá kkřřivkaivka

PrincipPrincip
snsníímacmacíího rho ráámumu



MM ěřěřeneníí

laserovlaserovéé zdroje svzdroje svěětla tla 
nasvnasvíícenceníí „„ppřřííččnnéého ho řřezuezu““))
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MM ěřěřeneníí

Body, sejmuté na povrchu „světelného řezu“ při 3D měření.



ZjiZji ššťťovováánníí ppřříítomnosti kovtomnosti kovůů

Cíl operace:
- ochrana nástrojů, plynulost výroby, bezpečnost práce
- zjistit a vytřídit výřezy s kovem
- nebo odstranit (vymanipulovat) části kulatiny s kovem

Hlavní principy detekce:
- změna indukčnosti cívky
- změna vzájemné vazby cívek
- útlum mikrovlnného záření

Hledač kovů



ZjiZji ššťťovováánníí ppřříítomnosti kovtomnosti kovůů

Vlastnosti:
- vnitřní průměr (světlost) cívky, případně rámu  – 40 – 120 cm
- citlivost. Udává se:
- průměrem ocelové kuličky, kterou lze indikovat (kolem 6 – 8 mm)
- délkou hřebíku (obvykle 50 – 70 mm)

Indikace:
- označení místa s kovem na povrchu výřezu (pro následné vyříznutí)
- uložení polohy kovu do počítače, řídícího manipulaci suroviny (linku)
- vytřídění výřezů s kovem do zvláštního boxu
- zvukový signál



KrKr áácenceníí kulatinykulatiny

Cíl:
- příprava výřezů, jejichž rozměry odpovídají potřebám následné výroby
řeziva včetně objemů a termínů

- vymanipulování vad (zvýšení jakosti, je-li to možné)
- dosažení nejvyšší výtěže (objemové nebo hodnotové)
výřezů nebo řeziva

Surovina:
Surovinou může být:
- dlouhá kulatina - délka obvykle do 14 m (průměrná délka 10 – 11 m).

Dlouhá kulatina vyžaduje před dalším zpracováním krácení.
- pilařské výřezy  - délky jsou běžně 3 – 6 m. Výřezy již mají požadovanou

délku, krácení není třeba.



KrKr áácenceníí kulatinykulatiny



KrKr áácenceníí kulatinykulatiny

Krácení dlouhé kulatiny bez vad

Krácení dlouhé kulatiny s vadami



Optimalizace krácení

a) optimalizace krácení – nejvyšší celková výtěž řeziva

b) optimalizace krácení – nejvyšší výtěž středového řeziva

c) optimalizace krácení – nejvyšší hodnotová výtěž řeziva



Optimalizace krácení



ZkracovacZkracovacíí pilypily

Hlavní druhy (podle principu práce):
- řetězové
- kotoučové

Řetězové pily

a) hoblovací ozubení

b) vlčí ozubení

c) ozubení s břity z tvrdokovů



ZkracovacZkracovacíí pilypily

Ruční jednomužná motorová pila:
- lišta převážně (45) – 60 – (90) cm délky
- výkon 2 – 3,5 kW



ZkracovacZkracovacíí pilypily

Převozná řetězová pila:
- lišta převážně 100 – 160 – (240) cm délky
- výkon 5 – 12 kW



ZkracovacZkracovacíí pilypily

Stabilní řetězová pila:
- lišta převážně 100 – 160 – (210) cm
- výkon 5 – 15 kW



ZkracovacZkracovacíí pilypily

Zkracovací pila 
se zarážkovým nastavováním 
délek výřezů

Zkracovací pila
s elektronickým nastavováním 
délek výřezů



ZkracovacZkracovacíí pilypily

Kotoučová zkracovací pila 
se zarážkovým nastavováním 
délek výřezů na tenkou 
surovinu (Ø kotouče 1 m)

Kotoučová zkracovací pila
na standardní pilařskou 
surovinu (Ø kotouče 2 m)



Redukce koRedukce kořřenových nenových náábběěhhůů

Cíl operace:
- předejít potížím při zpracování výřezů s kořenovými náběhy,
- omezit tloušťku a zrovnoměrnit tvar územkových částí výřezů.

Kořenové náběhy mohou způsobit:
- narušení plynulé dopravy výřezů na dopravnících
- nestabilita výřezu v podávacím zařízení strojů při zpracování
(snížení jakosti odkornění nebo pořezu)

- překročení mezních parametrů strojů
u odkorňovačů – světlost rotoru
u rámových pil – světlost rámu
u kotoučových pil – výška řezu
u prismovacích sekaček nebo agregátů

– úběr (tloušťku štěpkované části)



Redukce koRedukce kořřenových nenových náábběěhhůů

Frézovací reduktory:
- lože s otáčecím zařízením
- přítlačné rameno
- frézovací hlava (40) - 60 - 80 - (200 cm)

Výhody:
- libovolnlibovolnáá tloutlouššťťka výka výřřezu a ezu a úúbběěrr
Nevýhody:Nevýhody:
-- ddéélka odstranlka odstraněěných nných náábběěhhůů nemnemůžůžee
ppřřesesááhnout dhnout déélku frlku fréézovaczovacíí hlavyhlavy



Redukce koRedukce kořřenových nenových náábběěhhůů

Reduktory s průchozí hlavou:
- hlava s pevně nastavenými noži (průchod) 
- podávací, upínací a středící válce Výhody:

- libovolnlibovolnáá ddéélka redukovanlka redukovanéé ččáástisti
Nevýhody:Nevýhody:
-- lze redukovat jen tloulze redukovat jen tlouššťťkovkověě
vytvytřříídděěnnéé vývýřřezyezy



OdkorOdkorňňovováánníí

Cíl operace:

- prodloužení životnosti řezných nástrojů
odstraněním kůry s nečistotami (hlína, písek, malé kamínky, ...)

- použitelnost odpadu jako suroviny pro výrobu
třískových a vláknitých desek, celulózy, papíru a pod.

Kůra tvoří 6 – 18 % z celkového objemu dřeva (smrk – 10 %).
Objem dřeva jako suroviny se udává bez kůry, 
přestože se většinou dodává v kůře.

Hlavní druhy odkorňovačů:

- rotorové (sdírání kůry tupými noži) - hlavně na pilách
- frézovací (ofrézování ostrými noži) - hlavně v dýhárnách
- odírací (výřezy vzájemně o sebe) - hlavně při výrobě papíru a 
celulózy



OdkorOdkorňňovováánníí
Rotorové
odkorňovače

Princip práce
1 2 3 4

1 – odkorňovaný výřez
2 – vstupní podávací válce 
3 – rotor se sdíracími noži 
4 – výstupní podávací válce



OdkorOdkorňňovováánníí

Rotorové odkorňovače

Parametry:

- světlost rotoru – 40 – 110 cm
- pohon rotoru – 20 – 80 kW
- počet otáček – 180 – 500 min-1

- odkorňovací nože (3 – 9 ks)
- předřezávací nůž (1)
- přítlak nožů (mech., pneumat.)
- sevření nožů (8 – 15 cm)

Rotor, nože



OdkorOdkorňňovováánníí

Rotorové odkorňovače

Středění, přítlak, podávání



OdkorOdkorňňovováánníí

Rotorové odkorňovače

Středění, přítlak, podávání



OdkorOdkorňňovováánníí

Rotorové odkorňovače

Stroj s redukčním a dvěma odkorňovacími rotory



OdkorOdkorňňovováánníí

Frézovací odkorňovače

Princip práce:



OdkorOdkorňňovováánníí

Frézovací odkorňovače

Kopírování
tvaru výřezu 
při odkorňování

Rozložení nožů
na povrchu hlavy 



OdkorOdkorňňovováánníí

Frézovací odkorňovače

Vlastnosti (v porovnání s rotorovými):
- nízký výkon, obzvláště při odkorňování výřezů malých tlouštěk
- provoz vyžaduje téměř vždy obsluhu
- velký rozsah tlouštěk odkorňovaných výřezů (běžně do 2 m)
- vysoká jakost odkornění
- možnost odkorňování tvarově složitých výřezů
- možnost odstraňování kořenových náběhů nebo vyrovnání tvaru výřezu.

Použití odkorňovače
k redukci kořenových náběhů



TTřříídděěnníí vývýřřezezůů
Cíl operace:
- připravit výřezy požadovaných rozměrů (čepová tloušťka, délka)
a jakosti v požadovaném množství a termínu

- zajistit podmínky pro plynulou výrobu (obvykle dávku výřezů stejné
čepové tloušťky pro 1 – 4 hodiny provozu pilnice

- dosáhnout nejvyšší možné výtěže řeziva (hodnotové nebo objemové)

Parametry třídění:
- čepová tloušťka
- délka
- jakost
- druh dřeviny
- kov

Podrobnost třídění závisí na:
- technologickém vybavení pilnice
- druhu výroby
- objemu výroby
- možnostech třídění



TTřříídděěnníí vývýřřezezůů
Způsoby třídění:
- rovnoměrné třídění
- třídění podle objemového zastoupení výřezů jednotlivých tlouštěk
- třídění podle sortimentu výroby

Četnost zastoupení
čepových tlouštěk
dlouhé kulatiny (křivka 1)
a výřezů (křivka 2) 
v průměrných podmínkách
České republiky
(podle objemu).



TTřříídděěnníí vývýřřezezůů
Provedení:
- ruční kolejové vozíky
- elektrické kolejové třídící vozíky
- čelní nakladače
- manipulačně-třídící kolejové vozíky
- manipulačně-třídící linky



DDěěkuji za Vakuji za Vašši pozornosti pozornost


