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Namen diplomske naloge je bil ugotoviti ali premer in napake lesa vplivajo na
učinkovitost proizvodnje in porabo goriva. Meritve za izdelavo diplomskega dela so
potekale na zasebni posesti na Brezjah pri Tržiču. Ugotovljen je bil vpliv grč in premera
bukovih sortimentov na produktivnost ter porabo goriva pri proizvodnji drv. Na podlagi
popisa napak lesa so bili sortimenti razvrščeni v skupine. Pet sortimentov je imelo
premere približno 50 cm, petnajst sortimentov pa približno 20 cm. Z ustreznim
standardom so bili sortimenti razvrščeni v kakovostne razrede. Izmerjena je bila poraba
goriva pri traktorjih in motorni žagi. Narejena je bila časovna študija proizvodnje drv in
kalkulacija stroškov uporabljenih strojev. S statističnimi metodami je bila dokazana
različna učinkovitost proizvodnje med tanjšimi in debelejšimi sortimenti. Pri operaciji
cepljenje je bila učinkovitost proizvodnje tanjših sortimentov za 1 m3/h višja za kot pri
debelejših sortimentih. Pri prežagovanju debelejših sortimentov z motorno žago je bila
učinkovitost višja za 7,8 m3/h v primerjavi s tanjšimi. Grče prav tako vplivajo na
učinkovitost proizvodnje drv. Učinkovitost proizvodnje pri sortimentih z grčami nad
40 mm je bila na ravni cikla nižja za 0,27 m3/h in pri operaciji cepljenje za 1,41 m3/h v
primerjavi s sortimenti brez grč. Povprečna poraba goriva motorne žage je znašala 104
ml/m3, maziva pa 23 ml/m3. Pri tanjših sortimentih je bila ugotovljena višja poraba goriva
po enoti proizvoda (za 33 ml/m3), pri sortimentih z grčami pa za 40 ml/m3. Cena dela je v
povprečju znašala 17,99 €/m3, pri drobnejših sortimentih 15,59 €/m3, pri debelejših pa
18,91 €/m3.
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The purpose of the research was to determine whether the diameter and defects of wood
affect the efficiency of production and fuel consumption. Measurements for the
preparation of the bachelor’s thesis were performed on the private property at Brezje pri
Tržiču. The influence of knots and diameter of beech assortments was ascertained on
productivity and the consumption of fuel in the production of firewood. The assortments
were classified into groups on the basis of the list of errors. Five assortments were
approximately 50 cm in diameter. Fifteen assortments were approximately 20 cm in
diameter. The assortments were classified to quality classes by means of the appropriate
standard. The consumption of fuel was measured in tractors and circular saws. A time
study of firewood production and a cost calculation of the used machines were made.
Various efficiencies of the production between thinner and thicker assortiments were
proved by means of statistical methods. In the case of the operation splitting, the
efficiency of the production of thinner assortments was 1 m3/h higher as in the case of
thicker assortiments. In circular saw sawing of thicker assortiments the efficiency was
higher for 7.8 m3/h in comparison to the thinner assortiments. Knots also influence the
efficiency of firewood production. The efficiency of the production from the assortiments
with knots over 40 mm was 0.27 m3/h lower on the level of the cycle, and, in the
operation splitting, 1.41 m3/h in comparison to the assortiments without knots. The
average consumption of fuel of the circular amounted to 104 ml/m3. The average
consumption of lubricant was 23 ml/m3. The consumption of fuel per unit of the product
was ascertained higher (for 33 ml/m3) in thinner assortments. The consumption of fuel per
unit of the product was ascertained for 40 ml/m3 higher in assortments with knots. The
price of labor was on average 17.99 €/m3. The price of labor was 15.59 €/m3 in thinner
assortments. The price of labor was 18.91 €/m3 in thicker assortments.
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1. UVOD
Ogenj je že od prazgodovine zelo pomemben in predstavlja eno najstarejših človekovih
iznajdb. V takratnih časih je ogenj pomenil preživetje, saj so se ob njem greli in kuhali.
Prav les je bil energent, ki je prvim ljudem, že tisoče let pred uporabo drugih goriv, dajal
toploto in svetlobo (Early use …, 2016). Skozi razvoj človeštva se je z njim širilo tudi
znanje o uporabi lesa in les je pridobil večnamensko uporabo, ne le kot les za kurjenje. Cilj
uporabe lesa je vgrajen les v ostrešje ali pohištvo, saj je tako dlje časa v uporabi kot
energetski les. Najdolgotrajnejša je stopenjska ali kaskadna raba lesa, kjer lahko les
uporabimo v dveh ali treh ciklih. Najprej ga uporabimo kot izdelek (žagan les, gradbene
komponente, pohištvo), drugič kot material v reciklirnem procesu (plošče ali papir) in na
zadnje za pridobivanje energije. S tem, ko je les v uporabi, je v njem vezan CO2 in tako ga
je manj v ozračju, s čimer zmanjšamo vpliv tople grede. Pri zgorevanju lesa nastane CO2,
ki se pri fotosinezi spet porabi, tako da je les z vidika izpustov CO2 nevtralno gorivo.
Les je bil do leta 1700 glavni vir energije. Danes pa močno prevladujejo fosilna goriva, les
pa je s 14 % svetovne proizvodnje energije najpomembnejši energent za fosilnimi gorivi.
(Mead, 2001). Pomemben je predvsem v državah v razvoju, kjer je lahko tudi edini
cenovno sprejemljiv vir energije. Les kot energent za ogrevanje je pomemben predvsem na
podeželju, kjer je lahko včasih problem pozimi tudi v dostavi kurilnega olja, tako da je les
tudi s tega stališča najbolj zanesljiv vir energije.
Energetski les je definiran kot les, ki je zaradi dimenzij oziroma kakovosti namenjem za
kurjavo (Lexicon silvestre …, 2013). Iz energetskega lesa izdelamo trdna lesna goriva, katera
so lahko v različnih oblikah: drva, sekanci, lesni peleti in lesni briketi (Piškur in Krajnc,
2009).
Poraba energije, skupaj s povečevanjem populacije, strmo narašča. V svetovnem merilu
smo leta 1950 porabili 866 milijonov m3 lesa, do leta 1995 pa se je poraba energetskega
lesa povečala na 1763 milijonov m3. Poraba energetskega lesa se je med letoma 1950 in
1995 na osebo zmanjšala iz 0,346 m3/leto na 0,309 m3/leto. Trend porabe lesa se zaradi
naraščanja števila prebivalcev povečuje za 1,75 %. Največ energijskega lesa porabijo
ljudje z nižjimi dohodki, zlasti v tropskih državah. V Aziji se porabi 44 % vsega
energijskega lesa na svetu, v Afriki pa okoli 21 %. V 34 državah lesno gorivo zagotavlja
več kot 70 % potreb po energiji, v 11 afriških pa več kot 90 %. V 19 državah v razvoju je
poraba energijskega lesa več kot 1 m3 na osebo na leto. V teh državah je les edini dostopni
energent, zato ga porabijo približno trikrat toliko kot povprečni zemljan (Mead, 2001).
V razvitih državah, kjer so dostopni tudi drugi energenti, iz fosilnih goriv pridobimo več
kot polovico bruto primarne energije, tako da je poraba energetskega lesa nižja. V
Evropski uniji od letnega poseka 450 milijonov m3 lesa za ogrevanje porabimo 21,9 %
pridobljenega lesa, kar na prebivalca znaša 0,2 m3 na leto (Wood products …, 2017).
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Kljub nižji porabi energetskega lesa od povprečnega zemljana je v evropski uniji zaradi
večje uporabe fosilnih goriv onesnaževanje ozračja preveliko. Evropska unija bi rada
zmanjšala škodljivi vpliv na okolje, ki jih predstavlja strategija Podnebni in energijski
paket 2020. Energetski cilji do leta 2020 so zmanjšanje emisij CO2 za 20 % v primerjavi z
letom 1990, 20 % pridobljene energije iz obnovljivih virov in 20 % povečanje energetske
učinkovitosti (2020 climate …, 2016). Tudi v Sloveniji sta v Direktivi o spodbujanju rabe
energije iz obnovljivih virov opredeljena dva cilja: 25 % delež energije iz obnovljivih
virov v rabi končne energije do leta 2020 in 10 % delež energije iz obnovljivih virov v
prometu (Piškur in Krajnc, 2009). Razlog za prehod iz tekočih na lesna goriva je visoka
cena naftnih derivatov in stimulacije s strani države pri nakupu kotlov na biomaso. Država
tako skuša povečati uporabo lesa – obnovljivega vira energije in zmanjšati odvisnost od
fosilnih goriv (Kapar, 2012).
V zadnjem času je precej govora tudi o škodljivosti prašnih delcev, ki so lahko posledica
prometa, pa tudi uporabe lesne biomase za ogrevanje. Dokazano je bilo, da prašni delci
vplivajo na nastanek srčno žilnih bolezni, vplivajo pa tudi na možgane (Škrlj, 2017). S
ciljem zmanjševanja prašnih delcev v ozračju zaradi uporabe kurilnih naprav je razvoju
primeren filter za prašne delce, ki bi lahko bil v prihodnosti serijsko vgrajen v vse kurilne
naprave na biomaso. Filter, nameščen v dimniku, bo prestregel prašne delce PM-10 in
zmanjšal onesnaženost zraka.
V Sloveniji je proizvodnja energetskega lesa naraščala iz 200.000 m3 leta 1991 na 550.000
m3 lesa leta 2000, nato pa se je med letoma 2000 in 2004, predvsem zaradi najnižje cene
kurilnega olja (0,38 €/l), poraba znižala iz 550.000 m3 na 300.000 m3. Od leta 2004 do leta
2011 se proizvodnja energetskega lesa povečuje za približno 100.000 m3 letno in je leta
2011 znašala 1.300.000 m3 lesa. Približno takšna količina energetskega lesa se letno
proizvede vse do danes, le leta 2014 je bilo zaradi posledic žledoloma in posledično
povišanega etata proizvedenih 1.700.000 m3 energetskega lesa. V splošnem je v preteklosti
proizvodnja energetskega lesa naraščala, zadnjih 7 let pa je razmeroma stabilna, ob večjih
ujmah pa je energetskega lesa več, kot je bilo leta 2014. (SURS…, 2017).
Trdna lesna goriva so lahko v različnih oblikah: drva, sekanci, lesni peleti in lesni briketi.
Skupaj predstavljajo 53 % obnovljivih virov energije v energetski bilanci Slovenije.
Največ lesa se porabi v obliki drv, in sicer letno približno 1.500.000 prm. Sekancev se
proizvede 450.000 nm3, peletov pa 50.000 t (Krajnc in Piškur, 2009). Energetski les se
porabi izključno za ogrevanje stanovanj, sanitarne vode in kuhanje. Večina lesa
gospodinjstva porabijo v malih kurilnih napravah, 8 javnih toplarn pa letno porabi 340.000
t energetskega lesa (Piškur in Krajnc, 2009).
Večina uporabnikov za lastno uporabo drva pripravlja sama, zato imamo v Sloveniji
evidentiranih več kot 14.000 cepilnih strojev. Število sekalnikov se je med letoma 2011 in
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2015 povečalo za 52 %. V Sloveniji je v lasti podjetij 186 sekalnikov. Število rezalnocepilnih strojev, s katerimi izdelujejo drva za prodajo, je bilo leta 2012 približno 57, z
njimi pa se proizvede 45.000 prm drv, kar na ravni države predstavlja okrog 5 % delež
vseh drv (Trg z lesnimi …, 2015).
V nalogi se podrobneje ukvarjamo s proizvodnjo prostorninskega lesa. Za razumevanje
lastnosti izdelka in načina njegove izdelave ga bomo najprej definirali, v nadaljevanju pa
opredelili njegove lastnosti in sam proizvodni proces njegove izdelave. Prostorninski les
delimo na cepanice, polena in drva. Cepanice so energetski les razcepljen na dolžino 500
mm in več. Polena so definirana kot energetski les, nasekan z ostrimi cepilnimi napravami,
pri čemer je večina kosov dolga med 150 in 500 mm. Drva pa so les, ki je razcepljen z
namenom energetske izrabe v pečeh, kaminih ali kotlih. Poleg drv se v energetske namene
uporabljajo tudi lesni sekanci. Razlika med drvmi in sekanci je v velikosti delcev - ti so
dolgi od 5 do 50 mm ter imajo debelino nekaj mm. Podrobneje pa drva in lesne sekance
opredeljujejo standardi. V nadaljevanju bomo predstavili standard za kakovost drv ( Krajnc
in Piškur, 2009).
Kakovost drv opredeljuje evropski standard EN 14961-5:2011. Loči drva skupine A, ki so
primerna za rabo v kaminih in pečeh ter drva skupine B za uporabo v kotlih za centralno
ogrevanje. Standard opredeljuje kakovostni razred drv s kazalniki: premer, dolžina,
vsebnost vode, vlažnost lesa, delež cepljenih kosov in deleža lesa s trohnobo. Vsaj 85 %
vseh drv mora imeti premer v izbranem velikostnem razredu. Pri tem se za peči
priporočajo polena s premerom v razredih D10 (premer med 5 in 15 cm) in D15 (premer
med 15 in 20 cm). Dolžine posameznih kosov se lahko razlikujejo za ± 2 cm od dolžin
posameznega razreda. Tolerira se, da je do 15 % drv krajših od dolžine v določenem
razredu (npr. L 20 ‒ dolžina manj kot 20 cm) (Krajnc in Piškur, 2009).
Proizvodni proces izdelave drv lahko delimo na ročno, ročno-strojno in strojno izdelavo.
Ročno lahko izdelujemo oblike drv kot so polena in cepanice. Najprej z motorno žago
pripravimo okroglice takšne dolžine, da nam bo kasneje ustrezala dolžina polen (25cm,
33cm). Nato okroglico postavimo na cepilni podstavek (tnalo), jo razcepimo in polena
skladiščimo v drvarnici. Pri cepljenju na roko lahko uporabljamo kline, cepilno kladivo ali
cepilno sekiro (Höldrich in sod., 2006).
Danes nam je na voljo veliko strojev, s katerimi si na različne načine pomagamo pri
izdelavi drv: ločimo cepilne in rezalno-cepilne stroje. Cepilne stroje delimo na vertikalne
in horizontalne cepilnike. Pri horizontalnem cepilniku okroglica leži na stroju in jo
hidravlični bat v vodoravni smeri potisne skozi več klinov hkrati. Ob enem potisku dobimo
do 18 cepanic. Imajo od 300 do 600 kN potisne sile. Prednost horizontalnega cepilnika je v
tem, da je okroglico v ležečem položaju lažje obdelovati ter gre samo enkrat preko
cepilnega klina (Krajnc in Piškur, 2009).
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Vertikalnih cepilnikov je največ in z njimi se proizvede tudi največji delež drv. Pri
proizvodnji drv okroglica stoji na cepilniku, hidravlični bat pa se premika v navpični smeri
proti tlom. Tipična potisna sila je od 80 do 300 kN. Namenjeni so cepljenju okroglic
dolžine do 1 m in so omejeni z hodom bata. Namenjeni so predvsem izdelavi drv za
domačo uporabo. Delo je fizično naporno, kar pa je odvisno od premera okroglic, napak
lesa, kot so grče, in drevesne vrste. Problem se lahko pojavi pri dvigovanju okroglic,
vendar že obstajajo hidravlični vitli, ki okroglico postavijo pod cepilno sekiro in močno
razbremenijo hrbet (Krajnc in Piškur, 2009).
Rezalno-cepilni stroji so najpogosteje kot traktorski priključek, ki opravlja dve fazi
(cepljenje in žaganje) hkrati. V industrijske namene se uporabljajo stacionarni stroji. So
visoko avtomatizirani in zmogljivi. Zmorejo večje učinke ‒ tudi več kot 12 t na uro, saj
lahko obdelujejo 6 m dolge in do 70 cm debele sortimente. Prednost stroja je, da opravlja
obe operaciji hkrati (Krajnc in Piškur, 2009).
Načini pogona strojev za cepljenje so zelo različni. Manjše cepilne stroje za lastno uporabo
lahko poganja enofazni elektromotor. Zmogljivejše vertikalne in horizontalne cepilnike ter
rezalno-cepilne stroje poganjajo trifazni elektromotorji moči do 55 kW, dieselski agregat
ali pa traktor preko kardanskega zgloba (Krajnc in Piškur., 2009).
Raba sodobnih pripomočkov pri predelavi energetskega lesa v lesna goriva zmanjšujejo
porabo časa izdelave in s tem se znižuje tudi cena proizvoda. V Sloveniji med lesnimi
gorivi prevladujejo drva, katerih letno pokurimo 1.500.000 prm, od je več kot 90 %
proizvedenih z vertikalnim cepilnikom, krožno žago in motorno žago. V diplomski nalogi
bomo tudi s temi stroji izdelovali polena dolžine 50 cm, ugotavljali, kako dimenzije napak
lesa vplivajo na proizvodnjo bukovih drv in izračunali porabo goriva in maziva pri motorni
žagi in traktorjih.
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2. DOSEDANJE RAZISKAVE
S področja proizvodnje drv prikazujemo 21 raziskav izvedenih v tujini ‒ od tega 16 z
rezalno-cepilnimi stroji (r. c. s.), 1 raziskavo ročnega cepljenja drv (roč. cep.), 1 raziskavo
z koničastim svedrom (kon. sve.), 1 z malim (m. vert.) in 1 z velikim vertikalnim
cepilnikom (v. vert.) ter 1 s horizontalnim cepilnikom (hor). Podatke o vrstah cepilnikov,
načinu pogona, moči pogona, učinkovitosti proizvodnje drv, drevesnih vrstah, srednjem
premeru sortimenta, porabi goriva predstavljamo v spodnji preglednici.
Stroje za proizvodnjo drv smo razvrstili najprej po vrsti cepilnika (r. c. s., m vert., v vert.,
kon. sve., hor., roč. cep.). Nato smo jih razvrstili še po vrsti pogona (el. mo., tr., čl.),
nazadnje pa še glede na različnost moči motorja.
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Preglednica 1: Predstavitev nekaterih raziskav proizvodnje drv
Vrsta
cepilnika

Tip stroja

Vrsta
pogona

Moč
(kW)

Učin.
(m3/h)

Drev.
Vrsta

Prem.
sort.

r. c. s.

el. mo.

7,5

1,36

bu

15,2

Höldrich,
2006

r. c. s.

Hakki Pilke 2x easy,
Spaltfix 300, PALAX
Combi TSV E
Hakki Pilke OH 60

el. mo.

7,5

2,1

11

r. c. s.

Hakki Pilke 1X37 Easy

el. mo.

7,5

3,6

r. c. s.

Hakki Pilke 2Xb

el. mo.

7,5

2,8

r. c. s.

Palax Combi TSV

el. mo.

7,5

2

r. c. s.

Posch Spaltfix S-360

el. mo.

22

2,74

bu, br,
sm
bu,
br,sm
bu,
br,sm
bu, br,
sm
bu, ga

r. c. s.

Palax Monster 450

el. mo.

22

10,4

r. c. s.

Binderberger SSP450 E

el. mo.

22

r. c. s.

Kretzer Herkules

el. mo.

r. c. s.

Tollot S400

r. c. s.

Karha,
2005
Karha,
2005
Karha,
2005
Karha,
2005
Friščić,
2016
Karha,
2005
Vusić,
2015
Höldrich,
2006
Cavalli
2014
Karha,
2005
Manzone,
2014
Manzone,
2014
Manzone,
2014
Manzone,
2014
Manzone,
2014
Karha,
2005
Höldrich,
2006
Höldrich,
2006
Höldrich,
2006
Höldrich,
2006
Höldrich,
2006
Höldrich,
2006
Höldrich,
2006

Poraba
goriva
(ml/m3)

14
10
11
19,4
17

2,32

bu, br,
sm
hr

40

6

bu

25,9

el. mo.

50

3,68

bu

Superpilke 2000

tr.

40

9,35

bu

10

r. c. s.

BGU SSA 310

tr.

35

1,34

bu

21,5

1900

r. c. s.

Gandini Forest Cut 45

tr.

35

1,69

bu

22

1300

r. c. s.

Pezzolato TL 750

tr.

33

1,64

bu

22,5

1300

r. c. s.

Pezzolato 800 A

tr.

37

1,95

bu

23

1300

r. c. s.

Posch Spaltfix 320

tr.

44

1,44

bu

23,5

1900

kon. sve.

Palax 55c

el. mo.

3

0,50

br

11

m.vert.

Elektra Beckum 6 SD

el. mo.

3

0,49

sm

12,3

m.vert.

Elektra Beckum 6 SD

el. mo.

3

0,38

bu

12,3

v. vert.

Edora mit Spaltkreuz

tr.

57

1,62

sm

20,1

1380

v. vert.

Edora mit Spaltkreuz

tr.

57

1,36

bu

20,1

1380

hor.

BGU SP 30 HZH,
POSCH Hydro-Max

tr.

50

1,48

bu

20,4

510

17

roč. cep.

čl.

0,43

sm

17,9

roč. cep.

čl.

0,13

bu

17,9

Avtor
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V raziskavah je bilo 13 strojev gnanih preko elektro motorja in 9 preko kardanskega
odgona. Moč elektromotorjev je znašala med 3 in 50 kW, moč traktorjev pa med 33 in
57 kW. Najnižja učinkovitost v omenjenih raziskavah je bila ugotovljena pri delu z malim
vertikalnim cepilnikom (0,38 m3/h), največja pa pri rezalno-cepilnem stroju (10,4 m3/h).
Pri rezalno-cepilnih strojih je bila učinkovitost proizvodnje med 1,34 m3/h in 10,4 m3/h, pri
vertikalnih cepilnikih med 0,38 m3/h in 1,36 m3/h, pri horizontalnem cepilniku 1,48 m3/h
in pri ročnem cepljenju med 0,13 m3/h in 0,48 m3/h. V 13 poskusih je prevladovala
drevesna vrsta bukev, v treh poskusih smreka, v enem poskusu hrast, v petih poskusih
bukev, breza, smreka in v enem poskusu bukev in gaber. Povprečni premeri sortimentov
so bili v razponu med 10 in 25,9 cm.
Rezalno-cepilne stroje je med seboj težko primerjati, ker na učinkovitost vplivajo številni
dejavniki; kot so tip rezalno-cepilnega stroja, moč pogona, drevesna vrsta, povprečni
premer sortimentov in dolžina polen. Vpliv povprečnega premera na učinkovitost je v
omenjenih primerih težko dokazati, saj so učinki glede na premer zelo različni. Vpliv
drevesne vrste na učinkovitost je dokazana pri malem in velikem vertikalnem cepilniku ter
ročnem cepljenju lesa, kjer ima proizvodna smrekovih sortimentov višjo učinkovitost od
bukovih. Z rezalno-cepilnimi stroji so v teh primerih izdelovali bukova drva ali pa mešana
s smreko, brezo in gabrom. Vrsta stroja in pogonska moč tudi vplivata na učinkovitost
proizvodnje. Največja učinkovitost je bila ugotovljena s rezalno-cepilnima strojema Palax
Monster 450 z elektro motorjem 22 kW in Superpilke 2000, katerega je poganjal traktor
moči 40 kW.
V drugih dosedanjih raziskavah so ugotavljali tudi porabo goriva traktorja pri proizvodnji
drv – ta je znašala od 510 ml/m3 do 1900 ml/m3. Najvišja poraba goriva je bila ugotovljena
pri proizvodnji z rezalno-cepilnim strojem Posch Spaltfix 320, katerega poganja traktor
moči 44 kW (Manzone and Spinelli, 2014). Najnižja poraba goriva je bila pri proizvodnji z
horizontalnim cepilnikom, katerega je poganjal traktor Fendt 308 LSA z močjo 57 kW. Pri
proizvodnji z vertikalnim cepilnikom je poraba goriva 50 kW močnega traktorja znašala
1380 ml/m3. Poraba goriva pri delu z motorno žago Stihl 036, moči 3,3 kW, znaša
300 ml/m3 (Höldrich in sod., 2006).
V nekaterih raziskavah so ugotavljali tudi stroške dela pri proizvodnji drv - z rezalnocepilnim strojem Hakki Pilke OH 60 za tanjše sortimente do 20 cm premera so ti znašali 10
€/m3, za debelejše od 20 cm premera pa 15 €/m3 (Karha and Jouhiaho, 2009).
Problem pri proizvodnji drv predstavljajo tudi napake lesa. Prav gotovo vplivajo na
učinkovitost proizvodnje, ne vemo pa koliko in na kakšen način. V dosedanjih raziskavah
vpliva napak lesa niso ugotavljali, zato bomo v naši raziskavi poskusili ugotoviti tudi vpliv
napak lesa na proizvodnjo drv. Domnevamo, da tudi te vplivajo na učinkovitost izdelave
drv.
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3. RAZISKOVALNE HIPOTEZE
V diplomski nalogi preverjamo tri hipoteze, ki v dosedanjih raziskavah niso bile
obravnavane. V dosedanjih raziskavah so ugotavljali predvsem učinkovitost proizvodnje in
porabo goriva pri določenem srednjem premeru, ne pa ločeno po skupinah različnih
premerov sortimentov. Prav tako niso obravnavali vpliva napak lesa na učinkovitost
proizvodnje.
Hipoteze, obravnavane v diplomskem delu, so naslednje:
1. Premer goli ne vpliva na porabo časa pri izdelavi prostorninskega lesa.
2. Napake okroglega lesa ne vplivajo na čas in učinkovitost izdelave polen.
3. Premer goli in napake lesa ne vplivajo na porabo goriva ter maziva pri motorni žagi.
Obenem bomo prikazali tudi stroške proizvodnje drv z vertikalnim cepilnikom
Kolenc KA – 1 – HP, krožnim žagalnim strojem KZ 700 K pro, motorno žago Husqvarna
365, traktorjem Deutz D 40 06 in traktorjem Deutz torpedo tx 48.
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4. METODE DELA
4.1. OPIS RAZISKOVALNEGA OBJEKTA
Raziskovalni objekt se je nahajal v Brezjah pri Tržiču. Lokacija skladišča je bila izbrana na
sončni in vetrovni legi, ki pospešuje sušenje drv. Leži na nadmorski višini okoli 600 m.
Prostor, namenjen za skladiščenje in izdelavo drv, je bližnje skladišče, kamor lahko les tudi
pripeljemo. Lastnik, pri katerem smo opravili raziskavo, ima tudi 12 ha svojega gozda. Na
lokaciji se opravlja cepljenje in prodaja drv, zato je potrebno bukove goli tudi dokupiti.
4.1.1. Priprava objekta in opis strojev
Drva smo izdelovali z vertikalnim cepilnim strojem Kolenc KA-1-HP 21 in krožnim
žagalnim strojem Krpan KZ 700 pro brez traku za transport drv. Cepilni stroj je poganjal
traktor Deutz D 40 06, z 800 obratov v minuti, krožni žagalni stroj pa Deutz torpedo TX
48 s 1300 obrati v minuti. Cepilnik ima vgrajen hidravlični vitel vlečne sile 20 kN z 10 m
dolgo jekleno vrvjo premera 6 mm. Z njim privlačujemo in pobiramo metrske okroglice, s
čimer delavcu močno olajšamo delo. Za prežagovanje smo uporabili motorno žago
Husqvarna 365, moči 4,1 kW, letvijo dolžine 50 cm in starosti 15 let. Pri delu z motorno
žago, delu z cepilnikom in manipulaciji je delavec uporabljal tudi ročno orodje: cepin,
sekiro in metrsko palico.
Poleg cepilnega stroja se je nahajal krožni žagalni stroj, prekucna prikolica postavljena
vzvratno, na katero smo odmetavali prežagana drva. Sortimenti so ležali v neposredni
bližini cepilnika. Celotno delo je bilo opravljeno predzadnji dan septembra ‒ 29. 9. 2016.
V preglednici 2 prikazujemo pomembnejše tehnične podatke strojev, ki smo jih uporabili v
naši raziskavi, na slikah 1 in 2 pa postavitev samih strojev in izvajanje dela.
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Preglednica 2 :Tehnični podatki
2018), traktorja Deutz D 40 06,
(Mobil …, 2018)
Proizvajalec
Ka
Kolenc
s.p.
Tip
KA – 1 – HP
Masa (kg)
Leto izdelave
Pogon

350
2012
kardanski

Hitrost vrtenja
(o/min)
Max.
hod
cilindra (mm)
Dolžina
okroglic (mm)
Mere naprave
Š×V×D
(mm)

300 -500

Max. premer
reza (mm)
Žagin list (št.
zob)
Premer
lista
(mm)
Moč motorja
kW/KM
Prostornina
motorja (cm3)
Prostornina
rezervoarja za
gorivo (l)
Pogonski korak
verige
Dolžina meča
(cm)

za cepilnik (Cepilniki …, 2018), krožni žagalni stroj (Mobil …,
in Deutz torpedo TX 48 (Agromehanika …, 2018), motorno žago
Pišek – Vitli Deutz
Krpan D.O.O.
KZ 700 K pro
D 40 06
170
2014
kardanski

1710
1975
F3L912
3 cilindri

Deutz

Husqvarna

Deutz
torpedo tx 48
2400
1989
F3L912T9
3 cilindri

Husqvarna 365
6,4
2002

13300

1000
200–1150
750
950
2400

910
1290
1050
280

1600
2000
3470

1730
2350
3550

29,4/40

35,3/48

3,6 /4,9

2826

3880

70,7

70

50

60
700

3/8"
50
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Slika 1: Postavitev strojev (Foto: Mihelič M., 2016)

Slika 2: Delo s krožnim žagalnim strojem (Foto: Mihelič M., 2016)

4.2. OPIS PRIPRAVE DELA
4.2.1. Priprava okroglega lesa za poskus
Les je bil posekan od dveh do štirih tednov pred izdelavo drv (začetek avgusta), gre torej
za svež les. Les bukve debelejših sortimentov je bil posekan v okolici Jesenic, ker so
izvajali sečnjo za daljnovod. Spravilo je bilo traktorsko. Les tanjših sortimentov je bil
posekan na Jezerskem, spravilo pa je potekalo z žičnim žerjavom. Sortimenti so bili do
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skladišča pripeljani s kamionom, nato pa so bili s traktorskim vitlom Tajfun EGV 55 A
sortirani v kupe.
Vse sortimente smo na čelu označili s številkami od 1 do 20, popisali napake lesa in
izmerili premer ter dolžino (priloge A, B, C). Premer smo merili s premerko tako, da smo
vsak sortiment dvakrat križno premerili na sredini in izračunali povprečje obeh meritev.
Merili smo na centimeter natančno in zaokroževali na spodnjo celo vrednost centimetra.
Dolžino smo merili z gozdarskim metrom. Tanjši sortimenti so bili skrojeni s procesorjem,
dolžine 4,05 m. Debelejši sortimenti so bili različno dolgi, zato smo jih izmerili na cm
natančno. Premere smo uporabili pri izračunu prostornine sortimentov. Vsi sortimenti so
bili bukovi.
Preglednica 1: Prostornina posameznih sortimentov
Številka Premer sortimenta Dolžina Prostornina
sortimenta
(cm)
(cm) sortimenta (m3)
1
44
402
0,61
2
43
422
0,61
3
59
422
1,15
4
49
406
0,77
5
50
404
0,79
6
22
405
0,15
7
21
405
0,14
8
13
405
0,05
9
21
405
0,14
10
21
405
0,14
11
12
405
0,05
12
12
405
0,05
13
15
405
0,07
14
14
405
0,06
15
14
405
0,06
16
20
405
0,13
17
16
405
0,08
18
17
405
0,09
19
19
405
0,12
20
16
405
0,08

4.2.2. Potek dela
Oba traktorja smo postavili enega poleg drugega, nato pa jih nismo več premikali, saj bi
spremenjena razdalja med traktorji spremenila delovne razmere. Pogoji za manipulacijo bi
se spremenili, kar bi vplivalo tudi na porabo časa pri cepljenju in prežagovanju. Vsak
sortiment smo najprej z motorno žago prežagali na dolžino 1 m ‒ za merilo smo imeli
metrsko palico. Po potrebi smo ga zaradi debeline obračali s cepinom. Nato smo s
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hidravličnim vitlom na cepilniku sortiment privlekli, ga dvignili in razcepili, izdelana drva
pa vrgli na prostor med cepilec in krožni žagalni stroj. Pri debelejših hlodih smo
uporabljali tudi sekiro in si na tak način pomagali pri cepljenju velikih grč. Po razcepljeni
četrti metrski okroglici sortimenta smo cepanice prežagali s krožnim žagalnim strojem na
pol, da so bila polena dolga 50 cm. Nato smo jih zmetali na prekucno prikolico, ki je stala
ob krožnem žagalnem stroju. Polno prikolico smo enkrat odpeljali in izpraznili. Vse
delovne operacije je delavec izvajal sam. Imeli smo pet debelejših sortimentov, premera
približno 50 cm in 15 drobnejših premera od 10 do 20 cm.
4.2.3. Metode ugotavljanja porabe goriva
Porabo goriva smo merili pri traktorjih in motorni žagi. Na začetku smo pri obeh traktorjih
napolnili rezervoarja, nato pa s 400 ml merilnim valjem natančnosti 10 ml dodajali
dieselsko gorivo v oba. Traktorja smo zaustavljali in dolivali gorivo po obdelavi dveh
sortimentov, le za peti sortiment smo gorivo dolili še enkrat. Pri drobnejših sortimentih
smo dolivali gorivo na vsakih pet sortimentov. Po koncu dneva smo ponovno napolnili oba
rezervoarja, nato po pustili stroje, da se dieselsko gorivo ohladi. Ker se je med delom
gorivo segrevalo, se je posledično povečal tudi volumen, tako da je bila poraba goriva pr
predzadnjem merjenju 0 ml. Zaradi raztezanja smo naslednje jutro še enkrat dolili gorivo
obema traktorjema.
Enako smo naredili tudi pri motorni žagi - napolnili smo oba rezervoarja, uporabili 2 %
bencinsko mešanico in olje za mazanje verige, nato pa smo v enakih intervalih kot pri
traktorjih dolivali gorivo in mazivo. Pri motorni žagi do opaznejšega raztezanja goriva ni
prišlo, tako da smo merjenje zaključili na snemalni dan.
Med cepljenjem in žaganjem debelejših sortimentov je bil prižgan le en traktor. Z
vžiganjem in ugašanjem traktorja, ki ni bil v uporabi, smo želeli ugotoviti, koliko goriva
bomo prihranili v primeru delovanja le enega traktorja. Pri delu s tanjšimi sortimenti sta
bila večino časa prižgana oba traktorja hkrati.
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4.2.4. Osebna varovalna oprema delavca
Delavec je bil pri poskusu oblečen v kratko majico in hlače. Obute je imel protivrezne
gozdarske čevlje z železno kapico znamke Haix, rokavice Keller Forst in čelado z glušniki
ter zaščitno mrežico.

Slika 3 Osebna varovalna oprema delavca (Foto: Mihelič M., 2016)

4.2.5. Metode časovnih študij
Časovno študijo smo beležili na dlančniku Trimble Recon. Za merjenje časa smo uporabili
programsko opremo za časovne študije UMT proizvajalca Laubrass. Z dlančnikom lahko
uporabljamo ničelno ali kontinuirano metodo, poskus smo izvedli po kontinuirani metodi.
Za kontrolo časovne študije smo uporabili kamero Sony HDR XR200. Pred začetkom smo
jo postavili na stojalo 7 m oddaljeno od strojev tako, da je zajela vse stroje in sortimente.
Posnetek smo večkrat uporabili za kontrolo časovnih študij.
Odločili smo se za kontinuirano metodo merjenja časa. Zanjo je značilno, da merimo čase
nepretrgoma od začetka do konca delovnega procesa in beležimo le časovne meje med
posameznimi elementi časa. Kasneje lahko iz razlik med posameznimi časovnimi
znamkami izračunamo trajanja posameznim elementov časa (Košir, 1995).
V raziskavi smo spremljali naslednje delovne operacije:
‒

Delo z vertikalnim cepilnikom: to je operacija, ko poteka cepljenje. Klin cepilca se
v tej fazi premika navzdol in navzgor.
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‒

Delo s krožnim žagalnim strojem: V tej fazi delavec položi metrsko cepanico na
krožni žagalni stroj, jo prežaga in odvrže na prekucno prikolico.

‒

Vklop in izklop krožnega žagalnega stroja: operacija poteka med prihodom od
stroja v kabino, ugašanjem ali zaganjanjem traktorja Deutz Torpedo TX 48 ter
prehodom do stroja.

‒

Delo z motorno žago: ta delovna operacija poteka od začetka do konca
prežagovanja sortimentov na 1 m dolžine. K tej operaciji spada tudi merjenje z
metrsko palico, ki poteka za vsak rez posebej.

‒

Vklop in izklop cepilnika: operacija traja med prihodom od stroja v kabino,
ustavljanjem in zaganjanjem traktorja Deutz 4006 ter prehodom do stroja.

‒

Manipulacija: pri tej operaciji se privlačuje metrske okroglice s hidravličnim vitlom
in kleščami, s katerimi okroglico zapnemo. Ob tem je potrebno odviti tudi potrebno
dolžino jeklene vrvi.

‒

Odmetavanje merskih cepanic: sledi operaciji delo s cepilnikom ‒ ko imamo
primerno debelo cepanico, jo odvržemo na levo stran poleg cepilca.

‒

Prehod: je operacija pri prehodu od traktorja do motorne žage ali obratno.

‒

Zastoj zaradi organizacije: v tem času smo izpraznili polno prikolico drv. Nekaj
krajših zastojev je bilo tudi pred in po zastoju zaradi meritev.

‒

Zastoj zaradi stroja: predstavlja čas, v katerem je potrebno naoljiti železno vodilo,
na katero je pritrjen cepilni klin.
Zastoj zaradi delavca: vključuje kratke in potrebne oddihe.

‒
‒

Zastoj zaradi meritev: poteka v času dolivanja goriva traktorjema in goriva ter
maziva krožni žagi. Sem spada tudi čas, ko smo zaganjali in ustavljali traktorja. Ta
čas se ne šteje v delavnik, saj je del poskusa.

Celotni čas smo razdelili na delovni čas in glavni odmor, kar skupaj predstavlja delavnik.
Glavni odmor je čas za malico, ki delavcu zakonsko pripada ‒ 30 min na delavnik.
Delovni čas smo razdelili na produktivni in neproduktivni. Produktivni čas je delovni čas,
ki je neposredno povezan z določeno nalogo. Po navadi se pojavlja v ciklih. Produktivni
čas razdelimo na glavni produktivni čas, pomožni produktivni čas in dodatni čas. Glavni
produktivni čas je čas, v katerem se predmetu dela spremeni oblika, položaj ali stanje. Sem
sodijo delovne operacije: delo s cepilnikom, krožnim žagalnim strojem in motorno žago.
Pomožni produktivni čas je čas, v katerem se predmetu dela ne spremeni oblika, položaj ali
stanje, ampak je pomemben za dokončanje naloge in je del cikla. Sem sodijo operacije:
manipulacija, odmetavanje metrskih cepanic in prehod (Björheden and Thompson, 2012).
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Produktivni čas sestavlja čas cikla, v katerem si sledijo operacije: delo z motorno žago,
manipulacija, delo z vertikalnim cepilnikom, odmetavaje merskih cepanic, prehod in delo z
krožnim žagalnim strojem.
Neproduktivni čas smo razdelili na zastoj zaradi delavca, zastoj zaradi stroja in zastoj
zaradi organizacije.
Čas dolivanja goriva smo izločili, saj smo nameravali s tem ugotavljati porabo goriva na
posameznih strojih. Ta čas smo izločili iz nadaljnih obdelav, saj je bil zabeležen iz
razlogov poskusa, ne pa zaradi ugotavljanja produktivnosti samega dela.
4.3. NAPAKE LESA
Napake lesa vplivajo na cepljenje, saj nekatere lahko tudi zmanjšajo učinkovitost dela.
Glede na to, katere in koliko napak ima sortiment, ga razvrščamo v različne kakovostne
razrede. Kakovostne razrede sortimentov opredeljujejo napake in njihov kvarni vpliv.
Številne napake nastanejo tudi pri sečnji in spravilu ali pa pri predelavi sortimentov (Bajc,
2006).
Napake lesa so vse posebnosti, ki vplivajo na lastnosti lesa tako, da niso ugodne za
njegovo uporabo, čeprav so posledica rasti drevesa.
Vse napake lesa smo ugotovili po naslednjem zaporedju (Lipoglavšek, 1988):
‒ Najprej smo napako prepoznali po vidnih znakih na zunanjosti debla.
‒ Nato smo napako izmerili po dogovorjenem načinu za merjenje posameznih napak.
‒ Nazadnje smo za napako ugotovili, kako vpliva na kakovost sortimenta ‒ stopnja
kvarnega vpliva.
Najpogostejše napake pri listavcih so:
‒ Zdrave grče (ostanki od zelenih vej, nahajajo se pretežno v zgornjem delu debla).
‒ Slepice (so hujša napaka in so ostanki gnilih vej). Poznamo gnile ali
nagnite grče, bule in slepice v notranjosti.Pretežno jih najdemo v spodnjem delu debla.
‒ Zavitost (lesna vlakna imajo določen odklon poteka rasti od osi).
‒ Krivost (lahko je enojna, dvojna, enakomerna ali delna, merimo višino loka na
prizadeti dolžini).
‒ Napake srca (ekscentričnost, dvojno srce, kolesivost, neprava črnjava, gniloba).
Napako je potrebno pravilno izmeriti. Velikost napake izražamo z najmanjšim premerom
grče. Tako grče razdelimo v 4 skupine:
 grčice – do 6 mm premera,
 majhe grče – do 20 mm premera,
 srednje grče – do 40 mm premera,
 velike grče – nad 40 mm premera.
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Kvarni vpliv grč na kakovost sortimenta opredelimo z velikostjo in številom grč.
Številčnost grč ugotavljamo tako, da seštejemo število grč na najslabšem tekočem metru
sortimenta.
Za vseh 20 sortimentov smo izmerili in na popisni list popisali napake lesa. Pojavljale so se
predvsem različne grče, vrasla skorja in krivost. Grče smo razdelili na zdrave in slepice ter
po velikosti na grče do 20, do 40 in nad 40 mm.
4.4. KVARNI VPLIV NAPAK LESA PRI CEPLJENJU DRV
Pri vseh sortimentih smo popisali prisotne napake lesa, in sicer: zdrave grče nad 40 mm,
slepice nad 40 mm, zdrave grče do 40 mm, zdrave grče do 20 mm, vraslo skorjo in krivost.
Po dosedanjih lastnih izkušnjah na proizvodno drv vplivajo predvsem večje grče (zdrave
grče na 40 in slepice nad 40) ter krivost in zavitost. Zdrave grče otežujejo cepljenje, ker si
je zaradi nepravilne rasti večkrat potrebno pomagati z ročno sekiro. Pri večjih slepicah pa
se poleno pogosto odlomi, preden se razcepi v ciljni sortiment. Tako imamo med
metrskimi poleni tudi nekaj krajših, nekaj pa posledično tudi debelejših polen. Močna
zavitost tudi otežuje cepljenje, saj se med cepljenjem posameznih sortimentov zaradi
takšnih vlaken obrnejo, večkrat tudi zdrsnejo in predstavljajo nevarnost za delavca. Manjše
grče ne vplivajo na cepljenje, saj se jim lahko izognemo. V primeru prežagovanja čez grče
se veriga motorne žage hitreje obrabljaja . Če so grče manjše, se jim tudi v tem primeru
lahko izognemo.

4.5. IZDELAVA KALKULACIJE STROŠKOV PROIZVODNJE
Struktura kalkulacije strojnega dela vsebuje 6 postavk:
‒
‒
‒
‒
‒
‒

gorivo in mazivo,
amortizacija,
popravila in vzdrževanje,
obresti na vložena sredstva,
zavarovanje,
stroški delavcev.

Podjetje ima dva traktorja ‒ eden poganja cepilnik, drugi pa krožni žagalni stroj. Najprej se
sortimente razcepi, nato se cepanice posušijo in razžagajo s krožnim žagalnim strojem.
Vse stroške, razen stroškov delavcev, smo izračunali po slovenskih kakulacijah (Winkler
in sod., 1994), pri tem pa smo zaradi pomanjkanja podatkov o strojih ali lastnih podatkov
kalkulacijo dopolnili. Pri porabi goriva in maziva smo uporabili lastne podatke o njuni
porabi. Za izračun amortizacije smo v amortizacijski dobi predvideli 2000 obratovalnih ur
za cepilnik in 1800 za krožni žagalni stroj. Pri stroških popravil in vzdrževanja smo
določili q-faktor (delež stroškov popravil od nabavne cene stroja) - za cepilnik 0,35 in
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krožni žagalni stroj 0,2. Za višji faktor pri cepilniku smo se odločili, ker je več stroškov
popravil in vzdrževanja (predvsem menjava žične vrvi pri hidravličnem vitlu in menjava
hidravličnega olja). Pri krožnem žagalnem stroju je potrebno skrbeti le za ostrino rezila, ki
ga je potrebno na vsakih 500 ou nabrusiti. Pri zavarovanju smo prevzeli količnik
zavarovanja traktorja 0,03 tudi za ostale stroje.
Stroške delavca smo izračunali prek tarife za delovno uro, ki je enaka izhodiščni plači
gozdarskih delavcev v 4. tarifnem razredu, ki znaša 4,17 €/du (Tarifna priloga …, 2010).
Pomnožili smo jo s količnikom na bruto plačo 2,34. V faktorju sta zajeti dve vrsti stroškov.
Prvi nastanejo v času, ko delavca ni na delu, pa je opravičen do nadomestila (prazniki,
dopusti, bolniški dopust, prekinitve in zastoji), drugi stroški pa predstavljajo denarna
nadomestila delavcu za prevoz na delo, prehrano, varovalna sredstva, dodatek za delovno
dobo in regres.
Prikaz izračunov stroškov proizvodnje je predstavljen v poglavju 5.4 Cena dela.
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5. REZULTATI
5.1. STRUKTURA DELOVNEGA ČASA
Iz časovne študije smo prenesli trajanja posameznih delovnih operacij in jih preračunali na
8 urni delavnik.
Preglednica 4: Časovna študija dela
Postopek
Delo z vertikalnim cepilnikom
Delo s krožnim žagalnim
strojem
Delo z motorno žago
Glavni produktivni čas
Manipulacija
Odmetavanje metrskih cepanic
Prehod
Pomožni produktivni čas
Produktivni čas skupaj
Zastoj zaradi delavca
Zastoj zaradi stroja
Zastoj zaradi organizacije
Neproduktivni čas
Delovni čas
Glavni odmor
Delovni čas + glavni odmor
Zastoj zaradi meritev
Skupaj

Porabljen čas (min)
Delež časa (%)
V snemalnem času
V delovnem dnevu
156,23
213,84
44,55
89,02
121,85
25,39
25,79
271,04
28,76
1,14
2,15
32,05
303,09
0,48
1,51
23,68
25,67
328,76
44,94
373,71
69,44
443,15

35,31
370,99
39,36
1,56
2,95
43,86
414,86
0,66
2,07
32,42
35,14
450,00
30,00
480,00

7,36
77,29
8,20
0,32
0,61
9,14
86,43
0,14
0,43
6,75
7,32
93,75
6,25
100,00
15,67

Celoten poskus je trajal 443 min. Zastoj zaradi meritev je trajal 69 min, tako da je
delovnega časa 329 min in 45 min za glavni odmor. Glavni produktivni čas je trajal 77 %,
to je 271 min, pomožni produktivni čas pa 32 min, kar v deležu predstavlja 9,1 %.
Produktivnega časa skupaj je bilo 303 min oziroma 86 %. Neproduktivni čas je trajal 26
min, kar znaša 7,3 %. Delež glavnega produktivnega časa je visok, kar nakazuje na dobro
organizacijo dela.
Glavni produktivni čas so sestavljale operacije: delo z vertikalnim cepilnikom, delo z
motorno žago in delo z krožnim žagalnim strojem. Največji delež, 44 % glavnega
produktivnega časa, smo ugotovili pri delu z vertikalnim cepilnikom, kar je za 12 % več
kot pri operacijah delo s krožnim žagalnim strojem in motorno žago skupaj.
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Pri pomožnem produktivnem času, ki traja 9,14 % delovnega časa, smo ugotovili, da
večino tega časa porabimo za manipulacijo - za operaciji odmet in prehod smo porabili
manj kot 4 min.
Neproduktivni čas (7,32 %) sestavljajo operacije: zastoj zaradi delavca, zastoj zaradi stroja
in zastoj zaradi organizacije. Največji del neproduktivnega časa odpade na zastoje zaradi
organizacije 6,75 % (praznjenje prekucne prikolice). Zastoj zaradi stroja je trajal le 0,43 %
(mazanje vodila pomičnega klina).
Zastoj zaradi delavca je znašal le 0,13 % kar znese 0,66 minute v delovnem dnevu. Glavni
odmor je trajal dlje kot je po normativih predvideno (44,94 minut), prizna se pa 30 minut
na dan. Razberemo lahko tudi, da delavec odmorov ne razporeja pravilno - predvsem bi
moral glavni odmor skrajšati in med delom vzeti več krajših odmorov.
V času zastoja zaradi meritev smo gorivo in mazivo dolivali obema traktorjema ter motorni
žagi. Sem spada tudi čas, porabljen za zaganjanje in ugašanje traktorja med izmenjavo
operacij cepljenje ter prežagovanje.
Delež produktivnega časa 86,4 % je visok, ker je bil delavec zelo motiviran za delo,
sortimenti pa so bili ustrezno pripravljeni na ravni podlagi. Tudi vremenske razmere za
delo so bile ugodne, saj ni bilo vroče in ni pihal veter. Za debelejše sortimente smo porabili
75,2 %, za drobnejše sortimente pa 24,8 % produktivnega časa.
Iz izmerjenih podatkov smo pripravili grafikon modelne strukture delovnega časa.
Prikazujemo spremembe v strukturi trajanja delovnih operacij, glede na povečevanje
prostornine sortimenta. S povečevanjem prostornine se spreminjajo tudi deleži trajanja
posameznih operacij. Operacije, ki vstopajo v model z enačbo so: delo z krožnim žagalnim
stroejm, delo z motorno žago in manipulacija. Pri ostalih operacijah kot so odmetavanje in
prehod smo kot trajanje operacije upoštevali povprečje. Deleži so izračunani v delovnem
času brez glavnega odmora in zastojev, saj v poskusu, ki je bil zastavljen neproduktivnega
časa ne moremo vzeti za reprezentativnega.
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Slika 4: Graf strukture delovnega časa glede na prostornino sortimenta

Iz grafa razberemo razlike v sestavi časa glede na povečevanje prostornine sortimenta, saj
se zaradi prostornine kosa spremeni tudi struktura delovnega časa za izdelavo polen.
Predvsem izrazito je povečanje porabe časa za žaganje metrskih polen na drva, predvsem
na račun zmanjšanja časa za prehode in odmetavanje metrskih polen. To kaže na dejstvo,
da pri tanjših sortimentih več časa porabimo za manipulacijo in prehode, kot pri debelejših
sortimentih. Razlog zato je v zakonu kosovnega volumna. Pri večjih volumnih sortimentov
sicer za manipulacijo porabimo več časa, a je razlika, ko upoštevamo učinek manjša. Delež
časa potrebnega za delo z motorno žago in manipulacijo ostaja na enakem nivoju.
5.2. UČINKOVITOST
Preglednico 5 prikazujemo zaradi boljšega pregleda nad podatki o porabi časa po delovnih
operacijah. Razberemo lahko, koliko časa potrebujemo za cikel pri debelejših oziroma
tanjših sortimentih. Tudi trajanje posameznih delovnih operacij lahko razlikujemo glede na
premer sortimenta. Preglednica 5 prikazuje trajanje ciklov s standardnimi odkloni
povprečij.
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Preglednica 5: Trajanje operacij po fazah in prostornina sortimenta na ravni cikla
Delovna
Delo
z Delo
s Delo
z Produktivni Premer
operacija
vertikalnim krožnim
motorno
čas (min)
sortimenta
cepilnikom žagalnim
žago (min)
(cm)
(min)
strojem
(min)
Najdaljši cikel 38,90
17,05
5,27
66,27
59
Najkrajši cikel 0,69
0,71
0,50
2,37
12
Povprečje
7,81
4,45 ± 5,39 1,29 ±1,25 15,05
24,90
±
skupaj
±11,76
±19,61
14,89
Povprečje
25,31 ±
13,13 ±
3,01 ±
45,25 ±
49,00 ±
debeli
11,49
3,37
1,55
17,08
6,36
sortimenti
Povprečje
1,98 ±
1,56 ±
0,72 ±
4,98 ±
16,87 ±
tanki
1,11
0,48
0,14
2,05
3,54
sortimenti

Prostornina
sortimenta
(m3)

1,15
0,04
0,27 ± 0,33
0,79 ±
0,22
0,09 ±
0,04

Skupno povprečje trajanja cikla ima zelo velik standardni odklon ‒ 19,61 min - zato smo
sortimente razdelili na tanke in debele. Pri debelih je tako povprečje 45,25 ± 17,08, pri
tankih pa 4,98 ± 2,05. Razlika v trajanju cikla med debelejšimi in tanjšimi sortimenti je
statistično značilna (F (4,14) = 67,434; p = 0,018).
Razlika v produktivnem času cikla med debelejšimi in drobnejšimi sortimenti je 40 min.
Pri posameznih operacijah so tudi precejšne razlike v trajanju ciklov. Cepljenje tanjših
sortimentov je več kot 10-krat hitrejše od debelih, prav tako je pri operaciji prežagovanje s
krožnim žagalnim strojem razlika 8-kratna. Le 4-kratna razlika v času pa nastopi pri
prežagovanju z motorno žago. Razlika v premerih sortimentov je 32 cm, v prostornini pa
0,7 m3. Najdaljši cikel traja 66 min, najkrajši pa manj kot 3 min, razlika v prostornini teh
dveh sortimentov pa je 1,11 m3.
Učinkovitost je sposobnost podjetja, ocenjena z izkupičkom po enoti vloženih stroškov
(Lexicon silvestre …, 2013), na ravni cikla jo po posameznih operacijah prikazujemo v
preglednici 6.
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Preglednica 6: Učinkovitost proizvodnje drv
Vrsta
Cikel (m3/h) Delo z vetrikalnim
sortimentov/
cepilnikom (m3/h)
učinkovitost
Skupaj
1,06 ± 0,21
2,05 ± 0,95
Debelejši
1,04 ± 0,19
1,87 ± 0,60
sortimenti
Tanjši
1,14 ± 0,22
2,87 ± 0,90
sortimenti
Najvišja
1,61
4,97
učinkovitost
Najnižja
0,80
1,4
učinkovitost
Razlika
med 0,10
1,0
drobnejšimi in
debelejšimi sor.

Delo s krožnim Delo z motorno
žagalnim
strojem žago (m3/h)
3
(m /h)
3,60 ± 0,69
12,44 ± 5,55
3,60 ± 0,54
15,7 ± 5,39
3,63 ± 0,75

7,9 ± 2,80

4,9

25,1

2,6

4,1

0,03

7,8

Učinkovitost celotnega poskusa je 1,06 ± 0,21 m3/h. Delo s krožnim žagalnim strojem pri
debelejših sortimentih poteka enkrat hitreje kot delo s cepilnikom. Dvakratna razlika pri
učinkovitosti dela z motorno žago je v korist debelejših sortimentov.
Želeli smo ugotoviti, ali obstajajo razlike v učinkovitosti med tanjšimi in debelejšimi
sortimenti. Pri statističnih analizah s testom Anova smo izključili dva sortimenta, ki sta
imela po eno napako (krivost in žlebatost). Učinkovitost proizvodnje drv je iz tanjših
sortimentov v primerjavi z debelejšimi nekoliko višja, vendar pa so razlike statistično
neznačilne (F (1, 18) = 0,259; p = 0,617). Nato smo primerjali še učinkovitost po različnih
delovnih operacijah. Pri delu z motorno žago je razlika statistično značilna (F (1, 18) =
28,619; p = 0,000). Proizvodnja drv iz debelejših sortimentiv ima za 7,8 m3/h večjo
učinkovitost od proizvodnje tanjših sortimentov. Prav tako pri operaciji delo z vertikalnim
cepilnikom obstaja statistično značilna razlika (F (1, 18) = 6,063; p = 0,024), tokrat je
učinkovitejša proizvodnja drv iz tanjših sortimentov. Pri operaciji delo s krožnim žagalnim
strojem premer sortimentov ne vpliva na učinkovitost proizvodnje (F (1, 18) = 0,005; p =
0,944).
V nadaljevanju prikazujemo vpliv prostornine sortimenta na porabo časa pri izdelavi drv –
skupaj za delovni čas, v nadaljevanju pa za vsako operacijo posebej.
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Slika 5: Poraba delovnega časa v odvisnosti od prostornine sortimentov

Za prikaz ujemanja porabe delovnega časa in prostornine smo izbrali linearno funkcijo.
Stopnja ujemanja R2 je visoka ‒ 0,9655. Od pričakovanega časa najbolj odstopa peti
sortiment premera 50 cm in prostornine 0,79 m3, za katerega smo porabili kar 61 min.
Vzrok za večjo porabo časa so velike grče, kjer je bilo na metru sortimenta 5 zdravih grč
nad 40 mm. Nadpovprečno hitro smo izdelali drva iz 1. in 2. sortimenta s premeroma 43 in
44 cm ter prostornine 0,61 m3 za kar smo porabili le 31 min. Ta dva sortimenta sta imela le
po eno slepico nad 40 mm, zato sta se zelo hitro in enostavno cepila. Standardni odklon pri
debelejših sortimentih je znašal 17,08 min, pri tankih pa 2,05 min.
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Slika 6: Poraba časa za delo z vertikalnim cepilnikom v odvisnosti od prostornine sortimentov

Pri operaciji delo z vertikalnim cepilnikom trendna črta dobro ponazarja čas, porabljen za
operacijo (R2 =0,9437). Cepljenje zavzema skoraj polovico celotnega časa in prav pri
cepljenju pride do največjih razlik zaradi vpliva napak lesa. 1. in 2. sortiment smo razcepili
v 13 min, kar je 5 min hitreje od povprečja, saj sta bila brez večjih napak ‒ le z eno slepico
nad 40 mm. 5. sortiment premera 50 cm s 5 zdravimi grčami nad 40 mm na meter smo
cepili 34 min, kar je 8 min več od povprečja. Tanjši sortimenti s premerom do 20 cm so
bili razcepljeni hitreje kot v 5 min, večina pod 3 min. Standardni odklon pri debelejših
sortimentih je znašal 11,49 min, pri tanjših pa 1,11 min. Regresiijski premici za sortimente
z in brez napak kažeta na veliko razliko v naklonu premic. Iz tega bi lahko zaključili, da za
cepljenje sortimentov brez napak porabimo bistveno manj časa, kot za cepljenje
sortimentov z napakami. Razlike v naklonu premic ne moremo dokazati, saj imamo
premajhno število opazovanj.
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Slika 7: Poraba časa pri delu z krožnim žagalnim strojem v odvisnosti od prostornine sortimentov

Opaznih razlik med sortimenti z in brez napak pri delu s krožnim žagalnim strojem nismo
opazili, zato prikazujemo le regresijo za vse sortimente skupaj. Pri operaciji delo z krožnim
žagalnim strojem smo opazili tesen linearni odnos med prostornino sortimentov in
trajanjem žaganja (R = 0,962). Najbolj odstopa 5. sortiment, ker so bile zaradi grč cepanice
večje – v tem primeru je bila za prerez in odmet dveh polen potrebna večja sila, enako je
veljalo tudi za dvig cepanice na krožni žagalni stroj. Za razrez cepanic 5. sortimenta smo
potrebovali 16,6 min, kar je 4 min več od povprečja. Cepanice tanjših sortimentov smo
razžagali v manj kot 2,5 min, nekatere tudi hitreje kot v minuti. Standardni odklon pri
debelejših sortimentih je znašal 3,37 min, pri tanjših pa 0,48 min.
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Slika 8: Poraba časa pri delu z motorno žago v odvisnosti od prostornine sortimentov

Podobno kot pri cepljenu lahko tudi pri prežagovanju sortimentov z motorno žago na
metrske okroglice vidimo velike razlike v naklonu regresijskih premic, če primerjamo
sortimente z napakami s sortimenti brez napak. To nakazuje na to, da za delo porabimo
bistveno manj časa, če žagamo sortimente brez napak. Te razlike ne moremo potrditi
zaradi premajhnega števila opazovanj. Pri prežagovanju sortimentov z motorno žago na
metrske okroglice je odmik od povprečja pri debelejših sortimentih nekoliko drugačen.
Prva dva sortimenta z volumnom 0,61 m3 smo razžagali minuto hitreje od povprečja. Imela
sta premer 43 cm in 44 cm, tako da je bila letev dolžine 50 cm optimalno izkoriščena. Reze
smo opravili iz ene strani. Pri najdebelejšem sortimentu premera 59 cm smo zaradi
prekratke letve morali reze opravili iz dveh strani in tako smo za prežagovanje porabili
minuto več od povprečja. Za razrez najdebelejšega sortimenta smo potrebovali 5,3 min. Pri
3. in 4. sortimentu ni večjih odstopanj od povprečja. Drobnejše sortimente smo razžagali
prej kot v minuti. Standardni odklon debelejših sortimentov je 1,55 min, pri tanjših pa 0,14
min.

28
Ovsenek A. Vpliv napak lesa na produktivnost … s cepilnim strojem Kolenc in krožno žago Krpan.
Dipl. delo. (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2018

Slika 9: Poraba časa za manipulacijo metrskih okroglic do cepilca v odvisnosti od prostornine
sortimentov

Pri manipulaciji je prišlo do razlik tudi pri drobnejših sortimentih, in sicer pri sortimentih,
ki jih na sliki vidimo kot osamelce pod regresijsko premico. Za te okroglice smo porabili
več časa, ker smo jih s cepinom približali cepilcu, medtem ko smo za vse ostale sortimente
podobne debeline uporabili vitel. Iz grafikona je razvidno, da se je uporaba vitla izkazala
kot zelo učinkovita tudi pri manjši prostornini sortimentov. Vse debelejše sortimente smo
privlačevali in dvigovali s hidravličnim vitlom. Največje odstopanje od povprečja je bilo
pri debelejšem 5. sortimentu, kjer smo za manipulacijo porabili 2 min več. Več časa smo
porabili, ker smo morali sortiment najprej ročno dostaviti v doseg hidravličnega vitla.
Podpovprečno hitro smo opravili manipulacijo s 1. in 4. sortimentom. Pri prvem
sortimentu je bil cepilec postavljen optimalno.
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5.3. PORABA GORIVA IN MAZIVA
Poraba goriva in maziva je pomemben parameter za izračun ekonomičnosti celotnega dela.
Porabo goriva in maziva smo ugotavljali na način, ki smo ga opisali v poglavju metode.
Ugotovljena poraba goriva za oba traktorja ter goriva in maziva za motorno žago je
prikazana v preglednici 7.
Preglednica 7: Poraba goriva pri motorni žagi in traktorjih
Št. sortimentov
Dolivanje MŽ
Dolivanje MŽ
Dolivanje tr. D 40 06
gorivo (ml)
mazivo (ml)
(ml)
1,2
76
18
640
3,4
5
6,7,8,9,10
11,12,13,14,15
16,17,18,19,20
Dan kasneje
Skupaj

196
104
56
52
74

34
34
10
10
16

558

122

Dolivanje tr. TX
48 (ml)
600
400
830
500
0
375
1020
3725

980
660
560
0
400
1400
4640

Porabe goriva za posamezne sortimente s to metodo nismo mogli izmeriti, ker se je gorivo
med delom segrevalo (zaradi temperature motorja in sonca), s tem pa se je povečal tudi
volumen goriva. Meritev porabe goriva bi bila zaradi tega dejstva netočna, predvsem pa
nekorektna. Zato porabo navajamo za vse sortimente skupaj. Tako smo na koncu gorivo
dotočili do vrha ‒ ponoči se je gorivo ohladilo, naslednji dan pa še razliko do vrha
rezervoarja. Zanesljiva je torej le povprečna poraba goriva v celotnem dnevu, ki je pri
uporabi krožnega žagalnega stroja s traktorjem, znašala 697 ml/m3. Pri uporabi
vertikalnega cepilnika na traktorju pa je poraba goriva znašala 868 ml/m3.
V preglednici prikazujemo podrobno razdelitev porabe goriva in maziva pri uporabi
motorne žage po posameznih skupinah sortimentov.
Preglednica 8: Poraba goriva in maziva pri motorni žagi
Sortimenti
Prostornina
Poraba
Poraba
sortimentov
goriva
maziva
(m3)
(ml/m3)
(ml/m3)
1 in 2
3 in 4
5
Od 6 do 10
Od 11 do 15
Od 15 do 20
Skupaj

1,2
1,9
0,8
0,6
0,3
0,5
5,3

62,1
102,2
131,2
89,1
180,7
149,0

14,7
17,7
42,9
15,9
34,8
32,2

Povprečna
poraba
goriva
(ml/m3)

Povprečna
poraba
maziva
(ml/m3)

95,6

21,9

128,8

25,5

104,4

22,8
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Ugotovili smo, da je povprečna poraba goriva v celotnem poskusu dosegla 104 ml/m3.
Razlika med najnižjo in najvišjo porabo goriva je 118,6 ml/m3. Najvišja poraba goriva je 3krat večja od najnižje.
Povprečna poraba maziva pri motorni žagi znaša 23 ml/m3 in variira med 15 ml/m3 in
43 ml/m3.

Slika 10: Poraba goriva in maziva pri motorni žagi

Sortimenti z oznakami od 1 do 5 so debelejši, ostali so tanjši. Najnižja poraba goriva je bila
pri 1. in 2. sortimentu ‒ le 62 ml/m3. Razlog za nizko porabo je malo napak lesa, samo ena
slepica nad 40 mm. Prav tako je poraba nizka zaradi optimalne debeline sortimentov
premerov (43 in 44 cm). Pri preostalih treh debelejših sortimentih se je poraba goriva
zvišala. Vzrok višje porabe goriva je v večjem številu napak, predvsem grč. Pri drobnejših
sortimentih poraba goriva variira med 89 ml/m3 in 180 ml/m3. Povprečna poraba pri
drobnejših sortimentih znaša 128 ml/m3, kar je bistveno več kot pri debelejših, kjer znaša
95 ml/m3. Na te razlike nas opozarja zakon o kosovnem volumnu - potrebnih je veliko več
rezov in motorna žaga dlje časa teče v prostem teku. Pri debelejših sortimentih pa je dobro
izkoriščena tudi dolžina meča ‒ 50 cm, kar tudi omogoča večje učinke. Poraba maziva
močno sovpada s porabo goriva, smo pa ugotovili večje razlike med posameznimi
skupinami sortimentov.
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5.4. CENA DELA
Ceno dela smo izračunali po metodi kalkulacij stroškov proizvodnje. Fiksne in variabilne
stroške traktorja in priključka (cepilnika in krožnega žagalnega stroja) bomo v tabeli
prikazali združeno, izračunali pa smo jih ločeno. Posamezne postavke, ki smo jih uporabili
pri izračunu cene dela, prikazujemo v preglednici 9.
Preglednica 9: Izračun stroškov dela
Vrsta
Predmet stroškov
stroškov
amortizacija (€/du)
popravila in
Fiksni
vzdrževanje (€/du)
obresti (€/du)
zavarovanje (€/du)
Variabilni
poraba goriva (€/du)
poraba maziva (€/du)
Stroški
stroški delavcev
delavcev
(€/du)
stroški (€/du)
učinek (m3/h)
strošek (€/m3)
Skupaj
učinek debeli (€/m3)
strošek debeli (€/m3)
učinek drobni (€/m3)
strošek drobni (€/m3)

Cepilnik +
traktor
4,82
4,29

Motorna
žaga
0,41
0,41

Krožni žagalni
stroj + traktor
4,08
3,95

Skupaj (€/du)

0,39
0,24
1,93
0,43
9,76

0,02
0,02
1,99
0,91
9,76

0,35
0,20
2,73
0,40
9,76

0,76
0,46
6,65
1,74
29,27

21,86
2,05
10,84
1,86
11,97
2,86
7,79

13,52
12,44
1,09
15,70
0,86
7,88
1,71

21,45
3,60
6,06
3,60
6,08
3,63
6,08

Skupaj (€/m3)

9,31
8,65

17,99
18,91
15,59

Najprej smo izračunali fiksne stroške (amortizacija, popravila in vzdrževanje, obresti in
zavarovanje) za vsak stroj posebej. Variabilne stroške smo izračunali iz izmerjene porabe
goriva in maziva ter cene goriva. Dodali smo še stroške delavca in upoštevali lastne
izračunane učinke za vsak stroj. Tako smo dobili strošek v €/m3, nato pa smo z različnimi
učinki posebej izračunali še stroške izdelave prostorninskega lesa za debele in drobne
sortimente. Najnižji strošek je pri drobnih sortimentih, in sicer 15,59 €/m3, najvišji pa pri
debelejših sortimentih - 18,91 €/m3. Stroški delavca na delovno uro so za vse tri stroje
enaki.
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Slika 11: Delež stroškov proizvodnih operacij izdelave drv (%)

Največji strošek delovnih operacij za vse sortimente v poskusu predstavlja cepljenje ‒
10,84 €/m3. Prežagovanje z motorno žago stane le desetino stroška cepljenja ‒ 1,09 €/m3,
žaganje s krožnim žagalnim strojem pa ravno tretjino vseh stroškov proizvodnje drv.

5.5. KAKOVOST SORTIMENTOV
V dosedanji analizi smo ugotovili, da na učinke pri izdelavi drv odločilno vplivajo tudi
napake lesa. Ugotovili smo predvsem prisotnost zdravih grč, slepic, krivost in vraslo
skorjo: 11 zdravih grč nad 40 in 4 slepice nad 40, zdravih grč do 20 je bilo 9, do 40 pa 3.
Po en primer sta bila tudi sortimenta s krivostjo 8 % in vraslo skorjo. Na podlagi napak
smo opredelili kakovost sortimentov, pri drobnejših sortimentih je bila odločilna napaka
njihov premer, ki je po standardu manjši od 20 cm ali na tanjšem koncu sortimenta manjši
od 18 cm.
Razvrščanje goli v kakovostne razrede.
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Preglednica 10: Kakovost sortimentov po standardu PSIST ‒ 1015:1998
Tržna
Zaporedna
Premer Dolžina kosa
Odločilne napake za
prostornina
številka
(cm)
(cm)
razvrstitev po kakovosti
(m3)
1
44
402
0,61
vrasla skorja
2
43
422
0,61
3
59
422
1,15
slepica nad 40
4
49
406
0,77
zdrava grča nad 40
5
50
404
0,79
5 zdravih grč nad 40
6
22
405
0,15
premer
7
21
405
0,14
premer
8
13
405
0,05
premer
9
21
405
0,14
premer
10
21
405
0,14
premer
11
12
405
0,05
premer
12
12
405
0,05
premer
13
15
405
0,07
premer
14
14
405
0,06
premer
15
14
405
0,06
premer
16
20
405
0,13
premer
17
16
405
0,08
premer
18
17
405
0,09
premer
19
19
405
0,11
premer
20
16
405
0,08
premer

Kakovost
PSIST
C
A
B
C
D
prost. les
prost. les
prost. les
prost. les
prost. les
prost. les
prost. les
prost. les
prost. les
prost. les
prost. les
prost. les
prost. les
prost. les
prost. les
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Učinkovitost izdelave drv glede na napake lesa prikazujemo v preglednici 11.
Preglednica 11: Učinkovitost glede na napake lesa
Napake
Število
Cikel (m3/h)
lesa/učinkovitost
sortimentov (n)
Grče do 20 mm
2
1,22
Grče do 40 mm
2
1,15
Grče nad 40 mm
6
0,93
Brez grč
8
1,22

Motorna
žaga (m3/h)
7,29
7,23
9,87
10,55

Cepilnik
(m3/h)
3,39
3,30
1,92
3,33

Krožni žagalni
stroj (m3/h)
3,83
4,07
3,20
3,54

Učinkovitost cikla je najnižja pri grčah nad 40 mm, malo večja pri grčah do 40 mm, pri
grčah do 20 in brez grč pa nismo ugotovili razlik. Pri prežagovanju z motorno žago je
učinkovitost najnižja pri grčah do 40 mm in najvišja pri sortimentih brez grč. Pri cepljenju
in prežagovanju s krožnim žagalnim strojem je učinkovitost najnižja pri grčah nad 40 mm,
najvišja pri cepljenju pa je pri grčah do 40 mm. Pri prežagovanju s krožnim žagalnim
strojem učinkovitost preseže 4 m3/h le pri grčah do 40 mm.
S testom Anova smo testirali razliko med učinkovitostjo izdelave drv skupin sortimentov z
različno velikimi grčami. Razlika v učinkovitosti med sortimenti z grčami nad 40 mm in
sortimenti brez grč je statistično značilna na ravni cikla (F (1, 12) = 7,510; p = 0,018) in
operaciji cepljenje (F (1, 12) = 10,425; p = 0,007). Na ravni cikla je razlika 0,29 m3/h, pri
operaciji cepljenje pa 1,41 m3/h v korist sortimentov brez grč. Pri operaciji prežagovanje z
motorno žago razlika v učinkovitosti ni statistično dokazana (F (1, 12) = 0,048; p = 0,831),
prav tako ne pri operaciji prežagovanje s krožnim žagalnim strojem (F (1, 12) = 1,111; p =
0,313).
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6. RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI
Izdelava drv je pomembno opravilo, predvsem na podeželju, kjer so v Sloveniji drva
najpogostejši energent za ogrevanje objektov. Zaradi vplivnih dejavnikov (drevesna vrsta,
povprečni premer, napake lesa, vlažnost lesa) so načini izdelave drv različni. V tujini je
bilo do sedaj narejenih več raziskav na to temo. Na učinkovitost dela vplivajo različni
dejavniki, zato je primerjava učinkovitosti dela in stroškov pri tem smiselna le, če
primerjamo podobne načine proizvodnje.
Najvplivnejši dejavnik izdelave drv je vrsta uporabljene tehnologije. Primerjava
učinkovitosti med rezalno-cepilnimi stroji in našim poskusom je smiselna le s strani
organizacije proizvodnje, saj je izbira tehnologije odvisna od količine lesa, ki ga
izdelujemo. Povprečna učinkovitost izdelave drv z rezalno-cepilnimi stroji znaša 3,4 m3/h
(Höldrich et al., 2006), kar je približno 3-krat več kot v našem poskusu. Učinkovitosti ne
moremo primerjati tudi zaradi dejstva, ker rezalno-cepilni stroji ponavadi opravljajo vse
operacije, mi pa smo jih izvajali ločeno s tremi stroji. Rezalno-cepilni stroji so omejeni s
premerom sortimenta, ki ga še lahko obdelajo. Pri večini je omejitev nižja od 50 cm
premera, zato nekaterih naših sortimentov niti ne bi mogli razcepiti na tak način.
Primerjava proizvodnje z vertikalnim cepilnikom (Höldrich in sod., 2006) in naše
raziskave je smiselna, saj imamo enak potek operacij in enako drevesno vrsto. Za operacijo
delo s cepilnikom navajajo učinek 1,36 m3/h, kar je primerljivo z našim učinkom cepljenja
2,05 ± 0,95 m3/h. Ugotovimo, da je v našem poskusu učinek večji za 0,79 m3/h. Poraba
goriva 50 kW močnega traktorja pri cepljenju je znašala 1380 ml/m3 (Höldrich in sod.,
2006). Mi smo z 29 kW močnim traktorjem izmerili 400 ml/m3 nižjo porabo. Povprečni
premer sortimentov v raziskavi je znašal 20 cm, pri nas pa 25 cm.
Tudi struktura delovnega časa je odvisna od tehnologije dela. Naš produktivni čas je trajal
86 % delovnega časa. Druge raziskave ob uporabi rezalno-cepilnih strojev navajajo
podobne, 4 % nižje vrednosti (Vusič, 2015). V našem poskusu je delež produktivnega časa
visok, ker je bil delavec zelo motiviran za delo. Delo s cepilnikom zavzema 45 %
delovnega časa, delo z motorno žago in krožnim žagalnim strojem skupaj pa 33 %. V
drugih raziskavah navajajo za rezalno-cepilni stroj 26 % potrebnega časa za cepljenje in
32 % za prežagovanje (Friščić in sod., 2016). Tovrstna primerjava strukture časa med
vertikalnim cepilnikom v našem primeru in rezalno-cepilnim strojem nam kaže, da pri
vertikalnem cepilcu zahteva cepljenje lesa več časa kot pri rezalno-cepilnemu stroju. Tudi
delež časa za prežagovanje je nižji pri rezalno-cepilnem stroju, ker stroj opravi tako delo
motorne žage kot tudi krožnega žagalnega stroja.
Pri tanjših sortimentih operacije trajajo krajši čas, zato je delo bolj dinamično, ker se lahko
vse operacije samo v eni uri zamenjajo večkrat. Obremenitve določenih skupin mišic se
hitreje menjajo, kar tudi pozitivno vpliva na delavca. Pri debelejših sortimentih operacije
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trajajo dalj časa, delo je manj raznoliko, zato je priporočljivih več počitkov. Iz podatkov o
trajanju operacije lahko tudi predvidimo čas, potreben za izvedbo in tako tudi z več delavci
organiziramo učinkovito delo.
V naši raziskavi smo ugotovili, da premer značilno različno vpliva na učinkovitost izdelave
drv – to velja za delo s cepilnikom in z motorno žago. Do največje razlike je prišlo pri delu
s cepilnikom, kjer je pri tanjših sortimentih učinkovitost celo za 1 m3/h višja od debelejših.
Cepljenje tanjših sortimentov poteka hitreje, ker iz sortimenta ponavadi izdelamo 2 ali 4
cepanice. Pri debelejših sortimentih pa razcepimo najprej na četrtine in nato le-te še na 2
ali 4 cepanice, kar pa nam vzame več časa. Obe opažanji potrjujeta tudi sliki 7 in 9, vendar
pa je te trende potrebno potrditi v okviru prihodnjih raziskav.
Pri prežagovanju z motorno žago je ravno obratno. Pri debelejših sortimentih so učinki
višji, tudi samo prežagovanje je v skupnem delu udeleženo z najmanjšim deležem. Na
učinkovitost pri prežagovanju s krožno žagalnim strojem premer sortimenta ne vpliva, saj
so iz njih izdelane cepanice enake velikosti, razlika je tako znašala le 0,03 m3/h.
Vitel se kaže kot zelo dobra možnost za povečevanje učinkovitosti dela. Ugotovili smo, da
vpliva na zmanjševanje potrebnega časa za manipulacijo sortimentov tudi pri manjši
prostornini okroglic.
Tudi pri porabi goriva in maziva pri motorni žagi smo ugotovili odvisnost od premera.
Najmanjša poraba je bila pri tistih sortimentih, ki so bili le malo tanjši od letve na motorni
žagi. Pri debelejših sortimentih, kjer je premer večji od dolžine letve, je poraba večja,
predvsem zaradi dvojnega reza. Pri tanjših sortimentih je zaradi zakona o kosovnem
volumnu za enak učinek potrebno prežagati več sortimentov. Gorivo se troši tudi med
prestavljanjem vzdolž sortimentov in ko veriga na motorni žagi pospešuje ter se zaustavlja.
Podobno je s porabo maziva, ki se ga v splošnem porabi polovico glede na količino goriva.
Pri našem poskusu smo maziva porabili zgolj četrtino - razlog je v delno priprtem vijaku za
dovajanje maziva.
Ugotovili smo, da napake lesa pomembno vplivajo na učinkovitost dela in porabo goriva
ter maziva pri motorni žagi. Pri drobnejših sortimentih napake lesa v manjši meri vplivajo
na učinkovitost, saj so grče manjše in ne predstavljajo bistvene ovire pri prežagovanju. Pri
debelejših sortimentih pa večje število velikih grč bistveno vpliva na porabo goriva. Prva
dva debelejša sortimenta imata zaradi malo napak (samo ena slepica nad 40 mm) najnižjo
porabo ‒ le 62 ml/m3. Peti, debelejši sortiment s 5 zdravimi grčami nad 40 mm pa ima
porabo 135 ml/m3, ker se grč pri prežagovanju enostavno ni bilo mogoče izogniti. V
raziskavi (Holdrich in sod., 2006) pri motorni žagi Stihl 036 navajajo porabo goriva 0,3
l/m3, kar je približno 3-krat več kot pri nas. Porabi sta primerljivi, ker sta tudi motorni žagi
približno enako močni (Stihl 036, 3,3 kW). Razlog tako velikih razlik kljub primerljivim
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tehničnim podatkom stroja, je v našem primeru predvsem uporaba nove verige, les je bil
svež in tudi debelejši kot v primerljivi raziskavi.
Stroji za izdelavo drv so lahko v splošnem gnani preko kardanskega zgloba ali
elektromotorja. Prednost pogona na kardan je hitra možnost premika v gozd ali na različna
skladišča, saj prenos stroja opravimo s traktorjem, za delovanje pa ne potrebujemo
električne energije. Prednost stroja na elektro pogon je cena pogonskega sredstva, saj je
elektrika cenejša od dizelskega goriva.
Ob analizi učinkovitosti posameznih operacij izdelave drv ugotavljamo, da je ozko grlo pri
tem delu cepilec, predvsem zaradi najnižjega povprečnega učinka (2,05 ± 0,95 m3/h).
Krožni žagalni stroj ima povprečni učinek 3,60 ± 0,69 m3/h, motorna žaga pa 12,44 ± 5,55
m3/h. Primerjamo lahko tudi učinkovitost proizvodnje z učinkovitostjo v tehničnih
podatkih cepilnika, kjer navajajo učinkovitost 2,3 prm/h. Pri našem poskusu smo dosegli
učinek 2,05 m3/h, kar pretvorjeno v prm s faktorjem 1,4 znese 2,87 prm/h. Pri poskusu smo
tako za 25 % presegli navedeno učinkovitost našega cepilca.
Na osnovi ugotovitev lahko odgovorimo tudi na hipoteze, ki smo si jih postavili v začetku
naše raziskave:
1. Premer goli ne vpliva na porabo časa pri izdelavi prostorninskega lesa.
Hipotezo zavrnemo, ker premer vpliva na porabo časa pri izdelavi prostorninskega lesa.
Povprečje porabe časa za debelejše sortimente znaša 45,25 ± 17,08 min/sortiment, za
tanjše pa 4,98 ± 2,05 min/sortiment.
2. Napake okroglega lesa ne vplivajo na čas in učinkovitost izdelave prostorninskega
lesa.
Hipotezo zavrnemo, ker napake vplivajo na čas in učinkovitost izdelave polen. Večjo
učinkovitost dosegamo pri sortimentih brez grč. Med sortimenti z grčami nad 40 mm in
sortimenti brez grč je na ravni cikla razlika 0,29 m3/h, pri operaciji delo z cepilnikom pa
1,41 m3/h.
3. Premer goli in napake lesa ne vplivajo na porabo goriva ter maziva pri motorni
žagi.
Hipotezo zavrnemo, ker premer goli vpliva na porabo goriva in maziva pri motorni žagi.
Tanjši imajo za 33,2 ml/m3 večjo porabo goriva, maziva pa za 3,6 ml/m3. Prav tako je
razlika v porabi goriva med sortimenti brez grč in sortimenti z grčami.
Na proizvodnjo drv vpliva tudi delež vode v lesu. Nižji delež vode v lesu povzroči nižjo
učinkovitost proizvodnje pri delu z cepilnikom, delo pa je bolj težavno, kot pri svežem
lesu. V našem poskusu tega nismo obravnavali, zato to temo predlagamo za prihodnje
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raziskave. Zanimiva bi bila tudi raziskava proizvodnje drv iz prvega metra lesa od
korenovca dalje - tam so vlakna močno zverižena, zato je tudi delo z cepilnikom bolj
naporno in zanj porabimo več časa. Pri razvoju dreves na strmih pobočjih, je v prvem
metru prisotna še močna krivost in take okroglice je zelo težko razcepiti. Tudi takšna
raziskava bi bila zanimiva.
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