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Проектът BioRES цели въвеждането на иновативната концепция
за Центрове за логистика и търговия с биомаса (ЦЛТБ) (BLTC) в
Сърбия, Хърватска и България въз основа на международното
сътрудничество с европейски технологични лидери. ЦЛТБ, като
регионални центрове, ще помагат за увеличаване на местното търсене и предлагане на дървесни биоенергийни продукти.

Осигуряването на качеството е в основата на концепцията
за ЦЛТБ и спомага да се създаде конкурентно
предимство пред други вериги за снабдяване. ЦЛТБ са местни или регионални
центрове с оптимизирани логистични
и търговски организации, в които
различни дървесни биоенергийни
продукти се предлагат на
пазара в стандартизирано качество, като се
фокусира върху усвояването на вътрешния
пазар.

Ръководство за производство на висококачествени дървесни горива

Значението на качеството на дървесните горива за производството на дървесна биоенергия е добре известно. Въпреки това,
при разработването на веригите за снабдяване фокусът се поставя върху намаляването на разходите, вместо върху качеството на доставките и горивото.
Настоящото ръководство съдържа най-съществените аспекти
и фактори за качеството на биомасата и значението на качеството на всеки етап от веригата за снабдяване.
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СУРОВИНА ЗА ДЪРВЕСНИ ГОРИВА
Стволова дървесина и цели дървета
Дърветата, които не се използват като суровина в горската промишленост, могат да се използват като биогориво гориво както с клоните (цяло дърво), така и без клоните (стволова дървесина). Така например дърветата с малък диаметър от сечта
за прореждане са твърде малки за използване като бичен дървен материал и затова се използват за гориво. Целите дървета
обикновено се използват за дробене и дървесен чипс, а стволовата дървесина може да се използва като дърва за огрев.

Дървен материал от бързооборотното горско
стопанство
Отглеждането на бързорастящи дървесни видове за дървесни горива е възможно най-вече върху земеделска земя за угар
и по краищата на гори и ливади. Използват се бързорастящи
дървесни видове като топола и върба, чийто цикъл на редуване възлиза на не повече от 10 до 15 години. В края на цикъла
на редуване се прилага или напълно автоматична, или машинна технология за добив.
При автоматизираната технология за добив циклите на редуване се поддържат в диапазона приблизително 3 до 5 години, тъй
като в този процес се прилага система за сеч, при която се секат годните за гориво дървета в рамките на един работен етап
и се преработват в дървесен чипс. При машинната технология
за добив се избират цикли на редуване до 15 години. Дърветата
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за огрев се повалят с помощта на конвенционални моторни триони и след това се отстраняват и съхраняват докато изсъхнат.

Дървесни отпадъци:
При горска сеч, особено окончателна сеч, освен дървения материал за горската промишленост, се произвеждат и дървесни
отпадъци. Дървесните отпадъци включват клоните и върхарите на дърветата. Дървесните отпадъци могат да се използват
като суровина за дървесен чипс (стърготини).
Отстраняването на дървесните отпадъци осигурява различни предимства на собствениците на гори. Например, така се
подобрява защитата на горите срещу насекоми, като се отнемат местата за гнездене и се подготвя непрекъсната площ за
залесяване. По принцип цялата биомаса от сечта може да се
използва за отопление. По екологични причини, обаче, това е
крайно нежелателно.
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Дървесина от лесовъдство:
Дървесината от лесовъдство се получава при отглеждане на
живи плетове, дървета и храсти. Тя се отнася до районите, които не са регистрирани като горски райони или райони с дървесни насаждения за горива. Тази категория включва дървесни видове, които растат в градини, паркове, край пътища или в лозя
и овощни градини.

Дървесни изрезки (дървесни пластини):
Дървесните изрезки са парчета дърво, които се получават при
рязане на стволова дървесина. Тези странични продукти от
преработката на дървесина могат да се използват непреработени или преработени за дървесен чипс. Те могат да бъдат използвани за отопление или като материал (дървен материал).
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Изисквания за качеството на дървесен чипс
Сертифицирането на горите гарантира устойчиво производство на дървесна биомаса
Операторът на ЦЛТБ трябва да знае откъде идват суровината
Дървесната маса трябва да бъде закупена законно от устойчиво управлявани гори. ЦЛТБ може да бъдат сертифицирани
за проследяване на производствената верига (Chain of Custody
(CoC)), за да се гарантира на крайния потребител, че дървеният материал, използван в производството на дървесни горива,
идва от сертифицирани гори (напр., Програма за утвърждаване
на сертифициране на гори (PEFC) или Съвет по съхранение на
горския фонд (FSC). Това е важно за борба с незаконната сеч и
насърчаването на отговорно и устойчиво управление на горите.

Фигура 1. Сертифицирана дървесина.

Въпреки че основата за висококачествен материал по същество
зависи от фазата на добив, всеки предприемач и служител, който работи по веригата за снабдяване с дървесни горива, трябва да е наясно с въздействието на неговата работна фаза върху качеството на следващите работни фази и крайния продукт.
Една успешен добив е предпоставка за доволни собственици
на гори и тяхното желание да продават дървесна биомаса. От
съществено значение е да се вземат под внимание мненията
и целите на собствениците на горите. Освен това, качеството
на горската сеч е много важно (минимално увреждане на почвата и дърветата).
Крайпътното съхранение се отнася до фазата на спедиция и
водачът на спедитора е отговорен за качеството на материала,
намиращ се в купчината за съхранение, качеството на съхранение и ефективността както на транспортирането на далечни
разстояния, така и на фазите на дробене. Времето и успеха на
дробенето е важно за качеството на дървесния чипс и навременните доставки до крайния потребител.
Възможностите за влияние върху качеството не приключват
пред вратата на топлоцентралата или домакинството на крайния потребител. Високото качество на горивото може да се намали в местата за крайно потребление, като горивото се съхранява неправилно чрез излагане на дъжд или сняг, или пък чрез
съхранение за твърде дълъг или твърде кратък период от време, което или увеличава съдържанието на влага, и/или увеличава загубите на сухо вещество.
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Изборът на горива на база качество в местата за крайно потребление предлага много възможности за влияние върху горенето и топлината, или произвежданата топлинна и електрическа
енергия. Например, чрез използване на най-доброто качество по време на върховите натоварвания или чрез смесване на
различни качества е възможно да се повлияе върху качеството на горивата в края на веригата за снабдяване.

качество

ГОРСКИ СОБСТВЕНИК
ФИРМА ЗА ДЪРВОДОБИВ
ТРАНСПОРТНА ФИРМА
КРАЙПЪТНО СЪХРАНЕНИЕ
(НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД)
ДРОБЕНЕ
ТРАНСПОРТ НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ
ГОРЕНЕ

Фигура 2. Качеството е резултат от сътрудничеството по веригата за снабдяване.
Грешките, направени в началото на веригата за снабдяване,
са трудни или дори невъзможни за корекция в последните етапи на веригата за снабдяване; например примеси, изпратени
от обекта за крайпътно съхранение, се отстраняват трудно по
време на дробене или транспортиране и може да повредят ножовете на оборудването и в крайна сметка, да повлияят върху
крайните потребители.

Нуждите на клиентите определят изискванията
за качеството на дървесния чипс

Изискванията за качество на дървесния чипс се различават в
зависимост от типа на котела и използваното оборудване за горене. За да функционира правилно, оборудването за горене,
използвано в малки отоплителни централи, изисква по-високо
качество на горивото, отколкото например големите котли на
ТЕЦ, които могат да горят други горива, например торф, в допълнение към дървесен чипс или пелети.
От гледна точка на производството и функционирането на централата, високото качество все пак е важно за всички производители на енергия. Качеството на произведения дървесен
чипс се определя въз основа на енергийната плътност в съответствие със серията стандарти ISO 17225.
Факторите, които влияят върху енергийната плътност на дървесния чипс, са ефективната калоричност, съдържанието на
влага, обемната плътност и размера на частиците. Целта на
стандартите е да се гарантира качеството на биогоривото по цялата верига за снабдяване, а също и да се гарантира, че всички оператори във веригата за снабдяване имат еднакво разбиране за качеството.
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Таблица 1. Съдържанието на влага (%) в чипс (на суха биомаса) се определя и класифицира в съответствие със стандарт EN 17225-1. Публикувано с разрешението на Финландската асоциация за стандарти (SFS).

Влага, M

тегловен процент в момента на
пристигане

M10

≤ 10 %

M15

≤ 15 %

M20

≤ 20 %

M25

≤ 25 %

M30

≤ 30 %

M35

≤ 35 %

M40

≤ 40 %

M45

≤ 45 %

M50

≤ 50 %

M55

≤ 55 %
> 55 % (да се посочи максималната
M55+
стойност)
Разпределението на частиците по размер се определя в стандартите EN 17225-1 и -4. Например, основната фракция от клас
P63 съдържа частици с дължина в диапазона 8-63 mm, което
е равно най-малко на 75% от теглото на цялата партида дървесен чипс. Стандартът определя също и максималните количества фини частици и така наречените едри частици в процент от теглото.

Таблица 2. Разпределението на частиците по размер при
дървесния чипс се определя и класифицира в съответствие
със стандартите EN 17225-1 и -4 (w-% = тегловен процент).
Публикувано с разрешението на Финландската асоциация
за стандарти (SFS).
клас основна
фракция

груба фракция (mm)

P16S 3.15 ≤ P ≤ 16

≤6 %>31.5

≤ 45

P16

≤ 6 % > 31.5

≤ 150

3.15 ≤ P ≤ 16

maximum
максимална
дължина
на частица
(mm)

P31S 3.15 ≤ P ≤ 31.5 ≤6 % >45

≤ 150

P31

≤ 200

3.15 ≤ P ≤ 31.5 ≤6 %>45

P45S 3.15 ≤ P ≤ 45

≤10 % >63

≤ 200

P45

3.15 ≤ P ≤ 45

≤10 % >63

≤ 350

P63

3.15 ≤ P ≤ 63

≤10 %>100

≤ 350

P100 3.15 ≤ P ≤ 100 ≤10 %>150

≤ 350

P200 3.15 ≤ P ≤ 200 ≤10 %>200

≤ 400

фина
фракция,
<3.15mm
≤ 15 %
≤ 10 %
≤ 10 %

бъде посоP300 3.15 ≤ P ≤ 300 да
чено
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Изисквания към качеството на дърва за
огрев
Стандартът ISO EN 17225-5 определя класовете на качество
на горивата и изискванията за класифициране на дървата за
огрев. Той се прилага към дърва за огрев от следните суровини:

 Цели дървета без корени
 Стволова дървесина
 Дървесни отпадъци (клонове, стволови върхове)
 Химически необработени дървесни отпадъци
Класовете на качество на дърва за огрев са A1, A2 и B, въз основа на следните свойства на надробени дърва за огрев:
 Дължина (L)
 Диаметър (D)
 Съдържание на влага (М)
 Качество на отсечената повърхност
 Наличие на гниене или мухъл
 Дървесни видове
Целта на стандартите е една и съща както при дърва за огрев,
така и при чипс: да се гарантира качеството на дървата за огрев
по цялата верига за снабдяване и да се гарантира, че всички
оператори във веригата за снабдяване имат еднакво разбиране за качество.

Графиk: Eija Alakangas, VTT

Фигура 3. Размери на дървата за огрев.
Продавачът трябва да уведоми купувача какъв клас на качество се прилага. Най-съществените фактори за качеството на
дървата за огрев са източника на суровина, дървесните видове, размерите, влагата и количеството.
Всички дървесни видове могат да се използват като дърва за
огрев, но свойствата на дървата за огрев се различават. Например, иглолистните дървета пръскат искри по време на горенето. Дървесните видове с плътна дървесина, например дъб, бук
и бреза, имат високо енергийно съдържание.
Количеството дърва за огрев, необходимо за получаване на определено количество енергия, зависи от качеството (основно
калоричността), метеорологичните условия, ефективността на
печките на дърва и камините, изолационните свойства и площта на сградата. Като правило, един килограм дърва за огрев
е необходим за 100 килограма за камина, разделен на подходящи зареждания.
Влагата е най-важният фактор за качеството на дървата, защото определя калоричността на дървесното гориво.
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По-маловажните фактори за качеството на дървата за огрев са,
например, чистотата на дървесното гориво, горивните характеристики (напр., да не пръска искри при горене), пригодността
за обработка и трайността на съхранение.

Плътен
кубически метър

Кубически метър
в подредено състояние

Кубически метър
в насипно състояние

Фигура 4. Определяне на коефициентите на превръщане на
дърва за огрев. Графиk: Eija Alakangas, VTT.
Една плътен кубически метър съдържа около 1,5 подредени
кубически метра и 2,5 насипни кубически метра дърва за огрев.
Стойностите са усреднени.
Таблица 3. Коефициенти на превръщане на дърва за огрев
Кубически
Кубически метър Плътен
метър в насипно в подредено със- кубически метър
3l
състояние (m )
тояние (m3st)
(m3s)
1
0.4
0,6

1.67

1

0.67

2.5

1.5

1

Информационен етикет за дърва за огрев
Целта на информацията е да се гарантира, че както продавачът, така и купувачът са наясно с продукта и неговото качество. Информационните етикети дават възможност на производителите, купувачите и продавачите да сравняват продуктите
и техните цени.
Съгласно стандарта 17225, информационният етикет на дърва
за огрев трябва да съдържа следната информация:












Фирма/продавач
Партида
Произход
Държава
Клас на качество
Характеристики (D, L, M)
Обем/тегло
Дял на надробената дървесина (%)
Качество на отсечената повърхност
Наличие на гнила дървесина
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Модел за опростен информационен етикет:
Производител

Firewood company Ltd.

Продавач/фирма

Firewood Seller Ltd.

Доставено количество

5 m3 (насипно)

Произход

Стволова дървесина,
широколистна. Бяла бреза
(Betula pendula)

Държава

Финландия

Третирана с химически
вещества

Не

Клас на качество

A1

Размери (D,L)

D10 (5=<D=<10 cm),
D15 (10<D<15 cm),
L33 (33cm +- 2 cm)

Влага (М)

M20 (10 =< M =< 20 p-%)

Дял на надробената
дървесина

Цялото количество

Качество на отсечената
повърхност

Равна

Гниене/мухъл

Няма видимо гниене или мухъл

ДОБИВ И СПЕДИЦИЯ НА ГОРСКИ
ГОРИВА
Добив на цели дървета и стволова дървесина
Целта на прореждането на биомасата е да се концентрира растежа върху дървета, които имат най-високото качество и най-големия потенциал за растеж.
Прореждането на биомасата при насаждения, които не са предмет на контрол, обикновено се извършва по метода „прореждане от долу“, при който се отстраняват малки дървета и нискокачествени дървета от всякакъв размер. При прореждането се
оставят достатъчен брой дървета, които са важни за мястото
и почвените свойства.
При добива на цели дървета се препоръчва 30% от общата маса
на короните на дърветата за сеч да бъде оставена на мястото на горската сеч. Останалата маса на короните на дърветата трябва да бъде разпределена възможно най-равномерно по
цялата площ на горската сеч.
За да може сечта да извършва по-лесно, мястото може да бъде
разчистено предварително. Във връзка с предварителното разчистване, всеки подлес, който предотвратява видимостта, се
разчиства възможно най-близо до земята.

СЕЧ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЧЕСТВОТО

При механизираната сеч на висококачествени
цели дървета и стволова дървесина е важно:

 да се извърши предварително разчистване, ако е
необходимо;
 да се планира времето на горската сеч в съответствие
с носещата способност на земната повърхност и да
се използват дървета или клони за подобряване на
носещата способност на земната повърхност, ако е
необходимо;
 сечта да се извършва с най-подходящото за целта
оборудване за сеч;
 да се избягва сеч в райони с лоша носеща способност
на земната повърхност;
 да се направят пътеките за извоз на дървесина
достатъчно широки (4 - 4,5 м), за да се сведе до
минимум увреждането на дърветата и корените на
останалите дървесни насаждения;
 да се остави най-малко 20-метрово разстояние между
пътеките за извоз на дървесина;
 да се избере режим на прореждане в съответствие с
доминиращите дървесни видове, мястото на растеж и
историята на управление на гората;
 да се гарантира, че броят на дърветата в останалите
дървесни насаждения е в съответствие с режима на
прореждане;
 да се товари по такъв начин, че останалите дървета да
не се повредят по време на експедицията;
 да се трупат на разстояние най-малко три метра от
останалите дървета;
 тежестите на манипулаторите да се държат над земята.

СЕЧ

Ръчна сеч с моторни триони на цели дървета и
стволова дървесина
Ръчната сеч с моторни триони на цели дървета и стволова
дървесина обикновено се прави чрез верижни трион, понякога оборудвани със специални дръжки за сечене. Използването на дръжки за сечене изисква обучение за този метод. При
работа с верижен трион трябва да се спазват също и правилата за безопасност.

Фигура 5. Ръчна сеч с верижен трион с дръжки за сечене.
Снимка: Urpo Hassinen, Metsäkeskus.
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В сравнение с механизираната сеч, ръчната сеч с моторни триони е ефективна само при горски насаждения с малък диаметър, с голям брой стъбла и нужда от лесовъдско прореждане.
Сеченето, съхранението, транспорта и дробенето на дървета
за огрев, дори и в по-малък мащаб, изисква определено оборудване. Може да се проучват и възможностите за сеч на дървета за огрев за лична употреба на домакинствата от страна
на местните собственици на гори или асоциациите за управление на горите.
Съдържанието на влага в дърветата варира през годината, а
горската сеч е препоръчителна през зимата, когато съдържанието на влага в дърветата е по-ниско, отколкото по време на
вегетативния период. Сеченето и рязането на дърва през зимата и цепенето на трупите в началото на пролетта позволява
ефективно сушене през пролетта и лятото.
Дървата за огрев могат да се добиват и чрез естествено листно сушене. Естествено листно сушене означава, че отсечените
дървета са оставят цели на място и влагата се изпарява ефективно чрез короната и листата.
Тъй сушенето е ефективно чрез увреждане на кората, желателно е да начупите кората при сечта.
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При висококачествена ръчна горска сеч с
моторни триони е важно да:

 използвате необходимите средства за безопасност;
 сечта да се извършва с най-подходящото за целта и
мястото оборудване за сеч;
 да се използват дръжки за сечене, ако е възможно;
 да се избере режим на прореждане в съответствие с
доминиращите дървесни видове, мястото на растеж и
историята на управление на гората;
 да се гарантира, че броят на дърветата в останалите
дървесни насаждения е в съответствие с режима на
прореждане;
 да се трупат на разстояние най-малко три метра от
останалите дървета, за да се предпазят останалите
дървета от увреждане при експедиция, и
 да се грижите за поддръжката на оборудването и да
поддържате моторния трион остър.

Снимка: Urpo Hassinen, Metsäkeskus

Добив на дървесни отпадъци
Дървесните отпадъци се получават при окончателната сеч на
дървета или гори. В някои страни тези отпадъци се използват
за дървесен чипс. Когато добивате пресни дървесни отпадъци за производство на енергия, се препоръчва приблизително
30% от масата на короната да се остави на мястото на сечта,
възможно най-равномерно разпределена.
При добив и събиране целта е да се справите с дървесните
отпадъци по такъв начин, че възможно най-голямо количество
иглички и листа да паднат на място, за да поддържа баланса
на хранителните вещества. Отделянето и естественото сушене на отпадъците намалява количеството на иглички и листа,
навлизащи в котела, следователно и корозията, която те могат да предизвикат.
В началото на лятото, дървесните отпадъци се сушат естествено в продължение на поне две седмици, а в края на лятото в
продължение на поне четири седмици, преди да ги изпратите за
крайпътно складиране или завързване на купчини. Сушенето на
място се препоръчва особено при дървесни отпадъци от смърч.
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При висококачествен добив на дървесни отпадъци:

 На мястото се изграждат купчини върху сухо, равно
и проветриво място за подпомагане на естественото
сушене.
 Купчините не се поставят върху камъни, живи дървета
и други обекти, за да се предотврати навлизането на
примеси и чужди тела в резачката или котела.
 Купчините се правят достатъчно големи, за да не бъдат
прегазени от машини.
 Дървесните отпадъци, които се оставят на пътеките
за извоз на дървесина и се извозват с машини, не се
събират за енергийни цели.
 Когато товарят дървесни отпадъци, шофьорите трябва
да се стараят да не вдигат и почва заедно с биомасата.
 Естественото сушене на място се прави само на места,
на които събирането се прави през лятото.
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СЪХРАНЕНИЕ ПРИ КРАЙПЪТНО
СКЛАДИРАНЕ
Основната цел на съхранението е да се изсуши дървесината
преди изгарянето и да се осигури наличието на дървесина, когато е необходимо. Калоричността на дървесината зависи от
съдържанието на влага. Целта на съхранението е да се намали съдържанието на влага.
Съдържанието на влага на дървесното гориво при добив обикновено е около 50% от общата суха маса и зависи (най-вече) от:

 дървесните видове
 възрастта на дървото
 плътността на дървесината
 категорията на дървесината
 сезона на добив/горска сеч
При крайпътното складиране не е препоръчително да се съхраняват дървесни отпадъци за повече от два месеца. Разлагането
и метеорологичните условия могат да повишат съдържанието на
влага в масата на короната, намалявайки по този начин нейното качество. Загубата на сухо вещество при крайпътно складиране намалява също и енергийното съдържание на купчината.
Стволова дървесина и цели дървета могат да се съхраняват в
крайпътно складиране за по-дълги периоди от дървесните отпадъци. Въпреки това, загубата на сухо вещество и капиталови разходи за периода на съхранение на стволова дървесина и
цели дървета трябва също да се вземат под внимание.
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При избора на мястото за съхранение, особено когато съхранявате големи количества биомаса за отоплителни централи,
трябва да се вземат предвид изискванията, свързани с транспортирането на дълги разстояния и дробенето, като например
пространство за маневриране на товарните автомобили, носещ
капацитет, както и нуждата от пространство. Формата и разположението на купчината за съхранение имат голям ефект върху
скоростта на сушене на биомасата. Доброто място за съхранение е достатъчно голямо, плоско, твърдо, открито и ветровито.

Фигура 6. Добро място за съхранение.

Фигура 7. Оставянето на горната част на купчината за съхранение да стърчи, предпазва останалата част от нея от
дъжд и сняг. Рисунка: Juha Varhi/Metla.
Дървесината поема и изпарява вода от околната среда. Сушенето на дървесината се основава на изпаряване. Скоростта на
изпаряване и следователно скоростта на сушене, зависи от атмосферните условия (напр., температура, влажност на въздуха и ветровито време) и съдържанието на влага в дървесината.
Изпаряването започва през пролетта, завършва през есента, а
най-интензивно е през слънчевите и ветровити дни в края на
пролетта и началото на лятото. Нетното изпарение може да
бъде отрицателно, като в този случай скоростта на утаяване е
по-висока от скоростта на изпаряване, а съдържанието на влага в биомасата се увеличава.
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Сушенето е най-ефективно:

 на ветровити и слънчеви места за съхранение
 на проветрива купчина за съхранение върху легло от
дървесни трупи
 през пролетта и лятото
 през повредени области на кората и местата на резитба
 при лятна сеч, ако дърветата не са разчленени, изпаряването е ефективно през листата
 от срязани повърхности; рязането по дължина и дробенето преди съхранение улеснява сушенето

Таблица 4. Нетна калоричност (CV) и плътност на различни
дървесни видове за сурова и изкуствено сушена дървесина.
Съдържание на влага (MC) на база сухо вещество.
Дървесни
видове
Бор
Бук
Топола
Дъб

MC, %

kg/m3

CV, MJ/kg

CV, kWh/kg

50

980

8.19

2.28

20

613

14.70

4.08

45

1236

8.70

2.42

20

850

13.77

3.83

45

818

8.43

2.34

20

563

13.38

3.72

45

1200

8.75

2.43

20

825

13.83

3.84

Идеалното съдържание на влага на дърва за огрев е около
20% или по-ниско.
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Покриването на купчината за съхранение през есента и зимата
предпазва купчината от дъжд, сняг и лед. Разрешено е сушенето на купчини от цели дървета, преди да се покрият, защото
покритието намалява изпарението. Изчакването за покриване
на купчините до август-септември осигурява предимството на
идеални условия за изпарение.

Фигура 8. Покрита купчина биомаса.

За висококачествено крайпътно съхранение е
важно:

 купчината да е възможно най-висока (4 - 5 м), да се
проветрява и да запазва формата си през целия период
на съхранение;
 най-горният слой на купчината да стърчи 0,5 - 1 м над
купчината (виж фигура 1.) и да е с дебелина най-малко
половин метър;
 основите на дърветата да са в посока на пътя и за
предпочитане в посока юг;
 достатъчно количество дървени болтове (легло от
дървесни трупи) да са поставени под купчината за
съхранение;
 да се избягва правенето на купчината върху
функциониращи канавки;
 купчината да се поставя в обсега на манипулатор;
 достъпът на машини да не е блокиран от камъни или
дънери, както и да не се оставят никакви камъни или
дънери под купчината за съхранение;
 купчината за съхранение да се намира на достатъчно
разстояние от електрически и телефонни линии.

При съхраняване на стволова дървесина и цели дървета трябва
да сте запознати с националните нормативни актове, отнасящи
се до предотвратяване на щети от насекоми и гъби.
Поради риска от разпространение на кореново гниене
(Heterobasidion spp.), дънерите не трябва да се съхраняват в
гората повече от две години.
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Производство на дървесен чипс с дробилка
или мелница
При дробенето целта е да се произведе чист, достатъчно сух
чипс с подходящ размер на частиците за нуждите на топлоцентралата. По-специално, за топлоцентрали, които работят с
дребен чипс, размерът на частиците е от решаващо влияние
за оперативната надеждност на централата. Дробенето може
да се прави в зоната за крайпътно съхранение, в склад или в
обекта за крайно потребление.
При съхранение и транспортиране с високопроходими средства, дървесното гориво е изложено на различни метеорологични условия и примеси, които забавят процеса на дробене и
понижават качеството на дървесния чипс. При дробенето поддръжката на машините и навременното обслужване подобрява
качеството на чипса и ускорява работата. Подходящите ножове и сита подобряват качеството на произвеждания дървесен
чипс. Ножовете трябва да се поддържат остри и в добро състояние, а ъглите и разстоянията на ножовете трябва да са оптимално адаптирани.
Съществуват три различни вида дробилки: барабанни дробилка, дискова дробилка и винтова дробилка. Благодарение на тяхната относително ниска цена, дисковата дробилка и винтовата
дробилка са най-подходящи за малки по мащаб операции на
дробене. Барабанната дробилка, от друга страна, се използва
при операции на дробене в по-голям мащаб, а също така може
да дроби и дървесни отпадъци, за които дисковата дробилка и
винтовата дробилка не са подходящи.
Материал, който може да съдържа примеси, често се натрошава. В сравнение с дробилките, ползата от трошачките е тяхната
по-висока производителност и по-добро справяне с примеси-

ДРОБЕНЕ

Фигура 9. Дробене на места за крайпътно съхранение.
те. От друга страна, качеството на чипса, получен чрез натрошаване, не е толкова равномерно като това на чипс, получен
чрез дробене с ножовете на дробилките.

За дробенето е важно:
 Да се постави уведомителен знак за извършваща се
работа чрез предупредителен триъгълник, поставен
на пътя, като има също и информация за връзка с
оператора на дробилката.
 При извършване на дробене през зимата трябва да се
отстрани снега от върха на купчината, преди материалът
да се подаде към фидерния плот на дробилката или
трошачката. Покриването на купчината улеснява
работата при наличие на рохкав сняг.

 Лицето, което извършва дробенето, трябва да
отстранява пръстта и камъните от материала преди
подаването му в дробилката.
 Когато дробилката се използва за крайпътни купчини,
материалът трябва да се насочва ефективно към
подаването, като се избягват пропуски. Всички
стърготини, които падат върху земята, намаляват
заплащането, като по този начин се намалява
рентабилността на извършената работа от собственика
на гората и предприемача, който извършва дробенето.
 Всякакви материали (за покриване или дървесни), които
не отговарят на изискванията за дробене, не трябва да
се оставят захвърлени наоколо, защото това се отразява
негативно на ландшафтната естетика.
 Част от управлението на качеството за оператора на
дробилката е да остави необработени всички купчини
с много ниско качество (замръзнал дървесен материал
или такъв с високо съдържание на влага).

Дробене на дърва за огрев
Дробенето на дървата за огрев включва рязане и цепене на трупите. Целта на дробенето е да се намали размера на дървата
за огрев, за да се улесни запалването и горене и да се ускори
сушенето на дървата за огрев. Цепенето на дърва с малък диаметър не е необходимо.
По-малки количества дърва за огрев могат да бъдат нарязани
ръчно с верижен трион и брадва. Стволовете трябва да се поставят на магаре за рязане и бичене, за да се гарантира, че не
се местят по време на рязане.
При производството на дърва за огрев в по-голям мащаб се използват различни дървостривачни машини, хидравлични маши-
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ни за цепене и машини за обработка на дърва за огрев. Машините или имат собствен източник на енергия, или могат да се
използват с отделен енергиен източник, например селскостопански трактор. Хидравличната машина за цепене само цепи
трупите; двустепенните машини първо режат, а след това цепят трупите. Някои машини използват режещ нож, който едновременно цепи и реже трупите.
Най-съвременните и ефективни машини за обработка на дърва
цепят и режат дървата за огрев с минимална ръчна обработка

на трупите. Машината за обработка се състои от фидер, който
автоматично подава трупите към резачната камера. Рязането
се осъществява или с верижен трион (при по-малки машини),
или с циркуляр (по-големи машини). Трупите със съответната
дължина след това се подават към камерата за цепене. Цепенето обикновено се прави хидравлично с конусовиден сплитер.

При дробенето на дърва за огрев е важно да:
 Използвате необходимите предпазни средства;
 Укрепите трупите преди ръчно рязане и цепене, за да се
осигури безопасното дробене;
 Внимавате за поддръжката на оборудването и да
поддържате верижния трион, брадвите и ножовете
остри;
 При извършване на дробене през зимата трябва да се
отстрани снега от върха на купчината, преди трупите да
се подадат на фидерния плот или пък да се раздробят
ръчно. Покриването на купчината улеснява работата
при наличие на рохкав сняг;
 Лицето, което работи с оборудването за дробене, трябва
да отстрани пръстта и камъните от материала преди
подаването му в сплитера/машината за обработка;
 Част от управлението на качеството за оператора е
да остави необработени всички купчини с много ниско
качество (замръзнал дървесен материал, изгнил
материал или такъв с високо съдържание на влага);
 Съхранявате нарязания материал при спазване на
инструкциите за пожарна безопасност; и
 Държите нарязания дървен материал покрит и защитен
от атмосферните условия.

ДРОБЕНЕ

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ПРОБЛЕМИ
С КАЧЕСТВОТО И НАЧИНИТЕ ДА ГИ
ИЗБЕГНЕМ
Най-често срещаните проблеми с качеството
при производството на дървесен чипс

 Бързане при горската сеч и транспортната логистика
 Липса на прогнози за предстоящия отоплителен сезон и
върховото натоварване
 Влажно гориво, което попада в централите и което се
дължи на прекалено кратки срокове на съхранение или
припряност във веригата за снабдяване

 ПЛАНИРАНЕ, ПРОГНОЗИРАНЕ, БУФЕРНИ СКЛАДОВЕ,
ИЗБОР И СМЕСВАНЕ НА ГОРИВА

 Оборудване или метод, неподходящ за конкретното
място
 Твърде тежки машини за обекта, лоша носеща
способност на земята
 Тежко и скъпо оборудване за обекти с нисък добив при
горска сеч
 ВНИМАТЕЛЕН ПОДБОР НА МЕТОДА НА ГОРСКА СЕЧ,
ОБОРУДВАНЕТО, МЯСТОТО И СЕЗОНА
 Неправилно съхранение
 Липса на информация, отношение
ВНИМАТЕЛНОТО ПЛАНИРАНЕ, ПРОГНОЗИРАНЕТО НА БЪДЕЩИТЕ НУЖДИ ОТ ГОРИВО, БУФЕРНИТЕ СКЛАДОВЕ И СЕЛЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГОРИВАТА СА КЛЮЧЪТ КЪМ
ДОБРОТО КАЧЕСТВО

ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАМЕ В КАЧЕСТВО?

КАКВИ СА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ НИСКОТО КАЧЕСТВО НА ДЪРВЕСИНАТА
Ниското качество на дървесината причинява
редица проблеми както в централите, така и в
други етапи от веригата за снабдяване:
Проблем с качеството
големи различия
в размера на частиците
камъни

Последици
блокира транспортьори и фидери,
изгаря неравномерно, управлението
на горенето става по-трудно

износва ножове на дробилки, фидери
и транспортьори, прекомерна маса
за транспортните товари, замърсява
котли, блокира въздухоприемници,
увеличава съдържанието на пепел
замърсители (пяизносва ножове на дробилки, чупи
сък, метал, почва) фидери/транспортьори, замърсява
котли с кипящ слой, увеличава
съдържанието на пепел
прекалено висоне произвежда достатъчно енергия,
ко съдържание на увеличава разхода на гориво, гори
влага
неравномерно, управлението на
горенето става по-трудно, котелът
може да се повреди, горивото
замръзва през зимата, дървесината
може да мухляса или да се
„самозапали“
много сухо гориво изгаря с прекалено горещ пламък,
гори неравномерно, управлението
на горенето става по-голямо
предизвикателство
внезапна промяна внезапна температурна промяна
в качеството на го- в процеса на горене, изгаря
ривото
неравномерно, управлението на
горенето става по-трудно
зелени иглички
корозия в котела (хлор)

Проблемите, свързани с качеството при
производство на дърва за огрев, са отчасти
същите както при производството на дървесен
чипс и се дължат главно на неправилно
съхранение:
 Неправилно извършено съхранение, напр., погрешно
място за съхранение; няма покривало, няма легло от
трупи под купчината
 Прекалено плътната купчина за съхранение предотвратява въздушните движения и сушене и позволява образуването на мухъл
 Прекалено кратък или прекалено дълъг срок на съхранение
 При съхранение на сухи дърва за огрев трябва да се
спазват противопожарните норми за безопасност

Проблемите с качеството на дървата за огрев
причиняват:
Проблем с качест- Последици
вото
големи различия
в размера на
частиците

скупчването и съхранението може
да станат по-трудни

прекалено големи
частици

запалването и горенето стават
трудно

прекалено
дълъг период на
съхранение

намаляване на калоричността;
гниене на дървото, щети от
насекоми

прекалено
кратък период на
съхранение

прекалено високо съдържание на
влага

прекалено високо съдържание на
влага

не произвежда достатъчно енергия,
разходът на гориво се увеличава,
изгаря неравномерно, увеличава
емисиите и замърсява комина

пясък, метал,
почва

износва верижния трион и
оборудването за рязане, увеличава
съдържанието на пепел

ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАМЕ В КАЧЕСТВО?

Защо трябва да инвестирам в качеството?

Основата на качеството на дървесното гориво се създава по
време на горската сеч и съхранението. В по-късните етапи на
веригата за снабдяване е трудно да се коригират грешките, направени в ранните фази на веригата за снабдяване.
Внимателната работа през отделните фази подобрява качеството както на дървесния чипс, така на дървата за огрев и прави
следващите работни фази по-продуктивни и по-лесни. Внимателната работа поддържа ефективни експлоатационни разходи и гарантира бъдещи клиенти.
Сертифицирането на горите е гаранция за устойчиво производство на дървесна биомаса от законни горски източници.

За постигане на целите за увеличаване на
енергията от възобновяеми източници, като се
взема предвид качеството на крайния продукт,
най-важните фактори са:










оценка на изискванията на клиентите;
избор на място, метод и оборудване;
избягване на всякакви щети при горската сеч;
поставяне на купчини на обекта и крайпътно
складиране в добри места, покриване на купчината;
горска сеч, дробене и транспортиране в подходящо
време;
недопускане на примеси в дървесината;
селективно използване на горива в съоръжението за
крайно потребление;
обмен на информация между различните фази на
веригата за снабдяване; и
съхраняване на продукта, независимо дали дървесен
чипс или дърва за огрев, съгласно инструкции върху
етикета на продукта или в договора за доставка.

ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАМЕ В КАЧЕСТВО?

Какво значение има, ако не инвестирам в качеството?

 щетите при горската сеч намаляват желанието
на собствениците на гори да продават дървесно
гориво, което застрашава целите за увеличаване на
потреблението на биоенергия
 една лошо направена купчина за съхранение няма да
изсъхне и съответно ще произведе по-малко енергия
 по-малко доходи
 камъните и примесите чупят машините за дробене и
изтъпяват или чупят ножовете на дробилките
 проблемите във веригата за снабдяване забавят
доставките и отслабват тяхната надеждност
 недобре извършената работа усложнява другите
работни фази и крайното потребление на дървесен
чипс/дърва за огрев
 ниското качество намалява желанието на клиентите
да купуват дървесно гориво от въпросния доставчик/
продавач
 lтрудно може да се възстанови загубената репутация

ЗАЩО ДА ИНВЕСТИРАМЕ В КАЧЕСТВО?

16

17

18

19

L (m)

D
20 (cm)

9
10
11
12

9 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.26 0.28

10 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.13 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25 0.28 0.31

11 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.06 0.07 0.09 0.10 0.12 0.15 0.17 0.19 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35

12 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 0.31 0.34 0.38

8

15

7

14

8 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.23 0.25

13

7 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.04 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 0.20 0.22

12

6

m3

11

5

10

6 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.15 0.17 0.19

9

5 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13 0.14 0.16

8

4

7

3

6

4 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.13

5

3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.09

4

2

3

1

2

2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06

1

1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03

L (m)

D
(cm)

Обем на трупи в зависимост от дължината и диаметъра

Приложение 1.

36

37

38

39

L (m)

D
40 (cm)

9
10
11
12

9 0,31 0,34 0,37 0,41 0,44 0,48 0,52 0,55 0,59 0,64 0,68 0,72 0,77 0,82 0,87 0,92 0,97 1,02 1,07 1,13

10 0,35 0,38 0,42 0,45 0,49 0,53 0,57 0,62 0,66 0,71 0,75 0,80 0,85 0,91 0,96 1,02 1,07 1,13 1,19 1,26

11 0,38 0,42 0,46 0,50 0,54 0,58 0,63 0,68 0,73 0,78 0,83 0,88 0,94 1,00 1,06 1,12 1,18 1,25 1,31 1,38

12 0,42 0,46 0,50 0,54 0,59 0,64 0,69 0,74 0,79 0,85 0,91 0,96 1,03 1,09 1,15 1,22 1,29 1,36 1,43 1,51

8

35

7

34

8 0,28 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42 0,46 0,49 0,53 0,57 0,60 0,64 0,68 0,73 0,77 0,81 0,86 0,91 0,96 1,00

33

7 0,24 0,27 0,29 0,32 0,34 0,37 0,40 0,43 0,46 0,49 0,53 0,56 0,60 0,64 0,67 0,71 0,75 0,79 0,84 0,88

32

6

m3

31

5

30

6 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,32 0,34 0,37 0,40 0,42 0,45 0,48 0,51 0,54 0,58 0,61 0,64 0,68 0,72 0,75

29

5 0,17 0,19 0,21 0,23 0,25 0,27 0,29 0,31 0,33 0,35 0,38 0,40 0,43 0,45 0,48 0,51 0,54 0,57 0,60 0,63

28

4

27

3

26

4 0,14 0,15 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 0,26 0,28 0,30 0,32 0,34 0,36 0,38 0,41 0,43 0,45 0,48 0,50

25

3 0,10 0,11 0,12 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23 0,24 0,26 0,27 0,29 0,31 0,32 0,34 0,36 0,38

24

2

23

1

22

2 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,21 0,23 0,24 0,25

21

1 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 0,13

L (m)

D
(cm)

Обем на трупи в зависимост от дължината и диаметъра

Приложение 1.

56

57

58

59

L (m)

D
60 (cm)

9
10
11
12

9 1,19 1,25 1,31 1,37 1,43 1,49 1,56 1,63 1,70 1,77 1,84 1,91 1,98 2,06 2,14 2,22 2,30 2,38 2,46 2,54

10 1,32 1,38 1,45 1,52 1,59 1,66 1,73 1,81 1,88 1,96 2,04 2,12 2,21 2,29 2,37 2,46 2,55 2,64 2,73 2,83

11 1,45 1,52 1,60 1,67 1,75 1,83 1,91 1,99 2,07 2,16 2,25 2,33 2,43 2,52 2,61 2,71 2,81 2,90 3,01 3,11

12 1,58 1,66 1,74 1,82 1,91 1,99 2,08 2,17 2,26 2,36 2,45 2,55 2,65 2,75 2,85 2,95 3,06 3,17 3,28 3,39

8

55

7

54

8 1,06 1,11 1,16 1,22 1,27 1,33 1,39 1,45 1,51 1,57 1,63 1,70 1,76 1,83 1,90 1,97 2,04 2,11 2,19 2,26

53

7 0,92 0,97 1,02 1,06 1,11 1,16 1,21 1,27 1,32 1,37 1,43 1,49 1,54 1,60 1,66 1,72 1,79 1,85 1,91 1,98

52

6

m3

51

5

50

6 0,79 0,83 0,87 0,91 0,95 1,00 1,04 1,09 1,13 1,18 1,23 1,27 1,32 1,37 1,42 1,48 1,53 1,58 1,64 1,70

49

5 0,66 0,69 0,73 0,76 0,79 0,83 0,87 0,90 0,94 0,98 1,02 1,06 1,10 1,14 1,19 1,23 1,28 1,32 1,37 1,41

48

4

47

3

46

4 0,53 0,55 0,58 0,61 0,64 0,66 0,69 0,72 0,75 0,79 0,82 0,85 0,88 0,92 0,95 0,98 1,02 1,06 1,09 1,13

45

3 0,40 0,42 0,44 0,46 0,48 0,50 0,52 0,54 0,57 0,59 0,61 0,64 0,66 0,69 0,71 0,74 0,77 0,79 0,82 0,85

44

2

43

1

42

2 0,26 0,28 0,29 0,30 0,32 0,33 0,35 0,36 0,38 0,39 0,41 0,42 0,44 0,46 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57

41

1 0,13 0,14 0,15 0,15 0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,20 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,26 0,26 0,27 0,28

L (m)

D
(cm)

Обем на трупи в зависимост от дължината и диаметъра

Приложение 1.

76

77

78

79

L (m)

D
80 (cm)

9
10
11
12

9 2,63 2,72 2,80 2,89 2,98 3,08 3,17 3,27 3,36 3,46 3,56 3,66 3,76 3,87 3,97 4,08 4,19 4,30 4,41 4,52

10 2,92 3,02 3,12 3,22 3,32 3,42 3,52 3,63 3,74 3,85 3,96 4,07 4,18 4,30 4,42 4,53 4,65 4,78 4,90 5,02

11 3,21 3,32 3,43 3,54 3,65 3,76 3,88 3,99 4,11 4,23 4,35 4,48 4,60 4,73 4,86 4,99 5,12 5,25 5,39 5,53

12 3,51 3,62 3,74 3,86 3,98 4,10 4,23 4,36 4,48 4,62 4,75 4,88 5,02 5,16 5,30 5,44 5,59 5,73 5,88 6,03

8

75

7

74

8 2,34 2,41 2,49 2,57 2,65 2,74 2,82 2,90 2,99 3,08 3,17 3,26 3,35 3,44 3,53 3,63 3,72 3,82 3,92 4,02

73

7 2,04 2,11 2,18 2,25 2,32 2,39 2,47 2,54 2,62 2,69 2,77 2,85 2,93 3,01 3,09 3,17 3,26 3,34 3,43 3,52

72

6

m3

71

5

70

6 1,75 1,81 1,87 1,93 1,99 2,05 2,11 2,18 2,24 2,31 2,37 2,44 2,51 2,58 2,65 2,72 2,79 2,87 2,94 3,01

69

5 1,46 1,51 1,56 1,61 1,66 1,71 1,76 1,81 1,87 1,92 1,98 2,03 2,09 2,15 2,21 2,27 2,33 2,39 2,45 2,51

68

4

67

3

66

4 1,17 1,21 1,25 1,29 1,33 1,37 1,41 1,45 1,49 1,54 1,58 1,63 1,67 1,72 1,77 1,81 1,86 1,91 1,96 2,01

65

3 0,88 0,91 0,93 0,96 0,99 1,03 1,06 1,09 1,12 1,15 1,19 1,22 1,25 1,29 1,32 1,36 1,40 1,43 1,47 1,51

64

2

63

1

62

2 0,58 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 0,84 0,86 0,88 0,91 0,93 0,96 0,98 1,00

61

1 0,29 0,30 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 0,36 0,37 0,38 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 0,45 0,47 0,48 0,49 0,50

L (m)

D
(cm)

Обем на трупи в зависимост от дължината и диаметъра

Приложение 1.

96

97

98

99

L (m)

D
100 (cm)

9
10
11
12

9 4,64 4,75 4,87 4,99 5,10 5,23 5,35 5,47 5,60 5,72 5,85 5,98 6,11 6,24 6,38 6,51 6,65 6,79 6,92 7,07

10 5,15 5,28 5,41 5,54 5,67 5,81 5,94 6,08 6,22 6,36 6,50 6,64 6,79 6,94 7,08 7,23 7,39 7,54 7,69 7,85

11 5,67 5,81 5,95 6,09 6,24 6,39 6,54 6,69 6,84 6,99 7,15 7,31 7,47 7,63 7,79 7,96 8,12 8,29 8,46 8,64

12 6,18 6,33 6,49 6,65 6,81 6,97 7,13 7,29 7,46 7,63 7,80 7,97 8,15 8,32 8,50 8,68 8,86 9,05 9,23 9,42

8

95

7

94

8 4,12 4,22 4,33 4,43 4,54 4,64 4,75 4,86 4,97 5,09 5,20 5,32 5,43 5,55 5,67 5,79 5,91 6,03 6,16 6,28

93

7 3,61 3,69 3,79 3,88 3,97 4,06 4,16 4,26 4,35 4,45 4,55 4,65 4,75 4,86 4,96 5,06 5,17 5,28 5,39 5,50

92

6

m3

91

5

90

6 3,09 3,17 3,24 3,32 3,40 3,48 3,56 3,65 3,73 3,82 3,90 3,99 4,07 4,16 4,25 4,34 4,43 4,52 4,62 4,71

89

5 2,58 2,64 2,70 2,77 2,84 2,90 2,97 3,04 3,11 3,18 3,25 3,32 3,39 3,47 3,54 3,62 3,69 3,77 3,85 3,93

88

4

87

3

86

4 2,06 2,11 2,16 2,22 2,27 2,32 2,38 2,43 2,49 2,54 2,60 2,66 2,72 2,77 2,83 2,89 2,95 3,02 3,08 3,14

85

3 1,55 1,58 1,62 1,66 1,70 1,74 1,78 1,82 1,87 1,91 1,95 1,99 2,04 2,08 2,13 2,17 2,22 2,26 2,31 2,36

84

2

83

1

82

2 1,03 1,06 1,08 1,11 1,13 1,16 1,19 1,22 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36 1,39 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57

81

1 0,52 0,53 0,54 0,55 0,57 0,58 0,59 0,61 0,62 0,64 0,65 0,66 0,68 0,69 0,71 0,72 0,74 0,75 0,77 0,79

L (m)

D
(cm)
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