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PowiOdt sie pomyst realizacji duiych kontraktOw przez kilka firm

DREWNO OPAlOWE I Najefektywniejsze sa maszyny dostarczane przez BL System

Tomasz Owerski najpierw
sam zatoiyt firm�
produkujqcq drewno
opatowe i kupit tupark�
w BL System, a potem zaczqt
zach�cac znajome firmy
do wsp6tpracy, ieby m6c
realizowac duie zam6wienia.
TEKST I FOT. Janusz Bekas

Choc Tomasz Owerski' prowadz:icy od 15 lat
firm� EKO-CIEPI;O w Ostrowi Mazowieckiej, jest zadowolony z kilku posiadanych
maszyn do produkcji drewna opalowego,
zakupionych przez ten czas w firmie BL
System z Nowego S4cza, to w jego rankingu
najbardziej niezawodn4 i wydajn4 maszyn4

jest automat do przygotowania podpalki
Kindlet PRO firmy FUELWOOD z Wielkiej
Brytanii, dostarczony przez firm� handlo
w4 I;ukasza Belskiego.
- Angielski kombajn mam od kiiku lat,
bo zakupilem go w ramach poszerzania pro
dukqi -m6wi Tomasz Owerski. - Odbiorcy
drewna kominkowego z rynku zachodniego
oczekiwali od nas takte drewna rozpalkowe
go, wifc skorzystalem z sugestii wlascicieia
firmy BL System i zakupilem tf maszynf. Jest
swietna. Wydaje mi sif, :ie nie ma na rynku
lepszej do wyrobu podpalki. Jest niezawodna.
Pomimopracynieomal naokrqglo od 5Iat' nie
wymaga jakichkoiwiek napraw. Jest nie tylko
prosta w obsludze, bezpieczna, aie i wygodna
dia podajqcego poci�te kawalki drewna, jak
r6wniez dla pakujqcych worki. Na stronie
internetowej tejfirmy, zalozonej w 1996 roku,
niezawodnosc swoich maszyn tlumaczy ona

Eko-Cieplo Zofii i Tomasza Owerskich, br.
d4ca regionalnym liderem i inspiratorem po
wstania w promieniu 150 km przynajmniej
12 innych firm, zajmuj4cych si� produkcj4
drewna kominkowego i opalowego.
- Formalnie nie tworzymy wsp6lnego
organizmu - opowiada Tomasz Owerski jednak od paru Iat efektywnie wsp6lpracuje
my i sprzyjamy powstawaniu kolejnychfirm.
Rzeczywiscie, od nas si� to wszystko zaczflo,
poniewaz jako jeden z pierwszych kupilem
na poczqtku w firmie BL System luparkf do
drewna niemieckiego producenta. tupane
Automat d� przygoto�ania podpatki Kind Let PRO pozwala wykonac w cia,gujednej zmiany
wzdluz byly watki drewna o dlugosci 1,20
2000 workow podpatk1.
m, a dopiero potem byly ci�te na kr6tsze ka
walki. Bylo to pracochlonne, jednak produkt
lokaiizaqq produkqiw zalesionejposiadlosci Zagt�bie drewna opatowego
koncowy byl najwyzszej jakosci, poniewaz
wiejskiej, dzi�ki czemu produkty sq zaprojek- W calkiem podobnych okolicznosciach przy- drewno swietnie schnie w takich dlugich
towane i przetestowane w warunkach rze- rody, na nieruchomosci otoczonej lasem szczapach. Wystarczylo je poukladac do
czywistych. Pewnie cos w tym jest!
sosnowym, rozwija swoj4 dzialalnosc firma suszenia i szybko tracilo wilgoc. Uwazam,

Niuanse techniczne optymalizujace ciecie drewna

PILARKI TASMOWE I Moi:liwosc szeregowego potaczenia szesciu maszyn

W DSB Singlehead NG XM wprowadzono wiele niuans6w
technicznych optymalizujqcych ci�cie drewna.
Doskonatym tego przyktadem jest system posuwu
do stabilnego prowadzenia bloku: nap�dzane rolki
transportowe na g6rze i na dole zapewniajq ptynne
wciqganie bloku r6wniei w przypadku obr6bki
materiat6w o nieregularnych wtasciwosciach.
TEKST I FOT. Tomasz Bogacki

Oferta hand).owa austriackiej firmy Wintersteiger wzbogacila si� niedawno o now4
pozycj�. Nowosc pojawil:a si� w serii jednoglowicowych, poziomych, cienkotn4cych
pilarek tasmowych i oznaczona zostala
symbolem DSB Singlehead NG XM. Po raz
pierwszy zostala ona zaprezentowana na
tegorocznych targach Ligna w Hanowerze. Podczas opracowywania tego modelu
Wintersteiger postawil na uniwersalnosc
i ekonotnicznosc. Przejawia si� to przede
wszystkim w tym, ze nowa pilarka tasmowa pozwala na rozbudow� w konfiguracji
ln-line obejmuj4c4 l4cznie do szesciu maszyn. Podczas jej projektowania wzir.to pod
uwag� gl6wnie zmieniaj4ce si� wymagania
klienta w zakresie cir.cia drewna niezaleznie od jego rodzaju i zastosowan. W efekcie otrzymano zaawansowan4 technicznie

i wysokowydajn4 maszyn� sprawdzaj4c4
si� doskonale wwarunkach przemyslowych
podczas precyzyjnego ci�cia na mokro i na
sucho r6znych gatunk6w drewna przy szerokosci do 350 mm oraz maksymalnej wysokosci bloku 165 mm. Daje to mozliwosc
wykonywania bardzo cienkich lameli od 1,3
mm przy linii ci�cia o grubosci od 1,1 mm.

Uktad sterowania pity Hightech
W DSB Singlehead NG XM wprowadzono
wiele niuans6w technicznych optymalizuj4cych ci�cie drewna. Doskonalym tego
przykladem jest system posuwu do stabilnego prowadzenia bloku: nap�dzane rolki
transportowe na g6rze i na dole zapewniaj4
plynne wci4ganie bloku r6wniez w przypadku obr6bki material6w o nieregularnych wlasciwosciach. Optymalny chwyt
i minimalne tarcie mokrego oraz suchego

W DSB Singlehead NG XM wprowadzono wiele niuans6w technicznych optymalizuja,cych ci�cie
drewna. Doskona!ym tego przyk!ademjest system posuwu do stabilnego prowadzenia bloku.
"!!""'t•
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materialu zapewniaj4 specjalne elementy
gumowe rolek transportowych oraz innowacyjny system �ociskowy. Jednoczesnie
pokryty warstw4 twardego chromu st6l podawczygwarantuje maksymaln4stabilnosc
i optymalne ustawienie _ci�tego materialu.
Nap�d rolek transportowych w strefie wejscia i wyjscia maszyny jest plynnie regulowany i sterowany elektronicznie. Pr�dkosc
posuwu materialu moze wi�c wynosic od
4 do 20 m/min. Pionowa stabilizacja obrabianego drewna w obszarze ci�cia zapewnia absolutn4 precyzj� przebiegu procesu.
Dodatkowe, nap�dzane rolki dociskowe
umieszczone bezposrednio w strefie cifcia
gwaramuj4 ci4gl4 stabilizacj� materialu na
calej jego szerokosci. Dzifki temu mozliwe
jest ci�cie nie tylko drewna struganego, ale
r6wniezniestruganego orazzwypaczeniem
podluznym lub poprzecznym. Gwarancj4
dokladnosci ci�cia jest takze stabilne przylozenie dlugich blok6w materialu na wejsciu i wyjsciu maszyny do bazy. Firma Wintersteiger stworzyla w tym celu masywne,
odchylane tasmy rolkowe i bieznie rolkowe
o dlugosciach 2,5; 4 i 5,5 m. Odchylane systemy przenosz4ce ulatwiajq ponadto takze
otwieranie drzwi maszyny, zapewniaj4c
szybk4 wymian� narz�dzi.
Cech4 szczeg6ln4 jest r6wniez uklad
sterowania pily Hightech. System delikatnego nacinania umozliwia wprowadzenie pily w blok drewna z niewielkq
pr�dkosci4 oraz przyspieszenie dopiero po pelnym zagl�bieniu. Zmniejsza
to podatnosc na zbaczanie, chroni pil�
przed uszkodzeniami oraz poprawia jakose lameli. Ponadto maszyna ma sterowany przez czujniki system kontroli
brzeszczotu pily. Czujniki nadzoruj4
brzeszczot pily i powoduj4 zatrzymanie w przypadku zbaczania pily. Chroni
to brzeszczot pily i maszyn�. zmniejsza
koszty wymiany narz�dzi oraz liczbf odrzut6w. Dzi�ki specjalnemu programowi
obr6bki drewna pilarka DSB Singlehead
NG XM zapewnia praktyczn4 mozliwosc
zapisywania parametr6w ci�cia zar6wno
dla drewna, jak i pily. W razie potrzeby
mozna je wielokrotnie wykorzystywac.

Zaawansowane technicznie
prowadnice w�glanowe
Przy rozcinaniu material6w niejednorodnych, jakim bez w4tpienia jest drewno,
na tasm� tn4q dzialaj4 r6znej wartosci
sily. Dlatego wlasnie agregat tn4cy nowej
pilarki wyposazony zostal w system automatycznej regulacji biegu tasmy. Specjalny czujnik wykrywa przesuni�cia tasmy
tn4cej wskutek dzialania wspomnianych
wyzej sil. Elektromotoryczny nastawnik
steruje kr4zkami zwrotnymi i gwarantuje optymaln4 pozycj� tasmy tn4cej. Eliminuje to jednoczesnie zjechanie tasmy
tn4cej z kola zwrotnego. Specjalny zaw6r
reguluje napr�zenie pily, kt6re jest dostosowywane do wymiar6w konkretnej
tasmy. W czasie przerw w pracy jej napr�zenie jest zmniejszane, co przyczynia si�
do redukcji jej zuzycia.
Prowadnic� tasmy tn4cej mozna
indywidualnie dostosowywac do szerokosci obrabianego materialu. Efekt ten
zapewnia optymalne napr�zenie tasmy
tn4cej w obszarze ci�cia i maksymaln4
dokladnosc rzazu. W kwestii prowadzenia pily zastosowano zaawansowane
technicznie prowadnice w�glanowe.
Test to material kompozytowy z ekstremalnie odpomych na scieranie wl6kien
poliw�glanowych i termoodpomej zywicy epoksydowej. Zapewnia on dokladne
prowadzenie tasmy przy bardzo dlugich
okresach uzytecznosci.
Z kolei innowacyjny system natryskowy umozliwia spryskiwanie z�ba pily
specjalnym, nieszkodliwym dla drewna
medium. Powstaj4cy w trakcie natrysku
aerozol smaruje i chlodzi tasm� tn4c4.
Zaleznie od potrzeb i aplikacji interwaly
natrysku mozna indywidualnie regulowac. Zalet4 stosowania tego systemu jest
redukcja tarcia i zapobieganie przyleganiu
do pily zywicy, a co za tym idzie dluzsza
zywotnosc tasmy tn4cej. Zalety systemu
spryskuj4cego widac szczeg6lnie dobrze
przy gatunkach drewna o wysokiej zawartosci zywicy lub krzemian6w. W przypadku obr6bki niekt6rych gatunk6w drewna
w stanie mokrym altematyw4 wobec

konwencjonalnego medium spryskuj4ce
go moze byc woda. Niewielka ilosc wody
jest natryskiwana na czubki z�b6w, gdzie
rozpuszcza osad zlozony z wilgotnych
trocin, zywicy i o!eju smamego. Zapew
nia to utrzymanie stalych parametr6w
k4towych ostrzy pily, a w szczeg6lnosci
bocznych kqt6w przyl:ozenia. W razie po
trzeby mozliwe jest tez oczywiscie kombinowane lub oddzielne spryskiwanie wodq
i medium konwencjonalnym.
Pilark� DSB Singlehead NG XM mozna rozbudowac, wraz ze wzrostem pro
dukcji, od pojedynczej maszyny do wie
lomodulowego systemu produkcyjnego.
W ten spos6b mozna pol4czyc szeregowo
maksymalnie szesc maszyn.

Brzeszczoty z w�glikow
spiekanych i tworzywa Stellite®
W przypadku, gdy potrzebne s4 systemy
produkcyjne dostosowane do potrzeb
konkretnego klienta, wazn4 rol� odgry
waj4 rozwi4zania techniczne w zakresie
automatyzacji. W grupie Wintersteiger do
starcza je firma VAP Gruber Automations.
Obejmuj4 one zautomatyzowane systemy
cienkotn4cych pil tasmowych oraz spe
cjalne urz4dzenia do produkt6w wielowarstwowych. Natomiast dla linii produktowej
,,TRC TimberRepair & Cosmetics" s4 to automatyczne urz4dzenia do usuwania wad
i niedoskonalosci drewna, wykorzystywa
ne do napraw jego powierzchni. W tym za
kresie firma pokazala dwie maszyny z serii
TRC. Byly to: p6lautomatyczne urz4dzenie
TRC 1000 oraz model dla pocz4tkuj4cych
TRC-M Easy. W segmencie cienkotn4cych
pilarek tasmowych, opr6cz nowej DSB Sin
glehead NG XM, znalezc mozna bylo takze
model dla pocz4tkuj4cych DSB Compact
310, cienkotn4q pilark� tasmow4 DSB
Twinhead NG XM oraz DSB Singlehead
660. Z kolei traki cienkotn4ce reprezen
towal DSG Notum b�d4cy najbardziej
ekonomicznym rozwi4zaniem tego typu.
Ofert� targow4 uzupelniono o samo
dzielnie zaprojektowane oraz wyprodu
kowane brzeszczoty z w�glik6w spiekanych i tworzywa Stellite®. 0

