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£UPARKI DO PRODUKCJI DREWNA OPA£OWEGO
Streszczenie
W artykule przedstawiono maszyny do przygotowania drewna opa³owego i kominkowego. Opisano ich budowê i zasadê
dzia³ania. Przedstawiono kalkulacjê zakupu ³upiarki dla domku jednorodzinnego opalanego drewnem kominkowym.
S³owa kluczowe: drewno opa³owe, drewno kominkowe, ³uparki, charakterystyka techniczna
Tab. 3. Gêstoœæ ró¿nych gatunków drewna
Table 3. The density of different species of wood

Drewno opa³owe stanowi jedno z paliw nale¿¹cych do
odnawialnych Ÿróde³ energii i zawiera czêœæ energii s³onecznej
zmagazynowanej dziêki procesowi fotosyntezy odbywaj¹cemu siê podczas wzrostu drzewa. Wartoœæ opa³ow¹ drewna
w stosunku do innych paliw przedstawiono w tab. 1.

Gatunki
drewna

Tab. 1. Porównanie wartoœci opa³owych podstawowych paliw
Table 1. Comparison of the calorific values of basic fuels
Paliwo
Lekki olej opa³owy
Gaz ziemny
Wêgiel kamienny
Koks
Wêgiel brunatny
Drewno (suche)

Sosna
Œwierk
Modrzew
Jod³a

Wartoœæ opa³owa
[MJ·kg-1]
42
37
31
28,5
15
15

D¹b
Grab
Buk
Wi¹z
Jesion
Klon
Lipa
Olcha
Brzoza

Tab. 2. Zale¿noœci wartoœci opa³owej drewna od jego
wilgotnoœci
Table 2. Dependence of the calorific value of wood on the
humidity
Stan
drewna

Zawartoœæ
wody

Wartoœæ opa³owa

Œwie¿o œciête
Sk³adowane
przez 1 rok

50-60%

2,0 kWh·kg-1 = 7,2 MJ·kg-1

25-35%

3,4 kWh·kg = 12,2 MJ·kg

Sk³adowane
kilka lat

15-25%

4,0 kWh·kg = 14,4 MJ·kg

-1

-1

-1

-1

Popió³ powstaj¹cy po spaleniu drewna mo¿na wykorzystaæ
jako pe³nowartoœciowy nawóz naturalny. Iloœæ emitowanego
w spalinach dwutlenku wêgla zbli¿ona jest do jego iloœci
poch³oniêtej w czasie wzrostu.
Z tab. 2 wynika, ¿e sk³adowanie drewna przez jedno lato
powoduje zwiêkszenie wartoœci opa³owej o ok. 58% w stosunku do drewna œwie¿o œciêtego. Œrednio przyjmuje siê, ¿e
drewno suche po kilku latach sk³adowania, zawiera oko³o 20%
wody i ma wartoœæ opa³ow¹ oko³o 4,0 kWh·kg-1. Ponadto, im
drewno ma wiêksz¹ gêstoœæ objêtoœciow¹, tym wiêksza jest
jego wartoœæ opa³owa (tab. 3). Gêstoœæ drewna jest cech¹
indywidualn¹ danego gatunku.
Dla przyspieszenia procesu suszenia drewna œwie¿o œciêty
materia³ nale¿y poci¹æ. Rozdrobnione w trakcie ³upania
drewno (rys. 1) zwiêksza swoj¹ powierzchniê, przez któr¹
nastêpuje proces odparowania wody [1, 3, 4].
Podstawowymi maszynami stosowanymi do rozdrabniania
drewna s¹ ³uparki. Na rynku znajduj¹ siê ³uparki zarówno dla
du¿ych firm zajmuj¹cych siê produkcj¹ drewna opa³owego, jak
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Gêstoœæ drewna
œwie¿o œciêtego
[kg·m-3]
Iglaste
700
740
760
1000
Liœciaste
1080
1080
990
950
920
870
730
690
650

Gêstoœæ drewna
ca³kowicie suchego
[kg·m-3]
480
430
600
450
710
830
730
680
750
660
530
530
650

i dla gospodarstw rolnych i domowych. £uparki to narzêdzia
lub urz¹dzenia do przygotowania drewna opa³owego w formie
szczap, poprzez roz³upywanie wzd³u¿ne uprzednio pociêtych
k³ód drewna.

Rys. 1. Kliny pojedyncze lub z³o¿one pozwalaj¹ na roz³upanie
k³ody na wiele czêœci
Fig. 1. Single or composite wedges allow for splitting wood in
many parts
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£uparki mo¿na podzieliæ na klinowe i œrubowe. Podzia³ ten
uwzglêdnia ró¿nice w zespo³ach roz³upuj¹cych maszyn.
Dzia³anie zespo³u klinowego opiera siê na pracy pojedynczego
(rys. 2) lub z³o¿onego klina roz³upuj¹cego k³odê wzd³u¿.

Najczêœciej spotykane s¹ ³uparki klinowe hydrauliczne,
w których klin roz³upuj¹cy poruszany jest przez silnik
hydrauliczny. Budowa ³uparek klinowych zasadniczo nie ró¿ni
siê od siebie. Klasyczne ³uparki sk³adaj¹ siê z pompy
hydraulicznej, si³ownika, podstawy i klina ³upi¹cego. Napêdem pompy hydraulicznej mo¿e byæ silnik elektryczny,
spalinowy (benzynowy lub wysokoprê¿ny), WOM ci¹gnika
(rys. 4) lub uk³ad hydrauliki zewnêtrznej ci¹gnika rolniczego.

Rys. 2. £uparka z pojedynczym klinem
Fig. 2. Splitting machine with a single wedge

Rys. 4. £uparka klinowa hydrauliczna z napêdem pompy od
WOM ci¹gnika: 1 - si³ownik, 2 - klin, 3 - podstawa ze sto³em,
4 - pompa hydrauliczna
Fig. 4. Wedge splitting machine driven by hydraulic pump from
tractor PTO: 1 - cylinder, 2 - splitting wedge, 3 - the base of the
table, 4 - hydraulic pump

Rys. 3. £uparka sto¿kowa: 1 - rama, 2 - sworznie do mocowania
ciêgien podnoœnika, 3 - ³¹cznik górnego podnoœnika, 4 - zabezpieczenie, 5 - g³owica sto¿kowa
Fig. 3. Conical splitting machine:1 - frame,2 - the pins to attach
lift tendons, 3 - upper connector of elevator, 4 - safeguard,
5 - conical head
Zespo³y œrubowe (rys. 3) pracuj¹ poprzecznie do osi k³ody
przez wstêpne boczne wwiercenie siê gwintowanego sto¿ka
i dalsze rozdzielenie k³ody klinem sto¿kowym. Maszyny te
spotykane s¹ coraz rzadziej i zastêpowane s¹ ³uparkami
klinowymi, które charakteryzuj¹ siê wiêkszym bezpieczeñstwem i wydajnoœci¹ pracy oraz zakresem si³y roz³upywania.
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Rys. 5. Pi³o-³uparka
Fig. 5. Sawing-Splitting machine
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Ze wzglêdu na sposób przemieszczania ³uparki mo¿na
podzieliæ na: wózkowe, przyczepiane, zawieszane lub
stacjonarne. Mog¹ wystêpowaæ jako maszyny samodzielne,
pi³o-³uparki (rys. 5) lub jako automaty do przygotowania czêsto
ju¿ opakowanego drewna kominkowego (rys. 6).

Rys. 6. Zestaw maszynowy do produkcji opakowanego drewna
kominkowego
Fig. 6. Set machine to produce packaged firewood for
fireplaces

£uparki do u¿ytku domowego charakteryzuj¹ siê si³¹
nacisku do ok. 10-12 t, co umo¿liwia przygotowanie drewna
o ró¿nej d³ugoœci i œrednicy do ok. 50 cm. Napêdzane s¹
silnikami elektrycznymi o mocy do 3,5 kW (rys. 4) lub
silnikami spalinowymi (benzynowymi) o mocy do 5 kW. S¹ to
najczêœciej ³uparki wózkowe lub stacjonarne typu pionowego
lub poziomego (rys. 7), w których za³adunek k³ód odbywa siê
rêcznie. Maszyny te wyposa¿one s¹ w kliny dziel¹ce k³odê na 2
lub 4 czêœci [2, 3].
Otrzymane w wyniku ³upania szczapy mo¿na pouk³adaæ
w specjalnie do tego celu przeznaczonych pomieszczeniach
tzw. drewutniach lub innych przewiewnych pomieszczeniach,
albo w uporz¹dkowany stos o wysokoœci ok. 1,5 m, a nastêpnie
przykryæ go od góry foli¹. Tak przygotowane na pocz¹tku roku
kalendarzowego drewno, ju¿ jesieni¹ tego roku mo¿e byæ
przeznaczone do spalania. Najlepszym rozwi¹zaniem by³oby
jednak po³upanie drewna i sezonowanie go na rok nastêpny, co
pozwoli³oby na osi¹gniêcie przez drewno ok. 20% wilgotnoœci.

Dla osób opalaj¹cych domy drewnem najwa¿niejsze jest,
aby zu¿ycie energii przez ³uparkê by³o jak najni¿sze przy
odpowiednio du¿ej mocy ³upania. Bezpieczeñstwo pracy
u¿ytkownika ³uparki powinien zapewniæ stabilny stó³ roboczy
oraz uchwyty przytrzymuj¹ce k³odê.
Koszt zakupu drewna opa³owego, pociêtego i po³upanego
to wydatek ok. 170-200 z³ za m3 (brzoza, d¹b). Do ogrzania
140 m2 domu potrzeba ok. 20 m3 drewna. Koszt zakupu opa³u
wynosi wówczas ok. 3.400-4.000 z³. Cena za drewno nieprzygotowane do palenia, tj. nie pociête i nie po³upane wynosi
natomiast 120-140 z³ za m3. Z szacunkowych przeliczeñ
wynika, ¿e kupuj¹c drewno nieprzygotowane do palenia
zaoszczêdzamy rocznie ok. 1.000-1.200 z³. Koszt zakupu
najtañszych ³uparek do celów domowych to wydatek rzêdu
600-2.500 z³, który zwróci³by siê po ok. 2 latach.
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MACHINES FOR FIREWOOD PRODUCTION
Summary
In the paper machines for the production of firewood and wood to be burnt in the fireplaces. The design and operation are
described. The calculation of the purchase of splitting machines for single-family houses with wood-burning fireplace is presented.
Key words: firewood, fireplace, splitting machines, technical characteristics
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