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Umeščanje žagarskega obrata v prostor



Presoja ustreznosti posamezne lokacije žagarskega obrata v prostoru
temelji na analizi dveh prostorskih slojev:
• Količina surovine
• Stroškovne ploskve

• Lokacije obstoječih žagarskih obratov (konkurenčna raba).

Umeščanje žagarskega obrata v prostor



Količina surovine se izračuna:
a) iz podatkov sestojne karte ali
b) iz podatkov o gozdnih fondih na ravni gozdnega odseka.

Tehnologija žagarskega obrata določa pretvorbene faktorje:
• razmerje med lesno zalogo in količino želenih gozdnih sortimentov

Če obstajajo podatki o preteklem gospodarjenju, je njihovo
upoštevanje pri pripravi tega sloja zaželeno.

Dodatno je mogoče upoštevati tudi ostale dejavnike, ki vplivajo na
količino surovine (npr. lastništvo gozdov), vendar morajo biti ti
podatkov prav tako prostorsko opredeljeni (npr. na ravni katastrske
občine, statistične regije, itd.).

Količina surovine



TIMBER (ZGS, 2012)

Količina surovine



Stroškovne ploskve

Stroškovne ploskve določimo kot strošek oziroma težavnost gibanja;
količino, ki opredeljuje strošek gibanja imenujemo upor in jo
opredelimo z dodelitvijo različnih vrednosti uteži.

Upor lahko predstavlja:
a) evklidska razdalja (v km),
b) čas potovanja (v min),
c) stroški potovanja (v €),
d) itd.

Stroškovne ploskve izračunamo preko teorije grafov z iskanjem
najkrajših poti med točko A in točko B, pri čemer točka A prestavlja
preučevano lokacijo, točka B pa ali a) odsek ali b) sestoj ali c) rastrsko
celico, torej prostorsko enoto, za katero je na voljo podatek o količini
surovine in je le ta večja od 0.



Stroškovne ploskve

Cestno omrežje (GIS, 1996)



Stroškovne ploskve

Stroškovne ploskve za žago i = 7



• Premeri mnogokratnika hlodov (brez skorje): od 20 cm do 59 cm
• Drevesni vrsti: smreka in jelka
• Hlodovina vseh kakovostnih razredov
• 1.238.576,9 m3

Količina surovine



• Premeri mnogokratnika hlodov (brez skorje): od 20 cm do 59 cm

’’Bazen surovine’’



Konkurenčna raba

Sloj količine surovine ter stroškovne ploskve nam za vsako
proučevano lokacijo sicer omogočata izračun t.i. ''bazena surovine'',
vendar pa pri tem ni mogoče upoštevati konkurenčne rabe, tj.
upoštevana obstoječih žagarskih obratov, ki že delujejo na
preučevanem območju.

‘‘Bazen surovine‘‘: potrebna razdalja / čas / denar, ki definira
območje, znotraj katerega je kumulativna vsota količine surovine
enaka produktivnosti preučevanega žagarskega obrata.



Konkurenčna raba

Lokacije obstoječih žag (GIS, 2012).



Konkurenčna raba

Prekrivanje ‘‘bazena surovine‘‘ za žago i = 7 in i = 52!!!
→ nobena žaga nima dovolj surovine!



Konkurenčna raba

Karta prekrivanja ‘‘bazenov surovine‘‘ žagarskih obratov v SLO.



Konkurenčna raba

Prekrivanje ‘‘bazena surovine‘‘ za žago i = 7 in i = 52!!!
→ nobena žaga nima dovolj surovine!



Konkurenčna raba

Prekrivanje ‘‘bazena surovine‘‘ za žago i = 7 in ostale žage!!!
→ vse žaga imajo dovolj surovine!



Konkurenčna raba

Prekrivanje ‘‘bazena surovine‘‘ za žago i = 7 in ostale žage!!!
→ vse žaga imajo dovolj surovine!



Konkurenčna raba

Metodologija temelji na hkratnem obravnavanju obstoječih
žagarskih obratov, za katere imamo na volje podatek o njihovi lokaciji
in produktivnosti.

Osnovna ideja upoštevanja konkurenčne rabe je povečevanje bazena
surovine vseh žagarskih obratov hkrati, dokler niso 100 % zapolnjene
produktivnosti vseh žag, kjer se bazeni surovine prekrivajo.

Pri tem lahko upoštevamo bodisi enako konkurenčno uspešnost
bodisi različno glede na produktivnost žagarskega obrata (npr. večja
žaga lahko ponudi večje odkupne cene lesa).



Presoja lokacije

Za osnovno določanje parametrov surovine (premeri brez skorje in
predvidene letne količine) smo upoštevali najmodernejšo tehnologijo
proizvodnje žaganega lesa iglavcev.

Kot referenco smo vzeli profilirno tehniko, kjer je najbolj znan nemški
proizvajalec LINCK (www.linck.com), ki omogoča veliko produktivnost
pri predelavi hlodovine iglavcev (več 100.000 m3 žaganega lesa na
leto, običajno od 200.000 m3 do 500.000 m3 žaganega lesa na leto).

Na podlagi podatkov proizvajalca LINCK ter lastnih informacij iz
podjetij s to tehniko (podjetje Offner iz Avstrije) smo določili mejne
vrednosti premera hlodov brez skorje.

Preučevana lokacija je žaga v Radovljici, predelava je 500.000 m3
hlodov iglavcev na leto.



Presoja lokacije

Povprečna količina lesa (na km2) v surovinskem bazenu.



Presoja lokacije

Ustreznost 1: m3/km (naraščanje m3 s povečanjem razdalje 1 km)



Presoja lokacije

Ustreznost 2: m3/km2 (povprečna m3 na 1 km2 ‘‘surovinskega bazena)



Namesto zaključkov...

Tudi v širšem pogledu gre za nov pristop optimiziranja lokacije žage.

Želja je, da se v razvoj metodologije vključijo končni uporabniki,
investitorji…

Problem ažurnosti in kakovosti podatkov o razpoložljivi količini
surovine.

Problem ažurnosti in kakovosti podatkov o cestnem omrežju.

Odločanje samo na podlagi modela - pripomočke pri odločanju!

HVALA ZA POZORNOST!


