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Abstract
 The method of waste raw materials dispose is important operation. Entered means appear in price of products. Utilization of
waste materials is methods of production efficiency improvement. The grapevine waste wood is possible to use as soon as
for energy products production. The authors publish parameters of disintegration in this article. The parameters were taken
during measuring and statistical evalution.
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        PARAMETRY ODPADNÍHO DŘEVA RÉVY VINNÉ
THE  GRAPEVINE  WASTE  WOOD  DESINTEGRATION  PARAMETERS
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Využití zbytkových surovin ze zemědělské prvovýroby
je postup, pomocí kterého lze zabránit vzniku odpadu, roz-
množování škůdců a vylepšit celkovou bilanci živin a ener-
gie v zemědělství. Typickým příkladem zbytkové suroviny
ze zemědělství je výřez z pororstů vinné révy (dále označo-
váno jako réví).

Tato surovina je zdrojem nezanedbatelného množství
materiálu využitelného při výrobě bioenergetických pro-
duktů. Podle provedených měření (SOUČEK, 2007) je prů-
měrný výnos hmoty při údržbě porostu cca 2 t.ha-1. Při sou-
časném počtu 19 000 ha vinic v ČR je to 38 tisíc tun ročně.
V porovnání se zbytkovou  biomasou vznikající při údržbě
ovocných nebo okrasných dřevin vykazuje réví vyšší množ-
ství sušiny než ovocná výsadba. Pohybuje se v rozmezí 51
až 75 %. Výhřevnost vzorků réví odebraných během měření
v létech 2006 až 2008 byla  16,9 až 17,5 MJ.kg-1.

Z hlediska možnosti využití při výrobě bioenergetických
produktů je výhodou, že se údržba vinohradů periodicky
každoročně opakuje. Réví je možné stříhat v období prosi-
nec – březen, tedy v období topné sezóny. Dostupnost
suroviny může být v případě špatného počasí obtížnější,
ale k naprosté většině pozemků vede komunikace sjízdná
pro nákladní automobil do 7 t nebo alespoň traktorovou
soupravu i v případě nepříznivých podmínek, takže dostup-
nost suroviny lze obecně označit jako dobrou.

ZEMÁNEK (2001) popisuje využití štěpkovaného réví
v kompostovacím procesu, nevylučuje však jeho spalová-
ní po předchozí úpravě. WALG (2007) uvádí, že odpadní
réví z vinic lze pro energetické účely využívat ve formě ku-
latých nebo hranatých slisovaných balíků nebo po naštěp-
kování ve formě briket, případně volně ložené štěpky.

V oblasti technologií využívajících štěpkovaného réví
jsou využívány štěpkovače produkující štěpku různé veli-

kosti. Nejjednodušší variantu představuje řešení, kdy je
réví na okraji vinice štěpkováno na štěpku o střední veli-
kosti částic 50–100 mm (energetická štěpka), které jsou po
vysušení využívány jako palivo v kotlích na dřevní štěpku,
doplněných standardními podavači (MUŽÍK, 2007).

Cílem práce bylo stanovit a vyhodnotit vliv odrůdy na
parametry štěpkování réví.

Materiál a metody
Pokusná měření byla prováděna ve druhé polovině břez-

na 2007 na stanovištích Rakvice, Velké Bílovice a Karlštejn.
Pro štěpkování bylo využito odpadní réví odrůd Modrý
Portugal (MP), Svatovavřinecké (SV), Müller Thurgau (MT),
Veltlínské zelené (VZ), Ryzlink vlašský (RV) a Sauvignon
(SG). Jednotlivé odrůdy se liší habitem keře a vzniká u nich
odlišné množství odpadního réví. Navíc se liší charakte-
rem, hlavně rozměry prýtů a tvrdostí dřeva.

Sledovány byly exploatační parametry mobilního štěp-
kovače PEZZOLATO 110 Mb poháněného čtyřtaktním zá-
žehovým motorem HONDA GX 120 o výkonu 9 kW. Stroj je
vybaven diskovým dvounožovým štěpkovacím ústrojím,
systémem non–stress pro zajištění rovnoměrného přísunu
materiálu a zabránění poklesu otáček štěpkovacího ústrojí.
Rozměry vkládacího hrdla jsou 110 x 115 mm, příčný průměr
zpracovávaného dřeva uváděný výrobcem je 5–100 mm.
Průměr zpracovaného réví se pohyboval od 10 do 20 mm.

Pro zvýšení objektivity naměřených údajů byl při štěp-
kování kladen důraz na ostrost nožů, protiostří a nastavení
otáček pracovního ústrojí. Stroj je vybaven digitálním otáč-
koměrem a ovládání stroje umožňuje otáčky přesně nasta-
vit. Přehled měřených veličin uvádí Tab. 1.
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Výsledky a diskuse

Sledovaný parametr Jednotka Způsob stanovení 

Čas potřebný ke 
štěpkování h 

odečet časového 
úseku na přesných 

stopkách 
Hmotnost získané 
štěpky  kg vážení na závěsné 

váze 
Objem 
spotřebovaného 
paliva 

l 
metoda dolévání do 

nádrže pomocí 
odměrného válce 

Otáčky štěpkovacího 
ústrojí min-1 odečet z 

otáčkoměru 

Obsah veškeré vody % laboratorně podle 
ČSN 44 1377 

Střední délka částic mm 
sítovou analýzou 
podle ČSN ISO 

9276-1 
 

Tab. 1: Přehled měřených veličin

Z hodnot sledovaných parametrů byla dále vypočítána
výkonnost štěpkovače, měrná spotřeba paliva a sypná
hmotnost získané štěpky:

t
m

Qm
,     (kg.h-1)                                             (1)

kde:  m – hmotnost získané štěpky  (kg)
 t – doba štěpkování                  (h).

Výkonnost stroje (Qm), jako hmotnost získané štěpky za
časový úsek

Měrná spotřeba paliva (Vsp)

m
V

V ph
sp .1000 ,     (l.t-1)                                       (2)

kde: Vph – objem spotřebovaného paliva za dobu
         štěpkování   (l)
m  –    hmotnost získané štěpky   (kg).

Sypná hmotnost štěpkovaného materiálu (ρs) je definována
jako střední hustota v prostoru nespojitě rozložené, volně
sypané látky. Jedná se tedy o sypnou hmotnost
nesetřeseného materiálu

s

s
s V

m
,     (kg.m-3)                                             (3)

kde: ms – hmotnost daného objemu látky              (kg)
Vs – geometrický objem sledované nádoby  (m3).

K vyhodnocení průkaznosti rozdílů mezi hodnocenými
variantami pokusu byla použita analýza variance (hladina
významnosti á = 0,05). Jako  metoda  následného  testování
byl  použit Tukeyův – HSD test na  hladině  významnosti
α = 0,05  a  α  = 0,01. Uvedené  metody  statistického  vyhod-
nocení  byly  aplikovány  pomocí  počítačového softwaru
Unistat 4.53 pro Excel a MS  Excel.

Při štěpkování bylo réví do vstupního hrdla štěpkovače
vkládáno ručně. Pro lepší přísun materiálu k pracovnímu
ústrojí je štěpkovač vybaven dvojicí podávacích válců
s hydraulickým pohonem.

Stanovení parametrů probíhalo u odrůd Müller Thurgau,
Modrý Portugal, Svatovavřinecké cca tři týdny po řezu a
réví odrůd Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský a Sauvignon
ihned po řezu. S ohledem na zjištěný obsah vody byla tato
prodleva nevýznamná, vlhkost štěpkovaných materiálů byla
srovnatelná.

Výsledné hodnoty sledovaných parametrů uvádí Tab. 2.

Podle Simanova (Simanov, 1993) je z hlediska kvality a
kvantity štěpek nejvhodnější dřevo čerstvé, mokré a širo-
ké. Z hlediska anatomické stavby měkké, rovné, bez suků,
které pochází z větví nebo kmene stromu. Těchto předpo-
kladů je však u odpadního réví po řezu vinic obtížné dosáh-
nout, protože svým charakterem představuje nesourodý
materiál (ZEMÁNEK, 2000).

Z hodnot uvedených v Tab. 2 vyplývá, že se výkonnost
štěpkovače při štěpkování réví o průměrném obsahu veš-
keré vody 40,70 % pohybovala v intervalu 230–470 kg.h-1

(0,52 až 0,99 m3.h-1). Z výsledků statistického vyhodnocení
(Tab. 3 a Tab. 4) vyplývá, statistická průkaznost vlivu réví
na výkonnost štěpkovače podle jednotlivých odrůd.

Nejvyšší výkonnost byla dosažena u štěpkování odrůd
Svatovavřinecké a Sauvignon, které vytvářejí dostatečně
dlouhé, silné přímé prýty. To umožňuje plynulé štěpkování
při dobrém zaplnění vkládacího hrdla stroje. Skutečností je
také, že se tyto dvě odrůdy vyznačují výrazně tvrdším dře-
vem, jak ostatně napovídá objemová hmotnost (660 kg.m-3,
472 kg.m-3). O tvrdosti dřeva těchto dvou odrůd svědčí i
zkušenosti pracovníků provádějících ruční řez vinic, kteří
potvrzují sníženou výkonnost a vyšší námahu ruky právě
při řezu těchto dvou odrůd. Z výsledků lze usoudit, že tvrd-
ší réví je pro štěpkování vhodnější než houževnaté réví
ostatních odrůd. Tím lze také do jisté míry vysvětlit nižší
výkonnost štěpkovače u ostatních odrůd.

Přestože charakter réví není ovlivněn pouze odrůdovými
vlastnostmi, ale také pěstitelským systémem a souborem
agrotechnických opatření, jako je např. typ vedení, způsob
řezu a provedení zelených prací nebo hnojení, je vliv odrů-
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Průměrná hodnota (ze dvou opakování) sledovaného parametru u odrůdy Sledovaný parametr Jednotka 
MT VZ RV SG SV MP 

Čas potřebný ke 
štěpkování h 0,42 0,28 0,25 0,53 0,33 0,67 

Hmotnost 
štěpkovaného materiálu kg 121 77,6 83 199 155 150 

Spotřeba paliva l 0,7 0,63 0,64 1,1 0,7 0,8 
Otáčky štěpkovacího 
ústrojí 

s-1    
(min-1) 114 000 (1 900) 

Obsah veškeré vody % 40,60 40,02 41,97 39,73 41,04 40,82 
Sypná hmotnost 
štěpkovaného materiálu kg.m-3 436 458 452 660 472 442 

Střední délka částic mm 8,92 4,38 9,24 4,40 4,32 8,58 
Výkonnost stroje kg.h-1 290 270 330 370 470 230 
Výkonnost stroje  m3.h-1 0,67 0,59 0,73 0,56 0,99 0,52 
Měrná spotřeba paliva 
(Natural 95) l.kg-1 5,79.10-3 8,12.10-3 7,71.10-3 5,53.10-3 4,52.10-3 5,33.10-3 

 

Tab. 2: Výsledky hodnot zjištěné měřením a výpočtem

Zdroj variability Součet čtverců Stupně 
volnosti 

Průměrný 
čtverec Stat. F Významnost 

Hlavní efekty 73067,667 5 14613,533 1169,083 0,0000 
Výkonnost 73067,667 5 14613,533 1169,083   0,0000* 
Vysvětleno 
Chyba 

73067,667 
75,000 

5 
6 

14613,533 
12,500 

1169,083 
 

0,0000 
 

Celkem 73142,667 11 6649,333   
 

Tab. 3: Analýza rozptylu – výkonnost štěpkovače

Poznámka: * označuje statisticky průkazný rozdíl

Odrůda Průměr MP VZ MT RV SG SV 
MP 230,00  ** ** ** ** ** 
VZ 269,50 **  ** ** ** ** 
MT 290,00 ** **  ** ** ** 
RV 330,00 ** ** **  ** ** 
SG 370,00 ** ** ** **  ** 
SV 470,50 ** ** ** ** **  

 

Tab. 4: Metoda následného testování – Tukey-HSD

Poznámka: * označuje významně  odlišné  páry (á = 0,05);  ** označuje velmi  významně odlišné páry (á = 0,01)
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Závěr

Zdroj variability Součet čtverců Stupně 
volnosti 

Průměrný 
čtverec Stat. F Významnost 

Hlavní efekty 20,240 5 4,048 967,630 0,0000 
Spotřeba PH 20,240 5 4,048 967,630   0,0000* 
Vysvětleno 
Chyba 

20,240 
0,025 

5 
6 

4,048 
0,004 

967,630 
 

0,0000 
 

Celkem 20,265 11 1,842   
 

Tab. 5: Analýza rozptylu – spotřeba pohonných hmot

Poznámka: * označuje statisticky průkazný rozdíl

Odrůda Průměr SV  MP  SG MT  RV VZ 
SV 4,520  ** ** ** ** ** 
MP 5,330 **   ** ** ** 
SG 5,530 **   * ** ** 
MT 5,795 ** ** *  ** ** 
RV 7,710 ** ** ** **  ** 
VZ 8,110 ** ** ** ** **  

 

Tab. 6: Metoda následného testování – Tukey-HSD

Poznámka: * označuje významně  odlišné  páry (á = 0,05);  ** označuje velmi  významně odlišné páry (á = 0,01)

dy, která reprezentuje různé vlastnosti vstupního materiálu
na výkonnost nejvýraznější.

Energetická náročnost štěpkování vyjádřená hodnotou
měrné spotřeby paliva také závisí na vlastnostech réví.
Z výsledných hodnot uvedených v Tab. 2 vyplývá, že se
měrná spotřeba benzinu Natural 95 pohybovala v rozmezí
4,52–8,12 l.t-1. Nejnižší hodnoty byly naměřeny při štěpko-
vání réví z odrůdy Svatovavřinecké a Modrý Portugal, nej-
vyšší z réví odrůd Ryzlink vlašský a Veltlínské zelené.

SOUČEK (2007) uvádí, že energie spotřebovaná při štěp-
kování závisí výrazně na stupni dezintegrace, fyzikálních
vlastnostech štěpkovaného materiálu (hustota) a typu pra-
covního ústrojí. Dalšími faktory ovlivňujícími kvalitu práce
a výkonnost štěpkovačů jsou vlastnosti štěpkovaného
dřeva jako např. vlhkost, pružnost, pevnost, tvrdost.

Tuto skutečnost dokládají výsledky statistického hod-
nocení spotřeby pohonných hmot provedeného pomocí
analýzy variance a metod následného testování (Tab. 5 a
Tab. 6).

Cílem práce bylo posoudit vliv odpadního réví získané-
ho při zimním řezu vinic z různých odrůd na výkonnost štěp-
kovače a kvalitu štěpky. Výsledky potvrzují vliv odrůdo-
vých vlastností na výkonnost použitého štěpkovače při
štěpkování réví. Nejvyšší výkonnost štěpkovače byla do-
sažena při štěpkování réví odrůd Svatovavřinecké a Sauvi-

gnon, kdy proces byl plynulý při dobrém zaplnění vkláda-
cího hrdla stroje. Obě tyto odrůdy zároveň vykazují nej-
vyšší objemovou hmotnost (660 kg.m-3, 470 kg.m-3).

Významným ukazatelem energetické náročnosti při výro-
bě štěpky je měrná spotřeba pohonných hmot. Nejnižší
hodnoty měrné spotřeby byly naměřeny při štěpkování réví
z odrůdy Svatovavřinecké (4,52 l.t-1) a Modrý Portugal (5,33
l.t-1), nejvyšší z réví odrůd Ryzlink vlašský (7,71 l.t-1) a Velt-
línské zelené (8,12 l.t-1).

Při granulometrickém rozboru vykazovalo houževnaté
dřevo odrůd Müller Thurgau, Modrý Portugal, Ryzlink vlaš-
ský, střední délku částic 8,58–9,24 mm, zatímco štěpka z
réví u odrůd s tvrdým dřevem (Svatovavřinecké a Sauvi-
gnon) měla střední délku částic 4,32–4,40 mm.

Poznámka
Příspěvek vznikl v rámci řešení projektu NAZV č.  QG

60083, Konkurenceschopnost bioenergetických produktů.
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