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6.1. Загальна характеристика 

  

Кожну галузь можна охарактеризувати за допомогою багатьох чинників. Найважливішим з них є 
асортимент продукції, яку дана галузь виробляє. Наведена галузь за принциповими 
особливостями продукції, що вирбляється, і технології виробництва включає три складових: 
лісову, деревообробну, целюлозно-паперову промисловість. Основним продуктом лісової 
(лісозаготівельної) промисловості є деревина, яка одержується в процесі лісоповалу, трелювання, 
вивезення з лісосік, складування на нижніх складах і вивезення на пункти подальшої переробки. 
Деревообробна промисловість виготовляє пиломатеріали, шпали, фанеру, деревні плити, 
будівельні вироби, меблі, сірники, тару та іншу продукцію. 

Целюлозно-паперова промисловість виготовляє целюлозу (клітковину), деревну масу, папір, 
картон. Отже, основні види кінцевої продукції дають деревообробна і целюлозно-паперова 
промисловість. Всі матеріали, що вироблені з деревини із збереженням її природної структури і 
хімічного складу звуться лісоматеріалами. Розрізняють круглі лісоматеріали (колоди, жердини) і 
оброблені, тобто пиломатеріали. Пиломатеріали одержуються шляхом розпилювання колод 
вздовж волокон. 

Основою деревообробної промисловості є лісопильно-стругальне виробництво. Продукція 
лісопильно-стругального виробництва – пиломатеріали, одержані шляхом поздовжнього 
розпилювання колод. Колода формується із стовбура дерева (хлиста) шляхом обрізання з нього 
гілок і верхівки. 

Отже, продукція лісопильно-стругального виробництва – пиломатеріали, одержані шляхом 
поздовжнього розпилювання колод. Пиломатеріали за рядом класифікаційних ознак діляться на 
такі види: 

1. За формою і розмірами поперечного перерізу пиломатеріали діляться на види, що мають 
різноманітні назви. 

Пластина – це половина розпиляної вздовж по осі колоди. Четвертина – половина розпиляної 
вздовж по осі пластини. 

Двокантний брус – пиломатеріал з двома паралельними площинами однакової ширини, відстань 
між якими 100 мм і більше. Площини бруса називаються постелями. Двокантний брус з різною 
шириною постелей називають шпалою. 

Трикантний брус – це пиломатеріал з трьома площинами, що ідуть вздовж осі колоди, дві з яких 
паралельні між собою; відстань між ними 100 мм і більше; третя площина перпендикулярна 
першим двом, відстань від неї до вісі колоди більше 100 мм. 

Чотирикантний брус – пиломатеріал з чотирма площинами, що ідуть вздовж осі колоди. 
Протилежні сторони його паралельні, суміжні, перпендикулярні. Відстань між паралельними 
сторонами 100 мм і більше. 
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Дошка – пиломатеріал, товщина якого менше 100 мм, а відношення ширини до товщини більше 
2. Широка сторона називається пластю, вузька – кромкою. Площина, що утворюється при 
обрізанні дошки впоперек волокон, зветься торцем дошки. Товщина дошки визначається 
відстанню між пластями, ширина – відстанню між кромками. Довжина дошки – це найкоротша 
віддаль між торцями. Лінія, де сходяться пласть і кромка, називається ребром. 

Розрізняють дошки обрізні і необрізні. В обрізних дошках всі кромки або окремі ділянки кромок 
утворюються площинами. В необрізних дошках обидві кромки є частиною поверхні колоди. Така 
поверхня називається обзелом. Обзел може бути гострим і тупим. Якщо вся ширина кромки 
зайнята обзелом, обзел називають гострим. Гострий обзел може бути у необрізної дошки; в 
обрізної дошки він може бути на одній з кромок або на частині довжини кромки. Якщо у обрізної 
дошки кромка утворена площиною, а між кромкою і пластю залишилася частина обзелу, його 
називають тупим. Дошку, що не має обзелу, називають чистообрізною. 

Брусок – пиломатеріал, що має в перерізі форму прямокутника, відстань між паралельними 
сторонами якого менше 100 мм, а відношення ширини бруска до товщини становить від 2 до 1. 
Тонкі короткі бруски, товщиною менше 30 і довжиною менше 3000 мм, називають планками.  

Обапіл – пиломатеріал, одержаний з бічної колоди. 

Обапіл горбильний (горбиль) – якщо випукла сторона обапілу не пропилена або пропилена менш, 
ніж на 1/2 його довжини. Обапіл дошчатий – коли випускна сторона обапілу обрізана (пропилена) 
більш, ніж на 1/2 його довжини. 

Рейка – обзельна частина кромки, зрізана у дошки.  

Короткі дошки і бруски, розміри яких за перерізом і довжиною відповідають або кратні розмірам 
майбутніх деталей, що виробляються з них, називаються чорновими заготовками. Чорнові 
заготовки повинні мати припуск матеріалу на обробку і усушку. В процесі виготовлення 
пиломатеріалів одержуються шматкові відходи. 

2. За розташуванням в поперечному перерізі колоди розрізняють дошки радіальні, якщо пласть 
близька до радіального напрямку, і тангентальні, якщо пласть має тангентальний напрям. На 
торцях радіальних дошок річні шари перпендикулярні пласті. Прийнято вважати дошку 
радіальною, якщо кут між напрямком волокон на торці і пластю від 90° до 45°. При значеннях 
кута від 45° до 0° дошку вважають тангентальною. 

3. За породами дерев пиломатеріали діляться на хвойні (сосна, ялина, кедр, ялиця, модрина та 
ін.), м'які листяні (береза, липа, тополя та ін.), тверді листяні (дуб, бук, в'яз, граб тощо). 

4. За характером обробки розрізняють пиломатеріали нестругані, якщо їх поверхні утворені 
діленням пилами, і стругані, якщо хоча б одна їх сторона стругалася. Стругані пиломатеріали 
можуть бути прямого і фасонного профілю. 

5. За розмірами хвойні пиломатеріали згідно з ОСТ 8486-66 діляться за товщиною – 13; 16; 19; 
22; 25; 32; 40; 45; 50; 60; 70; 75; 100; 130; 150; 180; 200; 220; 250 мм, за шириною – 80; 90; 100; 
110; 130; 150; 180; 200; 220; 250 мм, за довжиною – від 1 до 6,5 м з градацією 0,25 м. 
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Листяні пиломатеріали з ОСТ 2695-71 діляться за товщиною – 13; 16; 19; 22; 25; 32, 40; 50; 60;  
75 мм, за шириною обрізні – 80; 90; 100; 110; 130; 150; 180; 200 мм, за шириною необрізні – від 50 
мм і більше з градацією 10 мм, за довжиною – від 1 до 6,5 м з градацією 0,25 м. Означені розміри 
обчислюють при вологості пиломатеріалів 15%; при більшій вологості повинні передбачатися 
відповідні припуски на усушку вологи до 15%. 

6. За якістю деревини пиломатеріали діляться на сорти. Сортність визначається сукупністю вад 
деревини і дефектів обробки. 

7. За місцем реалізації розрізняють пиломатеріали експортні і для внутрішнього споживання. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


