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6.4. Лісова, деревообробна та целюлозно-
            паперова промисловість 

6.4.1. 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 виробля
ється, і технології виробництва включає три складові: лісову, деревообробну і 
целюлозно-паперову промисловість.

Основним продуктом лісової (лісозаготівельної) промисловості є деревина, 
яка одержується в процесі лісоповалу, трелювання, вивезення з лісосік, складу
вання на нижніх складах і вивезення на пункти подальшої переробки.

Підприємства деревообробної промисловості виготовляють пиломатеріали, 
шпали, фанеру, деревні плити, будівельні вироби, меблі, сірники, тару та іншу 
продукцію.

Підприємства целюлозно-паперової промисловості виготовляють 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 струк
тури і хімічного складу, називаються лісоматеріалами. Розрізняють круглі лісо
матеріали (колоди, жердини) і оброблені, тобто пиломатеріали. Пиломатеріали 
одержуються шляхом розпилювання колод уздовж волокон.

Основою деревообробної промисловості є лісопильно-стругальне вироб-
ництво. Продукція лісопильно-стругального виробництва – пиломатеріали, оде
ржані шляхом поздовжнього розпилювання колод. Колода формується із стов
бура дерева (хлиста) шляхом обрізання з нього гілок і верхівки.

Пиломатеріали за рядом класифікаційних ознак поділяються на такі види:
1. За формою і розмірами поперечного перерізу пиломатеріали поділя

ються 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 одна

кової ширини, відстань між якими 100 мм і більше. Площини бруса називаються 
постелями. Двокантний брус із 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, перпендику
лярні. Відстань між паралельними сторонами 100 мм і більше.

Розділ 6. ХІМІЧНА ТА ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій380

Дошка – пиломатеріал, товщина якого менше 100 мм, а відношення шири
ни до товщини більше 2. Широка сторона називається пластю, вузька – кром
кою. Площина, що утворюється при обрізанні дошки впоперек волокон, назива
ється торцем дошки. Товщина дошки визначається відстанню між пластями, ши
рина – 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 в 
обрізної дошки кромка утворена площиною, а між кромкою і пластю залишила
ся 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 обапола не пропиле

на або пропилена менш ніж на 1/2 його довжини. Обапіл дощатий – коли випус
кна сторона обапола 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 відповіда

ють або кратні розмірам майбутніх деталей, що виробляються з них, називають
ся чорновими заготовками. Чорнові заготовки повинні мати припуск матеріалу 
на обробку й усушку. В процесі виготовлення пиломатеріалів одержуються кус
кові відходи.

2. За розташуванням у поперечному перерізі колоди розрізняють дошки 
радіальні, якщо пласть близька до радіального напрямку, і тангентальні, якщо 
пласть має тангентальний напрям. На торцях радіальних дощок річні пласти пер
пендикулярні пласті. Прийнято вважати дошку радіальною, якщо кут між напря
мком волокон на торці і пластю від 90° до 45°. При значеннях кута від 45° до 0° 
дошку вважають тангентальною.

3. За породами дерев пиломатеріали поділяються на хвойні (сосна, яли
на, кедр, ялиця, модрина та ін.), м’які листяні (береза, липа, тополя та ін.), твер-
ді 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 ДСТу поділяються за тов
щиною – 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 довжи
ною – від 1 до 6,5 м з градацією 0,25 м.

Листяні пиломатеріали поділяються 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 
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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 пило
матеріалів 15 %; при більшій вологості повинні передбачатися відповідні припу
ски на усушку до 15 %.

6. За якістю деревини пиломатеріали поділяються на сорти. Сортність ви
значається сукупністю вад деревини і дефектів обробки.

7. За місцем реалізації розрізняють пиломатеріали експортні і для внутріш
нього споживання.

6.4.2. Географія розташування та основні показники деревообробної 
                  промисловості України

Базою розвитку лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисло
вості в Україні є її лісові масиви та привізна сировина з інших країн.

Лісозаготівельні райони сформувалися на територіях, де є великі лісові ма
сиви. Більша частина лісів сконцентрована в Карпатах (40,2 % території цього 
району) та на Поліссі (25,5 %). Карпатський регіон охоплює Закарпатську, Чер
нівецьку, Івано-Франківську області та південну частину Львівської області. До 
Поліського регіону входять поліські частини Волинської, Рівненської, Житомир
ської, Київської областей.

Деревообробна промисловість в аспекті свого розміщення орієнтується в 
основному на пункти і райони споживання. Лісопильно-стругальне виробництво 
розміщене здебільшого в районі лісозаготівель.

Виробництво фанери розташовано у Південно-Західному економічному 
районі. 

Найбільші центри по виробництву будівельних матеріалів з деревини є:
 у великих містах та неподалік від них (Київ, Біличі, Харків, Запоріжжя, 

Одеса);
 гірничопромислових регіонах (Кривий Ріг, Донецьк);
 сировинних регіонах (Коростень, Чернівці).

В деревообробній промисловості переважає комбінований тип підприємств, 
на яких розташовані декілька різних виробництв.

Меблеве виробництво розміщене:
 у великих містах (Київ, Харків, Львів, Одеса, Луганськ, Дніпропетровськ, 

Донецьк та ін.);
 містах, розташованих у лісопромислових регіонах або неподалік від них 

(Івано-Франківськ, Житомир, Ужгород, Мукачеве та ін.);
 невеликих містечках поблизу промислових центрів (у районі Харкова – Ме

рефа, Мерчик, Чугуїв; у районі Києва – Фастів, Ірпінь, Біличі, Бровари та ін.).

Серед найбільших спеціалізованих меблевих підприємств відомі такі, як Жи
томирський, Прикарпатський, Дніпропетровський, Луганський, Мукачівський 
меблеві комбінати, Київська меблева фабрика ім. В.Н. Боженка, Свалявський і 
Болехівський лісокомбінати та інші.
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В Україні також розвинене виробництво деревностружкових та деревново
локнистих плит на базі переробки малоцінної деревини та її відходів; усього в 
країні налічується більше 25 цехів по їх виробництву. Найбільші з них є на Кос
топільському будівельному комбінаті, Надвірнянському та Свалявському лісоко
мбінатах, Тересвянському та Київському деревообробних комбінатах.

Цехи твердих деревноволокнистих плит діють на Вишгородському лісоком
бінаті, Оржевському деревообробному комбінаті.

Підприємства целюлозно-паперової галузі розташовані здебільшого в Жи
томирській, Хмельницькій, Херсонській, Закарпатській, Львівській, Київській та 
Чернігівській областях.

Найбільшими підприємствами цієї галузі є: Жидачівський целюлозно-
картонний завод, Понінківська картонно-паперова фабрика, Малинська паперова 
фабрика, Київський картонно-паперовий комбінат, Цюрупинський паперово-
картонний комбінат та ін. 

Дані, наведені у табл. 6.4.1, 6.4.2, свідчать про наявність тенденції спаду 
виробництва до 1997 р. Такий стан обумовлений в першу чергу фінансовою не
стабільністю, жорсткою системою оподаткування, дефіцитом обігових коштів, 
взаємною заборгованістю підприємств. У 1997 р. порівняно з 1990 р. в галузі 
майже у 2,5 раза скоротився обсяг виробництва, у 1,6 раза – чисельність працю
ючих і продуктивність праці.

Таблиця 6.4.1
Статистичні дані виробництва у целюлозно-паперовій галузі

Статистичні дані виробництва целюлозно-паперової продукції (2000-2006 рр.)
у відсотках до попереднього року наведені у таблиці 6.4.2.

Таблиця 6.4.2

Роки
Динаміка виробництва 

продукції, %
Обсяг продукції в цінах

1996 року, млн. грн.

1990 100 3576

1991 102 3647

1992 104 3719

1993 100,7 3601

1994 68 2432

1995 56 2021

1996 46 1645

1997 43,6 1561

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Целюлозно-
паперова,
поліграфічна 
промисловість; 
видавнича справа

131,7 118,2 108,4 125,7 125,9 112,7

2006

110,3

Примітка: Індекси обсягу промислової продукції формуються без урахування діяльності 
з розподілення теплоенергії, газу, води.
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Виробництво паперу і картону зменшилось переважно через нестачу напів
фабрикатів, зокрема целюлози. Через високу вартість деревної сировини змен
шився випуск пиломатеріалів, фанери, целюлози. Підвищення цін на сировину, 
матеріали, зниження платоспроможного попиту населення спричинили різкий 
спад виробництва меблів (у 4 рази), питома вага якого сягає 50 % загального 
обсягу продукції лісопромислового комплексу. Цей спад, у свою чергу, спричи
нив спад виробництва деревностружкових плит як основного матеріалу меблевої 
промисловості.

Це вкрай негативно відбилося не лише на конкурентоспроможній продук
ції, але й на реалізації її на внутрішньому ринку. На складах підприємств постій
но знаходиться залишок нереалізованої продукції, що дорівнює в середньому 
місячному її виробітку.

Оцінка тенденцій розвитку галузі за останні роки дозволяє зробити припу
щення, що слід очікувати на неухильне зростання виробництва з 1997 року та 
досягнення відносної стабілізації роботи галузі і далі – знову на поступове зрос
тання виробництва. Однак у ряді галузей лісопромислового комплексу, можли
во, триватиме спад виробництва через дефіцит обігових коштів, труднощі з реа
лізацією продукції, незабезпеченість сировиною.

Прогноз розвитку лісової, деревообробної і целюлозно-паперової промис
ловості в перспективі до 2010 р. ґрунтується на таких основних можливостях і 
передумовах:

 Виконання завдань Державної програми розвитку лісогосподарського і 
лісопромислового комплексів України на період до 2010 р. з урахуванням 
певного її коригування.

 Використання існуючого промислового потеціалу – виробничих потуж
ностей, наявної сировини, трудових ресурсів.

 Реструктуризація виробництва, нарощування випуску продукції, яка ко
ристується попитом.

 Підвищення оплати праці робітників і службовців, зростання рівня життя 
і платоспроможності населення.

 Завоювання ринку шляхом імпортозамінюючого виробництва продукції 
високої якості і конкурентоспроможної вартості.

 Нарощування експортного потенціалу галузі.

Пріоритетним напрямком розвитку лісопромислового комплексу є зростан
ня виробництва деревних плит, целюлозно-паперової та іншої продукції, що бу
де користуватися попитом. В ці галузі спрямовуватимуться, в першу чергу, і ка
пітальні вкладення.

Основою технічної політики в перспективі буде здійснення реконструкції, 
модернізації, розширення перспективних та будівництво нових підприємств від
повідно до вимог структурної перебудови лісопромислового комплексу, застосу
вання на їх базі нових технологій, насамперед, з метою ефективного використан
ня сировини, економії енергоресурсів, скорочення трудових витрат, підвищення 
якості і конкурентоспроможності виробів.

Забезпечення лісопромислового комплексу сировиною здійснюватиметься 
переважно за рахунок більш повного і раціонального використання власних лі
сосировинних ресурсів.
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У целюлозно-паперовій промисловості забезпечення сировинних потреб 
здійснюватиметься також за рахунок збільшення заготівлі макулатури і викорис
тання недеревних ресурсів сировини, зокрема соломи та відходів переробки ін
ших сільськогосподарських культур.

6.4.3. Принципові технологічні процеси галузі та їх структура

Найбільш складними виробами з деревини справедливо вважають меблеві. 
Тому, якщо докладно розглянути технологічні процеси виробництва меблів, тех
нологія інших виробів з деревини в основних рисах виявиться теж розглянутою.

Серед величезної кількості речей та предметів, які оточують людину та яки
ми вона користується, меблям відводиться провідне місце. Просто важко уявити, 
як можна обійтися без меблів сьогодні сучасній людині. Меблі супроводжують її 
впродовж усього життя.

Майже половину свого життя людина проводить у своєму домі, своєму жи
тлі. Меблі існують для нас. Тому перед створювачами меблів постають основні
завдання: конструювати меблі не тільки досконалі та раціональні з точки зору їх 
функціонального призначення, але й створювати красиві за формою зразки. На
бір меблів, який складається навіть з розрізнених, найпростіших предметів, пере
творює житловий простір у квартиру.

У формі та обробці меблів, їх кольорі, структурі матеріалу і т. п. виразно 
прослідковуються специфічні національні риси, вплив епохи, навіть географічні 
або територіальні характерні ознаки. Функціональне значення меблів, окремих 
предметів обстановки завжди займало провідне місце при конструюванні мебле
вих комплектів. Але можна стверджувати, що історія меблів, їх удосконалення, 
зміна їх форм є однією зі сторін тенденції і в розвитку художніх форм.

У представників кожної епохи були свої погляди на меблі. Іноді меблі розг
лядалися як необхідне, чітко диференційоване функціональне знаряддя праці, 
часом предмети обстановки цінилися в першу чергу за вишукане складне деко
ративне оздоблення, де віддавали перевагу формі, а не функціональному призна
ченню. В історії архітектури відомі приклади, коли меблі становили єдине ціле в 
архітектурному ансамблі.

Форма та якість меблів відображали специфіку і культурний рівень свого ча
су, класову структуру суспільства, матеріальний рівень власників меблів, іншими 
словами, характерні ознаки, притаманні будь-якій суспільній формації, – класову 
диференціацію суспільства та належність власника меблів до відповідного класу.

Таким чином, меблі – це невід’ємна частина інтер’єра. Вони виконують 
різні функції. І тому їх класифікують за різними ознаками.

За експлуатаційними ознаками меблі поділяються на меблі для облаштуван
ня житлових будівель міста і села та меблі для адміністративно-суспільних буді
вель і транспорту.

За функціональною ознакою побутові меблі можна поділити на наступні 
основні групи:

 шафи для зберігання продуктів, одягу, книг та ін.;
 столи для приготування та прийому їжі, занять, роботи, гри та ін.;
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 меблі для спання – ліжка, кушетки, дивани та ін.;
 меблі для сидіння – стільці, крісла, дивани та ін.
У свою чергу побутові меблі – це меблі для житлових кімнат, кухні та ін

ших приміщень.
Меблі для житлових кімнат комплектуються із шаф, столів, диванів, ліжок, 

стільців та ін.; для кухні – із шаф, столів, стільців.
Меблі можна поділити на прості та комбіновані. Комбіновані меблі призна

чаються для виконання двох чи більше функцій. Це, наприклад, диван-ліжко, 
крісло-ліжко, секретер.

Меблі бувають пересувними та вбудованими. За конструктивно-
технологічними ознаками меблі можуть бути щитовими, секційними, розбірни
ми, нерозбірними і такими, що складаються.

Розглядаючи виробництво меблів, можна відмітити, що воно дуже складне. 
В залежності від кількості виробів змінюється і форма організації виробництва. 
Розрізняють три форми організації виробництва: одиничну, серійну та масову.

Одинична форма виробництва характеризується тим, що вироби випуска
ються в одиничних кількостях, до того ж повтору випуску не передбачається. До 
таких виробництв відносяться фабрики по виготовленню пробних виробів зага
льного і спеціального призначення, фабрики побутового обслуговування насе
лення, які випускають окремі меблі чи гарнітури за замовленням населення.

Серійна форма виробництва характеризується тим, що меблі випускають
ся більш чи менш великими партіями (серіями), при цьому заздалегідь перед
бачається повторювання випуску виробів. До таких виробництв належать зви
чайні меблеві фабрики, які випускають серійні меблі, меблеві фабрики систе
ми побуту, що роблять меблі за замовленням населення. В залежності від ве
личини серії розрізняють виробництва малосерійні, середньосерійні та велико
серійні.

Ця форма виробництва характеризується широкою механізацією технологі
чного процесу обробки деталей. Обладнання, що використовується, універсаль
не й спеціалізоване, його розташування повинно відповідати напряму технологі
чного процесу. На всіх основних операціях технологічного процесу широко ви
користовуються прилади та спеціальний ріжучий інструмент; передбачається 
виготовлення взаємно замінних деталей та вузлів меблів, здійснюється диферен
ціація технологічного процесу виготовлення виробів на операції. Все це сприяє 
підвищенню продуктивності праці. В залежності від характеру та ступеня серій
ності можливе використання більш високої механізації виробничого процесу 
(використання конвейєрів та напівавтоматичних ліній).

Масова форма виробництва характеризується тим, що меблі випускаються 
у великій кількості протягом тривалого часу без зміни конструкції. До таких 
виробництв відносяться спеціалізовані фабрики по виготовленню каркасів до 
швейних машин, стільців, різних футлярів, тумб. На підприємствах з масовою 
формою виробництва обов’язкові широка та глибока механізація всіх видів об
робки та збірки меблів; обладнання, що використовується, вузькоспеціалізоване, 
пристосоване для виконання не тільки повних операцій, але й окремих їх перехо
дів; передбачається ще більша диференціація технологічного процесу на дрібні 
операції, що приводить до їх вузької спеціалізації і тим самим до більш глибоко
го освоєння техніки та технології виконання даної вузької операції; передбача
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ється використання на всіх стадіях виробничого і технологічного процесів непе
рервно-поточних конвейєрних, автоматичних та напівавтоматичних ліній.

Технологічний процес виготовлення меблів складається з наступних основ
них стадій:

1) сушіння деревини в дошках;
2) формування чорнових заготовок.
Може бути й інший порядок:
1) формування чорнових заготовок на відповідних деревообробних верстатах;
2) висушування чорнових заготовок у сучасних сушильних пристроях; піс

ля висушування чорнові заготовки поступають із цеху розкрою у цех 
первинної машинної обробки;

3) формування чистової заготовки.
Обробка чистової заготовки може йти за двома напрямками.
Перший напрямок пов’язаний з технологічним процесом виготовлення ма

сивної (неклеєної) деталі з деревини. Оброблена відповідним чином з чотирьох 
боків на стругальних верстатах на задані розміри заготовка після обробки по 
довжині може бути окремою деталлю. У цьому разі її направляють на вузлову чи 
загальну зборку за призначенням. Більш складні деталі, виготовлені з масиву, 
після відповідної обробки на стругальних верстатах проходять обробку на шипо
різних, фрезерних, свердлильних та інших дереворіжучих верстатах для форму
вання кінцевих розмірів та форми за кресленням. У такому вигляді готова деталь 
відправляється на зборку.

Другий напрям пов’язаний з використанням чистових заготовок, обробле
них повністю чи частково в залежності від призначення, для виготовлення блоч
них, щитових та інших вузлів. У цьому випадку наступними стадіями технологі
чного процесу будуть:

1) склеювання заготовок у вузли, блоки (в один, два і три ряди вертикаль
но та горизонтально), щити та інші вузли;

2) обробка клеєних вузлів, щитів та інших поверхонь деталей під облицю
вання фанерою та синтетичними матеріалами;

3) друга машинна обробка деталей та вузлів після облицювання для отри
мання кінцевих розмірів та форми;

4) зборка деталей та вузлів у вироби – кінцева зборка меблів; обробка го
тових зібраних виробів лаками та фарбами;

5) упаковка готових меблів.
Можливі відхилення від загального технологічного процесу виробництва 

меблів враховуються у кожному окремому випадку під час розробки технологіч
ного процесу відповідно до виду та конструкції замовлених меблів.

У технічній літературі з деревообробки прийнята запропонована професо
ром В.Н. Михайловим розбивка технології виробів з деревини на такі стадії: су
шіння; розкрій, надання заготовці необхідної форми і точних розмірів, облицьо
вування, склеювання, надання деталям остаточної форми, збирання деталей у 
вузли, обробка вузлів; оздоблення; загальне складання (монтаж) виробів. Такий 
поділ технологічного процесу має методичний, а не практичний сенс. Для прак
тичної мети більш доцільний такий поділ: розкрій; виробництво брускових заго
товок, виробництво брускових деталей, первинна обробка щитів і вузлів, вторин

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Розділ 1. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ 387

на обробка щитів і вузлів, підготовка до оздоблення; оздоблення; загальне скла
дання (або комплектування) виробів. Кожна з названих стадій характеризується 
певним складом технологічних операцій. Але процес виробництва виробів з де
ревини не стосується лише меблевого виробництва, більш цікавим є питання 
переробки сировини на пилопродукцію.

Отже, типовий технологічний процес переробки сировини на пилопродук
цію складається з таких операцій: розкрою колод вздовж на дошки, розкрою і 
обрізки дощок по ширині, вибіркового торцювання дощок, сортування їх за пе
рерізом, пакетування пиломатеріалів для сушіння, бракування, торцювання і 
сортування дощок за видами, сортування дощок за довжинами, пакетування пи
ломатеріалів у транспортні пакети. Процес переробки може дещо видозмінюва
тися в залежності від конкретних умов.

На передових лісопильних заводах (якщо застосовується камерне сушіння 
пиломатеріалів) у лісопильному цеху виконуються наступні операції: розкрій 
колод на дошки, обрізка дощок по ширині, вибіркове торцювання дощок 
(торцювання гострих верхівок-кінців). Інші операції виконуються поза цехом. У 
разі застосування атмосферного сушіння торцювання виконується в цеху для 
вирізки всіх дефектних місць (тріщин, гнилі і т.д.). Остаточне торцювання вико
нується після сушіння. При переробці сильнозбіжистої та викривленої сировини 
в лісопильному цеху перед обрізкою дощок по ширині доцільний їх поперечний 
розкрій.

Поздовжній розкрій колод може виконуватися однією пилою (стрічковою 
або круглою) або групою рамних пил. При розкрої однією пилою за один прохід 
робиться один розріз. Вся колода розкроюється за декілька проходів. При цьому 
кожний новий розріз може бути незалежним від попереднього і виконаним у будь-
якій обраній площині. Такий розкрій називається індивідуальним розпилюванням.

При індивідуальному розпилюванні значно легше використати властивості 
різноманітних частин колоди (вибрати заболонну або ядрову частину, отримати 
радіальні або тангентальні дошки); індивідуальне розпилювання раціональніше 
застосовувати для колод великих діаметрів (100 см і більше). Однак індивідуаль
не розпилювання значно менш продуктивне, ніж групове. Розкрій колод серед
ніх і малих діаметрів (50 см) для одержання рядових пиломатеріалів доцільніше 
виконувати груповим розпилюванням, яке на лісопильних заводах України має 
широке розповсюдження.

Розрізняють такі основні способи розкрою колод: врозвал, з брусовкою, 
розвально-сегментний, брусово-сегментний, секторний, круговий, агрегатний.

Розкрій врозвал виконується на колодопильних верстатах групою пил. Вся 
колода розвалюється на необрізні дошки і горбилі. За положенням дощок у ко
лоді розрізняють серединну дошку, пласті якої розміщені симетрично осі коло
ди; центральні дошки, одна з пластей яких проходить через поздовжню вісь 
колоди, і бокові.

Метод розкрою врозвал найбільш простий, менш трудомісткий, однак всі 
дошки одержуються необрізними, і необхідна подальша обрізка кромок.

Розкрій з брусовкою виконується двома послідовними проходами через 
колодопильний верстат. Після першого проходу одержується двокантний брус, 
бокові необрізні дошки і горбилі. Другим проходом брус розвалюється на обріз
ні та необрізні дошки і горбилі. Оскільки групи пил для першого і другого про
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ходів різні як за кількістю пил, так і за їх положенням, а перестановка пил вима
гає багато часу, на практиці працюють на двох послідовно встановлених колодо
пильних верстатах. Верстати, на яких виконується брусовка, називають верста
тами першого ряду, а розвал бруса на дошки – верстатами другого ряду.

Розвально-сегментний розкрій сировини застосовується для одержання 
радіальних дощок (резонансний матеріал для музичних інструментів, клепки для 
діжок і т.ін.). Колода першим проходом розпилюється на радіальні необрізні 
дошки і дві пластини-сегменти. Другим проходом сегменти діляться на радіальні 
дошки з однією обрізною кромкою і четвертини; третім проходом четвертини 
розпилюються на радіальні дошки.

Брусово-сегментний розкрій застосовують для одержання тангентальних 
дошок (заготовки для лиж і т.ін.). Першим проходом колода ділиться на брус і 
два сегменти, другим проходом брус ділиться на тангентальні дошки і бруски. 
Сегменти діляться на четвертини, з яких вирізаються тангентальні дошки.

Секторний розкрій застосовується для одержання як радіальних, так і тан
гентальних пиломатеріалів. У залежності від діаметра сировини і розмірів заго
товки колода ділиться тільки на четвертини або четвертини діляться ще на кіль
ка секторів. З четвертин і секторів випилюються тангентальні або радіальні пи
ломатеріали. При секторному розкрої можна отримати пиломатеріали з невели
кими відхиленнями від заданого (тангентального або радіального) напрямку. 
Однак при секторному розкрої одержується велика кількість відходів трикутного 
перерізу. Розкрій цей трудомісткий, виконується за індивідуальними замовлен
нями, тому застосовують його рідко.

При круговому розкрої від колоди відпилюється одна-дві дошки, після цьо
го колода повертається навколо поздовжньої осі на кут 90° (або на будь-який 
інший) і від неї знову відпилюється одна-дві дошки, після чого колода знов по
вертається, і т.д. Круговий розкрій дозволяє одержувати суворо тангентальні 
дошки, однак виконується він індивідуальним розпилюванням, внаслідок чого 
цей спосіб порівняно трудомісткий.

Відносно недавно з’явився агрегатний метод розкрою. За цим методом 
колода попередньо фрезерується, в результаті чого одержується технологічна 
щепа, що служить сировиною для паперового виробництва, виробництва дерев
ностружкових і деревноволокнистих плит та інших виробів. Чотирикантний 
брус, або брус гранчастої форми, одержаний в результаті цього, розпилюється на 
обрізні дошки.

Технологічним процесом, який, окрім виробництва пиломатеріалів, вважа
ється характерним для даної галузі, є процес виробництва паперу та виробів з 
нього. 

6.4.4. Особливості целюлозно-паперової промисловості

Існують чотири основні хімічні способи одержання паперу: сульфатний, 
або крафт-процес; сульфітний процес; напівхімічний процес; содовий процес. 
Розглянемо найбільш складні і найбільш розповсюджені з них: сульфатний і 
сульфітний процеси.
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Однією з найважливіших технологічних операцій виробництва паперу є 
розмел, перед яким сухі (товарні) волокнисті напівфабрикати попередньо розпу
скаються водою в гідророзбивачах, далі вони змішуються між собою в певному
співвідношенні в регуляторах композиції. Після цього паперова маса залежно від 
вимог до якості паперу може іти або на виготовлення паперу, або на додаткове 
введення в неї композиції проклеюючої речовини, наповнювачів, барвників та 
інших добавок. Для осадження на волокнах у паперовій масі компонентів, що 
додаються, застосовують сірчанокислий алюміній, поліакриламід (ПАА) або 
інші речовини.

Підготовлену паперову масу регулюють за концентрацією, акумулюють в 
масних або машинних басейнах. Перед подачею паперової маси на паперооброб
ну машину її розбавляють оборотною водою, очищають від вузликів та сторон
ніх включень і подають через спеціальні потокорозподільники в напірне устат
кування і далі на рухому сітку машини. На сітці відбувається вилучення основ
ної частини води і відлив вологого паперового полотна, яке після цього піддаєть
ся пресуванню, сушінню, охолодженню, машинній обробці і намотці. В залежно
сті від вимог до паперу він може піддаватися додатковому каландруванню на 
суперкаландрі. Готовий папір розрізають на рулони заданого формату, упакову
ють і направляють на склад готової продукції. У разі необхідності він може до
датково розрізатися на бобіни чи аркуші або піддаватися крейдуванню, тиснен
ню, гофруванню, крепуванню та іншій обробці.

Паперовий брак (вологий і сухий), що неминуче утвориться в процесі вироб
ництва, знову перетворюється в паперову масу і в суворому дозуванні знов пове
ртається в технологічний процес. Оборотні води, відведені від машини, містять
велику кількість волокна, а також проклеюючих речовин, наповнювачів та інших 
цінних компонентів, які вводяться в паперову масу, використовуються для розве
дення маси перед очисткою, для розпуску сухих напівфабрикатів і оборотного 
браку. Надлишкові води спрямовуються перед точкою скиду стічних вод у стік 
на уловлювання волокна, що також може бути використане у виробництві

Для виробництва паперу і картону застосовуються в основному волокнисті 
напівфабрикати різноманітних порід деревини і недеревної рослинної сировини.
Разом з рослинними волокнами для спеціальних технічних видів паперу останнім 
часом все ширше стали застосовувати штучні, синтетичні, мінеральні та інші воло
кна. Однак асортимент таких видів паперу надто невеликий, тому нині і в перспек
тиві для масових видів паперу рослинні волокна є і будуть залишатися основною 
вихідною сировиною, бо вони найбільш доступні, порівняно недорогі, одержують
ся з відтворюваної сировини і не порушують екологічної рівноваги в природі.

Целюлозні волокна – головний складовий компонент рослинних клітин; 
вони мають дуже цінні властивості для виробництва паперу. Ці волокна добре 
набухають у воді, вони здатні фібрилюватися на дрібніші волокна (фібрили і 
мікрофібрили), мають високу міцність та стійкість до впливу температури і хімі
чних речовин, легко диспергуються у воді і утворюють тривалий міжволоконний
зв’язок між собою в паперовому аркуші. Що стосується інших волокон 
(штучних, синтетичних, мінеральних, вовняних), то вони цих властивостей не 
мають, тому в останньому випадку вимагається застосування різноманітних дис
пергуючих і зв’язуючих домішок, що робить технологічний процес виробництва 
паперу з цих волокон значно дорожчим та складнішим.
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У залежності від способу одержання волокнисті напівфабрикати, що виго
товляються навіть з однієї і тієї ж рослинної сировини, мають різні властивості. 
Тому виробники паперу повинні добре знати властивості цих напівфабрикатів і 
їх вплив на якість готової продукції.

Якість продукції залежить також від того, в якому вигляді ці напівфабрика
ти надходять на паперову фабрику – в сухому стані, тобто у вигляді товарного 
продукту, чи в рідкому вигляді з сусіднього цеху, де вони виробляються. В 
останньому випадку одержується більш якісна продукція і з меншими енергети
чними затратами, однак це можливо лише тоді, коли паперова фабрика знахо
диться в системі комбінату.

Рослинні волокна, застосовувані для виробництва паперу, відрізняються між 
собою як за хімічним складом, так і за анатомічною і морфологічною будовою. 
Найбільш цінними є волокна, одержані з хвойних порід деревини. Вони мають гар
ні папероутворюючі властивості і являють собою стрічкоподібні клітини рослинної 
тканини, що називаються трахеїдами. Їхня довжина 2,5-4,5 мм, а ширина в серед
ньому 0,03-0,04 мм. Ці волокна можна застосовувати не тільки самостійно, але і 
додавати до них менш цінні коротковолокнисті напівфабрикати, такі, як деревна 
маса, волокна листяних порід деревини і однорічних рослин, макулатурна маса.

Волокнисті напівфабрикати з листяних порід відрізняються від напівфабри
катів з хвойних порід передусім тим, що вони мають більш короткі волокна, які, 
крім того, менш однорідні за своєю анатомічною будовою. Ці волокна утворені 
на 75-90 % з відносно коротких і товстостінних клітин лібриформу з голкоподіб
ними кінцями і на 10-25 % із судинних клітин неволокнистої будови, що явля
ють собою короткі, тонкостінні і широкосмугові трубки. Клітини лібриформу 
мають довжину 0,7-1,5 мм, ширину близько 0,025 мм; довжина судин 0,3-0,7 мм, 
ширина – 0,05-0,06 мм. Тому при розламі напівфабрикатів з листяних порід де
ревини цей процес слід проводити таким чином, щоб не було істотного скорочу
вання волокон і не відбувалося значного збільшення ступеня помелу маси.

Напівфабрикати з однорічних рослин містять волокна ще менш однорідні, 
ніж з листяних порід деревини. В них міститься значна кількість (до 50 %) луб’я
них волокон, що являють собою довгі тонкі стрічкоподібні клітини з загострени
ми кінцями, трохи волокон, що нагадують лібриформу листяних порід деревини. 
Це найбільш цінні волокна, що мають гарні папероутворюючі властивості. Од
нак в однорічних рослинах міститься до 50 % менш цінних, з точки зору паперо
вого виробництва, коротких клітин покривного шару (епідермісу): паренхімних, 
судинних, спіральних та ін. Тому напівфабрикати з однорічних рослин так само, 
як і з листяних порід деревини, вимагають м’яких умов розмелу.

Застосовувані волокнисті напівфабрикати класифікуються як за способом 
одержання, так і за виходом з абсолютно сухої сировини. Основними компонен
тами рослинної тканини є: целюлоза (клітковина), лігнін, геміцелюлози 
(пентозани і гексозани), смоли, жир, віск та ін.

У технічній клітковині, крім хімічних елементів чистої клітковини, містять
ся також і означені компоненти. Геміцелюлози покращують папероутворюючі 
властивості волокна, а лігнін їх погіршує.

У залежності від величини виходу напівфабрикатів з рослинної сировини їх 
поділяють на клітковину, клітковину високого виходу, напівцелюлозу, напівцелюло
зу високого виходу і деревну масу. Приблизні межі виходу цих напівфабрикатів, %: 
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клітковини 45-55, клітковини високого виходу 55-65, напівцелюлози 65-85, напівце
люлози високого виходу 85-90 і деревної маси 90-97. Чим більший вихід напівфаб
рикату, тим більше в ньому міститься геміцелюлоз і лігніну. Тому якість вироблено
го паперу великою мірою залежить від виду застосовуваних напівфабрикатів.

На сьогодні основними волокнистими напівфабрикатами є: клітковина суль
фатна з хвойних і листяних порід деревини, клітковина сульфітна, деревна маса, 
напівцелюлоза, макулатура, ганчірна напівмаса, клітковина вдосконалена, інші 
види волокон (синтетичні, штучні, мінеральні, вовняні).

Клітковину сульфатну одержують варінням подрібненої рослинної сиро
вини в розчині в котлах періодичної або безперервної дії при температурі 160-
180 °С і тиску 0,7-1,2 МПа. Цей спосіб дозволяє переробляти будь-яку рослинну 
сировину і одержувати найбільш тривкі волокнисті напівфабрикати. Сульфатна 
клітковина після варіння має темний колір, тому в небіленому вигляді застосову
ється в основному для технічних видів паперу і картонів високої міцності, на
приклад, електроізоляційних, пакувальних тощо.

Клітковину сульфітну одержують головним чином з деревини малосмолис
тих хвойних порід  шляхом впливу сульфітного варильного розчину, основними 
компонентами якого є водний розчин сульфітів і бісульфітів відповідних основ 
(кальцію, магнію, натрію або амонію). Сульфітне варіння здійснюється поки що в 
основному в котлах періодичної дії при температурі 130-145 °С і тиску 0,6-1,2 МПа.

При виробництві сульфітної клітковини досягається більш високий, ніж 
при сульфатному варінні, вихід клітковини з деревини, а з відпрацьованих лугів 
одержують етиловий спирт, білкові кормові дріжджі, ливарні концентрати, дуби
телі та інші цінні продукти.

В останні роки виробництво сульфітної клітковини практично не збільши
лося, що передусім пояснюється обмеженістю запасів хвойної деревини. Однак 
застосування розчинної основи і різноманітних східчастих модифікацій сульфіт
ного варіння дозволяє одержувати сульфітну клітковину з різних порід дереви
ни, що за своїми фізико-механічними показниками не поступається сульфатній. 
Сульфітна клітковина після варіння є більш світлою у порівнянні з сульфатною і 
легше піддається відбілюванню. 

Сульфатний, або крафт-процес
Деревна пульпа містить два основних компоненти – клітковину і лігнін. 

Волокна клітковини, що складають пульпу, в деревині зв’язані лігніном. Щоб 
перевести клітковину в форму, придатну для виробництва паперу, необхідно 
спочатку використати будь-який хімічний процес для вилучення лігніну.

В цьому процесі деревні тріски варяться при підвищеній температурі і тис
ку в сульфатній варильній рідині (“білій рідині”), що являє собою водний розчин 
сульфіду натрію Na2S і гідроксиду натрію (NaOH). Біла рідина хімічно розчиняє 
лігнін деревини. Клітковина (у вигляді пульпи), що залишається, відфільтрову
ється від відпрацьованої варильної рідини і промивається водою. Звичайно про
цес приготування пульпи складається з кількох проміжних стадій промивання і, 
можливо, вилуговування, після чого пульпа пресується і висушується в кінцевий 
продукт – папір.

Для підведення балансу процесу необхідно регенерувати витрачені реактиви 
і рекуперувати тепло. Відпрацьована варильна рідина і вода після промивання 
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пульпи змішуються разом, утворюючи слабку чорну рідину, що концентрується в 
багатоступеневому випарному пристрої до вмісту твердих речовин близько 55 %. 
Чорну рідину можна концентрувати далі до вмісту твердих речовин 65 % або у 
випарнику прямого контакту, в якому рідина випарюється при контакті з газами, 
що відходять з рекупераційної топки, або у випарнику непрямого контакту. Міцна 
чорна рідина (лігнінний шлак) подається в регенераційну топку. При згорянні ор
ганічних продуктів, розчинених у рідині, виділяється тепло, необхідне для генера
ції пари, що використовується в процесі перетворення сульфату натрію Na2SO4 в 
Na2S. Для компенсації втрати реагентів технологічного циклу звичайно додається 
сульфат натрію, який в топці перетворюється в сульфід Na2S. Сульфат додається 
до магнітного шлаку перед його розпиленням у топці. Неорганічні продукти, що 
містяться в лузі, збираються на дні топки у вигляді сплаву.

Сплав, що складається з карбонату натрію (Na2CO3) і сульфіду натрію, розчи
няється у воді, утворюючи зелену рідину, що подається в каустифікаційний резер
вуар, куди додається негашене вапно СаО для перетворення карбонату натрію в 
гідроксид натрію. Утворення гідроксиду натрію завершує регенерацію білої ріди
ни, яка повертається в автоклав. Шлак карбонату кальцію, що осаджується в каус
тифікаторі, кальцинується у вапняковій печі для регенерації негашеного вапна.

Сульфітний процес
Виробництво пульпи сульфітним методом схоже з крафт-процесом, але 

основна різниця полягає в тому, що для розчинення лігніну деревини замість 
сульфідного лужного розчину використовується сіль сірчистої кислоти. Для під
вищення буферності розчину використовуються гідросульфіти магнію, амонію, 
кальцію або натрію. Системи на основі кальцію використовуються тільки на ста
рих підприємствах і витісняються новими процесами.

Інші складові компоненти у виробництві паперу
Деревна маса – відносно дешевий і дуже розповсюджений волокнистий 

напівфабрикат, що входить у композицію багатьох видів паперу і картону. Її 
використання дозволяє не тільки знизити вартість готової продукції, але і поліп
шити її друкарські властивості, підвищити непрозорість і гладкість. Істотна пе
ревага деревної маси полягає в тому, що в процесі її виробництва повніше вико
ристовується рослинна сировина.

До вад деревної маси слід віднести її низьку механічну міцність і нестій
кість до впливу на неї світла, тепла і вологи. Якість деревної маси залежить від 
способу її виробництва. В нинішній час виробляються такі види деревної маси: 
біла, бура, хімічна, термомеханічна (ТММ) і хімікотермомеханічна (ХТММ).

Білу деревну масу одержують механічною абразією певних розмірів дере
вини на камені, що обертається, або шляхом розмелу трісок у дискових млинах 
(рафінерах). Біла деревна маса за своїм хімічним складом мало відрізняється від 
вихідної деревини, її вихід досягає 97 % від маси вихідної сировини. За фракцій
ним складом вона менш однорідна, ніж клітковина, і складається з пучків різних 
розмірів, що містять декілька неподільних волокон, з окремих волокон різнома
нітної довжини з роздавленими або обрізаними кінцями, з обривків поздовжньо
го розщеплення волокон, з дрібних у вигляді фібрильованих і нефібрильованих 
обривків волокон та інших компонентів рослинної тканини.
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Бура деревна маса одержується з попередньо пропареної деревини. Її волок
на більш довгі і гнучкі, ніж у білої деревної маси. Виробництво цього напівфаб
рикату надто обмежене.

Хімічну деревну масу одержують аналогічно білій деревній масі, але з дере
вини головним чином листяних порід, попередньо підданій хімічній обробці 
нейтрально-сульфітним розчином при підвищеній температурі і тиску.

ТММ одержують із трісок, які піддають короткочасній пропарці (2-5 хв.) 
при 120-135 °С і після цього розмелюють у дискових млинах в одну або в дві 
стадії при концентрації маси 25-30 %.

ХТММ одержують приблизно так само, як і ТММ, але пропарку трісок 
здійснюють з невеликими добавками (2,5-4,5 %) моносульфіту натрію або інших 
реагентів.

Застосування ТММ і особливо ХТММ дозволяє скоротити витрати клітко
вини при виробництві багатьох друкарських видів паперу і поліпшити їхні якісні 
показники, а газетний папір можна виробляти і без використання клітковини. 
Тому останні види деревної маси є досить перспективними напівфабрикатами 
паперового виробництва.

Напівцелюлоза різноманітних видів – волокнистий напівфабрикат, що 
відрізняється від клітковини відповідних способів одержання тим, що варіння в 
даному разі ведеться не до стану вільного поділу волокон, а лише до набухання 
лігніну і часткового його розчинення. Остаточний поділ сировини на волокна 
здійснюється під дією його розмелу в дискових млинах. Вихід напівцелюлози –
65-85 % від маси абсолютно сухої сировини.

Напівцелюлоза широко застосовується при виробництві тарного та інших 
видів картону, деревноволокнистих плит, паперу для гофри та ін.

Макулатура являє собою вторинну сировину, тобто вживані папір і кар
тон, а також промислові відходи від їх переробки. Вона є повноцінним замінни
ком свіжих волокнистих напівфабрикатів при виробництві багатьох видів карто
ну, а також паперу. Використання макулатури має величезне народногосподар
ське значення, бо підприємства по переробці макулатури коштують приблизно в 
2-3 рази дешевше і менше забруднюють довкілля, ніж підприємства по вироб
ництву напівфабрикатів з рослинної сировини. Використання макулатури до
зволяє економити 3,0-4,5 м3 деревини, або близько 15 дорослих дерев, на одну 
тонну паперу. В залежності від композиції і виду макулатура поділяється на 12 
марок, від МС-1 до МС-12.

Ганчірна напівмаса – напівфабрикат із вторинної сировини: старого ганчі
р’я різноманітного походження, обрізків зі швейних фабрик, мотузково-
канатних і сітко-снастьових виробів та волокнуватих відходів їхнього виробниц
тва тощо. Вона одержується хімічною обробкою лугом попередньо відсортова
ного і подрібненого ганчір’я з наступним відбіленням, промиванням і напівмас
ним розмелом до поділу на окремі волокна.

Найбільш цінна ганчірна напівмаса одержується з льняного і конопляного 
волокна, що являє собою майже чисту клітковину, яка добре фібрилюється при 
розмелі. Ця напівмаса використовується для виробництва високосортних і спеці
альних тривких видів паперу. Бавовняна напівмаса, що складається з бавовнико
вих волокон, погано фібрилюється при розмелі, тому застосовується для вироб
ництва паперу з гарною абсорбуючою властивістю. Ганчір’я, менш цінне волок
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но, неоднорідне і непіддаване хімічній обробці, використовується у виробництві 
покрівельного картону.

Удосконалена клітковина одержується в результаті лужного удосконален
ня в процесі відбілювання клітковини, отриманої сульфатним або сульфітним 
способом. У цій клітковині міститься мало лігніну і геміцелюлоз, тому вона за
стосовується для виробництва довговічних і спеціальних видів паперу з високою 
абсорбуючою властивістю.

Синтетичні та інші волокна використовуються для виробництва спеціа
льних видів паперу, що мають певні специфічні властивості в залежності від 
виду волокна і композиційного складу паперу. Однак застосування синтетичних, 
штучних, мінеральних та інших волокон, що не піддаються фібрилюванню при 
розмелі і не утворюють тривкого міжволоконного зв’язку, як у целюлозних во
локон, вимагає використання спеціальних хімічних добавок і модифікації тради
ційних технологічних режимів виготовлення паперу.

Способи підвищення продуктивності праці у целюлозно-паперовому 
виробництві

Основні фактори зростання продуктивності праці можна поділити на три 
групи.

Фактори першої групи пов’язані з підвищенням технічного рівня виробни
цтва: механізація й автоматизація, впровадження нових прогресивних видів об
ладнання і технологічних процесів; удосконалення технології на існуючому об
ладнанні (типізація технологічних процесів, уніфікація виробів і їх елементів, 
застосування високопродуктивного обладнання та ін.); модернізація діючого 
обладнання; підвищення режимів роботи обладнання; застосування нових мате
ріалів; удосконалення конструкцій виробів і підвищення їх якості; поліпшення 
якості вихідної сировини тощо.

До другої групи належать фактори, пов’язані з поліпшенням організації пра
ці, виробництва і управління: спеціалізація виробництва; спеціалізація обладнан
ня і робочих місць; централізація і спеціалізація допоміжного виробництва; 
створення і впровадження раціональних нормативів обслуговування; впрова
дження раціональних способів і прийомів праці, раціональна організація робо
чих місць і їх матеріально-технічного обслуговування; вдосконалення систем 
нормування і оплати праці; скорочення непродуктивних витрат робочого часу, 
часу роботи обладнання, способів планування і матеріально-технічного поста
чання; раціоналізація праці інженерно-технічних працівників і службовців, мо
рального і матеріального стимулювання на базі впровадження комплексної сис
теми управління якістю праці і продукції.

Третю групу складають інші фактори, які прямо або опосередковано впли
вають на рівень продуктивності праці: відносне зменшення чисельності працюю
чих у зв’язку зі збільшенням обсягу виробництва; підвищення кваліфікації пра
цюючих та ін.

До числа технологічних способів підвищення продуктивності праці переду
сім слід віднести впровадження перевірених і типових технологічних процесів, 
вивчення і широке розповсюдження передового досвіду, використання високоп
родуктивних режимів обробки, суворе дотримання умов технічної дисципліни 
всіма робітниками.
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Одним з найважливіших резервів зростання продуктивності праці є підви
щення якості продукції. Заходи, що ведуть до підвищення якості, надійності і 
довговічності виробів, рівноцінні будівництву нових виробництв, однак за допо
могою цих заходів ті ж результати досягаються при значно менших затратах 
праці і матеріалів.

Шляхи підвищення якості продукції
Основними шляхами підвищення якості виробів з деревини є:
 вдосконалення конструкцій і розширення асортименту виробів;
 оптимізація діючої нормативно-технічної документації, стандартів;
 повсюдне впровадження на підприємствах комплексної системи управ

ління якістю продукції (КСУЯ);
 впровадження в практику роботи підприємств прогресивних способів 

контролю якості продукції і регулювання технологічних процесів;
 створення і подальше вдосконалення діяльності метрологічних служб на 

підприємствах;
 оснащення підприємств засобами автоматизації контролю; підвищення 

технологічної дисципліни.

6.4.5. Необхідні ресурси

До ресурсів, які використовує галузь, відносять сировину, воду та електрое
нергію. В цьому розділі ми розглянемо питання, яке торкається проблеми сиро
вини в лісовій, деревообробній та целюлозно-паперовій промисловості.

Характеристика сировини 
Сировиною для вироблення пиломатеріалів служать колоди різних порід, 

очищені від сучків. Облік пиловочної сировини ведуть за об’ємом, породами, 
розмірами, формою і якістю.

Широко використовуть хвойні породи як найбільш розповсюджені і які 
володіють високими технічними властивостями.

Об’єм сировини підраховують за діаметром і довжиною колоди. Однак точ
не визначення об’єму – задача важка, бо форма колоди в перерізі може бути май
же круглою або еліпсною, а форма колоди по довжині може наближатися до фо
рми зрізаного конуса або зрізаного параболоїда обертання, причому внаслідок
різного значення величини збігу в залежності від умов місця зростання дерева, 
його віку параметри конуса або параболоїда обертання змінюються.

На практиці для визначення об’єму користуються таблицями стандарту, в 
яких значення об’єму для певної довжини колоди визначається за величиною 
верхівок, діаметром колоди і збігом. Величина середнього збігу в залежності від 
діаметра за дослідними даними для хвойних порід деревини європейської півно
чі визначається: якщо діаметр колоди, см – 14-18, 20-22, 24-26, 28-30, 36-38, 40-
42, 48-50, то середній збіг, см/мп – 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,25; 1,35; 1,55.

Об’єм, визначений за таблицями, близький до фактичного об’єму для великої 
партії колод. У цьому випадку відхилення складають 1-2 %. При визначенні 
об’єму одиничних колод або невеликої партії різниця може досягати близько 20 %.
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Сировиною для лісопиляння служать колоди діаметром від 14 см і вище, 
довжиною від 3 до 6,5 м. Для суднобудування застосовують колоди довжиною 
до 15 м.

Колоди хвойних порід деревини визначаються за парними діаметрами, тоб
то через 2 см (14; 16 см і т.д.), листяних порід – через 3 см. Замірену величину 
округляють до облікової для хвойних порід до найближчого парного числа; на
приклад, всі фактичні діаметри від 17 до 18,9 см визначаються як 18 cм. Для лис
тяних порід округлення робиться до найближчого цілого числа; так, для фактич
них діаметрів від 16,5 до 17,4 см розрахунковим вважають діаметр 17 cм. Вимі
рювання роблять по деревині, не включаючи кору.

Довжина сировини хвойних порід деревини визначається через 0,25 м, лис
тяних – через 0,1 м. Частки, менші означених, у розрахунок не беруться. Округ
лення діаметрів колод до розрахункової величини при визначенні об’єму одини
чних колод може призводити до помилки в 3-6 %. Для великої партії колод (100-
1000 шт.) помилка буде практично невідчутною.

Якість пиломатеріалів великою мірою залежить від якості використаної 
сировини. Якість сировини визначається наявністю і ступенем розповсюдження 
в ній тих або інших вад (сучків, тріщин, нахилу волокон, гнилі, забарвлення і 
т.ін.). Стандартами на круглі лісоматеріали для кожного виду пиловочної сиро
вини обмежуються кількість і розміри вад.

Для полегшення сортування колод, які надходять на лісопильні комбінати, 
за видами і діаметрами вони мають марку. Марка ставиться лісозаготівельника
ми на верхньому торці колоди і складається з трьох знаків: перший (літера) вка
зує сортамент (наприклад, П – пиловочник); другий (римська цифра) вказує вид і 
третій (арабська цифра) – діаметр колоди. Діаметр колоди позначається однією 
останньою цифрою. Наприклад, діаметри 6,1; 6,2; 6,3; 6,4 см і т.д. позначаються 
цифрою 6, а десятки визначаються легко на око. На комлевому торці колоди ста
виться тавро лісозаготівельної організації і бракера.

Доставка сировини
Пиловочна сировина доставляється на лісопильні водним, залізничним або 

автомобільним транспортом.
Основний і найбільш дешевий вид доставки – водний транспорт. По воді 

деревина з малою щільністю поставляється сплавом у плотах, що буксируються 
суднами. Сплав по водних шляхах окремих колод (молевий сплав) застосовується 
порівняно рідко і в основному на коротких ділянках несудноплавних рік з подаль
шим транспортуванням суднами. Транспортування деревини по воді в баржах, що 
буксируються, і самохідних суднах – це найбільш раціональний спосіб транспор
тування деревини з великою щільністю (для запобігання набухання і потоплення 
колод) і при доставці проти течії. Ця особливість доставки передбачає розташу
вання багатьох лісопильних заводів по берегах річок. Однак доставка деревини по 
воді носить сезонний характер, і на зимовий період необхідно мати запас дереви
ни на складі заводу або доставляти деревину сухопутним транспортом.

Сухопутна доставка дорожча, але дозволяє за умови ритмічної роботи тран
спорту обходитися без громіздких складів сировини.

Сьогодні в Україні доставка деревини водним шляхом практично не засто
совується.
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Зберігання сировини
Запас деревини зберігається на складі сировини заводу. При зберіганні си

ровини можливі пошкодження його грибками, комахами. Можливі також ски
сання і розтріскування. Заходи захисту деревини ґрунтуються на створенні не
сприятливих умов для розвитку живих організмів і протікання фізико-хімічних 
процесів. Несприятливі умови створюються шляхом підтримання високої воло
гості сировини або шляхом різкого зниження її температури. У відповідності до 
цього застосовують два основних способи зберігання сировини на складах.

1. Водне, або вологе, зберігання. При цьому способі створюють вологий 
імунітет. Сировину затоплюють у воді або роблять періодичне дощування 
(штабелі періодично поливають водою). Цей спосіб найбільш розповсюджений 
на лісопильних заводах, але непридатний для зберігання підсохлих або зараже
них грибками і комахами колод.

Водне зберігання здійснюють у водоймищі зі слабкою течією води або з 
непроточною водою. При зберіганні в плотах їх роблять багаторядними по висо
ті. Для повного затоплення плотів на них накочують додаткові ряди колод. При 
зберіганні в штабелях колоди затоплюють у водоймищі; при цьому основа шта
беля повинна стояти на дні, а верхня частина його (1/3 висоти) виступати над 
поверхнею води. Верхню частину штабеля в сухий час року зрошують водою. 
При зберіганні “щукою” колоди затоплюють торцями так, щоб вони знаходилися 
під кутом 30° до поверхні води.

Нижні торці не доходять до дна і добре всмоктують вологу. Верхні за не
сприятливих умов зрошують водою.

При вологому зберіганні на березі колоди складають у штабелі. Вкладати 
колоди можна без прокладок – насипом у щільний штабель. Щільний штабель 
більш ємний, але вкладати і розбирати його важче. В ущільнених штабелях ко
лоди по висоті вкладають на прокладки, що можуть бути між кожними поруч 
покладеними колодами, між декількома рядами по висоті і між окремими поруч 
укладеними пачками. Прокладки полегшують укладально-розбірні роботи при 
формуванні і розбиранні штабелів.

Розміри штабелів для вологого зберігання такі: довжина від 30 до 200 м,
висота від 3 до 14 м, ширина визначається максимальною довжиною колоди. 
Зрошують колоди дощувальним пристроєм, що розташовується над штабелем, 
або брандспойтом. Зрошення робиться 3-6 разів на добу з витратою 10 л води на 
1 м2 верхньої поверхні штабеля.

2. Зберігання в замороженому стані. При цьому методі створюють темпе
ратурний імунітет. Застосовують його для зберігання високоякісної сировини із 
швидкопсувних порід деревини (берези, бука). Штабелі формують взимку. Ви
кладають штабель на промерзлій землі, покритій утрамбованим снігом. Ряди 
колод, укладених в штабель, пересипають снігом. Штабель, що сформувався, 
засипають снігом, утрамбовують і поступово заливають водою до утворення 
крижаного покриву. Поверх крижаної кірки насипають тирсу, що протягом року 
запобігає таненню криги. Якщо швидкопсувна сировина поставляється влітку, 
до зими її зберігають, застосовуючи водний метод.
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6.4.6. Економічна ситуація в галузі

Характеризуючи економічну ситуацію в галузі, слід, перш за все, охаракте
ризувати становище її сировинної бази.

Ще у 1994-1995 рр. дефіцит всіх деревних матеріалів в Україні складав при
близно 35-40 млн. куб. м на рік. Це відбувалось тому, що основний постачальник 
деревини, Росія, перестав бути таким. Безперервно зростаючі з 1994 р. залізничні 
тарифи зробили постачання сировини з європейської частини Росії та Сибіру 
збитковим. Обсяги імпорту скоротились більш як у 10 разів. Така ж ситуація 
склалася з імпортом білоруської деревини (високі залізничні тарифи, низька 
якість, високий рівень радіаційного забруднення).

Тому потреби українського ринку в деревині починаючи з 1996 р. задовольня
ються переважно за рахунок власних ресурсів. Ця ситуація втримається, поки спо
живання буде на тому ж рівні. Зростання попиту на деревину спричинить підви
щення ціни на неї, тобто імпорт деревини знову стане економічно виправданим.

Українська сировина представлена лише кількома породами: сосна, смере
ка, ялина, дуб, береза, вільха. Особливістю наших лісів є те, що вони на 45 % 
складаються з молодняка. Усього промислових лісів в Україні 8,6 млн. га, за
гальна площа лісового фонду 10 млн. га, а запаси деревини – 1,2 млрд. куб. м 
(1999 р.). У перспективі значного збільшення лісів не передбачається. Площі, 
вкриті лісом, до 2010 року збільшаться, за прогнозами, на 2 % – до 8,9 млн. га, а 
запаси деревини – до 1,6 млрд. куб. м.

Таким чином, більш-менш бурхливого розвитку виробництва пиломатеріа
лів та фанери не передбачається. Тим більше, що зараз дуже вигідним є експорт 
деревної сировини за кордон (Австрія, Італія, Туреччина).

Іншою несприятливою причиною виробництва деревної сировини є зменшення 
попиту на фанеру та меблі з натурального дерева, їх замінники (різноманітні пласти
ки, полімерні покриття) більш дешеві і мають достатньо високу якість.

Фінансовий стан більшості деревообробних підприємств України усклад
нюється жорстким оподаткуванням, традиційно великою енергоємністю вітчиз
няних підприємств.

Однією з найнагальніших потреб є проведення реструктуризації деревообро
бних комбінатів-гігантів на невеликі, оперативно реагуючи на зміни у ринковій
кон’юнктурі, динамічні виробництва. Цей процес іде повільно. На базі таких неве
ликих об’єктів створюються спільні підприємства, що стимулюють приток в 
Україну грошей та нових технологій. Але ці СП переорієнтовуються здебільшого 
на меблеве виробництво. Так, українсько-німецьке СП „Вікі” (на базі київського 
деревообробного комбінату) зайняте виробництвом меблів європейського класу. 
Загалом потреба деревообробної промисловості України в інвестиціях досягає 
50 млн. $ (без меблевого виробництва). Але місцевий капітал галузь просто не 
помічає, а іноземний вклад лише близько 1 млн. $ (на 1997 р). Причина такої не
привабливості в іноземців полягає у надзвичайно бюрократизованій процедурі 
реєстрацій СП, поганому фінансовому стані більшості українських підприємств та 
нестабільності українського законодавства. Зарубіжних інвесторів приваблює са
ме стабільність, а не пільги. Так, Україна мала унікальну можливість у 1996 році в 
рамках програми ТАSІS отримати фінансування для підйому деревообробної про
мисловості, але голландці обрали для цього Румунію.
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Таблиця 6.4.4
Рентабельність за видами продукції (y %)

Таблиця 6.4.5
Використання виробничих потужностей (у виробництві фанери), %

Таблиця 6.4.6
Виробництво продукції в галузі

Таблиця 6.4.7
Інвестиції в основний капітал деревообробної 

та целюлозно-паперової промисловості, млн. грн.

Таблиця 6.4.8
Введення в дію основних фондів деревообробної 

та целюлозно-паперової промисловості

Вид продукції
Роки

1990 1995 1996 1997 1998 1999

Пиломатеріали -5,0 18,9 12,7 9,3 5,1 -0,6

Фанера клеєна 8,1 11,8 7,7 9,9 12,2 10,6

ДСП 26,0 7,2 -1,4 2,7 -5,6 6,7

1985 1990 1995 1996 1997 1999

87,3 92,9 33,0 24,7 19,2 22,8

Вид продукції 1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999

Пиломатеріали, 
млн. куб. м

7,6 7,4 2,9 2,3 2,3 2,3 2,1 

Фанера клеєна,
тис. куб. м

190 169 37,9 31,5 29,7 35,8 44,2 

1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999

245 372 74 52 56 44 52

1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999

Млн. крб. Млрд. крб. Млн. грн.

109 233 1524 37 119 52 51
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Таблиця 6.4.9
Показники діяльності целюлозно-паперової промисловості 

за 2003-2005 роки

Таблиця 6.4.10
Інвестиції в основний капітал целюлозно-паперової продукції

Контрольні питання

1. Загальна характеристика хімічної промисловості.
2. Географія розташування хімічних виробництв.
3. Технологія виробництва пластмас.
4. Технологія виробництва миючих засобів.
5. Основні процеси переробки нафти.
6. Виробництво лакофарбних виробів.
7. Характеристика впливу хімічних комбінатів на навколишнє середовище.
8. Загальна характеристика деревообробної промисловості України.
9. Географія розташування підприємств деревообробної промисловості.
10. Технологія вирощування лісу.
11. Рубка та транспортування деревини.
12. Екологічні проблеми карпатських лісів. Економічна вигода чи збиток?
13. Технологічні процеси при виробництві меблів.
14. Виробництво ДСП та ДВП.
15. Виробництво паперу.
16. Переробка макулатури. Переваги та недоліки.
17. Утилізація відходів деревообробної промисловості.

2003 р. 2004 р. 2005 р.

Фанера клеєна, тис. куб. м 114 145 173

Плити деревостружкові необроблені, тис. куб. м (умовн.) 732 975 1150

Папір та картон для графічних робіт некрейдовані, тис. т 25,9 39,3 44

Папір побутового та санітарно-гігієнічного призначення, тис. т 93,4 107 109

Папір та картон спеціальні некрейдовані; папір сигаретний, 
нерозрізаний за розмірами, тис. т

155 226 243

2001 2002 2003 2004 2005

252 678 536 747 843
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