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6.3. Принципові технологічні процеси галузі та їх структура 

Найбільш складними виробами з деревини справедливо вважають меблеві. Тому, якщо докладно 
розглянути технологічні процеси виробництва меблів, технологія інших виробів з деревини в 
основних рисах виявиться теж розглянутою. В технічній літературі з деревообробки прийнята 
запропонована проф. В.Н.Михайловим розбивка технології виробів з деревини на такі стадії: 
сушіння; розкрій, надання заготовці правильної форми і точних розмірів, облицьовування, 
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 практичної мети більш доцільний такий поділ: розкрій; 
виробництво брускових заготовок, виробництво брускових деталей, первинна обробка щитів і 
вузлів, вторинна обробка щитів і вузлів, підготовка до оздоблення; оздоблення; загальне 
складання (або комплектування) виробів. Кожна з названих стадій характеризується певним 
складом технологічних операцій. Але процес виробництва виробів з деревини не стосується лише 
меблевого виробництва, більш цікавим є питання переробки сировини на пилопродукцію. 

Отже, типовий технологічний процес переробки сировини на пилопродукцію складається з таких 
операцій: розкрою колод вздовж на дошки, розкрою і обрізки дошок по ширині, вибіркового 
торцювання дошок, сортування їх за перерізом, пакетування пиломатеріалів для сушіння, 
бракування, торцювання і сортування дошок за видами, сортування дошок за довжинами, 
пакетування пиломатеріалів у транспортні пакети. Процес переробки може дещо 
видозмінюватися 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 дошок по 
ширині, вибіркове торцювання дошок (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 виконується 
після сушіння. При переробці сильнозбіжистої та викривленої сировини в лісопильному цеху 
перед обрізкою дошок по ширині доцільний поперечний розкрій дошок. 

Поздовжній розкрій колод може виконуватися однією пилою (стрічковою або круглою), або 
групою рамних пил. При розкрої однією пилою за один прохід одержується один різ. Вся колода 
розкроюється за декілька проходів. При цьому кожний новий різ може бути незалежним від 
попереднього і бути виконаним в 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 індивідуальне розпилювання значно менш 
продуктивне, ніж групове. Розкрій колод середніх 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. 
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Розкрій врозвал виконується на колодопильних верстатах групою пил. Вся колода розвалюється 
на необрізні дошки і горбилі. За положенням дошок в колоді розрізняють серединну дошку, 
пласті якої розміщені симетрично осі колоди; 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 обрізні та необрізні дошки і горбилі. Оскільки групи пил для 
першого і другого проходів різні як за кількістю пил, так і за їх положенням, а перестановка пил 
вимагає багато часу, на практиці працюють на двох послідовно встановлених колодопильних 
верстатах. Верстати, на яких виконується брусовка, називають верстатами першого ряду, а розвал 
бруса на дошки – верстатами другого ряду. 

Розвально-сегментний розкрій сировини застосовується для одержання радіальних дошок 
(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 тангентальних 
пиломатеріалів. В залежності від діаметра сировини і розмірів заготовки колода ділиться тільки 
на четвертини або четвертини діляться ще на кілька секторів. З четвертин і секторів випилюються 
тангентальні або радіальні пиломатеріали. При секторному розкрої можна отримати 
пиломатеріали з невеликими відхиленнями від заданого (тангентального або радіального) 
напрямку. Однак при секторному розкрої одержується велика кількість відходів трикутного 
перерізу. Розкрій цей трудомісткий, виконується за індивідуальними замовленнями, тому 
застосовують його рідко. 

При круговому розкрої від колоди відпилюється одна-дві дошки, після цього 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 повертається і т.д. Круговий розкрій дозволяє одержувати 
суворо тангентальні дошки, однак виконується він індивідуальним розпилюванням, внаслідок 
чого цей спосіб порівняно трудомісткий. 

Відносно нещодавно з'явився агрегатний метод розкрою. За цим методом колода попередньо 
фрезерується, в результаті чого одержується технологічна щепа, що служить сировиною для 
паперового виробництва, виробництва деревностружкових 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, вважається притаманним 
даній галузі, є процес виробництва паперу та виробів з нього.  


