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6.5. Необхідні ресурси 

До ресурсів, які використовує галузь, відносять сировину, воду та електроенергію. В цьому 
розділі ми розглянемо питання, яке торкається проблеми сировини 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 точне визначення об’єму – 
задача важка, бо форма колоди в перерізі може бути майже круглою або еліпсною, а форма 
колоди по довжині може наближатися до форми 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 ОСТ 2708-44, 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 півночі 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. В 
цьому випадку відхилення складають 1-2%. При визначенні об’єму одиничних колод або 
невеликої партії різниця може досягати близько 20%. 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, 
тобто 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; наприклад, всі фактичні діаметри від 
17 до 18,9 см визначаються як 18 cм. Для листяних порід округлення робиться до найближчого 
цілого числа; так, для фактичних діаметрів від 16,5 до  
17,4 см розрахунковим вважають діаметр 17 cм. Вимірювання роблять по деревині, не включаючи 
кору. Довжина сировини хвойних порід деревини визначається через 0,25 м, листяних – через 
0,1м. Частки, менші означених, в розрахунок не приймаються. Округлення діаметрів колод до 
розрахункової величини при визначенні об’єму одиничних 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 (ОСТ 9462-71; 
ОСТ 9463-60; ОСТ 2140-71) для кожного виду пиловочної сировини обмежуються кількість і 
розміри вад. Для полегшення сортування колод, які надходять на лісопильні комбінати, за видами 
і діаметрами вони мають марку. Марка ставиться лісозаготівельниками на верхньому торці 
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колоди і складається з трьох знаків: перший (літера) вказує 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 
ставиться 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 в плотах, що буксируються суднами. Сплав по водних 
шляхах окремих колод (молевий сплав) застосовується порівняно рідко і в основному на коротких 
ділянках несудноплавних рік з подальшим транспортуванням суднами. Транспортування 
деревини по воді в баржах, що буксируються, і самохідних суднах – це найбільш раціональний 
спосіб транспортування деревини з великою щільністю (для запобігання набухання і потоплення 
колод) і при доставці проти течії. Ця особливість доставки передбачає розташування багатьох 
лісопильних заводів по берегах річок. Однак доставка деревини по воді носить сезонний 
характер, і на зимовий період необхідно мати запас деревини на складі заводу або доставляти 
деревину сухопутним транспортом. Сухопутна доставка дорожча, але дозволяє за умови 
ритмічної роботи транспорту обходитися без громіздких складів сировини. В даний час в Україні 
доставка деревини водним шляхом практично не застосовується. 

Зберігання сировини 

Запас деревини зберігається на складі сировини заводу. При зберіганні сировини можливі 
пошкодження його грибками, комахами. Можливі також скисання і розтріскування. Заходи 
захисту деревини грунтуються на створенні несприятливих умов для розвитку живих організмів і 
протікання фізико-хімічних процесів. Несприятливі умови створюються шляхом підтримання 
високої вологості сировини або шляхом різкого зниження її температури. У відповідності до 
цього застосовують два основні способи зберігання сировини на складах. 

1. Водне або вологе зберігання. При цьому способі створюють вологий імунітет. Сировину 
затоплюють в воді або роблять періодичне дощування (штабелі періодично поливають водою). 
Цей спосіб найбільш розповсюджений на лісопильних заводах, але непридатний для зберігання 
підсохлих або заражених 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 висоті. Для повного затоплення плотів на них 
накочують додаткові ряди колод. При зберіганні в штабелях колоди затоплюють у водоймищі; 
при цьому основа штабеля 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 несприятливих 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 колоди по висоті вкладають на 
прокладки, що можуть бути між кожними поруч покладеними колодами, між декількома рядами 
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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 м3 верхньої поверхні штабеля. 

2. Зберігання в замороженому стані. При цьому методі створюють температурний імунітет. 
Застосовують його для зберігання високоякісної сировини із швидкопсувних порід деревини 
(берези, бука). Штабелі формують взимку. Викладають 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


