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ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІМЕТРІЇ СТОВБУРНОЇ ДЕРЕВИНИ 

Розглянуто проблему промислового використання деревини як відновлювального 
ресурсу в розрізі "порода – якість – діаметр – довжина". Такий підхід зумовлює орієнта-
цію лісівничих критеріїв якості стовбурної деревини на її цільове використання та роз-
роблення неруйнівних методів діагностування дерев із заданими властивостями дереви-
ни. Євроінтеграційні економічні процеси спонукають до практичного застосування між-
народних стандартів, норм та нормативів у лісопромисловому комплексі в контексті ви-
користання ринкових способів оцінювання якості прямоволокнистої та декоративної де-
ревини. 
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Вступ. В останнє десятиріччя на міжнародному ринку деревини чітко 
простежується зростання попиту на деревину. Стабільний попит на деревину як 
відновлювальну природну сировину зумовлений позитивними економічними 
сигналами розвитку лісопромислового комплексу та енергетичним потенціалом 
деревини. В Україні постачальниками деревини є державні підприємства лісово-
го господарства, які щорічно заготовляють близько 13-15 млн м3 ліквідної дере-
вини. Експорт необробленої деревини становить 24,5 % (2011 р.) від загального 
обсягу заготівлі [11]. Прогнозовані розрахунки об'єму річної заготівлі деревини 
становлять близько 38 млн м3, а відходів деревини – понад 21 млн м3 [5]. Ос-
таннє є актуальним у контексті використання деревини як біопалива. При цьому 
стале лісоуправління спонукає лісівників до переходу від інтенсивного лісоко-
ристування до збереження біорізноманіття. Одне з важливих лісівничих завдань 
є застосування міжнародних підходів у визначенні якості деревини. 

Деревина як капілярно-пористий матеріал характеризується широким 
спектром промислового використання, зокрема, у виробництві столярно-мебле-
вих виробів, дерев'яних споруд, конструкцій, музичних інструментів, спортін-
вентарю, тари тощо. До важливих господарських ознак у розрізі ринкових 
інструментів встановлення вартості деревини доцільно віднести деревну породу, 
цільове використання, відсутність збіжності стовбура та однорідність структури 
деревини тощо. Відбору високоякісних колод передує визначення основних де-
ревинознавчих показників: довжини та діаметра стовбура, діаметра сучків, зміни 
кольору деревини, ширини річного кільця, вмісту пізньої деревини тощо [1, 3, 4, 
7, 9, 10]. 

Метою роботи є вивчення проблеми кваліметрії лісових деревних порід 
із заданими властивостями деревини в розрізі отримання високоякісних лісома-
теріалів круглих та встановлення критеріїв якості прямоволокнистої, резонан-
сної та декоративної деревини в ростучому дереві. 

Методологічні аспекти. Методологічною основою ринкових способів 
ціноутворення деревини є врахування комбінації "порода – якість – діаметр – 
довжина". Разом із тим важливою передумовою застосування ринкових способів 
ціноутворення деревини є врахування інтересів споживачів. Споживачі дедалі 
частіше почали звертати увагу на зовнішній вигляд виробу з деревини, зокрема, 
на текстурні особливості деревини. Вони є визначальними чинниками в естетич-
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ному вподобанні того чи іншого виробу. Розуміючи вплив текстури на естетич-
ний вигляд виробів із деревини, важливо дослідити особливості мікро- та мак-
роскопічних ознак деревини. 

Вивчення лісівничих особливостей дерев з аномальним ростом у контек-
сті формування якості такої деревини та визначення її ціни є однією з передумов 
промислового використання декоративної деревини. Істотно на ціноутворення 
декоративної деревини впливає також міжнародна кон'юнктура ринку [4, 6, 7]. 
Схема кваліметрії декоративної деревини охоплює широкий спектр лісівничих 
та екологічних факторів, які впливають на властивості деревини в ростучому де-
реві. Це зумовлює ефективну експлуатацію деревинних ресурсів та отримання 
додаткових фінансових надходжень у лісовому господарстві. 

В євроінтеграційних прагненнях України важливим залишається імпле-
ментація міжнародних стандартів визначення якості деревини. У вітчизняній лі-
согосподарській практиці якість лісоматеріалів круглих характеризується сор-
том. Такий підхід охоплює дві групи лісоматеріалів – хвойні та листяні, сорт 
яких визначається наявністю, кількістю та розмірами вад деревини. У лісівничо-
таксаційному розрізі дерева за технічною якістю класифікують на ділові (довжи-
на ділової частини в нижній половині стовбура становить 6,5 м і більше, а в де-
рев заввишки до 20 м – не менше однієї третини їхньої висоти), напівділові (про-
тяжність ділової частини в нижній половині стовбура – від 2 до 6,5 м) та дров'яні 
(протяжність ділової частини в нижній половині стовбура – менше 2 м) [3]. 

Міжнародні вимоги до якості лісоматеріалів круглих (зокрема, у країнах 
ЄС) передбачають визначення класу якості деревини для кожної породи. Лісів-
ничий досвід країн ЄС щодо якості дерев виділяє шість класів стовбурної дере-
вини. Їх визначають здебільшого безсучковою зоною стовбура, кількістю сучків 
та їх розмірами [9]. Зокрема, до першого класу якості відносять стовбури 
хвойних порід із безсучковою зоною більше 10 м (винятком є сосна звичайна – 
7 м) та стовбури листяних порід – більше 5 м. Стовбурну деревину відповідно до 
IUFRO поділяють за якістю на три класи: "40" – високоякісна деревина, харак-
терна для 50 % і більше стовбура; "50" – нормальна (напівділова) деревина – для 
50 % і менше стовбура; "60" – дров'яна деревина [8]. 

Окрім перерахованих вище методів візуального сортування стовбурної 
деревини, на увагу заслуговують руйнівні та неруйнівні способи контролю за 
якістю деревини. До перших у деревинознавстві відносять руйнівні способи кон-
тролю за фізичними та механічними показниками деревини. До останніх нале-
жать неруйнівні способи діагностування якості деревини, зокрема: акустичний 
(вимірювання швидкості поширення акустичних сигналів), оптично-електрон-
ний (оцінювання на основі цифрових знімків), комп'ютерної томографії (вивчен-
ня внутрішньої структури на основі рентгенівського випромінювання) [2]. 

Виклад основного матеріалу. На механічні характеристики деревини іс-
тотно впливає структурне упорядкування деревного волокна. Наявність груп вад 
деревини – сучки, тріщини, вади будови деревини та форми стовбура тощо – ус-
кладнює використання деревини як конструкційного елементу. Однак структур-
ні зміни в розміщенні деревного волокна покращують текстурні характеристики 
деревини, тобто її декоративність. У цьому контексті на особливу увагу заслуго-
вують науково-практичні досягнення фінських, шведських та білоруських вче-
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них [6], результати яких стали основою для плантаційного вирощування берези 
карельської. Такий лісівничий підхід – специфічний, а орієнтиром культури лі-
согосподарського виробництва у такому підході є не тільки добротність стовбу-
ра, але й декоративні властивості деревини. Реалізація наведеного лісівничого 
підходу забезпечує економічний ефект у веденні лісового господарства, спрямо-
ваного на заготівлю деревини цільового призначення. 

Економічний аналіз міжнародного ринку деревини свідчить про різкі змі-
ни ціни на лісоматеріали круглі (http://derevyna.fordaq.com). Вплив на формуван-
ня ціни стовбурної деревини має кон'юнктура ринку на деревинну сировину та 
вироби з деревини. Вагоме значення також має поява на ринку інноваційних ви-
робів із деревини. Окрім цього, на увагу заслуговує невеликий за обсягом ринок 
декоративної деревини, яку широко використовують для виробництва художніх 
меблів, музичних інструментів, декоративних вставок тощо. В останньому сег-
менті ціновий спектр досить широкий і залежить не тільки від якості лісоматері-
алів круглих, але й від попиту та пропозиції декоративної деревинної сировини 
на міжнародному ринку. Прикладом може бути ринкова ціна в країнах ЄС деко-
ративної деревини клена-явора форми "пташине око" (КЛЯ – ПТ), клена-явора 
(КЛЯ – ХЗ), бука лісового (БКЛ – ХЗ) та ясена звичайного (ЯСЗ – ХЗ) форми 
"хвилясто-завилькуватий" (рис.) [4, 7]. 

 
Рис. Ринкова ціна лісоматеріалів круглих із декоративною деревиною  

(1 ум. од. = 1 євро) 

Завдяки добрим резонансним властивостям "хвилясто-завилькувата" дере-
вина клена-явора оцінюються дуже високо на європейському ринку (Німеччина, 
Австрія, Польща та ін.). Варто зазначити, що ціна 1 м3 декоративної деревини за-
лежить від розмірів, кількості та розміщення аномальних утворів, довжини стов-
бура з візерунковою деревиною, кольорових відтінків деревини тощо. Ціна на лі-
соматеріали круглі наведених вище форм деревних порід із декоративною дере-
виною, призначених для стругання, змінюється в діапазоні 2,0-10,0 тис. ум. од. і є 
на кілька порядків вищою, ніж на прямоволокнисту деревину. Пропозиція деко-
ративної деревини на європейському ринку в економічному відношенні є джере-
лом додаткових фінансових надходжень у лісопромисловий комплекс України. 

Декоративну деревинну сировину широко використовують в деревооб-
роблювальному виробництві Німеччини, Австрії, США, Канади, Нової Зеландії 
та інших країн світу. Споживчі тенденції на ринках деревини цих країн свідчать 
про стабільний попит на ексклюзивні вироби з декоративної деревини, що зу-
мовлює подальше вивчення форм лісових деревних порід із декоративною дере-
виною з метою їх плантаційного вирощування. 

Передумовою ефективного вирощування деревних порід із заданими де-
коративними властивостями деревини є розроблення критеріїв визначення якос-
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ті ростучих дерев та лісогосподарського потенціалу деревостанів. При цьому де-
коративна якість деревини є одним із важливих чинників у формуванні її госпо-
дарської вартості. Пізнання закономірностей мінливості росту і розвитку дерев 
та якості їх деревини, що пов'язані з біологічними чинниками, є передумовою 
наукового підґрунтя вирощування високоякісної (прямоволокнистої, резонан-
сної та декоративної) деревини в цільових насадженнях високої продуктивності 
та дає змогу обґрунтовано підійти до розроблення відповідних практичних реко-
мендації. Розроблення алгоритмів оцінювання та розширення показників якості 
прямоволокнистої та декоративної деревини належить до реалій ринкової еконо-
міки. Цільове вирощування деревини створює кращі умови для врахування ви-
мог споживача до якості деревинної сировини. 

Вивчення залежності між умовами місцезростання та якістю деревини 
має прикладний характер у лісівничому напрямі щодо покращення властивостей 
деревини шляхом догляду за деревами. Дослідження закономірностей росту та 
розвитку дерев з аномальною структурою мають значення для вирішення ба-
гатьох загальнобіологічних проблем. Їх пізнання дасть змогу успішно вирощува-
ти деревні види з господарсько-цінними властивостями деревини, а також знахо-
дити ефективні методи боротьби з небезпечними для деревних рослин хвороба-
ми. До причин утворення аномальних структурних змін у дерев віднесено різні 
щодо природи денормалізаційні фактори: патогенні організми, механічні пошко-
дження, екстремальні температурні перепади, пестициди, промислові викиди, 
радіація, надлишок та нестача поживних речовин у ґрунті тощо. Вони впливають 
на систему регулювання ростових процесів і таким чином порушують діяльність 
меристематичних тканин, що призводить до утворення нетипових структур де-
ревини. Також необхідно відзначити, що порушення регуляції ростових процесів 
можуть бути неспецифічні та специфічні. Перші виражаються у послабленні чи 
повному знятті корелятивних зв'язків між частинами рослини в процесі росту і 
призводять до структурної деградації. У разі специфічних відхилень змінюється 
спрямованість морфогенезу, що часто є причиною ускладнення структурної ор-
ганізації. До одного з проявів аномального росту віднесено синдром стьобаності 
стовбура, що характерний для деревини карельської берези та клена-явора фор-
ми "пташине око". Стьобаність стовбура виникає через аномальні серцевинні 
промені, яким властиве збільшення розмірів. 

Висновки. Проблему кваліметрії лісових деревних порід із заданими 
властивостями деревини доцільно досліджувати на таких рівнях: а) ведення лісо-
вого господарства, орієнтованого на отримання безсучкової, резонансної та де-
коративної деревини; б) визначення класів якості деревини під час проведення 
лісозаготівельних робіт на верхніх та нижніх складах; в) розроблення неруйнів-
них способів діагностування високоякісних лісоматеріалів круглих. Отже, проб-
лема встановлення критеріїв якості прямоволокнистої, резонансної та декоратив-
ної стовбурної деревини є актуальною, вирішення якої тісно пов'язано з рівнем 
розвитку деревооброблювальних технологій і вимогами міжнародних стандартів 
щодо сортування деревинної сировини. 
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Сопушинский И.М., Маевский В.О., Волянык Г.М., Харытон И.И. Осо-
бенности квалиметрии стволовой древесины 

Рассмотрена проблема промышленного использования древесины как возобновля-
емого ресурса в разрезе "порода – качество – диаметр – длина". Такой подход обуслов-
ливает ориентацию лесных критериев качества стволовой древесины на ее целевое ис-
пользование и разработку неразрушающих методов диагностики деревьев с заданными 
свойствами древесины. Евроинтеграционные процессы в экономике побуждают к прак-
тическому применению международных стандартов, норм и нормативов в лесопромыш-
ленном комплексе в контексте использование рыночных способов оценивания качества 
прямоволокнистой и декоративной древесины. 

Ключевые слова: древесина, классы качества, сорт, круглые лесоматериалы. 

Sopushynskyy I.M., Mayevskyy V.O., Volyanyk H.M., Kharyton I.I.  Some 
Features of Qualimetry of Stemwood 

The problem of the industrial use of wood as a renewable resource in the context of "spe-
cies – quality – diameter – length" is presented. This approach determines the orientation of sil-
vicultural criteria of the quality of the stemwood regarding its intended use and the develop-
ment of nondestructive methods to diagnose the trees with desired wood properties. EU-integ-
ral economic processes encourage the practical implementation of international standards, 
norms and normative in forestry and woodworking industry in the context of the use of market 
approaches of evaluating the quality of straight grained and figured wood. 

Key words: wood, classes of quality, sorts, round timber. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ 
ТЕПЛОПЕРЕНОСА В МНОГОСЛОЙНОЙ ПЛАСТИНЕ 

Приведены результаты расчетных исследований нелинейного процесса теплопере-
носа в многослойной пластине в условиях импульсного периодического нагрева. Уста-
новлены закономерности явления локализации начальных условий и выполнен анализ 
особенностей их замещения. Показана возможность изменения начальных условий, в ре-
зультате которого существенно сокращается время выхода на квазистационарный режим 
и соответственно уменьшаются затраты машинного времени на получение решения рас-
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сматриваемой задачи. Сформулирована вспомогательная линейная стационарная задача 
относительно значения температуры, используемого при замещении начальных условий. 

Ключевые слова: начальные условия, многослойная пластина, импульсный пери-
одический нагрев, эффекты локализации. 

Введение. В нестационарных процессах теплопереноса в зависимости от 
конкретной физической ситуации может иметь место количественная либо каче-
ственная локализация начальных условий. В первом случае по истечении доста-
точно большого промежутка времени практически прекращается влияние на 
процесс всех без исключения характеристик начального условия, во втором – 
только некоторых из них. Качественная локализация влияния начальных усло-
вий наблюдается в ситуациях, когда на всех ограничивающих рассматриваемую 
область поверхностях заданными являются только граничные условия II рода. 
Количественная же локализация реализуется при наличии хотя бы на некотором 
участке граничных условий I или III рода. 

В данной работе проанализированы возможности замещения начальных 
условий, базирующихся на учете эффектов локализации их влияния. 

Изложение основного материала. Рассмотрим характерные особеннос-
ти количественной локализации влияния начальных условий, проявляющиеся в 
процессе теплопереноса в многослойной пластине при импульсном периодичес-
ком нагреве. Математическая модель исследуемого процесса приведена в [1]. 
Эффект количественной локализации влияния начальных условий иллюстрирует 
рис. 1. Здесь представлено изменение температуры θ  в зависимости от безраз-
мерного времени Fo* при Pd*=0,0211 для различных значений температуры θ0 
=0; 0,25; 0,5. 

  
Рис. 1. Изменения температуры 
пластины θθθθ в зависимости от 
безразмерного времени Fo* при  

Pd* = 0,2106 для различных значений θθθθ0:  
1 – θθθθ0 = 0;2 – θθθθ0 = 0,25; 3 – θθθθ0 = 0,5 

Рис. 2. Изменения величины ∆∆∆∆θθθθ  
в зависимости от безразмерного 

времени Fo* при Pd* = 0  
для различных значений θθθθ0:  

1 – θθθθ0 = 0; 2 – θθθθ0 = 0,25; 3 – θθθθ0 = 0,5 

Как видно, в исследуемом процессе усматривается две стадии: начальная 
стадия нестационарного режима, соответствующая возрастанию уровня осцил-
лирующих температур, и следующая за ней стадия стационарно-периодического 
(квазистационарного) режима, характеризующаяся периодической повторя-
емостью изменения температуры [[[[2, 3]]]]. В начале процесса вследствие разных 


