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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Курс «Устаткування підприємств з виробництва деревних плит і 

пластиків» складається з 5 окремих взаємопов’язаних розділів (тем), які 

викладаються в логічній послідовності діючих технологічних процесів, а саме: 

 

– Модуль 1. Сучасний стан устаткування в деревообробній промисловості; 

вимоги до нього; класифікація, принципи і закономірності різання; 

– Модуль 2. Устаткування для подрібнення деревини; 

– Модуль 3. Устаткування для розмелу деревини, збереження, сушіння та 

змішування зі зв’язуючим деревного наповнювача; 

– Модуль 4. Устаткування для формування пакетів з деревно-клейових 

сумішей та пресування деревних плит; 

– Модуль 5. Устаткування для оздоблення та маркування плит. 

 

1.2. Зміст програми за темами з дисципліни «Устаткування 

підприємств з виробництва деревних плит і пластиків» 

 

№ 

п/п 

Назва теми та її зміст 

1 2 

1 Модуль 1. Сучасний стан устаткування в деревообробній промисловості; 

вимоги до нього; класифікація, принципи і закономірності різання 

Тема 1. Вступ. Зміст і мета дисципліни. Основні технологічні схеми 

виробництва плитних матеріалів. Сучасний стан устаткування підприємств 

плитної промисловості, перспективи його розвитку. 

Тема 2. Загальні відомості про машини для виробництва плитних 

матеріалів. Основні вимоги до машин. Структурна, технологічна, 

кінематична, гідравлічна та електрична схеми машини. 

Тема 3. Основні відомості про різання, подрібнення, розмелювання 

деревини. Поняття про явища, які мають місце при різанні. Види різання. 

Тема 4. Пиляння круглими пилами. Устрій і принцип дії використовуємого 

устаткування, марки. Лущіння та строгання шпону. Устаткування, яке 

використовують. Устрій та принцип роботи. Марки. 

Тема 5. Шліфування та калібрування. Устаткування, яке при цьому 

використовують, його устрій, принцип роботи та марки. 

2 Модуль 2. Устаткування для подрібнення деревини 

Тема 6. Окорювання деревини. Класифікація, устрій та принцип роботи 

окорювальних верстатів. Окорка механічними засобами. 

Тема 7. Окорювання деревини за рахунок тертя. Устрій та принцип роботи 

верстатів. Водопадний та каскадний режим окорювання. Інші засоби 

окорювання (струйні, за допомогою води і повітря, електричні та парові, 

ультразвукові). 

Тема 8. Загальні відомості і устрій лущильних та шпонострогальних 

верстатів. Їх устрій, принцип роботи та типи. 
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 Тема 9. Повітряний транспорт подрібненої деревини. Призначення, устрій 

та принцип роботи. 

Тема 10. Рубальні машини. Їх класифікація. Дискові, барабанні та конусні 

рубальні машини. Устрій та принцип роботи. 

Тема 11. Стружкові верстати. Їх класифікація. Дискові та відцентроворотні 

верстати. Їх устрій та принцип роботи. Марки. 

Тема 12. Млини. Їх устрій та принцип роботи. Призначення. Марки. 

Тема 13. Розмелювання деревних часток. Обладнання, яке при цьому 

використовуть. Дефібратори. Рафінатори. Устрій, будова основних вузлів 

та принцип роботи. Марки. 

3 Модуль 3. Устаткування для розмелу деревини, збереження, сушіння та 

змішування зі зв’язуючим деревного наповнювача 

Тема 14. Устаткування, його устрій та принцип роботи, яке 

використовують в виробництві ДВП (для зберігання, мийки та магнітної 

сепарації, різки). Масні басейни. Напускний ящик. Їх устрій та принцип 

роботи. 

Тема 15. Бункера для збереження деревних часток. Класифікація, устрій і 

принцип дії. Марки. 

Тема 16. Сушіння стружки. Діаграма сушки. Класифікація сушарок. Їх 

устрій і принцип роботи. Сушарки для шпону (парові, газові, дихальний 

прес). Їх устрій та принцип дії. 

Тема 17. Основні принципи сортування подрібненої деревини. Ситові, 

повітряні, повітряно-ситові та інші сепаратори. Сортування маси в 

виробництві ДВП. 

Тема 18. Основні принципи змішування подрібнених деревних часток зі 

зв’язуючим. Класифікація змішувачів. Їх устрій. 

Тема 19. Намащування клеєм шпону. Основні способи нанесення. 

Обладнання, яке використовують. Принцип його роботи. Марки. 

Тема 20. Устрій для розвантаження повітряного транспорту деревних 

часток. Циклони, мультіциклони. Принцип їх дії. 

4 Модуль 4. Устаткування для формування пакетів з деревно-клейових 

сумішей та пресування деревних плит 

Тема 21. Принцип формування та конструкції формуючих машин 

періодичної та безперервної дії. Дозуючі пристрої об’ємного та масового 

дозування. 

Тема 22. Преса, які використовують для виготовлення деревних плитних 

матеріалів в виробництві ДСтП, ДВП, фанери. Основні відомості про них. 

Діаграми пресування. 

Тема 23. Класифікація пресів. Біляпресова механізація. Устрій, принцип 

дії. Розрахунки потрібного тиску пресу. 

Тема 24. Будова гідравлічних одно- та багаторазових пресів. Система 

нагріву плит та її регулювання. 
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5 Модуль 5. Устаткування для оздоблення та маркування плит 

Тема 25. Конструктивні елементи пресів. Допоміжне обладнання 

(завантажувальні, розвантажувальні етажерки, сімультантні механізми, 

акумуляторні станції). 

Тема 26. Теплоносії, які використовують в виробництві деревних плитних 

матеріалів. Їх недоліки і переваги. 

Тема 27. Пресування у пресах безперервної дії (пресфірми «Бартрев», 

каландрові та екструзійні преса). Їх устрій та принцип роботи. 

Тема 28. Устаткування для охолодження і кондиціонування плит в 

виробництві ДВП; для охолодження ДСтП. Класифікація, устрій та 

принцип дії. 

Тема 29. Верстати для обрізки плит за форматом, для розкрою, 

шліфування, калібрування. Устрій і принцип дії. 

Тема 30. Устаткування для додаткового оздоблювання плит. Пакувальні та 

розвантажувальні механізми. Складська механізація. 

 

 

2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

 

Навчальним планом дисципліни передбачено проведення практичних занять 

як для денної так і для заочної форми навчання. 

Мета проведення таких занять полягає в необхідності закріплення 

теоретичних знань, викладених в лекційному курсі, шляхом знайомства студентів, 

на практичних прикладах, з основними технологічними розрахунками на окремих 

операціях, ділянках і в цеху в цілому, як по потужності вибраного устаткування 

так і підбору його кількості на кожну стадію технологічного процесу з того 

переліку, який мається на ринку, на теперішній час. 

 

2.1. Завдання при проведенні практичних занять 

 

Студент повинен освоїти методи і вміти: 

– виконувати розрахунки необхідної кількості різноманітного 

устаткування, його потужності, як по стадіям технологічного 

процесу окремого виду виробляємого плитного матеріалу, так і для 

всього технологічного процесу в цілому; 

– на підставі виконаних розрахунків, уміти обґрунтовано вибрати 

типове, яке є на ринку, устаткування, яке б забезпечувало задану 

потужність на кожній окремій стадії і весь технологічний процес в 

цілому. 
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2.2. Перелік тем для освоєння на практичних заняттях 

 

Основою для проведення технологічних розрахунків, є вміння студентів 

виконувати матеріальний баланс, розробляємого технологічного процесу по тому 

чи іншому виду штучних деревних плитних матеріалів. 

Дані матеріальних розрахунків вказують кількість сировини чи 

напівфабрикатів, які проходять в одиницю часу, через ту чи іншу ділянку 

технологічного процесу і, в відповідності до чого, потрібно розрахувати і 

підібрати сучасне технологічне обладнання, яке б забезпечило задану потужність 

при переробці цієї сировини або напівфабрикатів. 

 

Темами практичних занять рекомендуються наступні: 

– розрахунки потрібного устаткування і його підбір для участку 

обкорювання деревини, підготовки для переробки; 

– розрахунки і конструювання басейну для гідротермічної обробки 

сировини перед лущенням; 

– розрахунки потрібного устаткування і його підбір для участку 

перетворення деревини в триску, стружку, шпон; 

– розрахунки для повітряного транспорту триски, стружки, волокна, 

потрібного устаткування і його підбір для участків сушки, 

зберігання і сортування триски, стружки чи шпону; 

– розрахунки і підбір сушарок для сушки шпону; 

– розрахунки потрібного устаткування і його підбір для участків 

розмелу трісок на волокна, проклейки деревної маси (волокнистої), 

змішування стружок зі зв’язуючим, для нанесення зв’язуючого на 

шпон або для просочення пористого листового наповнювача в 

виробництві пластиків; 

– розрахунки потрібного устаткування і його підбір для участків 

формування ковра в виробництві ДСтП, ДВП або формування 

пакетів в виробництві фанери та фанерних плит, пластиків; 

– розрахунки потрібного устаткування і його підбір для участків 

підпресовки і гарячого пресування пакетів; 

– розрахунки потрібного устаткування і його підбір для після пресової 

обрізки плит по формату, додаткової обробки поверхні, пакування, 

складування. 

 

Розрахунки потрібної кількості устаткування на кожній з стадій 

технологічного процесу проводять по формулі: 

 

n =
Q

P
, шт.
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– де: Q – кількість сировини або напівфабрикату, яке підлягає переробки на 

даній стадії технологічного процесу (беруть кількість з виконаного 

матеріального балансу, яка характерна для даної стадії, за одиницю часу); 

– P – середня потужність вибраної одиниці устаткування по переробці 

заданої сировини за одиницю часу (з паспортних даних). 

 

Студентам для освоєння методик розрахунків по підбору необхідного 

устаткування рекомендується використовувати нижче наведену літературу і будь-

яку іншу, яка з’являється в печаті на потрібну тематику. 

Окремо, рекомендуємо використовувати джерела під номерами 10÷12, в 

яких по кожному з видів штучних плитних матеріалів наведені, в достатній мірі, 

довідкові дані як по сировині, так і по використовуємому обладнанню, 

властивостям плит; в докладній формі викладені постадійно матеріальні 

розрахунки і підбор обладнання. 
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