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Дисертацію присвячено вирішенню актуального науково-практичного завдання 

ефективного використання низькоякісної деревини сосни, а саме деревини з гнилизною,  

що має обмежені сфери застосування шляхом перероблення її на деревинну шерсть  

та використання у якості наповнювача в утеплювальних плитних матеріалах. 

Деревина сосни звичайної є головною лісоутворювальною породою України та має 

найбільші обсяги у структурі лісозаготівель нашої держави. Окрім цінних сортиментів  

при заготівлі утворюється частка деревини зниженої якості через наявність гнилизни  

та заболонних грибних окрасів. Використання такої деревини є обмеженим, оскільки  

при її переробці вихід продукції знижується кількісно та якісно. Низькоякісна деревина  

є додатковим та малозадіяним ресурсом, що може стати сировиною у разі залучення  

її до перероблення на товарну продукцію. У роботі встановлено можливість та обґрунтовано 

доцільність перероблення такої деревини для виготовлення деревинного утеплювального 

матеріалу. 

Аналіз літературних джерел показав, що до низькоякісної деревини, що має обмежені 

сфери застосування відносять не тільки деревину, з такими характеристиками як сучки, 

механічні пошкодження, кривизна стовбура, але й з біологічними пошкодженнями. Останнім 

часом в Україні спостерігається збільшення всихаючих деревостанів зі зростаючою 

динамікою, що спричиняє заготівлю деревини уражену шкідниками та в подальшому 

призводить до збільшення частки низькоякісної деревини на ринку деревинної сировини,  

яка має обмежене використання у промисловості. 

Заборона експорту дров’яної деревини на зовнішні ринки збуту призвела  

до перенасичення всередині країни деревини зниженої якості та утворення її запасів  

на складах лісозаготівельних підприємств. 

Аналіз напрямів використання низькоякісної деревини показав, що можливості  

її використання як деревинного компоненту композиційних деревинних матеріалів  

та сировини для виготовлення целюлози є обмеженими, оскільки вимоги до якості тріски  

не дозволяють використовувати низькоякісну деревину з грибними ураженнями у великих 

кількостях. Наразі низькоякісну деревину обмежено переробляють на сировину  

для деревинних плит. Здебільшого її застосовують як енергетичний паливний ресурс,  

чи у якості матеріалів, супутніх при будівництві. 



Застосування деревини з гнилизною у якості деталей чи виробів будівельного 

призначення недопустиме, водночас, для деталей загального призначення недоцільне  

без додаткового антисептування особливо при наявності видимого мікологічного впливу. 

Водночас використання деревини у якості палива для виробництва теплоенергії щорічно 

знижується, тому постає необхідність у розробленні раціональних шляхів перероблення 

низькоякісної деревини на товарну продукцію. 

У дисертації детально розглянуто процес теплової дії оточуючого середовища  

на стінову панель, що полягає у сумарному впливі сонячної радіації і температури  

зовнішнього повітря на поверхню стінової панелі, а також поглинання тепла поверхнею  

та передачу вглиб панелі за рахунок теплопровідності. Рішення запропонованої моделі 

ефективного теплового опору дозволяє визначити середньозважені теплозахисні 

характеристики багатошарової стінової панелі, тобто її раціональні характеристики. 

Запропонована модель теплопровідності стінової панелі враховує нестаціонарне 

теплове поле, виражене через температурні пульсації зовнішнього середовища  

та їх поширення у товщу панелі. Реалізація моделі дозволила визначити величину пульсації 

температури на поверхні панелі під дією сонячної радіації та час релаксації процесу,  

яким можна обґрунтувати товщину панелі, що забезпечуватиме суттєве зниження 

температурних коливань на внутрішній поверхні панелі, тобто сприятиме встановленню 

комфортного мікроклімату. 

Для визначення основних теплотехнічних характеристик утеплювальних матеріалів 

запропоновано використати метод «миттєвого» джерела теплоти для експериментального 

визначення коефіцієнту теплопровідності λ, (Вт/(м·К)), який можна віднести  

до нестаціонарних методів. Вибір такого методу визначення теплофізичних властивостей 

обґрунтовано тим, що при використанні стаціонарних методів процес супроводжується 

втратою тепла, стрибком температури на місці розмежування твердого тіла і газу,  

а при визначенні коефіцієнта теплопровідності матеріалів з вологістю не уникнути 

спотворення даних внаслідок перерозподілу вологи у зразках. 

Запропоновано конструкцію стінової панелі з утеплювачем з деревинної шерсті, 

виготовленої з деревини сосни ураженої гнилизною. Панель має каркас обв’язки,  

де кріплять зовнішню обшивку з пиломатеріалів, між якими вставляють утеплювач  

з деревинної шерсті. 

Проведено анатомо-мікроскопічний аналіз низькоякісної деревини сосни, у ході якого 

проаналізовано мікроструктуру ушкодженої деревини. Визначено, що дія на деревину 

деревозабарвлювальних грибів є незначною, а деревиноруйнівні грибні пошкодження 

знижують фізико-механічні і експлуатаційні характеристики. 



Визначено видовий склад мікобіоти відібраної низькоякісної деревини за методом 

прямої інокуляції на поживному середовищі в чашках Петрі. Виявлено, що на деревині 

ураженій ядровою гнилизною окрім збудника (соснової губки Phellinus Pini) присутній  

вид (Mucor), а також (Claolosporidium та Aspergilus). На зразках деревини з грибними 

заболонними окрасами синяви містяться гриби, що належить до виду Ascomycota. 

Проведено дослідження з визначення впливу високих температур при сушінні  

на знезараження деревини. Метод виявився малоефективним, тому рекомендувати такий 

спосіб знезараження деревини недоцільно. 

Виготовлено деревинну шерсть з низькоякісної деревини як сировину для 

утеплювальних плитних матеріалів, проаналізовано її фракційний склад. Встановлено,  

що необхідно проводити просіювання шерсті на ситах з отворами діаметром 10 та 12 мм  

для уникнення перевитрати в’яжучого та зниження міцності виробів. Визначено, що частки 

коротші за 50 мм при виробництві утеплювального матеріалу з деревинної шерсті 

використовувати нераціонально. Виготовлено експериментальні зразки утеплювальних  

плит з деревинної шерсті, з використанням неорганічного в’яжучого на основі рідкого скла  

та органо-мінерального в’яжучого на основі полі-вініл-ацетатної дисперсії із різними 

співвідношеннями в’яжучого та деревинного компоненту. Зразки утеплювального матеріалу 

готувалися при таких співвідношеннях наповнювача до в’яжучого: деревинної шерсті  

і неорганічного в’яжучого – 1:1 (зразок А), матеріал на основі деревинної шерсті  

і неорганічного в’яжучого – 1:2 (зразок Б), при застосуванні органо-мінерального в’яжучого – 

1:1 (зразок В). 

Визначено коефіцієнти теплопровідності низькоякісної деревини сосни ураженої 

гнилизною за експериментальним та стандартизованим методами (λ=0,132 Вт/(м·К)),  

та утеплювальних виробів з такої деревини (λ=0,079 Вт/(м∙К)), при цьому розбіжність  

значень між методами вимірювань становила 5,8 %. Встановлено, що механізми процесу 

теплоізоляції при передаванні енергії через утеплювальний матеріал полягає в утворенні  

пор, що діють як повітряні бар’єри. 

За методами, що регламентовані у нормативних документах визначено щільність 

експериментальних зразків, величину сорбційної вологості та величину водопоглинання. 

Водночас, визначено зміну лінійних розмірів при збільшенні вологості зразків. 

Розроблено методику та виготовлено пристрій для визначення горючості 

теплоізоляційних плит, який дозволяє визначати групу горючості матеріалу  

за запропонованим індексом горючості. У ході проведення вогневих випробувань  

на зразках утеплювальних плит визначено, що властивості зразків Б та В за результатами 

випробувань можна віднести до класу негорючих матеріалів, проте зразки А не можна 

віднести до класу негорючих матеріалів і для використання у будівництві вони потребують 



додаткової обробки антипіреном. Встановлено, що підвищення кількості в’яжучого  

на неорганічній основі та застосування органо-мінерального в’яжучого не призвело  

до загорання матеріалу. Максимальна температура димових газів становила близько 120 °C. 

Індекс горючості склав 0. 

Для визначення показників звукоізоляційних властивостей проведено акустичні 

випробування та визначено, що утеплювальні плити з деревинної шерсті володіють 

характеристиками звукоізоляційних матеріалів. 

При визначенні біологічної стійкості встановлено, що деревина оброблена органо-

мінеральними в’яжучими речовинами у середньому стійкіша майже у 5 разів у порівнянні  

з необробленою деревиною, а стійкість деревини, що оброблена неорганічним в’яжучим,  

більш ніж у 6 разів вище, аніж необроблена деревина. 

Представлено технологічний процес виготовлення утеплювальних плит на основі 

деревинної шерсті з низькоякісної деревини сосни та органо-мінерального в’яжучого.  

Для виготовлення утеплювальних плит з деревинної шерсті запропоновано використовувати 

типове обладнання, яке застосовується у плитному виробництві. 

Розроблено конструкцію каркасних панелей з деревини, порожнини яких заповнюють 

розробленим утеплювальним матеріалом на основі деревинної шерсті. Представлено 

конструктивні схеми виконання стінових панелей. Визначено мінімальну товщину панелі  

за отриманими експериментальними даними згідно чинних нормативів за показником 

теплового опору огороджень будинку. 

Наведено результати розрахунків затухання теплових коливань при нестаціонарному 

тепловому полі спричинене сумарною дією променевої енергії та температури атмосферного 

повітря, що змінюються протягом доби у конструкції стінової панелі за допомогою 

розробленої моделі. 

Проведено порівняння властивостей розробленого утеплювального матеріалу  

та наведено його переваги у порівнянні зі схожим поширеним утеплювальним матеріалом  

на основі деревинної шерсті – фібролітом. Встановлено, що при використанні розробленого 

матеріалу у якості утеплювача в дерев’яних панелях досягається менша товщина стін  

при однакових утеплювальних властивостях. Наведено техніко-економічне обґрунтування 

застосування розробленого утеплювача в представленій конструкції панелі у порівнянні  

з фібролітовим утеплювачем. Розраховано кількість зекономлених коштів на матеріалах  

при використанні розробленого утеплювача при зведенні огороджувальних конструкцій 

будинку. 

Ключові слова: низькоякісна деревина сосни, грибні ураження, деревинна шерсть, 

утеплювальний матеріал, стінова панель. 
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