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Використання відновлюваної енергії в Євросоюзі та світі незмінно 
зростає. А відтак і виробництво такого виду біопалива, як деревні 
пелети та брикети. Така сама тенденція і в Україні, проте й обсяги 
використання біоенергії у нас значно нижчі, й виробництво сировини 
для неї. Про те, що потрібно, аби прискорити цю справу, розмірковує 
експерт у галузі твердопаливної біоенергетики, керівник інжинірингової 
компанії з переробки біомаси «BM Engineering» Володимир Бунецький.

Високі темпи зростання європейсь
ких ринків змушують Євросоюз щороку 
збільшувати частку поновлюваних дже
рел енергії в структурі її споживання. До 
2020 року передбачено довести її до 20%. 
Темпи нарощування виробництва пелет 
в ЄС такі, що щорічний приріст становить 
понад 10%. А багаті лісовими ресурсами 
Україна та Білорусія за рік виробляють 
трохи більше 500 тис. т деревних пелет.

Ще 20 років тому ніде у світі не було 
такої окремої галузі, як пелетна. Тоді у 
країнах ЄС та Північній Америці тільки 
починали у невеликій кількості виробляти 
пелети в основному для утилізації відходів 
та побутового використання з метою опа
лювання. Зараз у ЄС, США та Канаді станов
лення галузі в основному завершилося. 
Навіть у Латинській Америці є держави, 

які повністю перейшли на використання 
альтернативних джерел енергії.

У багатьох країнах успішно працюють 
пелетні виробництва, населення при
звичаїлось широко використовувати білі 
деревні пелети для опалення та підігрі
вання води. На багатьох ТЕС та ТЕЦ у вели
ких обсягах спалюють низькоякісні сірі 
пелети, а деревообробні та сільськогоспо
дарські підприємства економно пресують 
власні відходи та використовують отри
мані при їхньому згорянні тепло та елект
роенергію для технологічних по треб. Оче
видно, що комплекс об’єктивних чинників 
– боротьба за покращення екології довкіл
ля, прагнення до зниження викидів вуг
лекислого газу, зростання цін на викопне 
паливо  – сприяли бурхливому розвитку 
галузі. Пелетний бізнес у багатьох країнах 

успішно працює або перебуває на етапі 
становлення. На відміну від нафти, газу 
та вугілля це – поновлюваний вид пали
ва, і при його спалюванні в атмосферу 
викидається стільки СО

2
, який поглинають 

рослини під час росту. Тому деревина та 
продукти з неї належать до тих безпечних 
видів палива, використання яких не загро
жує парниковим ефектом та відповідає 
угодам Кіотського протоколу.

Вигід від використання деревних пелет 
багато, й вони очевидні. За незначного 
обсягу спалювання вони мають високу теп
лотворну здатність, екологічно безпечні та 
економічно вигідні. Одна з найважливіших 

переваг – їхня висока постійна насипна 
щільність, що полегшує перевезення їх на 
великі відстані. Якщо первинну біомасу 
складно зберігати та транспортувати у 
зв’язку з низькою насипною щільністю й 
незначним терміном зберігання без втрати 
споживчих властивостей, то стандартне 
упакування (в бігбеги) гранульованого 
біопалива з високою насипною щільністю 
(600800 кг/м3) зручне для завантажен
ня і транспортування. Паливні гранули 
повільно вбирають вологу з довкілля та не 
змерзаються взимку. 

Для розвитку галузі необхідні енергокооперативи

Закінчення на с. 3
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Замовлення №

на замітку фахіВцям

Прат «Дубнобудматеріали» реалізує 
деревообробне обладнання в хорошому 
технічному стані,а саме:  
• верстат рейково-ділильний ца-2а   – 
35 тис. грн., 
• верстат фугувальний сф-6 – 45 тис. грн,
• верстат рейсмусний ср-6  –  45 тис. грн.
(066) 497 83 12

розробляємо режими і технології сушіння 
п/м, проектуємо, виготовляємо і монтуємо 
сушильне обладнання. 
(032) 221-00-14, (067) 679-25-43, nivit2007@ukr.net

Продається вживане деревообробне 
обладнання. Великий вибір на складі. 
(097) 836 01 10 Володимир,  
(067) 672 71 38 Назар 
infovnwood@gmail.com, www.vnwood.com.ua 

ВП «алькОм корпорейшн» постачає 
пилорами, форматки та інше деревообробне 
обладнання від провідних виробників 
італії, україни та китаю. Можливий бартер 
пиломатеріалами чи кругляком. 
(067) 673 88 95, (099) 515 91 70 (вайбер),  
(093) 677 81 70

К о м е р ц і й н і  о г о л о ш е н н я

Конкурс відбувався в межах 
спільного проекту «Визначен
ня можливостей зеленої енергії в 
Українських Карпатах» між Націо
нальним лісотехнічним університе
том України, ГО «Агентство сприян
ня сталому розвитку Карпатського 
регіону «ФОРЗА», Центром розвит
ку та навколишнього середовища 
Бернського університету та Швей
царським Федеральним інститутом 
дослідження лісу, снігу та ландшаф
ту WSL. Цей проект спрямований 
на підтримання переходу українсь
кого гірського регіону на надій
не незалежне енергопостачання в 
майбутньому шляхом оцінювання 
сталого енергетичного потенціалу 
деревини і пошуку можливостей 
ефективного використання місце
вих відновлюваних джерел енергії.

Учасниками конкурсу стали 14 
громад, підприємств та домогоспо
дарств. На підсумковому семінарі 
всі вони ділилися власними прак
тиками використання біомаси для 
отримання енергії і кожен досвід 
був посвоєму цікавий і корисний.

Переможцем конкурсу стала 
Бориславська загальноосвітня 
школа ІІІ ст. №9, яка змогла термо
модернізуватися і продемонструва
ла хороший приклад сталого вико
ристання місцевих ресурсів та еко
номії бюджетних коштів. Тут реконс
труювали котельні та встановили 
твердопаливні котли й внутрішні 
системи опалення, тобто приєдна
лись до низки бюджетних установ в 
Україні, які почали використовувати 
для опалення деревну біомасу. Тепер 
опалюють школу винятково дрова
ми, що дає змогу економити витрати 
на комунальні послуги.

Друге місце посів Олександр 
Щербина, який для опалення свого 
приватного домогосподарства вже 
10 років використовує біомасу 
швидкорослої верби, котру сам же 
й вирощує.

А три третіх місця посіли кому
нальне підприємство «Жовква

теплоенерго», яке модернізува
ло комунальну котельню і пере
налаштувало її на використання 
відновлюваних джерел енергії 
(результат – майже половина меш
канців м. Жовква перейшли на 
централізоване теплопостачання 
не на газі, а на деревній біомасі від 
«Жовкватеплоенерго», тарифи для 
населення і бюджетних установ 
знижено на 10%, а для інших спо
живачів – на 30%), Великоберез
нянська селищна рада, яка впро
вадила енергозбережні технології 
при виробництві теплової енергії 
у ДНЗ №2 (у планах – створен
ня заводу з виробництва пелет та 
впровадження заходів для економії 
паливних дров), та ТОВ ВГСМ, яке 
використовує лише власні відходи 
лісопиляння та деревообробки для 
опалення. На досвіді цього під
приємства зупинимося детальніше, 
адже він може стати у пригоді й 
іншим деревообробникам.

ТОВ «ВГСМ», яке виготовляє 
букові і дубові стільці, буковий, 
дубовий і березовий меблевий щит, 
а також малими серіями інші меблі, 
працює у Рахівському районі Закар
патської області. Це найбільш висо
когірний і лісистий регіон України. 
Постачальниками деревини для ТОВ 
«ВГСМ» є ДП «Великобичківське 
ЛМГ», яке забезпечує 40% потреб 
підприємства. Решта – інші лісгоспи 
та підприємці Закарпатської та Іва
ноФранківської областей. Підпри
ємство переробляє 40–50  тис.  м3 
деревини на рік, унаслідок чого тут 
щороку утворюється до 10 тис. м3 
відходів. «Ми вирішили їх не захо
ронювати, а виготовляти з тирси 
брикети», – розповів начальник 
виробництва ТОВ «ВГСМ» Юрій 
Ткач. Запровадження цієї практики 
тривало 5 років.

«Ми – єдине підприємство в 
Рахівському районі, яке викорис
товує в процесі підготовки до роз
пилювання миття деревини. Це 
рішення продиктоване тим, щоб 

у наших деревинних відходах не 
було різноманітних домішок, що 
спричиняють поломки обладнан
ня», – коментує пан Юрій. Резуль
тат запровадження переробки 
відходів на підприємстві – окрім 
того, що всі відходи лісопиляння і 
деревообробки стали використо
вувати в повному обсязі, перестали 
забруднювати відходами території 
і закисляти грунти, підприємство 
отримало нову технологію сушіння 
деревини: з котельних установок, 
які працюють на тирсі та трісці, 
гаряча вода температурою до 95°С 
подається в сушильні камери.

Надлишок відходів – сухі корот
кі дрова, сухі обзоли від дощок, 
обапіл від кругляка, відходи очи
щення цехів, як і брикети, підпри
ємство продає населенню. Попит 
на таку продукцію тільки зростає, 
адже Рахівський район – єдиний 
не газифікований в Закарпатській 
області і опалюють тут приміщення, 
в основному, дровами. Щорічно ТОВ 
«ВГСМ» продає населенню близько 
10–12 тис. м3 паливних матеріалів 
і постачає протягом опалювально
го сезону бюджетним установам 
орієнтовно 100 т сумішей.

«Останні два–три роки ми спос
терігаємо підвищений попит на 
дрова, – продовжує розповідь Юрій 
Ткач. – Така проблема виникла через 
низку причин: деревини заготовля
ють все менше, екологи домоглися 
зменшення суцільних санітарних 
рубок, збільшилися площі місце
вого заповідника і домоволодінь, 
а також відбувся масовий перехід 
на центральне опалення, що хоч і 
додало комфорту, проте й збільши
ло по требу в паливі».

ТОВ «ВГСМ» планує і надалі 
реалізовувати та розвивати пере
робку відходів, тим більше, що 

отримало від цього фінансовий 
ефект  – здешевлене сушіння дере
вини та створено 9 робочих місць. 
Але вигода не тільки фінансова – 
підприємство береже довкілля 
території, де розміщене, не створює 
проблем громаді. «Ми не хочемо, 
щоб до краєвидів русла річок, які 
захаращені пластиком і побутовим 
сміттям, долучались ще і краєвиди 
териконів гнилої тирси», – пояснює 
Юрій Ткач. Для подальшої успіш
ної переробки всіх відходів підпри
ємства тут планують підтримувати 
в робочому стані все обладнання 
та забирати вологу тирсу від мен
ших деревообробників смт Вели
кий Бичків, де розташоване ТОВ 
«ВГСМ», та навколишніх сіл. Проте 
при  цьому можливі певні труднощі: 
«Доки тирса гниє, вона нікому не 
потрібна. Коли ми її забираємо – 
вона дорожчає. Проте сподіваємось, 
що ми з колегами досягнемо здоро
вого цінового паритету», – переко
наний начальник виробництва ТОВ 
«ВГСМ».

За очікуваннями експертів, 
сектор енергії з деревної маси в 
Україні надалі тільки зростатиме. 
Передумовами для цього є величез
ний попит в ЄС на брикети та пеле
ти, децентралізація, яка передбачає 
більшу свободу у прийнятті рішень, 
недовикористання потенціалу лісо
вого господарства у сфері біоенер
гетики, розвиток деревообробної 
промисловості, що створює велику 
кількість сировини та відходів, які 
теж наразі недостатньо викорис
товують для виробництва пелет і 
брикетів. Отож, деревообробним 
підприємствам варто замислитися 
над тим, як перетворити свої відхо
ди на доходи.

Оксана ОПРИСК

Нещодавно організатори підбили підсумки конкурсу 
«Деревина для енергії: Конкурс кращих практик 
використання деревної біомаси для виробництва енергії 
у Львівській і Закарпатській областях», метою якого 
були підтримання та розповсюдження практик, ідей та 
інновацій у використанні деревини для енергії.

Кращі практики використання деревної біомаси: 
щоб даремно не пропало ані тріски!
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БіОенергетика

А завдяки правильній формі, невели
кому розміру та однорідній консистен
ції гранул можна автоматизувати про
цес завантаженнярозвантаження та 
спалювання цього цінного палива. Тепла, 
що виділяється під час згоряння пелет, 
у півтора разу більше, ніж у звичайних 
дров, його вихід можна прирівняти до 
вугільного. Для виробництва 1 ГВт енер
гії необхідно 12001800 м3 подрібненої 
біомаси і тільки 385 м3 пелет, тобто у 45 
разів менше. Викиди CО

2
 у 10–50 разів 

менші, а зольність у 1520 разів нижча, 
ніж у вугілля. Від звичайної деревини 
гранули відрізняються нижчим вмістом 
вологи 812% порівняно з 3050% у зви
чайних дровах і приблизно у півтора разу 
більшою щільністю. Тому їх спалюван
ня значно ефективніше та безпечніше, 
ніж відходів деревини. Первинну біомасу 
треба попереднього готувати до спалю
вання, вона містить домішки та неорганіч
ні забруднення. Гранули без будьяких 
домішок та забруднень цілком готові до 
вживання. Пелети можна виготовляти з 
широкого асортименту біосировини, тож 
сировинна база для їхнього виробництва 
значно різноманітніша і ширша. 

Докладніше можна зупинитися на еко
номічних вигодах їхнього виробництва. 

Є можливість використання сиро
винної бази, яку раніше вважали лише 
відходами, яка забруднювала довкілля, 
потребувала утилізації та не давала жод
ного прибутку. Напрацьовані ефектив
ні технології переробки біополімерів із 
повним біорефайнінгом (п’ять переробок 
біосировини). Уже практично сформовані 
ринки збуту готової продукції (від енер
гетики та конструкційних матеріалів до 
побутового використання на підігрівання 
води та опалення, отримання цінної про
дукції органічної хімії, наприклад біоча
ру). Висока прибутковість підприємств 
галузі, які впроваджують передові техно
логії, високий рівень автоматизації тех
нологічних процесів, забезпечують повну 
сертифікацію кожної партії продукції та 
самого виробництва. Ті компанії, що вико
ристовують застарілі та неефективні тех
нології, які не відповідають виду перероб
люваної сировини та її фізикохімічним 
властивостям, не можуть конкурувати на 
цьому ринку й дуже швидко припиняють 
свою діяльність.

На жаль, Україна дуже відстає від Євро
пи не тільки за обсягами виробництва 
відновлюваних джерел енергії та їхнього 
використання, а й за іншими показни
ками. Український ринок пелет все ще 
нагадує базар. Пелети, які пропонують 
до продажу, здебільшого не сертифіко
вані згідно з європейськими стандартами, 
а ті сертифікати, які можуть пред’явити 
виробники, видані українськими органа
ми стандартизації, не акредитованими в 
Європі. Європейські стандарти офіційно 
не імплементовані в Україні. Вартість 
пелет – 100120 євро за тонну, що прак
тично не відшкодовує витрати на їхнє 
виробництво. Вироблену на підприємс
твах пелетну продукцію деревоперероб
ники часто використовують для влас
них виробничих потреб (забезпечення 
виробництва і побутової сфери теплом 
та електроенергією). На ринку знайти 
якісні пелети побутового та промислово
го призначення складно, але їх у великій 
кількості експортують до ЄС через Польщу, 
Литву та інші країни, де сертифікують та 
продають по 200 євро за тонну. Про це 
свідчить зростання обсягів виробництва 
пелет, наприклад, в Естонії, площу лісів у 
якій не порівняти з українськими масшта
бами і сировинна база якої неспроможна 
виготовляти таку кількість пелет. 

В Україні є лише три підприємства, що 
виробляють сертифіковану пелетну про
дукцію. Вони не працюють на проектну 
потужність та повністю експортують свою 
продукцію. А все тому, що у нас бракує 
стандартизованої та сертифікованої сиро
вини. Багато хто із підприємців на почат

кових етапах створення виробництва під 
час складання бізнесплану вважає, що 
сировина може бути безплатною (наприк
лад, власною) і в необмеженій кількості, 
тож не враховують витрати на логістику 
постачання та сезонного зберігання. Немає 
нормативної бази для роботи постачальни
ків сировини, виробників, трейдерів, що 
робить ринок нестабільним і ненадійним, 
суттєво уповільнює його розвиток. Бракує 
сучасних енергоефективних технологій 
виробництва продукції, на виробництвах 
використовують застаріле обладнання, 
раніше призначене для виробництва ком
бікормів. Виробництва, що функціонують 
на великих підприємствах із власною знач
ною сировинною базою, не продають свої 
відходи на ринку, а використовують їх 
винятково для власних потреб.

Вітчизняні спеціалісти, які проектують 
та експлуатують пелетні виробництва, 
зазвичай не можуть вивести технологіч
ний процес на рівень достатньої рента
бельності, бо: 

 не мають профільної освіти в галузі 
переробки біополімерів (таких фахівців 
не готують в Україні); 

 використовують, так звані «комбікор
мові технології» та застаріле обладнання 
для виробництва комбікормів, яке розра
ховане на технологічний процес сушіння 
біосировини з подальшим пресуванням. 
Такий спосіб переробки придатний для 
трави, але під час пресування інших видів 
біомаси потребує значних енерговитрат, 
постійного ремонту вузлів пресування, 
отже, є економічно невигідним;

 не зважають на фізикохімічні та 
реологічні властивості біополімерів у 
технологічному процесі. І замість того, 
щоб під час пресування зрушувати шари 
вологої підігрітої сировини згідно з тех
нологією вологого пресування, сушать її 
та пресують дуже тверду суху біомасу. 

Одним із дієвих заходів для покращен
ня ситуації в галузі може бути створення 
енергооб’єднань – холдингів чи енергоко
оперативів, які дадуть змогу налагодити 
виробництво пелет за найпередовішими 
технологіями і цивілізований експорт, 
якщо будуть надлишки або якщо пра
цюватимуть лише на експорт, усунути 
логістичні проблеми та сертифікаційне 
відставання. Очевидно, що у разі про
дажу сертифікованих за європейськими 
стандартами пелет найбільший прибуток 
можуть отримати підприємства, що вироб
ляють заскловані пелети. За будьякої 
технології основний прибуток отримують 
сертифіковані трейдери. Якщо компанія 
не тільки виробляє сертифіковані пеле
ти, а й доставляє та продає їх кінцевому 
споживачу, то максимальний прибуток їй 
гарантований. Отже, для того, щоб вироб
лену пелетну продукцію можна було 
продавати за європейськими цінами як 
в ЄС, так і в Україні, необхідний повний 
цикл сертифікації сировини, виробництва, 
готової продукції (кожної партії), складів 
продукції та трейдерів.

Якщо створювати, приміром, верти
кально інтегрований холдинг, то він був 
би вигідним із багатьох позицій. Перед
усім швидкою окупністю капіталовкла
день (рентабельність від 20%, термін 
окупності від 1,5 до 4 років) та доступ
ністю дешевих державних та іноземних 
інвестицій в енергоефективний проект. 
Це – один із варіантів найбільш еко
номічно ефективного способу утилізації 
органічних відходів, вимоги до якої поси
люються. Попит на дешеву теплову енер
гію та пелетне паливо на ринку Украї
ни значно перевищує його пропозицію 
завдяки порівняно легкому доступу на 
ринок енергоносіїв та можливість отри
мання «зеленого тарифу».

З чого можна починати створення 
такого холдингу і в якій послідовності це 
робити?

Починати треба з аналізування сиро
винної бази в конкретному регіоні з 
урахуванням можливості вирощування 
енергетичних рослин та логістики поста
вок біосировини. Звісно, не обійтися без 

розробки та обґрунтування бізнесплану 
пелетного виробництва та вибору техно
логії переробки для сировини конкретно
го виду та обсягу. А далі інженерний етап: 
проектування, виготовлення та монтуван
ня обладнання; створення автоматизо
ваної системи керування виробництвом. 
Маркетингова складова проекту – органі
зація ринку біопалива в регіоні та країні 
загалом. Холдингове будівництво – ство
рення підрозділівкомпаній з енергоге
нерації у межах холдингу або переведен
ня потужностей наявних підприємств на 
використання твердого біопалива (пелет, 
брикетів). І в результаті – налагоджен
ня повного біорефайнінгу біомаси та її 
переробок від біосировини до енергії та 
конструкційних матеріалів.

«BM Engineering» вперше на ринку 
України забезпечує виконання повного 
комплексу послуг із створення під ключ 
сучасних заводів для переробки біома
си на пелети і брикети. На етапі підго
товки проекту фахівці компанії готують 
кваліфікований висновок про доцільність 
будівництва об’єкта, його передбачува
ну рентабельність й термін окупності. 
Аналізуємо майбутнє виробництво від «А» 
до «Я»! Починаємо дослідження з розра
хунку обсягу сировинної бази, її якості, 
логістики поставок. На основі об'єктивної 
інформації, зібраної про майбутнє вироб
ництво, ми розраховуємо характеристи
ки основного обладнання, а на бажання 
замовника – додаткового обладнання і 
механізмів. У загальній вартості проекту 
обов’язково передбачені витрати на під
готовку виробничого майданчика, мон
тажні та пусконалагоджувальні роботи, 
навчання персоналу. А в прогнозі собі
вартості продукції заздалегідь враховані 
енергоефективність і конкретна вартість 
виробництва одиниці готової продукції, 
її технічні та якісні характеристики, від
повідність міжнародним стандартам, при
бутковість і період окупності інвестицій. 

Сертифікація і аудит пелетного вироб
ництва відповідно до норм європейських 
стандартів серії EN 17461 передбачає, що 
на всіх етапах роботи від отримання і 
контролю якості біосировини до виго
товлення пелет, їх пакування, маркуван
ня, зберігання, доставки та використання, 
необхідно суворо дотримуватися єдиних 
нормативів, технічних умов і правил. Згід
но із системою ENplus сертифікат необ
хідно отримувати на конкретну партію 
біопалива після відповідних випробувань 
за всіма параметрами в сертифікованій 
лабораторії. Певна річ, сертифікована 
продукція в кілька разів дорожча.

Весь комплекс інжинірингових 
по слуг, які виконуються компанією «BM 
Engineering», передбачає складання біз
несплану виробництва з розрахунком 
енергоефективності, рентабельності та 
собівартості продукції, проектування, 
будівництво, пусконалагоджувальні робо
ти, введення в експлуатацію та сервісне 
обслуговування. Крім того, компанія пос
тачає обладнання власного виробництва, 
виконує роботи з автоматизації та сер
тифікації побудованих підприємств.

Як про конкретний приклад, розповім 
про унікальний модуль переробки біомаси 
(тріски і тирси) МБ3, створений нашими 
інженерами й конструкторами за новіт
ньою технологією, при якій біосировину 
не сушать перед пресуванням з великими 
витратами енергії, а миють в гідромийці. 
Забруднювачі (метал, частинки грунту, 
сміття) видаляють потоком води, а чисті 
й вологі фрагменти сировини конвеєром, 
а потім через сито надходять у вхідний 
бункер модуля переробки.

Шнек перетирає вологу біомасу й 
продавлює її через сито. При біохіміч
ній реакції в клітинах деревини (біополі
мерах) виділяється тепло. Оптимальну 
температуру зволоженої маси підтримує 
модуль термостабілізації. Тепловий насос 
забезпечує циркуляцію підігрітої води по 
всьому контуру переробки. Весь техноло
гічний процес контролює система автома
тизації.

– Відтоді, як ви вперше презенту-
вали ідею створення галузевого верти-
кально інтегрованого енергохолдингу, 
минув певний час. Ваша пропозиція 
була почута, знайшла підтримку в 
галузі, є вже якісь практичні зрушення 
в цій справі?

– Так, знайшла підтримку. Не могла не 
знайти, бо такі реальні світові перспек
тиви розвитку енергетики. Як мовиться, 
саме життя змушує енергокористувачів в 
цьому напрямку шукати розв’язання енер
гетичних проблем, котрі щорік, то гострі
ше постають. 

Не тільки через подорожчання тра
диційних видів енергії, а й через їхню 
нестачу. Але поки що йдеться не про 
холдинг, а про створення регіональних 
енергокооперативів. Уже такі енергетичні 
об’єднання та об’єкти створюють і буду
ють на Дніпропетровщині та Чернігів
щині. Така енергетична структура буде 
створена й на базі одного із найбільших 
аграрних об’єднань – «Агропросперіс». 
Як бачите, мова нині про іншу форму 
об’єднань, але суть практично та сама: 
об’єднальна ідея однаково актуальна й 
для тих, хто вирощує біомасу, і для тих, 
хто її переробляє, і для тих, хто спожи
ває біопаливо. Зараз, коли більше коштів 
та самостійності у веденні господарської 
діяльності отримали територіальні гро
мади, доцільним стало створювати поки 
що не холдинг, а регіональні енергетичні 
кооперативи. Що нині й робиться. 

– Якщо раніше доводилося колег 
переконувати в тому, що для розвитку 
галузі треба кооперуватися, то тепер до 
територіальних громад треба доносити 
цю ідею?

– Їх не стільки доводиться переконувати 
в необхідності переходити на використан
ня біопалива для виробничих і побутових 
потреб, як роз’яснювати, як реалізувати 
такий перехід правильно, ефективно й еко
номічно вигідно. Дрова  – теж біопаливо, 
але значний вміст у них вологи робить цей 
вид палива таким, що за всіма параметра
ми поступається спеціально підготовленій 
біомасі – пелетам і брикетам.

– Що головне при створенні енер-
гетичних кооперативів? І що є в цій 
справі найбільш проблемним?

– Головне і є найбільш проблемним. 
А воно полягає в тому, аби максимально 
гармонізувати стосунки між всіма його 
учасниками, аби всім було в такому коо
перативі комфортно й однаково вигідно. 
Поза кооперативами між вигодами тих, 
хто вирощує біомасу, тих, хто робить із 
неї ефективне паливо, і тих, хто його 
споживає, великий розрив. В найвигід
ніших умовах споживачі. Кооперативні 
об’єднання даватимуть можливість так 
розподіляти прибутки учасників, аби вони 
були в однакових умовах, аби зрівнялися 
терміни окупності їхніх капіталовкладень, 
затрачених на входження в енергетичний 
кооператив, бо реалії такі, що в аграріїв 
термін окупності їхніх затрат 8–10 років, 
у виробників пелет – 3–5 років, а у коте
лень  – всього два роки.

– Ми раді, що у вітчизняній галузі 
намітився прорив у розвитку альтер-
нативної твердопаливної енергетики 
й готові своїми журналістськими засо-
бами цьому всіляко сприяти.

Анатолій ЗАДОРОГА

Для розвитку галузі необхідні енергокооперативи
Закінчення. Поч. на с. 1
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Механізація: дороги іншої неМає
Механізація – ось основний напрям розвитку українсь

кої лісозаготівлі. Все йде до цього, хоча в Україні ще дуже 
багато використовують дідівських методів лісозаготівлі, а 
та техніка, яка зараз є і у лісгоспах, і в приватних підпри
ємців, на 90% застаріла. Наприклад, при вивезенні дере
вини використовують ще старі вантажні автомобілі типу 
«ЗІЛ» та «Урал», до яких приварені надзвичайно важкі 
металеві конструкції. Не досить, що ця машина возить на 
собі додатковий вантаж, що спричиняє нищення лісових і 
доріг загального призначення, які не розраховані на таку 
масу, до того ж суттєвою є перевитрата дизпалива Ще 
такий момент – якщо б замінити ці металеві конструкції, 
які важать 2–3 т, сучасними алюмінієвими, то вага маши
ни зменшилася б на 60% і це дало б змогу вивезти більше 
деревини. Також потрібно врахувати, що рано чи пізно в 
Україні штрафи за перевантаження значно зростуть, тому 
вже зараз потрібно задумуватися над тим, як полегшити 
конструкцію автомобіля для того, щоб забезпечити біль
шу вантажопідіймальність, оскільки мости і кузови машин 
дають змогу це зробити.

Великий відтік робочої сили, адже робота у лісі нелег
ка – це ще один фактор, який змушує механізувати 
лісозаготівлі. Не кажучи вже про Швецію чи Фінляндію, 
у наших близьких сусідів – Польщі нині максимально 
механізовані виробничі процеси. Адже харвестери і фор
вардери можуть замінити велику кількість людей і наба
гато продуктивніші, окрім того, і проблем із ними менше, 
ніж із 15 робітниками. Але в Україні поки що не всі готові 
використовувати таке обладнання.

Другий момент – лісові дороги, а точніше, їх наявність. 
Якщо не буде доріг, то лісозаготівля матиме хаотичний 
характер, адже заготовлятимуть ту деревину, до якої буде 
доступ, а те, що росте вище або далі від дороги, – ні. У 
такому випадку на підмогу стане канатна система, яка 
дасть змогу забирати деревину із тих місць, де доступ до 
деревини ускладнений (гори, болото), а наявність лісових 
доріг дасть можливість техніці ефективніше працювати. 
Багато лісу, який можна і потрібно зрізати, оскільки він 
всихає, залишається в горах, бо до нього просто немає 
доступу.

для важкодоступних Місць – «LKT»
Як відомо, завдяки застосуванню спеціальної техніки 

темпи лісозаготівлі істотно зросли, а сама операція відбу
вається без фізичної участі людини. Техніка для лісового 
господарства «LKT» – одна із кращих на світовому ринку 
за співвідношенням ціни й якості. Придбати її в Україні 
за дуже привабливою ціною можна в компанії «ЛІСОВА 
ТЕХНІКА».

На сьогодні форвардери «LKT» в Україні не працюють, 
оскільки це – новинка, вони нещодавно з’явилися на 
ринку. А от щодо трелювальних тракторів, то їх в Україні 
дуже багато, оскільки компанія, яка їх випускає, вже давно 
на ринку. Частково ці трактори ввозили в Україну безпо
середньо із Словаччини, частково – через посередників.

Варто відзначити, що виробництво лісогосподарських 
тракторів «LKT» в Трcтені (Словаччина) має давні тради
ції. Перші лісогосподарські трактори виготовили і прода
ли 1971 року. Тоді ж почалися розробка та впровадження 
технології лісозаготівлі. Зараз основна виробнича про
грама компанії «LKT» передбачає виробництво лісогоспо
дарських тракторів потужністю від 50 до 130 кВт. Лебідка, 
клембанк, маніпулятор, мульчер, версія форвардер – це 
неповний перелік комплектації з шістьма варіантами 
потужності.

В Україні тривалий час не було офіційних представни
ків компанії «LKT», ТОВ «ЛІСОВА ТЕХНІКА» стала офіцій
ним представником цієї марки порівняно недавно. Мета 
компанії полягає в забезпеченні клієнтів високоякісними, 
технічно надійними і доступними продуктами з про

фесійним обслуговуванням та оригінальними запасними 
частинами. 

Система управління якістю також є запорукою досяг
нення цієї мети. «LKT» гарантує клієнтам, що продукція 
бренда відповідає всім технічним та екологічним стан
дартам і нормам. Тисячі задоволених користувачів по 
всьому світу вже визнали бренд «LKT».

В Україні працює багато трелювальних тракторів 
«LKT», і сама марка дуже відома, адже колись багато цієї 
техніки лісгоспи закуповували в Словаччині. Є лісгоспи, 
які мають по 2–3 трактори, у деяких ці машини вже спра
цьовані і списані з балансу підприємств. 

Нині 99% трелювальних тракторів, які працюють або 
є на балансі лісгоспів, – це LKT 81, а 1% – більш потужні 
трактори. 

Географія поширення трелювальних тракторів «LKT» 
в Україні теж дуже широка – Закарпатська, Львівська, 
ІваноФранківська, Чернівецька області. Загалом у 80% 
випадків техніка «LKT» працює у гірській місцевості, але 
вона призначена не тільки для роботи в горах – там, де 
немає доріг, на горбистій місцевості (наприклад, Медобо
ри на Хмельниччині і Тернопільщині, де теж є круті схили) 
і загалом в екстремальних ситуаціях ця техніка чудово 
себе зарекомендувала, адже завдяки високій прохідності, 
повному приводу на 4 колеса і потужній лебідці трактори 
можуть працювати у складних умовах, у тому числі і на 
бездоріжжі.

Розглянемо детальніше, яку ж техніку бренда «LKT» 
пропонує ТОВ «ЛІСОВА ТЕХНІКА».

універсальний лісогосподарський  
трактор LKT 81 ITL

Ця машина – одна із найпоширеніших із модельного 
переліку. Вона призначена для чокерного і безчокерного 
трелювання, при цьому трактор може працювати в режимі 
форвардера, застосовуючи активний причіп сортименто
воза. На маніпуляторі також можна встановити харвес
терну головку для спилювання.

І навіть більше: LKT 81 ITL можна використовувати 
як лісогосподарську машину для розчищення лісосік, 
до гляду за лісовими ділянками, створення протипожеж
них смуг.

При такому широкому спектрі застосування технічні 
характеристики трактора теж відповідні. Так, в універ
сального лісогосподарського трактора є 4циліндровий, 
дизельний, чотиритактний з турбонaддувом двигун JCB 
потужністю 85 кВт (116 к. с). Об’єм паливного бака ста
новить 90 л.

Трансмісія JCB Powershift – гідродинамічна з пере
міщенням під навантаженням, шістьма швидкостями впе
ред, чотирма – назад, з механічною одноступінчастою 
роздавальною коробкою.

Рама трактора – із гнучким з’єднанням, повертається 
за допомогою двох гідравлічних циліндрів. На ній вста
новлені сервопривід та гідродвигун рульового керування 
SauerDanfoss.

Передній відвал трактора підіймається за допомогою 
гідравліки. Трелювальний щит відкидний та обладнаний 
напрямними циліндрами.

Лебідка – двобарабанна, електрогідравлічна та пра
цює на гідроблоці SAEURDANFOSS. Зусилля буксирування 
становить 2x80 кН, швидкість – 1 м/с , діаметр троса – 
14 мм, а довжина – 60 м.

Як і в форвардера, в універсального лісогосподарсько
го трактора LKT 81 ITL є відкидна кабіна із захисним склом 
LEXANMARGARD, яка відповідає вимогам ROPS, FOPS, OPS. 
Робоче місце оператора теж можна повертати на 180°.

Мости трактора обидва ведучі, з блокуванням дифе
ренціалу, електрогідравлічним керуванням, дисковими 
гальмами під контролем SAFI та з електрогідравлічним 

керуванням паркувального гальма. Колеса – NOKIAN 
540/7030, 600/6028.

Гідравлічну систему трактора приводить у рух аксіаль
нопоршневий насос SAUERDANFOSS J7T. Робочий тиск – 
190 бар. Об’єм бака гідравліки – 100 л.

Споряджена маса трактора 7300 кг.
Без сумніву, оцінивши спектр застосування та техніч

ні характеристики універсального лісогосподарського 
трактора LKT 81 ITL, клієнт придбає його, бо це правильне 
рішення для всіх, хто заготовляє деревину в важкодоступ
них районах.

Форвардер LKT 175 (KombI)
Словацький форвардер LKT – яскравий представник 

цього виду машин. Як ми вже відзначали вище, поки що 
ця техніка в Україні не працює, але все може змінитися, 
адже він чудово зарекомендував себе в найсуворіших 
умовах роботи, здобувши репутацію надійної і невибаг
ливої машини. 

Форвардер LKT 175 (kombi) – це потужний шестиколіс
ний (всі осі – ведучі) тягач з двоступінчастою коробкою, 
гідростатичним приводом, повністю автоматизованим 
керуванням потужністю. Він призначений для вивезен
ня кругляка із заготівельних майданчиків, трелювання 
хлистів. 

Машину обладнали двобарабанною лебідкою, 
гідроманіпулятором з поворотним грейфером. Несу
чу раму можна довільно переломлювати за допомогою 
гідроцилінд рів, що разом з колісною базою 6х6 забез
печує техніці безпрецедентно високу прохідність. Тому 
придбати такого помічника – правильне рішення для всіх, 
хто заготовляє деревину у важкодоступних місцях.

Сам трактор завдовжки 8,8 м, завширшки 2,55 м і 
заввишки 3,7 м. Вага машини – 16 тис. кг 

Він обладнаний 4циліндровим дизельним 4тактним з 
турбонаддувом двигуном JCB ECOMAX потужністю 129 кВт 
(175 к. с.). Об’єм паливного бака становить 180 л.

Трансмісія – з гідростатичним приводом SAUER
DANFOSS та електрогідравлічною механічною двоступін
частою роздавальною коробкою, з аксіальнопоршневим 
регульованим насосом, автоматичною коробкою пере
дач, аксіальнопоршневим регульованим гідродвигуном. 
Швидкість руху – 38 км/год, об’єм гідросистеми – 100 л.

Форвардер LKT має відкидну кабіну із захисним склом 
LEXANMARGARD, яка відповідає вимогам ROPS, FOPS, OPS. 
Робоче місце оператора повертається на 180°.

У машини усі мости – ведучі, з блокуванням дифе
ренціалу, електрогідравлічним керуванням, з дисковими 
гальмами, керовані SAFIM, з електрогідравлічним керу
ванням паркувального гальма. Передня вісь зафіксована 
без коливань, решта – на бугелях. Колеса – NOKIAN 
700/5534; 710/4526,5

Передній відвал – гідравлічний (стандартний). Його 
використовують як упор при вантажнорозвантажуваль
них роботах і для очищення дороги.

У форвардер LKT інстальовано потужний аксіально
поршневий насос SAUERDANFOSS J7T. Задній щит – рухо
мий, керований за допомогою гідравліки. Лебідки – два 
барабани, що працюють на гідроблоці SAEURDANFOSS, 
електрогідравлічні. Їхнє зусилля буксирування 2x100 кН, 
швидкість – 1,2 м/с, діаметр троса – 13 мм, довжина – 
120 м.

Рамою машини слугують рухомі майданчики із висув
ною стійкою. Рама обладнана шарнірними з’єднаннями і 
гідравлічним підіймальником.

На форвардер встановлено модель гідроманіпулятора 
EPSILON S100R фірми «PALFINGER» із вильотом стріли до 
10 м.

Об’єм гідравлічного бака становить 100 л.
Ще одна вагома деталь – форвардер може долати пере

шкоди заввишки до 50 см.

ЧоМу саМе тов «лісова техніка»?
Компанія «ЛІСОВА ТЕХНІКА» успішно розвивається на 

українському ринку лісозаготівельної техніки, є учасни
ком Української асоціації деревообробного обладнання 
(УАДО). Окрім продажу нової техніки «LKT», вона забез
печує сервісне обслуговування та ремонт машин цього 
бренда з подальшим гарантійним супроводом. Фірма 
підбирає вживану техніку «LKT» на європейському ринку 
і на базі виробничих потужностей заводу (Словаччина) 
здійснює повний технічний огляд, а за потреби – ремонт. 

Як незабаром зміниться лісозаготівля, чому варто звернути увагу на трелювальні трактори 
«LKT» та як придбати обладнання навіть якщо у вас немає грошей – про все це інформує ТОВ 
«ЛІСОВА ТЕХІНІКА».

Для важкодоступних районів –  
трелювальні трактори «LKT»

http://listeh.com.ua/
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Також ТОВ «ЛІСОВА ТЕХНІКА» доставляє машини до клієн
та з подальшою технічною підтримкою.

Однією із переваг компанії є широкий асортимент 
лісозаготівельної техніки: у продажі – весь модельний 
перелік бренда «LKT», окрім того, можна придбати не 
лише нову, а й вживану техніку, а ТОВ «ЛІСОВА ТЕХНІКА» 
вам у цьому допоможе. При цьому немає різниці, чи нова 
техніка, чи вживана – якість, підтверджена сертифіка
тами відповідності і заводською гарантією, завжди буде 
високою. Тут для ТОВ «ЛІСОВА ТЕХНІКА» не буває комп
ромісів.

Перше, на що звертають у компанії увагу при виборі 
того, яку техніку представляти, – це, звичайно, бренд. 
Підібрати продукцію дуже просто – беруть до уваги якість 
продукції, яку випускає компанія, асортимент, швидкість 
постачання запчастин і сервісу, адже не всі клієнти 
готові чекати 3–4 тижні на розгляд своєї заявки та хочуть 
бути впевненими, що у разі поломки їм повернуть кошти 
або замінять браковану деталь, зацікавленість в українсь
кому ринку і розуміння того, що відбувається в Україні, 
бо з деякими закордонними компаніями дуже важко 
працювати, оскільки вони не розуміють особливостей 
оформлення документів в Україні, питань, які ставлять 
українські клієнти, тощо.

Зараз український споживач потребує передусім впев
неності – він хоче знати, з ким працює. Зі свого боку ТОВ 
«ЛІСОВА ТЕХНІКА» зараз здобуває репутацію і доводить 
клієнтам, що може забезпечити їм хорошу якість сервісу. 
Враховуючи економічний стан України і фінансовий стан 
лісозаготівельних підприємств, у компанії акцентують 
увагу на тому, що ТОВ «ЛІСОВА ТЕХНІКА», окрім того, що 
продає нову техніку, може запропонувати своїм клієнтам 
вживане обладнання із заводською гарантією, а оскіль
ки не всі мають змогу купити навіть вживану техніку 
(на приклад, вживаний LKT 81 із заводською гарантією 
і ПДВ у 2,5 разу дешевший, ніж новий), то намагається 
запропонувати клієнтам різні варіанти придбання облад
нання, наприклад, у лізинг.

Стандартно лізингові компанії фінансують вживане 
обладнання до 5–7 років, але ТОВ «ЛІСОВА ТЕХНІКА» 
домоглася того, що техніку будьякого року випуску 
лізингова компанія фінансує під відповідальність ТОВ 
«ЛІСОВА ТЕХНІКА» (компанія гарантує зворотний викуп, 
якщо клієнт не зможе її виплатити). За цією програмою 
вже оформляють замовлення перші клієнти. Для прик
ладу, у ТОВ «ЛІСОВА ТЕХНІКА» можуть запропонувати 
хороший відремонтований харвестер чи форвардер у 5 
разів дешевший, ніж новий. 

Загалом у компанії намагаються зробити так, що 
коли клієнт не має грошей на нове обладнання, то він 
зможе купити вживане. ТОВ «ЛІСОВА ТЕХНІКА» йому 
його привезе, розмитнить, буде обслуговувати й поста
чати запчастини, а він за той час вживаним обладнанням 
зможе заробити грошей на нове.

Отож, якщо врахувати вигідні умови купівлі, демокра
тичний прайс та можливість придбання в лізинг під 0% 
річних (умови лізингу від ULF Finance діють як на нову, 
так і на вживану техніку), то обладнання ТОВ «ЛІСОВА 
ТЕХНІКА» – чудовий вибір для тих осіб, хто не лише зай
мається заготівлею деревини у важкодоступних районах, 
а й рахує свої гроші.

Трактор LKT81 після капітального ремонту

тов «лісова техніка» є представником таких 
компаній в україні:

www.skywood.ua
www.leuco.com.ua
http://latschbacher.com.ua/
http://listeh.com.ua/
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лісОзагОтіВля

Австрійські канатні системи –  
для української лісозаготівлі

КоМПанІЯ ПроПонУє:
 канатні системи «Maxwald» для 

транспортування деревини вгору та вниз 
по схилу;

 трелювальні, рятувальні лебідки 
«Maxwald»;

 трелювальні захвати «Maxwald», а 
також комбіновану лебідку разом із захва
том;

 пристрій для намотування «Maxwald».

канатна систеМа «maxwaLd»  
для трелювання деревини

На гірських схилах та на важкопро
хідній рівнинній місцевості, болотистих 
ділянках, де неможливо здійснювати тре
лювання деревини, використовуючи лише 
трактори з лебідками та не пошкоджуючи 
при цьому ґрунт чи ліс, застосовують 
трелювальну систему, яку розробила ком
панія «Maxwald» разом з лісовим трену
вальним центром в ГмунденОрті (Верхня 
Австрія). За допомогою цієї канатної сис
теми трелювання деревини здійснюється 
як вгору по схилу, так і вниз або гори
зонтально. Відстань трелювання знизу 
вгору становить до 400 м, з бічним підтя
гуванням вліво/вправо від осі несучого 
канату  – до 30 м, при трелюванні зверху 
вниз або горизонтально – до 200 м, з біч
ним підтягуванням вліво/вправо від осі 
несучого канату – до 30 м.

Щоб уможливити таке трелювання, у 
складі канатної системи «Maxwald» є сило
ва станція – лебідка. На думку компанії 
«Maxwald», оптимальною для цієї справи є 
лебідка А526S з тягловим зусиллям до 6,5 т 
та з канатом 400 м/6,5 мм, яку спеціально 

розробили як силову станцію для канатної 
системи. 

Проте якщо клієнта це не буде влашто
вувати, компанія «ЛІСОВА ТЕХНІКА» без 
зусиль підшукає інші варіанти відповідно 
до потреб споживача. Все для вашої зруч
ності та кращої лісозаготівлі!

Повернімося знову до складових час
тин канатної системи «Maxwald». Ще одна 
вагома деталь – каретка. Її виготовляють 
зі спеціальної сталі і вона водночас є 
простою, але ефективною і довговічною 
за умови регулярного технічного обслу
говування. 

Кожну каретку можна адаптувати для 
операцій «вниз по схилу або горизонталь
но», що робить цю систему унікальною. 
Вертлюг запобігає скручуванню тяглово
го каната на шківі. Окрім того, каретку 
обладнали запобіжником несучого кана
ту, а невелика вага пристрою, яку можна 
трохи збільшити для роботи на рівнин
ній місцевості, дає змогу легко і швидко 
налаш товувати систему.

Тепер перейдемо до канатів. Несучий 
канат натягують за допомогою пристрою 
для натягування каната та інших затиск
них пристроїв внизу або вгорі на якір 
(дерево або щогли). Гідравлічний барабан 
для каната – зручний для транспортуван
ня і для швидкої й практичної обробки 
каната. Ремінний привід забезпечує без
перервний контроль швидкості.

пакет аксесуарів
Компанія «Maxwald», дбаючи про своїх 

клієнтів, пропонує весь пакет поперед
ньо сконфігурованих аксесуарів для всіх 
варіантів трелювальних систем. Тим біль

ше, що їх можна налаштувати на бажання 
відповідно до потреб кінцевого користува
ча. Ці аксесуари містять такі елементи, як 
якірні затискачі канатів, натяжні пристрої 
канатів, шківи, кайдани, обладнання для 
лазіння по деревах, комплект радіостанцій 
для операторів тощо. Комплектація пакета 
аксесуарів – результат практичної робо
ти компанії «Maxwald» разом із лісопро
мисловими підприємствами і клієнтами з 
усього світу, тому ви можете бути впев
неними, що тут є все необхідне і нічого 
зайвого.

А в Україні на консультуванні та під
биранні обладнання «Maxwald» згідно з 
виробничими потребами клієнта спеціалі
зується компанія «ЛІСОВА ТЕХНІКА». Вона 
також забезпечує навчання, доставку та 
монтаж обладнання з подальшим техніч
ним гарантійним та післягарантійним 
обслуговуванням, тож ви можете бути 
впевненими, що австрійська якість лісо
заготівлі в українських реаліях можлива. 
Відчуйте її переваги, придбавши техніку 
«Maxwald»!

Компанію «Maxwald» заснували у далекому 1771 році, але вже з 1976 
року вона почала спеціалізуватися винятково на виробництві лебідок 
і лісозаготівельного обладнання. Відтоді понад 50 тис. клієнтів 
пишаються тим, що є власниками обладнання «Maxwald», а виготовлена 
в австрійському Ольсдорфі техніка працює по всьому світу!

наші контакти: тов «лісова техніка»
+38 (067) 354 07 00, +38 (099) 354 07 00, 

+38 (067) 674 50 68
info@listeh.com.ua, www.listeh.com.ua

http://listeh.com.ua/
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інструмент

Янош Урбан:  

«Пила і деревина обманути один одного не можуть»

ринок зМінюється
«Український ринок дерево

обробки змінюється: відбуваєть
ся збільшення великих дерево
обробних підприємств і змен
шення малих, – вважає власник 
ТОВ «АЛАП» Янош Урбан. – І це 
призводить до того, що великі 
підприємства змушені працюва
ти на сучаснішому обладнанні і, 
відповідно, є продуктивнішими, 
ніж ті, хто працює на застарі
лому. Людський ресурс вже і в 
Україні не дешевий, часто його 
не вистачає, тому підприємства 
змушені встановлювати автома
тизоване обладнання, а не кілька 
маленьких верстатів. Протягом 
останнього часу ми спостерігає
мо і чуємо від наших клієнтів, 
що вартість деревини, яку вони 
обробляють, постійно зростає і 
дедалі важче забезпечити нею 
підприємство, тому перед усіма 
лісопиляльними підприємствами 
постає проблема якісної обробки 
деревини. Відтак наше завдан
ня – виготовляти максималь
но якісний інструмент, а саме 
стрічкові пили. Ми ставимо собі 
за мету те, щоб деревообробне 
підприємство працювало еконо
мічно ефективно, оскільки тоді 
воно працює довго без простоїв у 
роботі. Політика наша така – ми 
не хочемо продавати багато інс
трументу, а прагнемо щоб дере
вообробне підприємство макси
мально ефективно його викорис
товувало і витрачало на нього 
менше коштів. І нам здається, 
що ми рухаємося у правильному 
напрямку, тому що наші вироб
ничі площі за останній період 
довелося збільшити удвічі».

Для того, щоб інструмент 
компанії «АЛАП» міг ефективно 
працювати на деревообробних 
підприємствах, недостатньо тіль
ки якісної підготовки пил, важ
ливий також хороший технічний 
стан підприємств, обладнання, на 
якому цей інструмент працюва
тиме.

У компанії завжди прагнуть 
допомагати своїм клієнтам про
фесійними порадами для ефек
тивнішої роботи, покращення 
якості їхньої продукції та підви
щення продуктивності.

Ще краЩий контроль 
якості підготовки  
стріЧкових пил

«Для того, щоб допомогти 
деревообробникам працювати 
краще, ми прагнемо збільшити 
ресурс наших стрічкових пил між 
їхніми сервісами, підвищуючи 
продуктивність самого дерево
обробного верстата пилорами і 
в той же час поліпшуючи якість 
переробленої деревини, – про
довжує розмову пан Урбан. – 
Щоб це все забезпечити, торік ми 
закупили на своє виробництво 
повністю автоматичний високо
якісний швейцарський верстат 
для вальцювання і вирівнювання 
стрічкових пил Iseli RZ1, який дає 
нам змогу виготовляти стрічкові 
пили ще кращого рівня. 

Верстат може в автоматично
му режимі сам виконувати свою 
роботу, на ньому можна проконт
ролювати, наскільки підготовлена 
у відсотковому відношенні стріч
кова пила. Новий верстат забез
печує додатковий контроль якості 
інструменту компанії «АЛАП».

Пан Янош зазначає, що пилу 
можна однаково якісно підготу
вати і в повністю автоматично
му режимі на новому верстаті, і 
вручну на вальцювальному вер
статі. «Наші працівники букваль
но змагаються із автоматичним 
верстатом, – каже він. – Зро
бивши пилу, вони перевіряють 
її готовність на автоматичному 
верстаті і він, як правило, пока
зує 100%. Тобто якість підготовки 
пил «АЛАП» у ручному режимі 
нічим не відрізняється від підго
товки у автоматичному».

Після того, як підготовлена 
таким чином пила потрапляє на 
пилораму, її не потрібно замі
нювати щогодини чи кожні дві: 
вона відпрацьовує, як мінімум, 45 
годин. Якщо ні, то потрібно шука
ти проблеми в самій пилорамі.

контролер тоЧності різу
«Якщо клієнт має якісно під

готовану стрічкову пилу, техніч
ний стан його пилорами чудовий, 
ресурс пили виконується, тоді 
наступний етап – підвищення 
продуктивності роботи, а також 

якості продукції за допомогою 
контролера точності різу, який 
розробили наші фахівці», – вва
жає Янош Урбан.

Вперше ТОВ «АЛАП» предста
вила прилад у 2016 році. Відтоді 
їх встановили на багатьох дерево
обробних підприємствах України. 
Основне завдання контролера – 
допомогти у збільшенні швидкості 
різу, не погіршуючи при цьому 
якість розпилюваної деревини.

«На одному із підприємств, на 
якому вперше встановили конт
ролер різу, були великі пробле
ми із точністю і продуктивністю 
розпилювання деревини, – пояс
нює принцип роботи пристрою 
пан Янош. – Ми приїхали до них, 
оглянули пилораму і зуміли пере
конати власника виконати необ
хідні роботи для покращення 
технічного стану самої пилорами. 
Потім поставили розроблені нами 
напрямні пластини, які утримують 
пилу в пропилі і постійно забез
печують рух пили паралельно до 
різальної поверхні. Відтак вста
новили контролер точності різу. 
Суть його така: є сенсор, встанов
лений безпосередньо біля стріч
кової пили, і є модуль біля опера
тора пилорами. Неточності мож
ливі, коли пила починає «гуляти», 
але сенсор пристрою це помічає 
і одразу передає інформацію на 
модуль. Кожна лампочкаіндика
тор, яка загорілася, – це відхилен
ня на 0,1 мм від заданого розміру. 
Тобто, поки лампочки зеленого і 
жовтого кольорів, це означає, що 
відхилення в межах допуску – до 
1 мм і рамник може спокійно пра
цювати і підвищувати швидкість, 
розуміючи, що він ріже рівно і не 
отримає браку. Але як тільки лам
почкиіндикатори стають черво
ними,  потрібно зменшити швид
кість або перевірити, що могло 
стати причиною неполадок. Конт
ролер точності різу дає змогу рам
нику працювати на вищій швид
кості і виготовляти більше якісної 
продукції без браку, адже часто 
відбувається так, що напиляли 
бракованої продукції, а помітили 
це через день або два. Якщо ж 
правильно користуватися нашим 
пристроєм, то браку на підприємс
тві взагалі вдається уникнути».

віддайте сервіс  
проФесіоналаМ!

Люди можуть обманути один 
одного, але пила і дерево обману
ти один одного не можуть – так 
вважає Янош Урбан. «Якщо клієнт 
придбав у нас стрічкові пили і яко
юсь мірою не задоволений їхньою 
роботою або роботою пилорами, 
він може нам зателефонувати – ми 
приїдемо до нього і здійснимо тех
нічний огляд пилорами, надамо 
рекомендації, які недоліки потріб
но усунути, – розповідає він.  – 
А тим більше, що не залишимо 
його сам на сам із вказівками, бо 
запропонуємо наших партнерів, 
які допоможуть вирішити його 
проблеми. Проте потрібно бути 
відвертими один з одним, адже 
трапляється, що приїжджаємо 
на підприємство і хоча власни
ки й кажуть, що здійснили певні 
зміни, але насправді підхід був 
не той і результат не такий, який 
би хотілося. Зараз всі прагнуть 
робити все добре, але багато про
дукції виготовляти якісно досить 
складно, тому наша політика така: 
кожен має займатися своєю спра
вою. Коли в нас ламається автомо
біль, то ми веземо його у сервісний 
центр, хоча, можливо, прочитавши 
кілька книжок, могли б полагоди
ти його самотужки, проте цього не 
робимо. Також пропонуємо нашим 
клієнтам займатися розпилюван
ням деревини й подальшою її 
переробкою, а сервіс інструменту 
довірити нам чи іншим спеціаль
ним службам, де є підготовлені 
фахівці і високоякісне обладнання 
для цього.

Для прикладу, минулого року 
ми розпочали співпрацю із одним 
деревообробним підприємс
твом, яке закупило у нас вели
ку кількість пил, але згодом ці 
пили довелося просто викинути, 
оскільки підприємство не змогло 
самотужки забезпечити їм від
повідне сервісне обслуговуван
ня. Наступну партію пил вони 
передали на обслуговування нам 
і дуже задоволені: в них майже 
утричі збільшився ресурс пили 
і час її роботи і жодну пилу не 
довелося викинути передчасно».

деревині великих  
діаМетрів приготуватись!

На сьогодні у компанії 
«АЛАП» також вирішують питан
ня, як розпилювати деревину 
великих діаметрів, і готують для 
цього особливу стрічкову пилу, 
адже, звичайно, найефективніше 
працювати з великими діаметра
ми колод, а не з малими.

Зараз ТОВ «АЛАП» розширює 
асортимент продукції і починає 
реалізовувати якісні французь
кі дискові пили діаметром до 
3000 мм під торговою маркою 
«ONCI». Такі великі дискові пили 
для розпилювання колод в Європі 
мало хто здатен виготовити.

«Враховуючи, що ми працює
мо не тільки на українському, а й 
на європейському ринку, ця ком
панія сама нас знайшла і запропо
нувала займатися дистрибуцією 
їхніх дискових пил, – розпові
дає про новий напрямок діяль
ності пан Урбан. – З їхніх слів, 
вони обрали наше підприємство 
тому, що ми надійний партнер 
із великим досвідом у деревооб
робці і виготовляємо інструмент, 
яким можна економічно ефек
тивно працювати. Відвідавши 
це підприємство, ми зрозуміли, 
що їхній підхід до виготовлен
ня дискових пил, європейський 
менталітет і точність дають змогу 
виготовляти дискові пили дуже 
високої якості. Власне, й відві
дали ми компанію «ONCI» перед 
тим, як розпочати співпрацю, 
для того, щоб переконатися, що 
їхні працівники дотримуються 
таких самих високих стандартів у 
виробництві і підготовці інстру
менту, як і ми. Адже ми не хоче
мо продавати будьякий пристрій, 
навіть якщо це вигідно для нас, 
а прагнемо пропонувати якісний 
інструмент, навіть якщо ми його 
й не виготовляємо. Якість для 
нас  – перед усім. Ми прагнемо 
продавати своїм клієнтам надій
ний продукт, який може працю
вати продуктивно і економічно 
ефективно, при цьому забезпечу
ючи максимально високу якість».

Оксана ОПРИСК

Компанію «А-ЛАП» добре знають на українському ринку, адже вона працює у нашій 
країні вже 12 років, а в Європі стаж її роботи ще більший – 30 років. Однак тривалість 
роботи – це не основний показник діяльності підприємства. Крім виготовлення та 
продажу якісних стрічкових пил, ТОВ «А-ЛАП» надає сервісне обслуговування пил 
та за допомогою спеціальних пристроїв, розроблених фахівцями компанії, всіляко 
намагається покращити продуктивність та економічну ефективність деревообробних 
підприємств. А нещодавно у компанії з’явився новий напрям діяльності –  
ТОВ «А-ЛАП» розпочало реалізацію дискових пил для розпилювання деревини великого 
діаметра французької компанії «ONCI».

україна, 90202, 
закарпатська область,  

м. Берегове, вул. 
Мужайська, буд. 99,

тел./факс:  
+380 (031-41) 4-32-49, 

моб. тел.:  
+38 (067) 312-23-70, 

(067) 311-25-45
e-mail: a-lap@meta.ua

www.alap.com.ua

Зліва направо: Роман Горзов, Янош Урбан (власник компанії), Роберт Черешня

http://alap.com.ua/
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ПрОПОзиції кОмПаній

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1yQfUj1TcvpPVLP35TuJE3XqUspFHDFsUkQX6iyrXGYf2bw/viewform
http://www.ferotec.eu/
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інструмент. ОБлаДнання

Плануєте почати працювати в лісопереробній галузі чи модернізувати 
виробництво, надавати послуги мобільною технікою? Маєте багато 
відходів і не знаєте, що з ними робити? Потрібна продуктивність 
переробки деревини на тріску 350 м3/год? Усі ці питання допоможе 
вирішити техніка «Pezzolato».

Бум на альтернативні види палива три
ває. Нині одним із найпоширеніших його 
видів є тріска. Проте для переробки дере
вини на тріску у великих обсягах потрібна 
надійна техніка з високою продуктивністю.

Окрім того, на територіях різних гос
подарств і організацій, а також у місцях 
виробництва пиломатеріалів накопичуєть
ся значна кількість відходів, що утворю
ються внаслідок господарської діяльності: 
лом піддонів, рейки, обапіл, обрізки пило
матеріалів і заготовок, а також стовбури 
малоцінної деревини. Ці відходи займають 
значні площі підприємств і господарств. 
Виникає потреба швидко і максимально 
ефективно їх переробити, отож, потрібні 
потужні продуктивні машини. Компанія 
«Pezzolato SpA» надає своїм клієнтам 
як стандартні продукти, так і рішення, 
розроблені спеціально для конкретних 
завдань, а два заводи площею 70 тис. м2 
(з яких 30 тис. м2 – цехи під накриттям) і 
120 працівників втілять у життя будьяке 
виробниче рішення.

Для прикладу, нещодавно в компанії, 
яка продає деревину, встановили сис
тему під ключ «Pezzolato PG 200». Тех
нічні рішення, вивчені та реалізовані 

«Pezzolato» у тісній співпраці з технічни
ми працівниками замовника, дали змогу 
заводу доповнити основну діяльність ком
панії, тобто теплову енергію, вироблену 
когенераційною установкою, тепер вико
ристовують для сушіння комерційної дере
вини. Ця установка здатна виробляти з 
деревної біомаси 196 кВт•год електричної 
енергії та складається з:

• накопичувальної площі та підземно
го залізобетонного резервуару, всередині 
якого вантажівки можуть безпосередньо 
скидати вологу деревну тріску;

•  системи сушіння та сортування дерев
ної тріски «Pezzolato EPG200», яка готує 
тріску, забезпечуючи потрібний ступінь її 
вологості та розмір, що є необхідним для 
безперервної та надійної роботи когене
раційної установки;

• 4 газогенераторів та 4 одноблоко
вих теплоенергоцетралей «Spanner Re2», 
обладнаних новим 8літровим двигуном з 
наддувом.

На користь компанії «Pezzolato» свід
чить також і те, що укомплектований склад 
запчастин, комп'ютеризоване керування 
замовленнями, велика мережа обслуго
вування і гнучкість в керуванні ресурса
ми дають змогу максимально забезпечити 
якісне післяпродажне обслуговування і 
надійність. Впровадження у 2002 році ком
панією «Pezzolato» системи ISO 9001: 2008 
тільки підтверджує якість її виробничих 
процесів та обладнання.

Що ж пропонує українським спожива
чам «Pezzolato»?

Насамперед це – дискові подрібнювачі 
«Pezzolato» серії PZ та H, які використову
ють для подрібнення зеленого або сухого 
матеріалу, гілок, колод малого діаметра 
від 100 до 300 мм. Продуктивність цього 
обладнання становить від 3 до 30 м3/год. 

Барабанні подрібнювачі «Pezzolato» серії 
PTH – це ідеальні машини для подрібнення 
деревини різних форм і розмірів (колоди, 
відходи лісопиляльного заводу діаметром 
від 300 до 800 мм) на великі обсяги висо
коякісної  тріски: для спалювання біомаси 
в установках з виробництва електричної та 
теплової енергії, переробки на пресовану 
плиту. Продуктивність цього типу обладнан
ня становить від 25 до 350 м3/год.

Подрібнювачі серії PTH можуть працю
вати:

•  через вал відбору потужності трак
торів від 70 до 500 к. с.;

•  за допомогою автономного двигуна 
від 130 до 1200 к. с.;

•  з під’єднанням до двигуна вантажних 
автомобілів від 480 до 650 к. с.;

•  від електричного двигуна з потужніс
тю від 55 до 250 кВт.

Окрім того, будьяку машину з модель
ного переліку можна адаптувати до вста
новлення на платформу автомобільного 
шасі або на причіп.

Промислове подрібнювальне обладнання 
та лінії «Pezzolato» забезпечують переробку 
широкого асортименту деревних матеріалів, 
у тому числі колод великого діаметра.

Одна з таких машин, а саме барабанний 
подрібнювач PTH 500 E, вже  працює в 
Україні. Ця модель з електричним двигу
ном, особливо міцною конструкцією, виріз
няється шириною вхідного отвору, що дає 
змогу пропускати матеріал до 500x400 мм. 
Подавати матеріал можна вручну або за 
допомогою механічного навантажувача. 
Продуктивність машини  – до 30 м3/год.

Підбір, продаж, доставку та монтаж 
обладнання «Pezzolato» на території 
клієнта в Україні забезпечує ТОВ «ЛІСО
ВА ТЕХНІКА», яке також проводить гаран
тійне та післягарантійне обслуговування 
устаткування, здійснює продаж та заміну 
запчастин. Окрім того, фінансовий парт
нер компанії «ULF Finance» надає змогу 
придбати техніку в лізинг від 0% річних. 
Умови лізингу поширюються як на нову, 
так і на вживану техніку.

Потрібна тріска? 
ДопоможУТь поДРібнюваЧі «PezzoLaTo»

наші контакти: тов «лісова техніка»
+38 (067) 354 07 00, +38 (099) 354 07 00, 

+38 (067) 674 50 68
info@listeh.com.ua, www.listeh.com.ua

HS Solid 34 зарекомендував себе як 
найміцніший і найнадійніший різальний 
матеріал для обробки деревини низької 
якості з підвищеним ризиком поломки 
зубів. Тим більше, що фрези, обладнані 
цією швидкорізальною сталлю, вирізня
ються економічністю, оскільки можна 
використати всю зону загострення.

HS Solid 34 також довела свою пере
вагу над різцями зі швидкорізальної сталі 
зі спеціальним покриттям. Хоча покриття 
дає надтверду поверхню, в процесі його 
нанесення несучий різальний матеріал 
піддають термічній обробці з ефектом гар
тування, що знижує його міцність і стій
кість до ударних навантажень.

високопродуктивна Фреза  
для зроЩування на Міні-шип  
із короткиМи шипаМи завдовжки  
від 6/7 ММ

Максимальний вихід матеріалу – це 
наріжний камінь ефективності деревооб
робки. Саме у виробництві меблевих і 
віконних заготовок оптимізація і економія 
при розкроюванні, зрощуванні і з’єднанні 
ламелей є головним чинником підвищен
ня прибутку. Наступним пунктом є про
дуктивність застосовуваного обладнання. 
Досягають її, збільшуючи кількість тактів, 
подавання і обертів.

Нова фреза для зрощування на міні
шип довжиною 6/7 мм з підвищеною кіль

кістю різців задовольняє обидві ці вимоги: 
коротші шипи добре себе проявляють на 
широких з'єднаннях коротких заготовок 
із швидкістю подавання до 52 м/хв. При 
цьому кількість обертів і якість шипів від
повідає обробці фрезами з меншою кіль
кістю різців.

Матеріалом різця цієї фрези для зрощу
вання на мінішип є високопродуктивна 
швидкорізальна сталь HS, биття становить 
5 мкм при високоточному виготовленні 
корпусу фрези.

Переваги, які дає використання нової 
фрези від LEUCO, такі: при однаковій часто
ті обертів і якості шипів можна працювати 
на збільшеній вдвічі швидкості подавання, 
зменшуються проблеми з обробкою корот
ких заготовок, знижується ймовірність 
виривів при виході фрези з заготовки.

нові Фрези для зроЩування  
на Міні-шип і їхня програМа

Перш за все варто відзначити, що 
новітні шипорізні фрези унеможливлюють 
пошкодження зубців мінішипів. А сама 
розробка нових фрез для зрощення на 
мінішип з використанням поліуретаново
го (PUR) клеюрозплаву істотно поповни
ла асортимент нового інструменту, який 
так само містить шипорізні ножові головки 
зі змінними ножами з високопродуктив
ної швидкорізальної сталі HSS і шипорізні 
блокові фрези зі спеціальним покриттям.

Програма виготовлення шипо різних 
фрез для зрощення за допомогою PUR
клею містить обладнаний HSS інструмент 
для створення мінішипа по довжині на 
верстатах без торцювання. Головною пере
вагою цих фрез є бічний кут кожного кон
кретного зубця мінішипа. Він пласкіший 
за той, який формують звичайні шипорізні 
фрези, і краще надається для подальшо
го склеювання PURклеєм. Особливістю 
шипорізної ножової головки є її виконан
ня, що дає змогу застосовувати змінні ножі 
HSS. Також в ній можна встановити й інші 
найчастіше використовувані ножі, що не 
потребує їхньої спеціальної конструкції. 

Шипорізні фрези для обробки дереви
ни м'яких і твердих порід постачають на 
запити замовників і з покриттям LEUCO 
Topcoat, що утричі підвищує їх довговіч
ність. 

Новинкою також стали і блокові HSS 
фрези з покриттями LEUCO Topcoat, що, як 
вже зазначалося вище, підвищує їх дов
говічність до 3 разів. Це покриття зни

жує зусилля різання і, відповідно, зменшує 
ймовірність поломки різальної грані. Крім 
того, Topcoat дуже довговічне і його можна 
загострювати.

Якість при виробництві шипорізних 
фрез вважається одним із найважливі
ших факторів для досягнення надійного 
і точного з'єднання на мінішип. Надійне 
напаювання зубів, шліфування до точності 
в мікрометровому діапазоні, прецизійне 
балансування, якісне технічне обслугову
вання і knowhow загострення – ось кілька 
критеріїв, на які завжди можуть розрахову
вати замовники компанії LEUCO, купуючи 
нові фрези для зрощування на мінішип.

Фреза для нарізання міні-шипа LEUCO HS SOLID 34
Розроблена LEUCO нова високопродуктивна швидкорізальна сталь  
HS Solid 34 стала основою нового покоління фрез для нарізання  
міні-шипа, поєднавши дві важливі характеристики: високу стійкість  
до зношування і міцність при ударних навантаженнях.

http://listeh.com.ua/
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технОлОгії

інвентаризація лісів:  
ласкаво просимо у світ лазерних технологій!

Для ефективного планування 
лісового господарства потріб
но мати повну інформацію сто
совно кількості, місця та виду 
та сортності лісу. І лише після 
цього можна виписувати лісо
рубні квитки, планувати рубки 
головного користування тощо. 
Якщо це планування базується на 
основі точних даних, то, відповід
но, й лісогосподарські заходи 
будуть значно ефективнішими.

Відомо, що у Австрії одне з 
найкращих лісовпорядкувань у 
світі. Тут вдалося знайти баланс 
між зростаючим лісом і прове
денням рубок. Саме тому група 
компаній «Латчбахер» розпо
чала співпрацю із австрійською 
компанією «Umweltdata», яка з 
2006 року інтенсивно впровад
жує лазерне сканування у лісо
вому господарстві, зокрема, як за 
допомогою лазерних технологій 
організувати  ефективне управ
ління лісовими ресурсами.

Директор компанії «Umwelt
data» Гюнтер Броннер, який 
упродовж тривалого часу працю
вав у федеральних австрійських 
лісах, займався лісовпорядкуван
ням,  ГІСтехнологіями  та дистан
ційним зондуванням, а нині усі 
свої зусилля спрямовує на лазер
не сканування, розповів нашому 
виданню, як відбувається лазерне 
сканування лісів, яка різниця між 
національною та промисловою 
інвентаризацією та як це відбу
вається в інших країнах.

ліс як хМара тоЧок
«В Австрії вже 250 років тому 

ділили ліси на квартали, виділи 
та ділянки, щоб мати змогу його 
описати, – розповідає пан Брон
нер. – І вже нині ми вийшли 
на ринок із новим форматом 
даних. Нам потрібні лісові карти, 
які легко можна завантажити на 
планшет. І таку змогу дають нам 
новітні лазерні технології».

Лісові карти, зокрема в Авс
трії, створюються за допомогою 
повітряного сканування з літа
ка спеціальним сканером, який 
може відзняти ліс із 20ти різних 
точок. Ця технологія дає до 16ти 
точок на кожен квадратний метр. 
Створені лісові карти мають висо

ку роздільну здатність. Лазер 
«бачить» рівень ґрунту, висо
ту дерев. В ультрафіолетовому 
спектрі можна побачити навіть 
пошкоджені та всихаючі дерева. 
Тобто завдяки такому лазерно
му скануванню можна отримати 
дуже багато інформації про ліс: 
породний склад, якість зростаю
чого лісу, автоматичну сегмен
тацію за висотою дерев, запасом 
росту і обсягом запасу.

«Лазерне сканування є точ
нішим від традиційних методів 
інвентаризації, але й дорожчим, – 
зазначає пан Броннер. – За умови 
щільного проведення сканування 
можна побачити навіть маленькі 
деревця або кущі. За допомогою 
віддаленого зондування поверхні 
землі, лісів ми можемо дійти до 
кожного конкретного дерева й 
оцінити стан зростаючого лісу у 
промисловому контексті. Лазер, 
по суті, розкладає ліс на мільяр
ди маленьких точок. Отож легко 
можна отримати дані щодо діа
метра будьякого дерева. Раніше 
цей метод використовували при 
наукових дослідженнях, але такі 
сканери стають дедалі дешев
шими, оскільки їх вже викорис
товують у автомобільній про
мисловості. Я певен, що невдовзі 
настане час, коли їх можна буде 
легко встановити на лісовози та 
лісову техніку. На мою думку, за 
5 років такі технології дадуть нам 
змогу отримувати точну картину 
кожного окремого дерева. Саме 
тому наше програмне забезпе
чення, яке працює на платформі 
Android, вже налаштоване на те, 
щоб обробляти інформацію про 
кожне дерево зокрема».

За словами Гюнтера Броннера, 
у 2013 році в Австрії було прове
дено повне лазерне сканування 
усіх лісів, і усі дані можна отри
мати у тамтешніх управліннях 
лісового господарства. «В Авс
трії ми працюємо для великих 
державних лісгоспів, у підпоряд
куванні яких – від 5, 10, 15 тис. 
га, а то й більше лісів, – розпові
дає він,  – але 50% австрійських 
лісів – приватні, невеликі за пло
щею та належать маленьким під
приємствам, родинам і селянам. 
Місцеві аграрні палати, які допо

магають приватним власникам і 
селянам утримувати і управля
ти цими лісами, теж звертаються 
до нас за допомогою, адже часто 
навіть немає не те що карт, а й 
даних про такі маленькі приватні 
ліси. Але ми працюємо і в інших 
країнах, зокрема Німеччині, Бра
зилії та Румунії, тобто підтри
муємо не тільки лісгоспи Австрії. 
Дуже часто до нас звертаються 
люди, які мають намір придбати 
ліс та хочуть швидко дізнатися, 
який запас деревини є у ньому».

як проводиться лазерне 
сканування лісгоспу?

Для промислової інвентари
зації потрібно, в першу чергу, 
зробити повітряне лазерне ска
нування зростаючого лісу. Тобто 
усю площу, яка є у підпорядку
ванні лісгоспу, має облетіти літак 
із найсучаснішим лазерним ска
нером, який робить хмару точок 
безпосередньо у лісі й дає змогу 
дізнатися про породний склад та 
якість деревини на лісовій ділян
ці. Це потрібно зробити один раз, 
аби наповнити систему даними. У 
подальшому для постійного моні
торингу буде використовувати
ся так звана технологія Іmage 
Maching.

«У технології Іmage Maching 
використовують аерознімки, 
на приклад, ортофото, які зніма
ють із 5ти різних кутів, – роз
повідає пан Броннер. – За допо
могою цих знімків карта дерев 
виходить дуже точною, але не 
можна просканувати усю лісо
ву ділянку аж до ґрунту. Саме 
тому коли карту лісу ми  роби
мо вперше, то застосовуємо спо
чатку лазерне сканування, а вже 
для  актуалізації – Іmage Maching, 
оскільки це дешевше. Грунт не 
змінюється, тому його достатньо 
просканувати один раз. Відтак, 
просканувавши один раз ґрунт і 
дерева, можна робити тільки скан 
поверхні і побачити, які групи 
дерев зазнали змін. Якщо ліс роз
ташовано на рівнинній поверхні, 
то ми можемо отримати досить 
точну інформацію за допомогою 
лише Іmage Maching. Не вдасть
ся побачити маленькі кущики та 
дерева, сховані у тіні. Техноло

гія Іmage Maching працює як на 
основі аерозйомки, ортофото, так 
і на основі сателітних знімків. 
Якщо з певних причин немож
ливо отримати дозвіл на польоти 
над територією (наприклад,  вій
ськова зона), робимо інвентари
зацію лісів за допомогою Image 
Maching на основі супутникових 
знімків».

У контексті інвентаризації 
лісів, за словами Гюнтера Брон
нера, з технічної точки зору 
складніше отримати якісне лазер
не сканування. Дрони – не най
кращий вихід, оскільки вони за 
день охоплюють невелику площу. 
Якщо говорити про наземну 
інвентаризацію, то її проведення 
можливе за допомогою замірів 
мірною вилкою у вибіркових точ
ках. Але тоді потрібно врахува
ти дуже багато критеріїв, які ми 
не бачимо з висоти, наприклад, 
сортність або пошкодження дере
вини. Якщо ж є дані лазерного 

сканування, то не потрібно роби
ти так багато вибірок і замірів. 
«Найскладніше класичним спо
собом виміряти висоту дерева, – 
розповідає Гюнтер Броннер. – 
Точність вимірювання за допомо
гою лазерного сканування – до 
10 см. Тому дані лазерного ска
нування, якщо дивитися на них у 
перспективі, є не тільки точніши
ми, але й економнішими. Окрім 
того, є наземні сканери, за допо
могою яких можна робити вибір
кове сканування у лісі. Якщо ми 
робимо таке точкове вибіркове 
сканування, то можемо обліку
вати не десяток, а сотню дерев з 
однієї точки. І тоді отримуємо не 
лише висоту дерева, а й його діа
метр і розмір крони. З допомогою 
цих даних можемо робити точний 
прогноз на приріст».

Аналітичний модуль дає змогу 
аналізувати усі дані, отримані 
внаслідок лазерного сканування 
і вимірювань у лісі. Відтак сис
тема обчислює собівартість лісо
заготівлі та прогнозує кількість 
зароблених коштів від продажу 
деревини із цієї ділянки.

інвентаризація націо-
нальна і проМислова

Володимир Молочко, пред
ставник компанії «Латчбахер» в 
Україні, наголошує: «Ми запро
сили наших партнерів із компанії 
«Umweltdata», тому що добре 
розуміємо: щоб правильно пла
нувати, потрібно знати кількість 
та якість зростаючого лісу і мати 
необхідні дані щодо лісових діля
нок, з якими можна працювати. 
Дані, які є нині в Україні, на жаль, 
досить неточні, але застосуван
ня новітніх лазерних технологій 
могло б виправити ситуацію.

Лазерне сканування лісів – 
хоч і дорога технологія, але 

Нещодавно група компаній «Латчбахер» презентувала австрійські рішення для 
інвентаризації зростаючого лісу, промислової та національної інвентаризації, 
особливістю яких є використання  лазерних технологій на заміну традиційної мірної 
вилки. В результаті отримані дані будуть точнішими, а планування діяльності 
лісгоспів – ефективнішим.
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точна, і дає змогу добре плану
вати лісозаготівлю і не шкодити 
довкіллю, тобто вести грамотне і 
ефективне лісокористування. 

Австрія і Німеччина не 
настільки багаті, щоб витрача
ти кошти на неточні дані. Якщо 
в Австрії є приватні ліси, то в 
Україні майже всі ліси перебува
ють у державній власності. Тому 
і йдеться про два типи інвента
ризації: перша – загальнонаціо
нальна, на яку б держава мала б 
виділити кошти, щоб дізнатися, 
скільки взагалі є ресурсу дере
вини, і друга – промислова, яку 
має робити кожен лісгосп, щоб 
ефективно планувати ті ресурси, 
які йому надала держава».

Національна і промислова 
інвентаризація лісів рівноцінно 
важливі, але вони дають відповіді 
на різні запитання.

«При національній інвента
ризації ми отримуємо дані для 
прийняття політичних рішень, 
але не дані щодо управління 
конкретного лісгоспу, – пояс
нює різницю між національною 
і промисловою інвентаризацією 
Гюнтер Броннер. – Якщо навіть 
відома кількість кубічних метрів 
запасу деревини в Україні та як 
приростає цей запас, то все ще 
невідомо, де можна цю деревину 
заготовити. Тобто з точки зору 
лісівників ця інформація не має 
практичного застосування. Але 
якщо ми проводимо промислову 
інвентаризацію конкретного ліс
госпу, то отримуємо інформацію 
про приріст деревини, її запас, 
сортність і точне місце  росту. 
Тому лісгосп вже має змогу ефек
тивніше планувати лісозаготів
лю, бо знає, як організувати свою 
інфраструктуру та де побудува
ти дороги, адже до деревини ще 
потрібно забезпечити доступ. 

Внаслідок проведеної промисло
вої інвентаризації лісоперероб
ник також може отримати інфор
мацію щодо кількості деревини, її 
сорту і коли вона може бути йому 
доступною, а відтак може плану
вати у довгостроковій перспек
тиві діяльність власного підпри
ємства. Таким чином, промисло
ва інвентаризація є основою 
для укладання довгострокових 
договорів між лісгоспом і дере
вообробними підприємствами та 
відповідає на одвічне запитання 
лісопереробників: скільки може 
бути заготовленої деревини? Ще 
одна зацікавлена група – громад
ські, зокрема екологічні, органі
зації, які теж зможуть дізнати
ся, скільки деревини приростає і 
скільки її можна заготовити, аби 
не завдати шкоди довкіллю».

На думку представни
ків компаній «Латчбахер» та 
«Umweltdata», такий підхід – 
проведення промислової інвен
таризації – дає змогу уникнути 
популізму, адже широкому колу 
зацікавлених осіб будуть доступ
ні точні дані про те, що коїться 
в лісі.

«Нині багато популістичних 
заяв, зокрема й про вирубку 
Карпат, – зазначає Володимир 
Молочко. – Але є таке понят
тя як стиглість лісу. Якщо ліс 
перестояв, це вже, фактично, 
сухостій, який є і екологічною 
катастрофою, і не дає жодно
го економічного зиску. І дру
гий момент: будьякий власник 
підприємства має знати, скільки 
сировини надійшло на підпри
ємство і скільки товару з нього 
виходить. Ліс, який росте, – це 
природний ресурс, коли ж його 
зрізають, він стає товаром. У 
сучасному світі товар маркують 
штрихкодом, тому ми зараз, 

додаючи два модулі по про
мисловій інвентаризації, робимо 
платформу, яка дасть змогу пов
ністю обліковувати ліс від невис
нажливого природного користу
вання до легального продажу 
пиломатеріалів, адже покупці, 
у тому числі й закордонні, теж 
хочуть знати, що куплена ними 
деревина – із легальних джерел. 
Коли ми запроваджували систе
му електронного обліку, то всі 
казали, що в українських реаліях 
це не буде працювати, але завдя
ки його запровадженню дуже 
великі кошти вийшли з тіні. На 
мою думку, не потрібно контро
лювати лісівників чи будького 
іншого – треба просто створити 
умови, за яких буде вигідно пра
цювати легально, щоб усі проце
си лісовпорядкування відбува
лися прозоро, а основою цього є 
система, яка точно обліковує усі 
процеси».

За словами представника ком
панії «Латчбахер», зараз майже 
усі лісгоспи працюють із елек
тронним обліком деревини. Цю 
систему компанія удосконалює 
ще більше: розроблені і тесту
ються додатки «Поліція» (є мож
ливість перевірити легальність 
лісозаготівлі за номером бирки, 
торговотранспортної накладної 
та машини), «Сертифікат» – для 
видачі сертифікатів про поход
ження пиломатеріалів з круглого 
лісу, який підприємства придба
ли у лісгоспів, «Ялинка», який 
дає змогу при купівлі ялинки 
одразу зі смартфона подивити
ся, де її заготовили. Також нині 
група компаній «Латчбахер» 
працює над локальною системою 
оповіщення про лісову поже
жу. Це програмне забезпечення, 
якщо його інтегрувати у автома
тичну систему спостереження за 

лісом, яку вже встановило багато 
лісгоспів, буде сповіщати про те, 
де відбулося загоряння.

Що ж до інвентаризаційних 
модулів, які мають додати у сис
тему електронного обліку дере
вини, то планується, що управ
ління лісовими ресурсами відбу
ватиметься за принципом: кожен 
курує тими даними, з якими він 
працює. На рівні лісгоспу він має 
керувати своїми даними сам, від
так передає їх на рівень облас
ного управління, і вже облас
не управління передає дані до 
Держлісагентства.

«Те, що компанія «Латчбахер» 
намагається ввести систему із 
бирками, яка власне контролює 
повністю потік деревини і всі 
процеси, пов’язані із лісозаготів
лею аж до продажу деревини, 
означає, що в Україні є запит на 
прозорість ринку деревини», – 
переконаний Гюнтер Броннер.

«Але в Україні, на жаль, немає 
точної інформації про зростаю
чий ліс, його кількість на різно
манітних площах і, що значно 

важливіше, немає інформації, 
скільки ж приростає його щороку, 
щоб планувати обсяг лісозаготі
вель, які б не завдавали шкоди 
навколишньому природному 
середовищу і були корисними 
лісовій галузі, – доповнює його 
Володимир Молочко. – Оскільки 
дерева приростають достатньо 
повільно, лісівники повинні мати 
цю інформацію, щоб у довготер
міновій перспективі мати змогу 
планувати свою діяльність. Пере
робники деревини теж хочуть 
знати, на яку кількість деревини 
вони зможуть розраховувати у 
довготерміновій перспективі, а 
екологічні організації – наскіль
ки лісозаготівлі відповідають 
принципам сталого розвитку і чи 
дотримано баланс між проведен
ням рубок і мінімізацією шкоди 
для довкілля. Відтак бачимо 
перед собою завдання – за допо
могою наших технічних засобів 
та програмного забезпечення 
допомогти їм у цьому».

Оксана ОПРИСК

представники групи компаній «Латчбахер» (зліва направо) володимир молочко, олеся 
молочко та представник компанії «Umweltdata» Гюнтер броннер

У I кварталі 2018 року знову спостерігалося зростання світових цін  
на хвойні пиломатеріали. Ця тенденція триває вже два роки поспіль.  
Темпи зростання цін у I кварталі 2018 року, згідно зі звітом, 
оприлюдненим «Wood Resource Quarterly» (WRQ), у Північній Америці  
були вищими, ніж у Північній Європі, Росії та Китаї.

півніЧна аМерика
На початку 2018 року в США спос

терігався спад попиту на хвойні пилома
теріали, тоді як в 2017 році їх споживан
ня сягнуло 10літнього максимуму. Але 
не зважаючи на зменшення обсягів спо
живання в I кварталі обсяг виробництва 
пиломатеріалів на західному узбережжі 
США зріс на 9% порівняно з аналогічним 
періодом минулого року. Така тенденція 
пов'язана зі зростанням попиту на амери
канські пиломатеріали в Китаї. Поставки 
американських пиломатеріалів в Китай 
збільшилися майже на 50% порівняно з I 
кварталом 2017 року.

У Канаді на ринку пиломатеріалів 
обсяг їхнього виробництва незначно зріс 
у східних провінціях країни, тоді як у 
Британській Колумбії, навпаки, знизився, 
за оцінками, на 3% порівняно з I кварта
лом 2017 року. Спад обсягів виробництва 
частково пояснюється зниженням попи
ту на деревину в США в зимові місяці, а 
також обмеженням доступу до сировини 
у зв'язку з вкрай несприятливими погод
ними умовами. Погода також негативно 
позначилася на залізничних поставках 
пиломатеріалів  – обсяги їх експорту з 
Британської Колумбії значно знизилися.

півніЧна європа
У країнах Північної Європи ситуація 

у галузі лісопиляння покращилася як 
з точки зору потреб, так і погляду цін. 
Не зважаючи на деяке зменшення обсягів 
експорту на початку 2018 року порівняно 
з аналогічним періодом минулого року, 
ціни на пиломатеріали (у валюті відповід
них країн) значно зросли.

У 2018 році фінські та шведські лісопи
ляльні підприємства активізували свою при
сутність на низці ринків. Шведи наростили 
обсяги продажів на європейських ринках, 
тоді як фінські експортери збільшили обсяги 
поставок на Близький Схід та Японію.

А от обсяги поставок в Китай у січні 
та лютому обидві країни зменшили – це 
період, коли святкують китайський новий 
рік і активність на ринку зазвичай зни
жується.

китай
У I кварталі 2018 року в Китаї услід за 

рекордними показниками 2017го спос
терігалося зниження попиту на деревину. 
При цьому обсяги імпорту скоротилися до 
найнижчої позначки починаючи з IV квар
талу 2016 року. Найсуттєвіше зменшилися 
обсяги імпорту пиломатеріалів з Канади  – 
в I кварталі 2018 року показники були 
найнижчими за останні 8 років.

На зміну канадським пиломатеріалам 
прийшли пиломатеріали з Північної Євро
пи. В I кварталі 2018 року на постав
ки з Фінляндії та Швеції припадало 12% 
загального обсягу імпорту пиломатеріалів 
в Китай – це вдвічі більше ніж у 2015 році.

японія
Рекордно високі ціни на хвойні пило

матеріали в США вплинули на формування 
цін на пиломатеріали, імпортовані в Японію 
з Північної Америки за останні півроку. У 
травні 2018 року ціни на американські пило
матеріали з псевдотсуги Мензиса (45x105) 
та канадські пиломатеріали з тсуги (45x105), 
імпортовані в Японію, сягнули максимально
го значення від травня 2013 року.

Обсяг імпорту пиломатеріалів в Японію 
знижувався протягом трьох кварталів пос

піль. У I кварталі 2018 року він становив 
1,46 млн м2, тоді як у II кварталі 2017 
року – 1,6 млн м3. Протягом останніх років 
найбільше скоротилися обсяги поставок 
пиломатеріалів з Канади та Фінляндії. А от 
поставки з Швеції, Чилі та Росії, навпаки, 
зросли.

росія
У 2017 році обсяг експорту пило

матеріалів з Росії становив історичний 
рекорд – 28 млн м3. Це на 10% більше ніж 
у 2016 році і вдвічі більше, ніж 10 років 
тому. Обсяг поставок основному спожива
чеві – Китаю – знизився на 19% у I квар
талі 2018 року порівняно з аналогічним 
періодом торік. 

Варто відзначити, що 20 років тому 
серед 10 найбільших споживачів росій
ських пиломатеріалів 8 – це були євро
пейські країни, тоді як у I кварталі 2018 
року лише три країни Європи потрапили 
в першу десятку. Протягом останніх 2 
років середні експортні ціни зросли як 
у доларовому, так і в рубльовому виразі. 
Найсуттєвіше підвищилися ціни на пило
матеріали, які експортують в Китай, Узбе
кистан і Єгипет.

За матеріалами WRQ

на світовому ринку надалі дорожчають  
хвойні пиломатеріали
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