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Технічні умови на вироби із хвойних порід 
 

Вологість виробів, не більше: 

• Для профільованих виробів: не більше 18%; 

Відхилення від номінальних розмірів для профільованих виробів не повинні бути більшими: 

• По довжині: 

Сорт AB – -10/+50 мм; 

Сорт C – -15/+50 мм; 

• По ширині – ±3,0 мм; 

• По товщині – ±1,0 мм. 

 

Норми з вад деревини та дефектів обробки для лицьової сторони виробу: 

Порок деревини та дефекти 

обробки 
Сорт АB Сорт ВС 

1. Здорові зрощені сучки, у тому числі 

з тріщинами 
Допускаються Допускаються 

2. Здорові частково зрощені сучки, у 

тому числі з тріщинами 
Допускаються Допускаються 

3. Здорові не зрощені сучки (можуть 

випасти під час використання) 

допускаються діаметром до 1/3 ширини 

виробу не більше 5 шт на погонний метр 
Допускаються 

4. Сучки, що випадають 

Допускаються діаметром до 1/8 ширини 

виробу з виходом на край (2 шт. на 1 

пог.м) 

Допускаються 

5. Темні (міцні) сучки допускаються Допускаються 

6. Отвори від сучків, що випали 
Допускається на гребені (шипу),які не 

видимі при складанні 
Допускаються 

7. Гнилі, Загнилі, Тютюнові сучки 

Допускається на нижній кромці паза без 

обмежень 

Допускається на гребені не видимі при 

складанні 

Допускаються з твердою гниллю 

діаметром до 1/5 ширини виробу 

не більше 5 шт. на погонний 

метр (м'яка гниль заборонена) 

8. Тріщини 

Допускаються: ненаскрізні "волосяні" без 

обмежень; ненаскрізні (шириною до 1 

мм) – сумарною довжиною до 300 мм; 

наскрізні торцеві – сумарною довжиною 

не більше ніж 200 мм 

Допускаються: ненаскрізні 

"волосяні" без обмежень; 

ненаскрізні (шириною до 2 мм) – 

сумарною довжиною до 400 мм; 

наскрізні торцеві – сумарною 

довжиною не більше ніж 300 мм 

9. Синєва Не допускаються 
допускається не більше 20% 

площі лицьової поверхні виробу 

10. Сердцевина Допускаються Допускаються 

11. Смоляні кишені 

Допускаються відкриті розмірами: до 

2х15 мм (без обмеження за кількістю), 

розмірами до 5х60 мм не більше 2 шт. на 

погонний метр 

Допускаються 

12. Прорість 
Допускається розміром до 5х50 мм у 

кількості не більше ніж 2 шт. на виріб 
Допускаються 
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13. Червоточины Допускається дрібна (3 шт. на 1 пог.м) 

Допускається поверхнева у 

вигляді отворів завглибшки до 5 

мм без обмеження кількості 

розміщених на 1/5 довжини 

виробу 

14. Гниль Не допускається 

Допускається тверда гнилизна, 

що істотно не псує зовнішній 

вигляд виробу і не впливає на 

механічну міцність виробу, 

загальною площею не більше 

20% від лицьової поверхні 

виробу, м'яка гнилизна не 

допускається. 

15. Дефекти профілювання 

Допускається на шипі, що призводить до 

його зменшення не більше ніж на 3 мм. 

Допускається у вигляді однієї ділянки 

розмірами: довжиною не більше 80 мм та 

шириною не більше 1/2 на лицьовій 

поверхні виробу. 

Допускається на шипі, що 

призводить до його зменшення. 

Допускається сумарною площею 

до 30% від лицьової поверхні 

виробу. 

16. Сколювання  та вирви при стружці 

Допускаються окремі гладкі глибиною до 

3 мм, розміром до 30х30 мм у кількості 

не більше 1 шт. на погонний метр. 

Допускаються на гребені будь-якого 

розміру невидимі при складанні виробу. 

Допускаються ненаскрізні на сучці 

глибиною до 3 мм та розміром до 30*30 

мм. 

Допускаються ненаскрізні, що не 

впливають на збирання та 

геометричні параметри виробів. 

17. Обзол 
Допускається очищений від кори і 

невидимий при збиранні виробу 

Допускається, небільше 15 % від 

лицьової поверхні виробу 

18. Кора Не допускається 
Допускається, на невидимій 

стороні 

19. Поздовжнє викривлення по пласті 
Допускається зі стрілою прогину 

кривизни до 10 мм на погонний метр 

Допускається зі стрілою прогину 

кривизни до 10 мм на погонний 

метр 

20. Поздовжнє викривлення по кромці 
Допускається зі стрілою прогину 

кривизни до 5 мм на погонний метр 

Допускається зі стрілою прогину 

кривизни до 5 мм на погонний 

метр 

21.Поперечне викривлення 

Допускається зі стрілою прогину 

кривизни: у виробах шириною до 100 мм 

не більше 1,5 мм, у виробах шириною 

понад 100 мм до 2,5 мм 

Допускається зі стрілою прогину 

кривизни: у виробах шириною до 

100 мм не більше 1,5 мм, у 

виробах шириною понад 100 мм 

до 2,5 мм 

 

Примітки: 
 

1. Оцінка якості для профільованих виробів проводиться з лицьового боку. Для планкена 

лицьовими є 3 сторони виробу. 

2. Допускається наявність до 7 % від суміжних сортів. 

3. Вимірювання товщини та ширини проводиться на відстані 150 мм від торця у добре 

простроганому місці виробу 

4. Приймання матеріалу здійснюється партіями 
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