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Стандарт установлює терміни та визначення понять, що стосу

ються пллопрпдуїшії.

Терміни, установлені цим стандартом, обов'язкові для засто

сування в усіх видах документації та література, ідо входить у 

с̂еру діяльності стандартизації або використовує результати цієї 

діяльності.

Стандартизовані терміни та визначення наведені в твбл.І.

Для кожного поняття встановлений єдиний стандартизований 

термін.

Застосування термінів-синонімів стандартизованого терміна не 

дозволяється.

Наведені визначення при необхідності можуть бути змінені 

шляхом наведення в них похідних ознак, розкриття значення вико

ристаних в них термінів, наведення об’єктів, що входять у межі 

визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати об’єм і зміст 

понять, визначених у даному стандарті._________________________

Видання офіційне Q  Держстандарт України.1993

Даний стандарт не може бути л шістп або частково відтворений, 
тиражований і розповсюджений без дозволу Держстандарту України
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У випадках, коли термін містить в собі всі необхідні і 

достатні ознаки поняття, визначення не наведене і в графі 

"Визначення" поставлена риска.

У стандарті як довідкові назедені еквіваленте термінів 

німецькою /D /. англійською /2 /.'французькою /У /, російсь

кою /2/ мовами, взяті з відповідних державних або міжнародних 

термінологічних стандартів, і визначення російською мовою.

Алфавітний покажчик установлених у стандарті термінів ук

раїнською мовою наведений у табл. 2, німецькою - у табл. З, ан

глійською - табл. 4. французькою - табл. 5. російською - у табл.6.

Таблиця І

іермін Визначення

ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

І. Пилопродукція Продукція з деревини, одержана шля

хом поздовжнього поділу колоди, а 

також поздовжнього і поперечного по

ділу утворених частин 

Продукция из древесины, полученная 

в результате продольного деления 

бревен и продольного и поперечного 

деления полученных частей

К. Пилопродукция

D. Scfcaittware

Б. Savra wood

У. Bois debites debit
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Продовження тайл. I

Термін : Визначення

2. Пилопродукція хвойних 
порід

R. Пилопродукция хвой
ных пород

D. Kadeisohaittware 
S. Sawn soft wood 

P. Debit resineu

3. Пилопродукція листяних 
порід

R. Пилопродукция листвен
ных пород

Э. Laubschaittware 

Б. Sawn hard wood 

P. Debit feulllu

• ПРОДУКЦІЯ

4. Пиломатеріал Пилопродукція певних розмірів та

якості, яка має щонайменше дві плос- 

копаралельні пласті 

R. Пиломатериал Пилопродукция установленных разме

ров и качества, имеющая. как мини

мум, две плоскопараллельные пласти

D. Schnittholz

E. Sawn timber 

Debits; seiagea

5. Пиломатеріал радіаль- Пиломатеріал виготовлений орієнто-

ного розпилювання ваним розпилюванням круглих лісома

теріалів або брусів з переважним нап-
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Продовження табл. I

Термін Визначення

R. Пиломатериал радиаль

ной распиловки

S. Radialschnittholz

E. Radial sawn timber 

?. Bois sur raaille

рямем пропилів, близьким до радіу

сів річних шарів деревини 

Пиломатериал, полученный ориентиро

ванной распиловкой круглых лесомате

риалов или брусьев с преимущественным 

направлением пропилов, близким к ра

диусам годичных слоев древесины

6. Пиломатеріал тангенці

ального розпилювання

К. Пиломатериал танген

циальной распиловки

В. Tangentialschnitt- 
holz

E. Flat-grain sawn ti
mber

F. Bois eur dosee
7. Конструкційний пилома-

. теріал

R. Конструкционный пи

ломатериал

Пиломатеріал, виготовлений орієнто

ваним розпилюванням колод або брусів 

з переважним напрямом пропилів щодо 

дотичної до річних шарів деревини 

Пиломатериал, полученный ориентиро

ванной распиловкой круглых лесомате

риалов с преимущественным направле

нием пропилов по касательной к годич

ным слоям древесины

Пиломатеріал з гарантованими показ

никами міцності для виготовлення де

талей несучих конструкцій 

Пиломатериал с гарантированными по

казателями прочности для изготовле

ния деталей несущих конструкций
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Прбдовження табл. I

Термін Визначення

D. Sbnstruktions 
schnittbolz

2. Structural зато 
timber .

P. Soiages de const
ruction

8. Пиломатеріал малинно го 

сортування

S. Пиломатериал ма

шинной сортировки

D. Sohnittholz von 
raaschineller Sor- 
tierung

E. Machine graded sawn 
timber

P. Bois debi.te de tri
age mecaaique

9. Пиломатеріал візуаль

ного сортування

Б. Пиломатериал визу

альной сортировки

Конструкційний пиломатеріал, розсорто

ваний за допомогою механічних- пристро

їв, дія яких базується на залежності 

між модулем пружності та межею міцнос

ті при згинанні, розтяганні та стискан

ні
Конструкционный пиломатериал, рассорти

рованный с помощь® механического уст

ройства, действие которого основано на 

зависимости между модулем упругости и 

пределом прочности при изгибе, растя

жении и сжатии

Пиломатеріал, розсортований шляхом 

зовнішнього огляду з урахуванням роз

мірів, кількості, характеру та місце

знаходження вад

Пиломатериал, рассортированный путем 

внешнего осмотра, основанного на учете 

размеров, количества, характера и мес

тоположения пороков
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Продовження табл. I

Термін Визначення .

В. Schnittbolz von 
visueller Sortie- 
rung

E. Visually graded 
sawn timber

P. Bois debite de 
triage visual

10.Обрізний пиломатеріал 

/заготовка/

P. Обрезной пиломате

риал /заготовка/

В. Besaumtes Brett 

В, Edged timber 

?. Bois debite aligne

II. Однобічно-обрізний 

пиломатеріал /заго

товка/

R. Односторонне-об

резной пиломате

риал /заготовка/

Пиломатеріал /заготовка/ з крайками, 

обпиляними перпендикулярно де пластей 

та з обзелом. не більшим за допусти

мий відповідно до нормативно-технічної 

документації

Пиломатериал /заготовка/ с кромками, 

опиленными перпендикулярно пластям и 

с обзолом не более допустимого по соот

ветствующей нормативно-технической до

кументации

Пиломатеріал /заготовка/ з однією край

кою. обпиляною перпендикулярно до плас

те й, та обзелом на цій крайці, не біль

шим. ніж допускається в обрізному пи

ломатеріалі
Пиломатериал /заготовка/ с одной кром

кой, опилянной перпендикулярно плас- 

тям̂и с обзелом на этой кромке,не бо

лее допустимого в обрезном пилОмате- 

оиале



ДС? України 2148-93 С. 7

Продовження.табл. I

Термін : Визначення

D. Einseitenbesaua- 
tes Bret$

S. One-side. edged*~ 
timber

.P. Bois devera
12. Кеобрізний пилома- Пиломатеріал /заготовка/ з необпиляними 

теріал /заготовка/ або частково обпиляними крайками, з обзе-

лом понад допустимий в обрізному пило

матеріалі

S. ‘Необрезной пило- Пиломатериал /заготовка/ с неопиленнами 

материал /заго- или частично опиленными кромками, с обзо- 

товка/ лом более допустимого в обрезном пилома

териале

13. Струганий пиломатері- Пиломатеріал, у якого оброблена методом 

ал стругання одна з пластей або дві край

ки

Б. Строганый пилома- Пиломатериал, у которого обработана 

териал строганием хотя бы одна пласть или обе

кромки
О. Hobelware 

В. Planed щат timber 

P. Bois rabote

14. Калібрований пилома- Пиломатеріал /заготовка/̂ висушений і 

теріал оброблений до заданого розміру

R. Калиброванный пи- Пиломатериал /заготовка/, высушенный и

ломатериал обработанный до заданного размера
О. Kaliberschnitthol*

S. Graded вант timber 

P. Bois calibre

15. Пиломатеріал загаль- Пиломатеріал, супутній при виготовлен- 

ноґо призначення ні специфікованих пиломатеріалів



С. 8 ДСТ України 2148-93
Продовження табл. I

Термін : Визначення

В. Пиломатериал обще- Пиломатериал, сопутствующий получаемым

го назначения при выработке специфицированных пилома

териалов

Іб.Зиробний пиломатері- Пиломатеріал, призначений для виготов- 

ал лення виробів з деревини 

В.. Поделочный пило- Пиломатериал, предназначенный для про

материал изводства изделий из древесины

17.Опоряджувальний пило- Пиломатеріал, основним критерієм визна-

матеріал чення якості якого є зовнішній вигляд

В. Отделочный пилома- Пиломатериал, основным критерием качес-

териал тва которого является внешний вид

16.Специфікований пило- Пиломатеріал спеціального призначення - 

матеріал для експорту, авто-,судно-,авіа-,ваго-

но-,сільського машинобудування, виготов

лений за специфікацією споживача 

R. Специфицированный Пиломатериал специального назначения - 

пиломатериал для экспорта, авто-, судо-,авиа-.ваго-

НО-,сельхозмашиностроения, изготовлен

ный по спецификации потребителя

19. Брус Пиломатеріал товщиною та ширино? ICO мм
і більше

R. Брус Пиломатериал толщиной и шириней 100 мм
и больше

D. Prisma 

Б. Cant 

? . poutre
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Продовження табл. I

Термін Визначення

20. Двокантовий брус Брус а двома протилежними обробленими
пластями

В. Двухкантный брус Брус с двумя противоположными обработан- 
ными пластями

D. Zweikantholz 
(Model)

В. Two-edge eant 
У. Bole аіідае а 

deux faces

21. Трикантовий брус Брус, ар мае три поздовжні оброблені по
верхні

В. ТрехкантныЯ брус Брус, имеющий три продольные обработанные 

поверхности
D. Dreijcantholz

S. Three-edge cant

9 . Bois aliffie a 
trois

22. Чотирикантовий брус

В. Четыреххантный 
брус

D. Vierkantholz

E. Square

P. Bois aligne para- 
llele '

23. брусок

В. Брусок

S. Kantel 

В. Bar 

?. liteau

Брус, який мае чотири поздовжні обробле
ні поверхні.

Брус, имеющий четыре продольные обрабо
танные поверхности

Пиломатеріал товщиною до 100 мм та вітри
ною не більшою за подвійну товщину

Пиломатериал толщиной до 100 мм и шири
ной не более двойной толщины

24. Дошка 

В. Доска

Пиломатеріал товщиною до 100 мм та шири
ною понад подвійну товщину

Пиломатериал толщиной до 100 мм и шири
ной более двойной толщины
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Продовження табл. I

Термін Визначення

S. Brett 

S. Board 

?. Planche

25. Серцевинна дошка 
/брус/

В.'Сердцевинная доска 
/брус/

S. Kernbre tt . _ _

В. Heart board 

?. Planche de moelle

26. Центральна дошка 
/брус/

S. 'Центральная доска 
/брус/

D. Illttelbrett
B. Centre board

?. Planche centrale

27. Бічна дошка

Б. Боковая доска

C. Seltenbrett 
£. Side board

P. Planche exterieure

28. Заготовка з деревини

Дошка, яка випиляна з центральної час
тини колоди або бруса, яка включає сер
цевину

Доска, выпиленная из центральной части 
бревна или бруса и включающая сердцеви
ну

Кожна із двох суміжних дошок, випиля
них з центральної частини колоди або 
бруса і розташованих симетрично осі ко
лоди

Каждая из двух смежных досок, выпиленной 
из центральной части бревна или бруса 
и расположенных симметрично оси бревна

Дошка, випиляна з бічної частини коло
ди або бруса

Доска, выпиленная из боковой части 
бревна или бруса

Пилопродукція. що за розмірами та якіс
тю відповідає виготовленим з неї дета
лям та виробам з припусками на обробку 
та усушування
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Продовження табл. I

Термін Зизначення

R. Заготовка чз древе
сины

D. Werkstuck aus Holz 

' E. Wood blank 

P. Ebauche

23. Клеєна заготовка 

5. Клееная заготовка

30. Шпала.

S. Шпала

D. Schwelle

E. Sleeper'

P. Bois sous rails

31. Обрізна шпала

R. Обрезная шпала

D. Besaumte Schwelle

E. Pull squared slee
per

P. Bois sous rails 
aligns

32. Необрізна шпала

R. Необрезная шпала

Пилопродукция с размерами и качеством, 
соответствующими изготовляемым из нее 
деталям и изделиям с припусками на об

работку и усушку

Заготовка, виготовлена з кількох 
дрібніших заготовок склеюванням за 
довжиною, шириною чи товщиною

Заготовка, изготовленная из несколь

ких более мелких заготовок склеивани
ем по длине., ширине или толщине

Пилопродукція установленої форми та 
розмірів, яка використовується як опо
ри для рейок залізничних шляхів

Пилопродукция установленной формы и 
размеров, применяемая в качестве 
опор для рельсов железнодорожных пу
тей

Шпала у формі чотирикантового бруса 

Шпала в виде четырехбитного бруса

Шпала у формі двокантового бруса 

...тала в виде двухкантного бруса
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Продовження табл. I

Термін Визначення

С. Unbesauate 
Schwelle

В. Two-side sleeper

p. Bois sous rails 
deligae

33. Обапіл

R. Обапол

D. Scir.varte 

S. ilining slab 

?. Qosseau

34. Обаполковий обапіл

R. Горбылоный оба
пол

D. Grubenschwarte

5. Mining slab

P. Dosseau en grume

35. Дощаний обапіл

R. Дощатый обапол

В. Grubenschnittholz

E. Board mining slab 

P. Eosseau en planche

Пилопродукція, яка має внутрішню про
пиляну. а зовнішню не пропиляну або 
частково пропиляну пласть, що застосо
вується для кріплення гірських виробок

Пилопродукция, имеющая внутреннюю про
пиленную, а наружную непропиленную или ~  
частично пропиленную пласть. применяемая 
для крепления горных выработок

Обапіл, зовнішня пласть якого не про
пиляна або пропиляна не більше, ніж на 
половину довжини

Обапол, у которого наружная пласть не 
пропилена или пропилена не более, чем 
на половину длины

Обапіл, зовнішня пласть якого пропиля
на більше, ніж на половину довжини

Обапол, у которого наружная пласть про

пилена бойее, чем на половину длины
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Продовження табл. I

Термін : Визначення

ЕЛЕМЕНТИ ■ ІИЛОПРОДУЩІ ї

36. Пласть пиломатері
алу

2.Пласть пиломате
риала

0. Schnittholzflache

Е. Бажр»,timber face 

P. Pace du bois scie

37. Внутрішня пласть пи

ломатеріалу

R. Внутренняя пласть
пиломатериала

D. Innenflache von 
Scimittholz

3. Sawn timber inter
nal face

P. Pace interieure 
du bois soie

Будь-яка з двох протилежних ширших 
поздовжніх поверхонь пиломатеріалу, а 
також будь-яка поздовжня поверхня пи
ломатеріалу з квадратним перерізом

Любая из двух противоположных более 
широких продольных поверхностей пило- 
материала; а также любая продольная 
поверхность пиломатериала с квадрат
ным сечением

Пласть пиломатеріалу, менш віддалена 
від серцевини

Пласть пиломатериала, менее отдаленная 
от сердцевины

38. Зовнішня пласть пило- Пласть пиломатеріалу, більш віддале-

матеріалу

R. Наружная пласть 

пиломатериала

на від серцевини колоди, а також обид
ві пласті серцевинної дошкч

Пласть пиломатериала, более отдален
ная от сердцевина бревна, а также обе 
пласти сердцевинной доски
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Гермін Визначення

D. Ausaenflache von.
Scimittholz 

3. Sawn timber exter
nal face

F. Pace exterieure du 
bois scie

39. Краща пласть пилома

теріалу

R. Лучшая пласть пило
материала

Пласть пиломатеріалу з найменшою кіль
кістю сортовизначних дефектів дереви
ни та найменшими їх розмірами або з 
кращою якістю обробки

Пласть пиломатериала с наименьшим ко
личеством сортоопределяющих пороков 
древесины и наименьшими их размерами 
или с лучшим качеством обработки

D. Beste Schnittholz- 
fiache

3. Better face of 
savm timber

P. Parement

40. Гірша пласть пиломатері
алу

Худаая плзсть пилома
териала

D. Scblimmste Schnit- 
tholaflache

В. Worse face of sawn, 
timber

Пласть пиломатеріалу з найбільшою 
кількістю сортовизначних дефектів 
деревини та найбільшими їх розміра
ми або з гіршою якістю обробки

Пласть пиломатериала с наибольшим ко
личеством сортоопределяющих пороков 
древесины и наибольшими их размерами 
или с худшим качеством обработки

P. Contreparement

41. Крайка пиломатеріалу Б.уаь-яка з двох протилежних вужчих
поздовжніх обпиляних поверхонь обріз
ного пиломатеріалу, а також будь-яка
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з обзельних поздовжніх поверхонь необ- 
різного пиломатеріалу

Любая из двух противоположных более 
узких продольных опиленных поверхнос
тей обрезного пиломатериала, а также 
любая из обзольных продольных поверх
ностей необрезного пиломатериала

Кінцезий поперечний переріз пиломате
ріалу

Концевое поперечное сечение пиломате
риала

Лінія перетину двох суміжних повер
хонь пиломатеріалів

R. Ребро пиломатериала Линия пересечения двух смежных поверх
ностей пиломатериалов

D. Schnittholzrippe

E. Sawn timber arris 

P. Arete du bois soie

РОЗМІРИ ГМЛ0ПР0ДЩІЇ

44. Довжина пиломатеріа- Розмір пиломатеріалу, що визначається 
лу найкоротшою відстанню між його торця

ми, відпиляними умовно перпендикуляр
но до поздовжньої осі пиломатеріалу

R. Кромка пиломатериа
ла

D. Scimittholzkante 

В. Sawn timber edge

P. Rive du bois soie

42. Торець пиломатеріалу

R. Торец пиломатериа
ла

D. SchnittholzMmse- 
ite

2. Savra timber end 

P. Bout du bois soie

43. Ребро пиломатеріалу
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Термін Визначення

К. Длина пиломатериала Размер пиломатериала, определяемый

D. Schnittholzlange

Б. Sawn timber length

P. Longueur du bois 
scie

45. Ширина пиломатеріалу

S. Ширина пиломате
риала

D. Sohnittholabreite

£. Savm timber width

P. Largeur du bois 
scie

46. Товщина пиломатеріа
лу

R. Толщина пиломате
риала

D. Schnittholzstarke

S. Savm timber thick
ness

P. Epaissaur du bois 
scie

кратчайшим расстоянием между его тор
цами. опиленными условно перпендикуляр
но продольной оси пиломатериала

Розмір пиломатеріалу, що визначаєть
ся відстанню між його крайками в уста
новленому для вимірювання місці в нап
рямку, перпендикулярному до його поз
довжньої осі

Размер пиломатериала, определяемый 
расстоянием между его кромками в уста
новленном для измерения месте в нап
равлении, перпендикулярном его продоль
ной оси

Розмір пиломатеріалу, що визначається 
відстанню між пластями у визначеному 
для виміру місці в напрямку, перпенди
кулярному до пластей

Размер пиломатериала, определяемый 
расстоянием между пластями в установлен
ном для измерения месте в направлении, 
перпендикулярном пластяу
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47. Номінальний розмір пи- Розмір пиломатеріалу, установлений
ломатеріалу нормативно-технічною документацією

при заданій вологості

8. Номинальный размер Размер пиломатериала, установленный 
пиломатериала нормативно-технической документаци

ей при заданной влажности
D. Nenamass von 

Sohnittholz

E. Sawn timber nomi- 
паї size

P. Dimension nomina- '
le •

48. Очікуваний розмір пило- Розмір, який передбачається одержати
матеріалу після обробки пиломатеріалу при ус

тановленій кінцевій вологості

R. Ожидаемый размер Размер, который ожидается получить 
пиломатериала после обработки пиломатериала при

установленной конечной влажности

49. Розпилювальний розмір Розмір пиломатеріалу з припуском на 
■“ пиломатеріалу усушування до номінального розміру

R. Распиловочный раз- Размер пиломатериала с припуском на 
мер пиломатериала усушку до номинального размера

S. Sinsohnittmass топ 
Sohnittholz

• S. Sawn timber sawing 
size

P. Dimension du bois
sole ■

50. Фактичний розмір пило- Розмір пиломатеріал:/ при його вимі-

матеріалу рюванні

R. Фактический размер Размер пиломатериала при его измерении 

пиломатериала
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Термін Визначення

D. Istmas3 von Schni- 
ttholz

2. Savm timber actual 
size

F. Dimension reelle

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА

51. Вихід пиломатеріалів

S. Выход пиломатериа
лов

52. Вихід пиломатер іал іб 
посортовий

Б. Выход пиломатериала 
посортный

53. Розмітка пиломатеріалу

Б. Разметка пиломате
риала

54. Розкрій пиломатеріалу

R. Раскрой пиломатериа
ла

Кількість пиломатеріалів, одержаних
з. одного кубометра сировини

Количество пиломатериалов, получен
ных из одного кубического метра сырья

Об'ємний вихід пиломатеріалів за сор
тами. визначений у відсотках від 
об'єму розпиляного пиловочника

Объемный выход пиломатериалов по сор
там, обозначенный в процентах от объе
ма распиленного пиловочника

Нанесення ліній майбутніх пропилів 
на пиломатеріалі згідно зі схемою 
розкрою

Нанесение линий предстоящих пропи
лов на пиломатериал согласно схеме 
раскроя

Поділ пиломатеріалу по ширині, тов
щині і довжині

Деление пиломатериала по ширин», 
толщине и длине .

Розкрій пиломатеріалу паралельно до 
його крайки або поздовжньої осі

55. Розкрій пиломатеріалу 
за шириною

R. Раскрой пиломатериа- Раскрой пиломатериала параллельно 
ле по ширине его кромке или продольной оси
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56. Розкрій пиломатеріалу 
за товщиною

К. Раскрой пиломатериа
ла по толщине

57. Зачищення торців пило
матеріалу

R. Зачистка торцов пи
ломатериала

58. Обрізання пиломате
ріалу

R. Обрезка пиломате
риала

59. Торцювання пиломате
ріалу

К. Торцовка пилома
териала

60. Спосіб торцювання пи
ломатеріалів позицій
ний

Розкрій пиломатеріалу паралельно до 
його пластей

Раскрой пиломатериала параллельно 
его пластям

Обробка пиломатеріалу обрізуванням 
одного або двох торців з метою по
ліпшення їх зовнішнього вигляду або 
виявлення прихованих вад деревини, 
які виходять на торці

Обработка пиломатериала путем отрез
ки одного или обоих торцов с целью 
улучшения ИХ внешнего вида ИЛИ ВЫЯВг- 
ления скрытых пороков древесины, вы
ходящих в торцы

Видалення обзелу в необрізного пило
матеріалу

Удаление обзола у необрезного пило

материала

Технологічна операція, яка полягає 
у поперечному поділі пиломатеріалів 
для видалення дефектних місць та 
формування довжини

Технологическая операция, заключаю
щаяся в поперечном делении пилома
териалов для удаления дефектных мест 
и формирования длины

Торцювання пиломатеріалів, що зна
ходяться в нерухомому стані
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Терм ін : Визначення ,

R. Способ торцовки пи- Торцовка пиломатериалов, находящихся 
ломатериалов пози- в неподвижном состоянии 
ционный

61. Спосіб торцювання пи- Торцювання пиломатеріалу при його пере- 
ломатеріалу прохідний суванн і

R. Способ торцовки пи- Торцовка пиломатериала при его движе- 
ломатерйала проход- нии 

ной

62.Торцювання пиломатеріа- Торцювання пиломатеріал:; з метою ви- 
лу попереднє далення ділянок з вадами деревини та

гострим кінцем дощок

R. Торцовка пиломате- Торцовка пиломатериала с целью удале- 
риала предваритель- ния участков с пороками древесины и 
ная острых концов досок

Торцювання з одержанням пиломатеріа
лу стандартної довжини

Торцовка с получением пиломатериала 
стандартной длина

Гідротермічна обробка деревини, що 
полягає у видаленні з неї вологи

Гидротермическая обработка древесины, : 
заключающаяся в удалении из нее вла

ги

Конвективно сушіння деревини атмос
ферним повітрям без спеціального йо
го підігрівання

Конвективная сушка древесины окружаю
щим воздухом без специального его по
догрева

65. Газопарове супіння Конвективне сушіння деревини у повіт- 
пгрев'/ни рі. газі або перегрітій парі за атмое-

63. Торцювання пиломатеріа
лу остаточне

R. Торцовка пиломате
риала окончательная

64. Сушіння деревини 

R. Сушка древесины

65. Атмосферне сушіння 

деревини

R. Атмосферная сушка 
древесины
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R. Газопаровая сушка 
древесины

67. Комбіноване сушіння 
деревини

R. Комбинированная 
сушка древесины

68. Конвективне сушіння 
деревини

R. Конвективная суш
ка древесины

69. Сортування пиломате
ріалів

R. Сортировка пилома- • 
териалов

70. Маркування пиломатеріа
лів

R. Маркировка пило
материалов

ферного тиску

Конвективная сушка древесины в возду
хе , газе или перегретом паре при ат
мосферном давлении

Сушіння деревини, за якого передача 
тепла здійснюється різними способами

Сушка древесины, при которой переда
ча тепла осуществляется различными 

способами

Сушіння, за якого передача тепла дере
вині здійснюється переміщенням оточу
ючих її мас, що перебувають у рідко
му або газоподібному стані

Сушка, при которой передача тепла дре
весине осуществляется перемещением ок
ружающих ее масс, находящихся в жид
ком или газообразном состоянии

Розподіл пиломатеріалів на групи за 
заданими розмірно-якісними ознаками

Распределение пиломатериалов на группы 
по показателям качества и размерам

Нанесення написів на поверхню пило
матеріалів з інформацією про сорт 

та розміри даної дошки

Нанесение надписей на поверхность 
пиломатериалов с информацией о сор
те и размерах данной доски
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Термін : Визначення *

71. Пакетування пилома
теріалів

формування пиломатеріалів у збільше
ну вантажну одиницю, що забезпечує 
при доставці їх цілісність, збереже
ність і дає змогу механізувати вантажно- 
розвантажувальні та складські роботи

R. Пакетирование 
пиломатериалов

формирование пиломатериалов в укруп
ненную грузовую единицу, обеспечиваю
щее при доставке их целостность, сох
ранность и позволяющее механизировать 
погрузочно-разгрузочные и складские 
работы

АЛФАВІТНИЙ П0КАІЧИК УКРАЇНСЬКИХ ТЕРМІНІЗ

Таблиця 2

Термін Номер
терміна

Брус 19

Брус свокантовий 20

Брус трикантовий 21

Брус чотирикантовий 22

Брусок 23

Вихід пиломатеріалів 51

Вихід пиломатеріалів посортовяй 52

Дозжина пиломатеріалу . 44

Доек а 24

Додха б ічна 27
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Термін Комер
терміна

Дошка серцевинна 25

Дошка центральна 26

Заготовка з деревини 28

Заготовка клеена 29

Зачищення торців пиломатеріалу 57

Крайка пиломатеріалу 41

Маркування пиломатеріалів 70

Обап іл 33

Обапіл дощаний 35

Обапіл обаполковий ' 34

Обрізання пиломатеріалу 58

Пакетування пиломатеріалів 71

Пиломатеріал 4

Пиломатеріал /заготовка/ необрізний 12

Пиломатеріал /заготовка/ обрізний 10

Пиломатеріал /заготовка/ однобічно-обрізний II

Пиломатеріал виробний 16

Пиломатеріал візуального сортування 9

Пиломатеріал загального призначення • 15

Пиломатеріал калібрований 14

Пиломатеріал конструкційний 7

Пиломатеріал машинного сортування 8

Пиломатеріал оздоблювальний 17

Пиломатеріал радіального розпилювання 5

Пиломатеріал специфікований 18

Пиломатеріал струганий ІЗ

Пиломатеріал тангенціального розпилювання б

Пилопродукція І
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-гепмін НомеРтермін терміна

Пилопродукція листяних порід З

Пилопродукція хвойних порід 2

Пласть пиломатеріалу 36

Пласть пиломатеріалу внутрішня 37

Пласть пиломатеріалу гірша 40

Пласть пиломатеріалу зовнішня ' 38

Пласть пиломатеріалу краща 39

Ребро пиломатеріалу 43

Розкрій пиломатеріалу 54

Розкрій пиломатеріалу за товщиною 56

Розкрій пиломатеріалу за шириною 55

Розмір пиломатеріалу фактичний 50

Розмір пиломатеріалу номінальний 47

Розмір пиломатеріалу очікуваний 43

Розмір пиломатеріалу розпилювальний ,49ч

Розмітка пиломатеріалу 53

Сортування пиломатеріалів 69

Спосіб торцювання пиломатеріалів позиційний . 60 .

Спосіб торцювання пиломатеріалу прохідний 61

Сушіння деревини 64

Сушіння деревини атмосферне 65

Сушіння деревини'газопарове 66

Сушіння деревини комбіноване 67

Сушіння деревини конвективне 63

Тсвщчна пиломатеріалу 46

Торець пиломатеріалу 42
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Термін Номер
терміна

Торцювання пиломатеріалу 59

Торцювання пиломатеріалу остаточне 63

Торцювання пиломатеріалу попереднє 62

Ширина пиломатеріалу 45

Шпала 30

Шпала обрізна 31

Шпала необрізна 32

Таблиця 3

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК РОСІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

Термін Номер
терміна

Брус 19

Брус двухкантный 20

Брус трехкантный 21

Брус четырехтактный 22

Брусок 23

Выход пиломатеоиалов 51

Выход пиломатериалов посортный 52

Длина пиломатериала 44

Доска 24

Доска боковая 27

Доска сердцевинная 25

Доска центральная 26

Заготовка из древесины 23



С. 26 ДСТ України'.2148-93

Продовження табл. З

ТеРм і н ____________________  їрм?на

Заготовка клееная 29

Зачистка торцов пиломатериала 57

Кромка пиломатериала 41

Маркировка пиломатериала 70

Обапол 33

Обапол горбыльный 34

Обапол дощатый 35

Обрезка пиломатериала 58

Пакетирование пиломатериалов 71

Пиломатериал 4

Пиломатериал визуальной сортировки 9

Пиломатериал /заготовка/ необрезной 12

Пиломатериал /заготовка/ обрезной 10 

Пиломатериал /заготовка/ односторонне-обрезной II

Пиломатериал калиброванный 14

Пиломатериал конструкционный 7

Пиломатериал машинной сортировки 8

Пилбматериал общего назначения 15

Пиломатериал отделочный 17

Пиломатериал поделочный 16

Пиломатериал радиальной распиловки 5

Пиломатериал специфицированный 18

Пиломатериал строганый 13

Пиломатериал тангенциальной распиловки 6

Пн.’.опропухция I

П-'лопродукцчя лиственных порок 3
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Продовження табл. З

-гЄпмін Номер
іЄРМІН терміна

Пилопродукция хвойных пород 2

Пласть пиломатериала 35

Пласть пиломатериала внутренняя 37

Пласть пиломатериала лучшая 39

Пласть пиломатериала наружная 38

Пласть пиломатериала худшая 40

Размер пиломатериала номинальный 47

Размер пиломатериала ожидаемый 48

Размер пиломатериала распиловочный 49

Размер пиломатериала фактический 50

Разметка пиломатериала 53

Раскрой пиломатериала 54

Раскрой пиломатериала по толщине 56

Раскрой пиломатериала по ширине 55

Ребро пиломатериала 43

Сортировка пиломатериалов 69

Способ торцовки пиломатериалов позиционный 60

Способ торцовки пиломатериала проходной 61

Сушка древесины 64

Сушка древесины атмосферная 65

Сушка древесины газопаровая 66

Сушка древесины комбинированная 67

Сушка древесины конвективная 68

Толщина пиломатериала 46

Торец пиломатериала 42

Торцовка пиломатериала 59

Торцовка пиломатериала окончательная 63



С. 2& ДСТ України 2148-93

Продовження табл. 3

Термін

Торцовка пиломатериала предварительная 62

Априка пиломатериала .45

Пиша 30

Шпала обрезная 31

Опала необрезная 32

Таблиця 4

Ш Ш ІНИЙ ПОКАЗНИК НІМЦЬКИХ ТЕРМІНІВ

Термін Номер
терміна

Aitaaaaflaehe тт SebalttboZs 38

Baaauntas Brett 10

Beat# Sebnlttholaflaehe 40

Brett 24

Dralkanthola 21

Blnschnittnaae топ SchnitthoXz 49

Bineaitenbeeaumtas Brett II

OrubenschnitthoXz 35

OrubenschTTarte 34

Hobelwar* ІЗ

InneafXacha тоа Sefaaittfaolz 37

Iataaaa voa Schnltthol* 50

KaliberechnitthoXa 14

XantaX 23
Kernbrett 25
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Продовження тайл. 4

Термін Номер
терміна

Koastruktions «ohnltthole 7

Laubeohnittware 3

Mittalbrott 26

Hadelechnittware 2

Henmaae von Sohnittholz 47

Prlana ^9

Radialsohnittholz 5 .

Schwarte 33

Sohllooste Sohnittholzflache 40

Sohnittholz von maechlnell«r Sortierung 8

Sohnittholz 4

Sohnittholz von viaueller Sortierung 9

Schaittholebreite 45

Schnittholzriaohe 36

Schnittholzhirnseite 42

Schnittholzkante 41

Sohnittholzlange 44

Schnittholzrlppe 43

Sohnittholzatarke 46

Schnittware X

Sciraelle 30

Seltenbrett 27

Xangentialsohaittholz б

Vierkantholz 22

Verkstuek aus Holz 23

Zwelkanfhols (Model) 20

Besauate Schwelle - 31

Unbesauate Schwelle 32



Таблиця 5

ШАВИНИЯ ПОКАЗЧИК АНГЛІЙСЬКИХ ТЕРМІНІВ

Термін Номер
терміна

Ваг 23

Better Гасе of earn timber 39

Board dials g «lab 35

Board 24

Cent 19

Centre board 26

Edged timber 10

yiat-graln sawn timber 6 ■

Heart board . 25

Machine graded sawn timber 8

Mining slab 33

Uining slab 34

One-side edged timber II

Planed earn timber 13

Graded sawn timber 14

Radial earn timber 5

Sawn hard wood 3

Sawn soft wood 2

Sawn timber actual else 50

Sawn timber arrla 43

Sawn timber edge 41

Sawn timber and 42

Sawn timber external face 38

Sawn timber face 36

Sawn timber internal face 37

Sawn timber length 44

С. ЗО ДСТ України 2148-93
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Продовження табл. 5

Термін Номер
терміна

Sawn timber nominal 47

Sana timber sawing size 49

Sawn timber thickness 48

Sawn timber width 45

Sawn timber 4

Sawn wood I

Side board 27

Sleeper 30

Square 22

Structural sawn timber 7

Three-edge cent 21

Two-edge cant 20

Visually graded sawn timber 9

'Jood blank 28

•Yorsa face of sawn timber 40

Pull squared sleeper 31

Xwo-sid? sleeper 32

Таблиця 6

АЛЗАЗІТНИЯ ПОКАЖЧИК И>АНЦУЗЬКИХ ТЕРМІНІВ

Термін Номер
терміна

Arete du bois 8СІЄ 42

Bois аіідае a deux faces 20



С. 32 ДСТ України 2^43-93
Продовжений табл. 6

Термін Номео *
терміна

Bois аіідае a trois faces 21

Bois аіідае parallel 22

Воіз calibre 14

Bois debite aligce 10

Bois debite de triage mecanique 8

Bois debite de. triage visual 9

Bois debite) debit I

Bois devers II

Bois rabote 13

Bois sous rails 30

Bois sur dosse б

Bois sur maille 5

Bout du bois scle 41

Dosseau 33

Contrepareaent 40

Debit feuillu 3

Debit resiaeu 2

Debits; sciages 4

Dimension du bois scie 49

Distension nominal» 47

Dosseau en planche 35

Dosseau en gruoe 34

Sbauobe 28

Bpaisseur du bois scie 46

face extorisure du Ьоіб scie 33

Pace du bois scie 35

Pace intarieura du bois scie 37



ДСТ України 2148-93 С.33

Продовження табл. б

Термін Номер
терміна

Largcur du bois scie 45

Liteau 23

Longueur du bois ясіе 46

Parement 39

Planche; 24

Planche centrala 25

Planche de moelle 25

. Planche exterleure 27

Poutre 19

Rive du bois scle 41

Solaces de construction. 7
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- ІНФОРМАЦІЯНІ ДАНІ

1. РОЗРОБЛЕНИЙ Українським науково-виробничим деревообробним 
об'єднанням

2. ВИКОНАВЦІ. І.Г.Дерев’янко, канд.техн.наук, Л.М.Сібільова.
О.С.Малахова, А-П-Бондаренко

3. ВНЕСЕНИЙ. Промислово-торговельною корпорацією "Укрліспром" 
Пертий віце-президент Г.І.Запотилько

4. ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ У ДІЮ наказом Держстандарту Украї
ни від 03.02.93 № 12

5. ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ УкрНДІССІ за 9 804/002095 від 03.05.93

6. Термін першої перевірки - 1Э98 р.

Періодичність перевірки - 5 років

7. ВВЕДЕНИИ ВПЕРШЕ
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