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ВСТУП 

Методичні вказівки розроблено для студентів напряму підготовки 
6.051301 – "Хімічна технологія" спеціальностей 7.05130110 та 8.05130110 "Хі-
мічні технології  переробки деревини та рослинної сировини" з дисципліни " 
Технологія, обладнання і проектування виробництв з переробки рослинної си-
ровини ". 

Підготовити кваліфікованих фахівців, конкурентоспроможних на ринку 
праці, здатних до компетентної, відповідальної та ефективної діяльності за сво-
єю спеціалізацією на рівні світових стандартів неможливе без самостійної ро-
боти студентів, посилення значущості професорсько-викладацького складу у 
розвитку навичок самостійної роботи студентів, у стимулюванні їх профе-
сійного зростання, вихованні їх творчої активності. 

Практична та самостійна робота студентів - невід'ємна частина на-
вчального процесу, в ході виконання якої студенти набувають не лише не-
обхідних навичок самостійної роботи зі своєї спеціальності, а і безпосередньо 
беруть участь у вирішенні актуальних проблем науки і техніки, конкретних за-
вдань з надання науково-технічної допомоги окремим підприємствам. 

У загальному комплексі підготовки спеціалістів з вищою освітою практи-
чна та самостійна робота студентів - один із методів виховання, який дає змогу 
спрямовувати науковий і трудовий потенціал студентів на вирішення народно-
господарських завдань. Науково-дослідна робота студентів органічно пов'язана 
з навчальним процесом і є його продовженням. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Дисципліна "Технологія, обладнання і проектування виробництв з пере-
робки рослинної сировини" відноситься до групи нормативних дисциплін для 
підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальностями 7.05130110 та 
8.05130110 – „Хімічні технології переробки деревини та рослинної сировини” і 
входить до циклу професійної та практичної підготовки. 

Згідно з ОКХ курс "Технологія, обладнання і проектування виробництв з 
переробки рослинної сировини" формує відповідну компетенцію, а саме базові 
знання з технології, обладнання і проектування виробництв з переробки рос-
линної сировини в обсязі, необхідному для вивчення професійних дисциплін та 
для використання в обраній професії. 

Тому метою курсу "Технологія, обладнання і проектування виробництв з 
переробки рослинної сировини" є ознайомлення з сучасними напрямками в об-
ласті технології переробки макулатури, особливостями макулатури як волокни-
стого напівфабрикату для виробництва паперу і картону, теоретичними осно-
вами основних технологічних процесів приготування макулатурної маси – роз-
пуску, очищення, сортування, фракціонування, розмелювання, диспергування, 
промивання, флотації та ін., призначенням, принципами дії основного і допо-
міжного обладнання сучасних технологічних схем приготування макулатурної 
маси, особливостями технологічних схем приготування макулатурної маси для 
виробництва різних видів паперу і картону, основними техніко-економічними 
показниками переробки макулатури. 

Згідно з ОПП змістом уміння, що забезпечується, є наступне: 
– орієнтуватись у технічних і технологічних засобах реалізації промис-
лових процесів переробки рослинної сировини. 

– обґрунтовувати принципову технологічну схему виробництва з пере-
робки рослинної сировини. 

– розраховувати оптимальні варіанти технологічних матеріальних і ене-
рготеплових потоків у виробництві, оцінювати параметри основного 
технологічного устаткування для його оптимального вибору. 

– вміти спроектувати головне устаткування для технологічного процесу. 
Студент, який закінчив вивчення даної дисципліни, має бути здатним: 

– використовуючи наукові дані про тенденції розвитку технології галузі, 
наукові положення хімії і технології, обґрунтувати оптимальну техно-
логію (принципову технологічну  схему виробництва) для складання 
технічного завдання; 

– використовуючи наукові положення хімії і технології, нормативні та 
інструктивні документи, санітарно-технічні норми, правила техніки 
безпеки, типові алгоритми розрахунків, в умовах виробництва, з ме-
тою формулювання ТЗ на проектування виробництва, виконати мате-
ріальні та технологічні розрахунки елементів основного обладнання і 
виробництва; 

– використовуючи наукові положення хімії і технології, нормативні та 
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інструктивні документи, санітарно-технічні норми, правила техніки 
безпеки, з метою формулювання ТЗ на проектування виробництва роз-
робити ескізний проект виробництва з обґрунтуванням його головних 
технічних параметрів, конструктивних матеріалів і кількості одиниць 
обладнання; 

– працювати з учбовою літературою та іншими джерелами інформації з 
технології, обладнання і проектування виробництв з переробки рос-
линної сировини для поглиблення знань;   

– володіти відповідною термінологією для спілкування з науковцями.  
Здобуті знання допоможуть майбутнім спеціалістам у вирішенні найважливі-

ших задач, з якими вони будуть стикатись незалежно від того, де працюватимуть – 
на комбінаті, заводі, науково-дослідному чи проектному інституті. 

 
2. НАВЧАЛЬНА  ПРОГРАМА  КУРСУ 

 
Розділ 1 

Сучасне становище і перспективи розвитку технології переробки макула-
тури 

 
Мета дисципліни і її задачі в підготовці висококваліфікованих інженерів 

целюлозно-паперової промисловості. Економічне та екологічне значення вико-
ристання макулатури. Сучасне становище і перспективи розвитку технології 
переробки макулатури в Україні та закордоном. Напрямки діяльності українсь-
ких підприємств-лідерів, що переробляють макулатуру. 
 

Розділ 2 
Особливості використання макулатури у виробництві паперу та картону 

 
Характеристика макулатури як сировини для виробництва картонно-

паперової продукції. Особливості вторинного волокна у порівнянні з первин-
ним. Ступінь використання та ступінь утилізації макулатури. Класифікація ма-
кулатури згідно ДСТУ 3500:2009 та європейських стандартів. Джерела утво-
рення макулатури. Приймання та зберігання макулатури на підприємствах 
ЦПП. Сутність та основні особливості технології приготування макулатурної 
маси. Узагальнена схема приготування макулатурної маси. Основні стадії та 
процеси технологічних схем з переробки макулатури. Паперотворні властивос-
ті волокон макулатури різних марок. 
 

Розділ 3 
Приготування макулатурної маси механічним способом 

 
Тема 3.1. Розпускання макулатури 
 
Призначення процесу розпускання макулатури. Технологія та обладнання 

для розпускання макулатури. Особливості конструкцій гідророзбивачів для ро-
зпускання макулатури, їх технічні характеристики. Продуктивність гідророзби-
вача. Механізм процесу розпускання макулатури в гідророзбивачах різного ти-
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пу. Технологія та обладнання для видалення забруднень з гідророзбивачів. Сис-
теми розпуску (розволокнення) макулатури. Двохступеневе розпускання. Бара-
банні апарати для розпуску макулатури. Фактори, що впливають на ефектив-
ність та економічність розпускання макулатури. Технологія розпускання воло-
гоміцної макулатури. Технологія та переваги розпускання макулатури на бара-
банних апаратах (типу “Файберфлоу” та фірми “Фойт”). 
 

Тема 3.2. Очищення макулатурної маси 
 
Види сторонніх домішок в макулатурній масі. Обладнання для очищення 

макулатурної маси. Принцип дії очисників циклонного типу. Фактори, що 
впливають на ефективність роботи очисників та ступінь очищення макулатур-
ної маси. Технологія очищення макулатурної маси з використанням очисників-
сортувалок. Технологічні схеми очищення з використанням очисників циклон-
ного типу. 

 
Тема 3.3. Додаткове розпускання (дорозпускання) макулатурної маси. 
 
Мета дорозпускання макулатурної маси. Обладнання для додаткового ро-

зпускання макулатурної маси. Конструкція та принцип дії ентштиперів, турбо-
сепараторів, пульсаційних млинів. Фактори, що впливають на ефективність до-
розпускання. Системи двоступеневого розпускання та очищення макулатурної 
маси. 

 
Тема 3.4. Сортування в технологічних схемах приготування макулатурної маси 
 
Основні принципи сортування макулатурної маси. Стадії сортування. 

Ступеневе сортування макулатурної маси. Обладнання для сортування. Прин-
цип дії центробіжних та напірних сортувалок. Вузловловлювачі. Призначення 
та принцип фракціонування макулатурної маси. Вплив фракціонування макула-
турної маси на показники якості готової продукції. Фракціонатор типа УСМ. 
Фракціонування з використанням відцентрових конічних очисників. Фракціо-
нування з використанням напірних сортувалок. Сортування відходів, що міс-
тять волокно. Обладнання для сортування відходів. Принцип дії плоских вібра-
ційних сортувалок. Проблема клейких забруднень. Технічні рішення проблеми. 
Чотиристадійна система тонкого сортування фірми “Альфа Лаваль Селеко”. 
Шліцьові сортувалки. Схеми систем сортування. Система сортування для при-
готування знебарвленої маси. 

 
Тема 3.5. Розмелювання макулатурної маси. 
 
Особливості розмелювання вторинного волокна. Обладнання для розме-

лювання макулатурної маси. Ножова та гідродинамічна дія на волокна при роз-
мелюванні. Види гідродинамічних дій. Гідродинамічні машини. Вплив режиму 
розмелювання на паперотворні властивості макулатурного волокна. Активу-
вання макулатурного волокна кавітаційним методом. 
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Розділ 4 
Термомеханічна обробка макулатурної маси 

 
Доцільність диспергування макулатурної маси. Способи диспергування. 

Схема та принцип дії термодисперсійної установки (ТДУ). Принцип дії диспер-
гатора. Фактори, що впливають на ефективність процесу диспергування. Осно-
вні техніко-економічні показники процесу диспергування макулатурної маси. 
Режими диспергування в залежності від призначення маси. Зміна властивостей 
макулатурної маси під час термодисперійного оброблення. Установки для тер-
момеханічної обробки макулатурної маси фірми Фойт, Ешер Вис та інших за-
рубіжних фірм. 
 

Розділ 5 
Облагородження макулатурної маси 

 
Сутність та мета облагородження макулатурної маси. Фази процесу облагоро-
дження. Фактори, які впливають на процес облагородження макулатурної маси: 
композиційний склад; спосіб друку; вид фарби, зв’язувальних речовин та хімі-
чних домішок; температура та ін. Приготування волокнистої суспензії при об-
лагородженні макулатурної маси. Класифікація задрукованої макулатури за ви-
дом поверхні та станом зв’язувальної речовини. Способи видалення часток ти-
пографської фарби з макулатурної маси. Переваги та недоліки способу проми-
вання. Обладнання для видалення фарби способом промивання. Промивні при-
лади з похилими сітками. Апарат Vario Split. Переваги та недоліки способу 
флотації. Обладнання для видалення фарби способом флотації. Механічні фло-
таційні камери. Флотокамери з інжектором. Флотаційні реагенти. Робота фло-
таційних установок. Техніко-економічні показники процесів флотації та проми-
вання. Ефективність видалення часток фарби на різних видах обладнання. Сис-
теми промивних установок. Технологічна схема промивної установки фірми 
“Watford». Схема та принцип дії флотаційної установки “Swemac”. Вибілюван-
ня макулатурної маси. Двоступенева система вибілювання волокна зі змішаної 
макулатури. 

 
Розділ 6 

Основні тенденції у розвитку технології переробки макулатури 
 
Сучасні технологічні лінії з підготовки макулатурної маси для виготовлення рі-
зних видів картонно-паперової продукції. Шляхи підвищення паперотворних 
властивостей макулатурної маси. Біотехнологічні способи розвитку технології 
переробки макулатури. Використання хімічних допоміжних речовин. Прилади 
та апарати для контролю якості приготування макулатурної маси та роботи те-
хнологічного обладнання. Очищення забруднених фільтратів. Утилізація відхо-
дів переробки макулатури. 
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3. ПРИБЛИЗНА ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Метою практичних занять є закріплення теоретичних положень дисциплі-
ни, а також набування умінь їх практичного застосування. 

Визначення марок макулатури згідно ДСТУ 3500:2009. 
Розрахунок витрати макулатури, води та крохмального клею для приготу-

вання паперової маси та виготовлення лабораторних зразків паперу для гофрування 
відповідно до виданого завдання. 

Розрахунок витрати макулатури, води та крохмального клею для приготу-
вання паперової маси та виготовлення нижнього шару лабораторних зразків коробко-
вого багатошарового картону. 

Розрахунок витрати макулатури, води та крохмального клею для приготу-
вання паперової маси та виготовлення середнього шару лабораторних зразків короб-
кового багатошарового картону. 

Розрахунок витрати макулатури, води та крохмального клею для приготу-
вання паперової маси та виготовлення підшару лабораторних зразків коробкового ба-
гатошарового картону. 

Розрахунок витрати целюлози, води, каніфольного клею, каоліну, барвника 
та глинозему для приготування паперової маси та виготовлення поверхневого шару 
лабораторних зразків коробкового багатошарового картону. 

Розрахунок витрати макулатури, води, проклеювальних речовин, напов-
нювачів, барвників, коагулянтів, а також флотореагентів для приготування обла-
городженої макулатурної маси та виготовлення лабораторних зразків зошитового па-
перу. 

Розрахунок витрати макулатури, води та хімічних допоміжних речовин для 
підвищення паперотворних властивостей макулатурного волокна відповідно до 
виданого завдання. Вивчення контролю якості макулатурної маси на різних 
стадіях її приготування в технологічному потоці. Підбір необхідних приборів 
контролю якості приготування макулатурної маси. 

 
4. ПРИКЛАДИ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАДАЧ 

 
4.1. В Україні та інших країнах СНД макулатура, залежно від компози-

ційного складу, кольору, ступеня забруднення і розпускання поділяється (від-
повідно до ДСТУ 3500:2009 «Макулатура паперова і картонна. Технічні умови» 
і міжнародного стандарту ГОСТ 10700:2009) на чотири групи (табл. 1): 

Кожна з них відрізняється від іншої складом волокна, вмістом в ній дру-
карських фарб, проклеювальних речовин і інших неминучих супутників, тому 
може бути використана тільки для виробництва визначених видів продукції. 
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Таблиця 1. Склад макулатури різних марок 
 

Група Марка Склад 
1 2 3 

A 

МС-1А-1 

Відходи переробки білого непігментованого паперу з 100-
процентної біленої целюлози без друку й лінування, без ла-
мінованого, лакованого, парафінованого й іншого покриву й 
без просочення (синтетичними смолами, парафіном, воском, 
жироподібними речовинами і т.д.): папір для друку, малю-
вання, писальна, креслярська й інші види білого паперу без 
гільз  

МС-1А-2 

Відходи переробки білого паперу з 100-процентної біленої 
целюлози, зокрема пігментованого, без друку й лінування, 
без ламінованого, лакованого, парафінованого й іншого по-
криву й без просочення (синтетичними смолами, парафіном, 
воском, жироподібними речовинами і т.д.): папір для друку, 
малювання, писальний, креслярський й інші види білого па-
перу без гільз 

МС-2А-1 

Відходи переробки білого паперу, різного за складом, з лі-
нуванням або без нього (крім газетного), без пігментованого 
покриву, без покриву й просочення (синтетичними смолами 
парафіном, воском, жироподібними речовинами т.п.) і без 
ламінування 

МС-2А-2 

Відходи переробки всіх видів білого паперу, крім газетного, 
з лінуванням, кольоровою смужкою (площа друку не більш 
20% площі поверхні), зокрема з пігментованим покривом, 
але без покриву й просочення (синтетичними смолами, па-
рафіном, воском, жироподібними речовинами т.п.) і без ла-
мінування 

A МС-3А 

Відходи виробництва, переробки й використання продукції з 
невибіленої целюлози: 
 паперу:  

 для гофрування (флютінга); 
 пакувального; 
 електроізоляційного без покриву й просочення; 
 шпагатного; 
 патронного; 
 мішкового; 
 основи абразивного; 
 основи для липкої стрічки; 
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1 2 3 

 
 

картону:  
 для плоских шарів гофрованого картону (крафт-
лайнера) і інших видів; 

 перфокарт; 
 паперового шпагату й інших видів. 
Відходи виробництва паперових невологостійких мішків без 
битумованого просочення, прошарку й армованих шарів)  

МС-4А Використані паперові невологоміцні мішки (без бітумовано-
го просочення, прошарку й армованих шарів) 

Б 

МС-5Б-1 Відходи виробництва, переробки й використання гофрова-ного картону й гофротари з невибіленої целюлози 

МС-5Б-2 
Відходи виробництва й переробки гофрованого картону різ-
ного сировинного складу й гофротара, яка не була у викори-
станні 

МС-5Б-3 Гофрокартон і гофротара всіх видів з друком й без нього пі-
сля використання 

МС-6Б-1 Відходи переробки картону з вибіленої целюлози без друку 

МС-6Б-2 Відходи переробки картону з вибіленої целюлози із чорно-
білим й кольоровим друком 

МС-6Б-3 

Відходи переробки й використання картону всіх видів (крім 
електроізоляційного із просоченням і покриттям, покрівель-
ного й взуттєвого), зокрема із чорно-білим й кольоровим 
друком 

МС-7Б-1 

Відходи виробництва поліграфічної галузі: обрізки, книги, 
журнали, брошури, проспекти, каталоги й інші види проду-
кції без оправи; нереалізовані книги, журнали, брошури, 
проспекти, каталоги, блокноти, зошити, записні книжки, 
плакати й інші види друкованої продукції й паперових чис-
тових товарів, які видані на білому папері, крім газетного, з 
одноколірним й кольоровим друком, без твердої приклеєної 
оправи, політур, обкладинок і корінців  

МС-7Б-2 

Використані книги, журнали, брошури, проспекти, каталоги, 
блокноти, зошити, записні книжки, плакати й інші види 
друкованої продукції й паперово-чистових товарів, які вида-
ні на білому папері, крім газетного, з одноколірним й кольо-
ровим друком, без твердої приклеєної оправи, політур, твер-
дих обкладинок і корінців 
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1 2 3 

В 

МС-8В-1 Відходи переробки газетного паперу без друку 

МС-8В-2 Відходи газетного паперу з друком й нереалізовані тиражі 
газет  

МС-8В-3 Газети, що були у вжитку  

МС-9В Паперові й картонні гільзи, шпулі, втулки (без стрижнів і 
пробок, без покриву й просочення)  

МС-10В Литі вироби з паперової маси 

МС-11В 

Відходи переробки й використання картону й паперу різних 
видів і кольорів, крім чорного й коричневого: санітарно-
гігієнічного призначення, обкладинкового, світлочутливого, 
зокрема множної техніки, що задруковується на апаратах, 
або принтерах, афішного, шпалерного (без покриву), пачко-
вого, шпульного, фільтрувального т.д. 

Г 

МС-12Г 

Відходи виробництва, переробки й використання паперу, 
картону й гофрокартону із просоченням і покривом, охоп-
люючи вологоміцні, ламіновані, проклеєні спеціальними 
клеями; паперові мішки, виготовлені з паперу зазначених 
видів; електроізоляційний папір і картон із просоченням і 
покривом, шпалери з покривом, книги, журнали, надрукова-
ні на лакованому папері  

МС-13Г 

Відходи виробництва, переробки й використання паперу й 
картону чорного й коричневого кольорів, папір копіюваль-
ний, папір для обчислювальної техніки, папір пігментований 
і ґрунтований, покрівельний картон і т.д. 

МС-14Г Відходи банкнотного паперу й банкнот, зношені банкноти  
 

4.2. Розрахувати необхідну кількість (в мл) макулатурної маси для виго-
товлення 10 зразків картону хром-ерзац марки НМ – 250 масою 250 г/м2.  

Технологічні вимоги: площа зразка картону – 0,0314 м2, концентрація ма-
си – 4 %, вимої волокна крізь сітку – 2 %, зольність – 6 %. Коефіцієнт сухості – 
0,93. Результати округлити до цілих чисел. 

 
Розв’язок задачі 

1. Маса одної повітряно-сухої відливки повинна бути: 
 

250 г/м2 · 0,0314 м2 = 7,85 г 
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2. Маса одної абсолютно-сухої відливки при вологості 7 %: 
 

7,85 г · 0,93 = 7,30 г 
 
3. В десяти відливках повинно вміщуватися абсолютно-сухого волокна: 

 
7,30 г · 10 = 73,0 г 

 
4. При зольності картону 6 % необхідно абсолютно-сухого волокна: 

 
73,0 · 0,94 = 68,62 г 

 
5. При вимиванні волокна крізь сітку 2 % потрібно взяти абсолютно-сухого 
волокна: 

 
68,62 г + (68,62 г · 0,02) = 69,992 г 

 
6. При концентрації маси 4 % необхідно відібрати маси: 

69,992 · 100 / 4 = 1749,8 ≈ 1750 мл. 
 
4.2. Розрахувати необхідну кількість (в мл): вибіленої целюлози, каніфо-

льного клею, каоліну, сірчанокислого глинозему, для виготовлення 10 зразків 
паперу зошитового, масою 80 г/м2. Технологічні вимоги: зольність – 6,0 %, во-
логість – 7,0 %, вимої волокна крізь сітку площею 0,0314 м2 – 2,0 %, концент-
рація маси в ЛРК – 4,0 %. 

 
Розв’язок  

1. Маса одної повітряно-сухої відливки повинна бути: 
 

80 г/м2 · 0,0314 м2 = 2,512 г 
 
2. Маса одної абсолютно-сухої відливки при вологості 7 %: 

 
2,512 г · 0,93 = 2,336 г 

 
3. В десяти відливках повинно вміщуватися абсолютно-сухого волокна: 

 
2,512 г · 10 · 0,93 = 23,36 г 

 
4. При зольності паперу 6,0 % необхідно абсолютно-сухого волокна: 

 
23,36 · 0,94 = 22,0 г 
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5. При вимиванні волокна крізь сітку – 2,0 % потрібно взяти абсолютно-
сухого волокна: 

 
22,0 г + (22,0 г · 0,02) = 22,44 г 

 
6. При концентрації маси в ЛРК – 4,0 % необхідно відібрати маси: 

 
22,44 · 100 / 4,0 = 561,0 мл 

 
7. Необхідно каоліну в г: 

 
22,36 – 22,0 / 0,88 = 1,55 г 

 
8. Оскільки ступінь утримання каоліну становить 40,0 %, то каоліну треба 
брати: 

1,55 · 100 / 40 = 3,875 г 
 
При концентрації каолінової суспензії 100 г/л треба брати: 

 
3,875 · 1000 / 100 = 39,0 мл. суспензії  

 
9. Для отримання проклейки 1,25 мм треба ввести у масу 3,0 % каніфольного 
клею (від готового паперу) 

 
2,512 г · 10 · 0,03 = 0,75 г 

 
При концентрації клею – 20 г/л для проклейки треба взяти: 

 
0,75 · 1000 / 20,0 = 37,0 мл 

 
10. Для закріплення клею на волокні треба взяти 4,5 % сірчанокислого  гли-
нозему, що становить: 

 
 2,5 г · 10 · 0,045 = 1,13 г 

 
При концентрації серчано-кислого глинозему 50 г/л, треба взяти 

 
1,13 · 1000 / 50,0 = 22,6 ≈ 23,0 мл. 
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5.  ПРИКЛАД САМОСТІЙНОГО ОСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ 
 
СРС до розділу 1. Напрямки діяльності українських підприємств-лідерів, 

що переробляють макулатуру. 
У цей час однією з основних проблем в Україні залишається дефіцит сиро-

вини для ЦПП (целюлози й макулатури). Потужності ЦПП у цілому по країні 
завантажені на 55 %, причому існує солідний відрив між комбінатами-лідерами 
галузі й іншими підприємствами, частина яких фактично простоює. 

Хто ж вони - комбінати-лідери галузі? 
1. Київський КПК упевнено лідирує серед інших підприємств галузі за 

обсягом випуску товарної продукції в грошовім вираженні – в 2002 р. він склав 
360,7 млн. грн., що на 11,5 % більше, чим в 2001 р. Сама яскрава подія 2002 р. – 
травневий запуск німецького гофроагрегату потужністю 120 млн. м2. Більше 
половини товарної продукції комбінату становить картон (55,3 %), 21,3 % - па-
пір туалетний. Комбінат успішно експортує свою продукцію. В 2002 р. обсяг 
експорту склав 46,6 %, з них 29,7 % - у країни СНД. 

2. Жидачівський ЦПК – єдине підприємство в Україні виробник газетного 
паперу. Улітку 2002 р. пущена нова ПРМ. Споконвічно планувалося, що на но-
вій ПРМ буде випускатися газетний і офсетний папір (потужність – 30 тис. 
тонн). Однак незабаром після запуску на ПРМ сталі робити папір для гофриру-
вання й лайнер. За словами керівництва, причина переорієнтації – ріст конкуре-
нції, зокрема ціновий, на ринку газетного паперу, у зв'язку із чим випуск газет-
ки на новій ПРМ став низькорентабельним. По цій же причині комбінат був 
змушено знизити ціни на свій газетний папір. 

Виробничі потужності ЖЦПК дозволяють забезпечити порядку 70 % 
українського ринку газетного паперу, але на практиці в 2002 р. на частку ком-
бінату довелося близько 30 % ринку. Усього випущено 36,26 тис. тонн газетно-
го паперу, з них 29,9 тис. тонн – марки «А». Випущене: картон тарний, вклю-
чаючи папір для гофрирування – 15,35 тис. тонн, тара картонна: ящики з гофро-
картону – 2621, товарний гофрокартон – 1152 тис. м2. 2002 р. пройшов на ком-
бінаті під девізом «Рік якості». 

3. Ізмаїльський ЦКК спеціалізується на випуску тарного картону й гофро-
тары. В 2002 р. комбінат на 11 % збільшив виробництво картону. Частка комбі-
нату в забезпеченні українського ринку гофропродукцією в 2002 р. склала по-
рядку 9 %. 

Як і всім вітчизняним виробникам, комбінату доводиться працювати в 
умовах твердої конкуренції. Щоб нормально працювати, необхідно в першу 
чергу підвищувати якість продукції й витримувати стабільні ціни. Розуміючи 
це, керівництво комбінату здійснює програму технічного переозброєння вироб-
ництва. 

У планах на 2003 р. – демонтаж целюлозного заводу (він був зупинений в 
1996 р.) і установка на території, що звільнився, нової ПРМ. 

 В 2002 р. Жидачівский і Ізмаїльський комбінати ввійшли в концерн «Ос-
нова». 
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4. Рубіжанський КТК – найбільший виробник гофропродукції в Україні. 
В 2002 р. було випущено 130,65 млн. м2 гофротари (на 15 % більше, чим в 
2001 р.). 

5. Дніпропетровська ПФ – основний український виробник офсетного па-
перу. Проектна потужність підприємства – 30,3 тис. тонн паперу в рік. В 2002 р. 
обсяг випущеної продукції в кількісному вираженні виріс на 20,7 % (на 2,98 
тис. тонн). Папір офсетний – 10,39 тис. тонн, картон – 5,41 тис. тонн, папір об-
гортковий – 0,81 тис. тонн, папір обкладинковий – 0,69 тис. тонн. Усього – 17,3 
тис. тонн. Загальне збільшення виробництва відбулося за рахунок росту випус-
ку паперу, хоча виробництво картону скоротилося. На початку 2003 р. на фаб-
риці пущена в експлуатацію зошитова лінія потужністю 38 тис. зошитів у добу. 

Звичайно, існує багато проблем. У першу чергу, зв'язані зі стабільністю 
якості офсетного й обкладинкового паперу. 

6. Малинська паперова фабрика. В 2002 р. випущене: картону - 1555 тис. 
тонн, паперу-основи макулатурного - 48,12 тис. тонн, туалетного паперу – 
234,11 тис. шт., гофрокартону – 25,7 тис. м2. 

Отже лідерами галузі за підсумками 2002 р. залишаються Київський КПК, 
Рубіжанський КТК і Жидачівський ЦПК, які роблять близько 65 % усієї ЦП 
продукції в Україні. 

Україна поки залишається виробником пакувальних і санітарно-
гігієнічних видів целюлозно-паперової продукції, тобто в якості напівфабрика-
ту активно використовують макулатуру, причому самостійно ( без імпорту) 
внутрішній ринок вітчизняні підприємства не забезпечують.  

В 2002 р. Київський КПК і Рубіжанський КТК купили й увели в експлуа-
тацію нові гофроагрегати, а Жидачівський ЦПК – нову папероробну машину. 
Це важлива подія, і говорить воно про те, що власники комбінатів ставляться до 
нашого ринку й перспективам роботи на ньому серйозно – настільки, щоб вкла-
дати чималі гроші в розвиток виробництва. 

Виводи: 
1. У цей час підприємствам ЦБП доводиться працювати в умовах твердої 

конкуренції. 
2. Тому, щоб вижити необхідно: 
- підвищувати якість готової продукції; 
- знижувати її собівартість; 
- мати кваліфіковані кадри. 

 
СРС до теми 3.2. Технологія очищення макулатурної маси з використан-

ням очисників-сортувалок. Технологічні схеми очищення з використанням очи-
сників циклонного типу. 
Література: Смоляницкий Б.З. Переработка макулатуры / Б.З. Смоляницкий. – 
М.: Лесн. пром-сть, 1980. – 176 с. : ил., табл. – Библиогр.: С.  35...40. 

У зв'язку зі специфікою заготовки макулатурний матеріал, що полягає в 
основному з волокон рослинного походження, містить більше або меншу кіль-
кість включень іншої природи. Обсяг і характер цих включень залежить від 
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джерел виникнення макулатури. Більшу кількість і різноманітність включень 
містить макулатура, що накопичується в побутових відходах, а також на підп-
риємствах і в організаціях, що використовують паперову продукцію. Меншу кі-
лькість і різноманітність включень має макулатура, що утворюється на підпри-
ємствах, що виробляють та переробляють папір і картон у вироби. 

Видалення сторонніх включень - одне з головних завдань підготовки ма-
кулатурної сировини. Причому різноманітність природи цих включень вимагає 
застосування різних технологій і устаткування для їхнього видалення. Вклю-
чення, що містяться в макулатурі, підрозділяють на групи за ступенем трудно-
щів їх вилучення. 

До першої групи відносять такі продукти, як бітуми, типографські фарби, 
текстильне волокно, волоски вовни, частки воску й парафіну, плівки латексу й 
т.п., а також фрагменти вологостійких паперів, що важко розпускаються. У 
зв'язку зі збільшенням асортиментів випуску специфічних і технічних видів па-
перу й картону, обсяг цих продуктів у макулатурі постійно росте. Ступінь їх 
видалення з маси обмежується як технічними, так і економічними причинами. 
Тому тією чи іншою мірою вони присутні на всіх стадіях переробки макулатури 
й впливають на якість готової продукції. Видалення цих продуктів вимагає до-
даткових технологічних операцій, устаткування, підвищеної витрати енергії, 
води й хімікатів. 

До другої групи відносять такі матеріали, як метал (дріт, скріпки, кнопки, 
фольга), камені, пісок, зола, скло, деревина, гума, шкіра, пластмаса й т.п. Ці ма-
теріали відокремлюють, як правило, на перших стадіях підготовки макулатури, 
тому що по масі й конфігурації часток вони різко відрізняються від волокнистої 
складової. Розроблені й використовуються різні процеси й устаткування для їх-
нього уловлювання й видалення. 

Видалення сторонніх забруднень із макулатурної маси базується на на-
ступних фізичних властивостях домішок: розмір, форма, щільність, властивості 
граничної поверхні. 

Східчасте очищення макулатурної маси від важких і легких включень по-
чинається вже у гідророзбивачі. При цьому дрібні важкі включення у вигляді 
піску, скріпок, дужок і т.п. проходять через отвори в перфорованій плиті й ви-
даляються разом з розпущеною масою. Наявність їх у масі приводить до псу-
вання устаткування або швидкого зношування його деталей. 

Звичайно передбачають очищення маси від дрібних важких включень на 
очисниках циклонного типу при високій і низької концентрації. Ці очисники 
характеризуються високою продуктивністю й досить ефективним очищенням. 

Поряд з очисниками існують т.зв. очисники-сортувалки, у яких поряд з 
очищенням маси від дрібних важких і легких домішок здійснюється грубе сор-
тування макулатурної маси. 

Для очищення макулатурної маси від важких сторонніх домішок пропо-
нується очисник-сортувалка високої концентрації фірми «Finkh» за назвою 
«Finkh-Cyclo-Screen» (рис. 1), що встановлюється безпосередньо після гидрор-
розбивача і сполучає функції грубого очищення та сортування. 

Складається він з верхньої циліндричної й нижньої конічної частини. 
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Рис. 1. Очисник-сортувалка «Finkh-Cyclo-
Screen»: 1 – запірна засувка; 2 – тангенціальний 
патрубок для підведення неочищеної маси; 3 – 
радіальний патрубок для відводу очищеної ма-
си; 4 – радіальний патрубок для видалення лег-
ких відходів; 5 – лита чавунна кришка; 6 – вал; 
7 – клинопасова передача; 8 – електродвигун 15 
кВт; 9 – циліндричне сито; 10- ротор; 11- засув-
ка 

 
У верхній циліндричній частині розташо-

ваний патрубок для підведення макулатурної 
маси під тиском не менше 15 МПа. Очищення 
маси здійснюється в 2 ступені. Спочатку потоку 
маси за допомогою лопатей на днищі ротора 
надається додаткова окружна швидкість до 11 
м/с. Під дією відцентрової сили маса відкида-
ється до стінки конічної частини очисника. При 
цьому важкі домішки осідають униз і надходять 
у грязьову камеру. Важкі домішки після розве-
дення водою видаляються із грязьової камери за 

допомогою засувки. 
Маса, звільнена від важких включень по центральній частині очисника 

піднімається нагору й сортується: гарна маса проходить через сито й видаля-
ється через патрубок, а легкі домішки піднімаються у верхню кільцеву камеру, 
з якої після розведення сприсковою водою видаляються через патрубок 4. Пат-
рубок має клапан, що перебуває під час роботи очисника у відкритому стані. 
Ступінь відкриття клапана регулюється за допомогою пневмоприводу. 

Сито має конічні отвори, що розширюються від внутрішньої його повер-
хні до зовнішньої. Діаметр отворів (2,8 – 4,0 мм) вибирається, виходячи із про-
дуктивності очисника, вимог до якості очищеної маси й від величини отворів 
гидророзбивача. Найменший діаметр отворів сита вибирається при діаметрі 
отворів у гидророзбивачі до 8 - 10 мм, найбільший – при 15 - 20 мм. 

Питома витрата електроенергії на очищення маси залежить від діаметра 
отворів сита й продуктивності очисника. Зі збільшенням діаметра отворів про-
дуктивність очисника збільшується, і питома витрата енергії зменшується, од-
нак якість очищеної маси знижується.  

Тому при переробці сильно забрудненої несортованої макулатури реко-
мендується здійснювати розпуск на двозонному гидророзбивачі або на 2-х пос-
лідовно втановлених гидророзбивачах з отворами в днищі першого діаметром 
15 - 20 мм, а другого – 4 - 5 мм. І тільки після другого гидророзбивача встанов-
лювати очисник-сортувалку. 
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