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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

У сучасному свiтi дiяльнiсть будь-якого пiдприємства та стабiльнiсть 

його становища на ринку товарiв i послуг обумовлюються рiвнем 

конкурентоспроможностi, що пов'язаний iз показниками якостi та цiни 

продукцiї. Пiдвищення конкурентоспроможностi продукцiї свiдчить про 

полiпшення її якостi з метою задоволення або перевищення вимог споживачiв 

за прийнятною для них цiною. При цьому виготовлення товарiв нової якостi та 

конкурентоспроможностi потребує диверсифiкацiї виробництв, тобто 

впровадження новiтнiх технологiй виготовлення або наявностi сучасних 

виробничих потужностей. Так, будь-якi змiни на пiдприємствi повиннi 

супроводжуватись одночасним постiйним контролюванням якостi продукцiї на 

всiх етапах технологiчного циклу за допомогою певних методик оцiнки якостi, 

що мають бути задекларованi на державному рiвнi. Отже, стандартизацiя та 

сертифiкацiя є невiд’ємною частиною того чи iншого виробництва, яке є 

успiшним та конкурентоспроможним у сучасному свiтi. 

На сьогоднi бiльшiсть українських пiдприємств легкої промисловостi, на 

превеликий жаль, є неконкурентоспроможними на мiжнародному та 

вiтчизняному ринках. Це пов’язано, насамперед, з вiдсутнiстю власних 

сировинних ресурсiв для виготовлення якiсної продукцiї, використанням 

застарiлого обладнання iз значними енерговитратами, що призводить до 

збiльшення собiвартостi виробiв, заповненням українського ринку 

iмпортованими товарами з Китаю, товарами групи «секонд-хенд» i 

виробництвом «тiньової» продукцiї. 

Вищезазначенi чинники послаблюють конкурентнi позицiї українських 

виробiв на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, що, як наслiдок, призводить 

до збитковостi або банкрутства вiтчизняних пiдприємств. 

Таким чином, за результатами аналiтичної оцiнки сучасного стану 

пiдприємств легкої промисловостi України визначено, що перспективним 

напрямком виходу їх iз кризового стану є виробництво конкурентоспроможної 

продукцiї iнновацiйного характеру для рiзних груп споживачiв з використанням 

власних сировинних ресурсiв. 

У сучасних умовах розвитку передових технологiй значно розширилися 

сфери застосування луб’яної сировини, а до її перелiку на практицi введено таку 

нетрадицiйну культуру, як льон олiйний. В економiчно розвинених країнах свiту 

вже понад 11 рокiв волокна, одержанi зi стебел льону олiйного, повноцiнно 

займають нiшу «луб’яної сировини нового поколiння» для виробництва 

широкого асортименту продукцiї рiзного функцiонального призначення. 

Актуальнiсть теми. Переробка стебел льону олiйного на пiдприємствах 

України та виготовлення товарiв широкого вжитку на їх основi – це крок у 

майбутнє. Льон олiйний, завдяки його наявностi в нашiй державi в достатньому 

обсязi, є головним джерелом натуральної сировини для рiзних галузей 

промисловостi в умовах їх повної сировинної iмпортозалежностi. Iнакше 

кажучи, ця культура для бiльшостi пiдприємств України може вiдiгравати 
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стратегiчно важливу роль у формуваннi вiтчизняного ринку 

конкурентоспроможної екопродукцiї. Вiдомо, що перспективним напрямком 

розвитку будь-якої промисловостi є виробництво iнновацiйної продукцiї на 

основi використання натуральної та якiсної сировини. 

Науковцями Херсонського нацiонального технiчного унiверситету (далi – 

ХНТУ) розроблено технологiї комплексної переробки стебел льону олiйного, 

згiдно з якими в лабораторних i виробничих умовах було виготовлено 

iнновацiйну продукцiю рiзного функцiонального призначення: целюлозовмiснi 

напiвфабрикати, фiльтрувальний папiр, композицiйнi вироби, нетканi матерiали 

трьох типiв – льоноватин, меблеве та неткане полотно, змiшану пряжу. Проте на 

сьогоднi продукцiя зi стебел даної культури – солома, треста та волокно (луб) – 

не може бути запропонована на ринку лубоволокнистої сировини для реалiзацiї. 

Це пов’язано з вiдсутнiстю цiльової нормативно-технiчної документацiї для 

визначення якостi як сировини, так i виробiв iз льону олiйного, що 

регламентувала б їх походження, рiвень якостi та функцiональне призначення. 

Тому органiзацiя промислового комплексу з переробки стебел льону олiйного, 

вихiд iнновацiйної продукцiї за рамки лабораторних дослiджень i її реалiзацiя на 

вiтчизняному та свiтовому ринках неможливi без стандартизацiї, сертифiкацiї, 

розробки систем контролю якостi та застосування їх методiв i засобiв. 

Враховуючи вищевикладене, актуальним завданням для України є створення 

нормативно-технiчної документацiї для оцiнки якостi стебел та волокон льону 

олiйного з урахуванням усiх сучасних вимог споживачiв. Нормативнi документи 

повиннi базуватися на реальних досягненнях науки та технiки, враховувати 

вiтчизняний i свiтовий досвiд провiдних вчених i висококвалiфiкованих 

спецiалiстiв, а також наявнi в Українi ресурси та технiчний рiвень виробництва. 

Таким чином, визначено, що перспективним напрямком дослiджень є 

вирiшення наукової проблеми з розвитку наукових основ створення комплексних 

систем контролю якостi стебел i волокна льону олiйного та є головною метою 

дисертацiйної роботи. Вирiшення поставлених завдань буде теоретичною базою для 

розробки нормативно-технiчної документацiї з оцiнювання якостi соломи, трести й 

волокон льону олiйного та затвердження її на державному рiвнi. Це сприятиме 

створенню промислового комплексу з виготовлення конкурентоспроможних 

iнновацiйних виробiв iз вiтчизняної дешевої луб’яної сировини. Стандартизована 

продукцiя, яка вiдповiдатиме високим вимогам споживачiв, може бути успiшно 

реалiзована як на українському, так i на свiтовому ринках. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослiдження за темою дисертацiйної роботи є складовою частиною науково-

дослiдних робiт, що виконувалися спiвробiтниками кафедри товарознавства, 

стандартизацiї та сертифiкацiї ХНТУ за темами: «Розроблення 

ресурсозберiгаючих та енергозберiгаючих технологiй комплексної переробки 

луб’яних культур», номер державної реєстрацiї 0107U006817, протокол № 644 

вiд 23.07.2007 р., затверджено рiшенням експертної ради Мiнiстерства освiти i 

науки України № 25.4/147 вiд 02.08.2007 р.; «Науковi дослiдження трести з 

соломи льону олiйного шляхом штучного зволоження», номер державної 
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реєстрацiї РК № 0116U002834 вiд 01.01.2016 р.; «Первинна переробка соломи 

льону олiйного», номер державної реєстрацiї РК № 0117U002834 вiд 01.03.2017 р.; 

ГД 4/2017 «Розроблення рекомендацiй з переробки луб’яних культур в умовах 

пiвдня України», трудова угода № 105 вiд 01.06.2017 р. 

Особистий внесок автора полягає в: науковому обґрунтуваннi нової 

концепцiї оцiнювання якостi стебел i волокон льону олiйного для визначення 

доцiльностi їх механiчної обробки та застосування як промислової сировини; 

розробленнi теоретичних основ створення комплексної системи оцiнки якостi 

соломи й трести льону олiйного та встановленнi загального рiвня їх якостi за 

номером у результатi обчислення суми балiв вiдносних значень найбiльш 

вагомих технологiчних характеристик; здiйсненнi товарознавчого оцiнювання 

стебел та волокон льону олiйного, а також їх споживних властивостей, у 

результатi чого створено iєрархiчну систему класифiкацiї стебел, яка описує 

всю номенклатуру показникiв якостi рiзних типiв продукцiї з них i дозволяє 

прогнозувати сферу її промислового застосування. 

Мета i задачi дослiдження. Метою дослiдження є розвиток наукових 

основ створення комплексних систем контролю якостi та розробки нормативно-

технiчної документацiї на солому, тресту й волокно льону олiйного. 

Для досягнення поставленої мети необхiдно вирiшити такi задачi: 

- проаналiзувати свiтовi тенденцiї та напрямки використання стебел i 

волокон льону олiйного й визначити основнi вимоги до даної сировини та 

методики оцiнки її якостi; 

- на пiдставi теоретичних дослiджень сучасних методiв контролю якостi 

промислової продукцiї розробити наукову концепцiю створення комплексних 

систем оцiнювання якостi соломи та трести льону олiйного; 

- теоретично обґрунтувати алгоритм i методологiю оцiнки якостi соломи, 

трести та волокон льону олiйного; 

- провести систематизованi дослiдження з вивчення анатомiчних i 

морфологiчних ознак, хiмiчного складу, а також фiзико-механiчних 

характеристик соломи, трести та волокон льону олiйного з метою визначення 

номенклатури показникiв, якi свiдчать про їх технологiчну цiннiсть; 

- виконати експериментальнi дослiдження з визначення технологiчних 

характеристик соломи та трести льону олiйного для встановлення їх граничних значень; 

- здiйснити комплексну оцiнку якостi соломи та трести льону олiйного за 

допомогою методiв квалiметрiї для визначення найбiльш вагомих фiзико-

механiчних показникiв, якi зумовлюють загальний рiвень їх якостi; 

- провести товарознавче оцiнювання соломи, трести та волокон льону 

олiйного й розробити iєрархiчну систему класифiкацiї стебел цiєї культури як 

промислової сировини за типами продукцiї зi стебел, характеристиками її 

якостi та функцiональним призначенням; 

- розробити й затвердити на державному рiвнi вiтчизняну нормативну 

документацiю для визначення якостi соломи, трести та волокон льону олiйного 

з урахуванням мiжнародних вимог, що дозволить запровадити їх промислову 

переробку в Українi; 
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- розробити програмне забезпечення обчислювання рiвня якостi соломи 

та трести льону олiйного згiдно з методикою, наведеною у вищезазначенiй 

нормативно-технiчнiй документацiї; 

- визначити економiчний ефект вiд переробки стебел льону олiйного на 

промислових пiдприємствах України, а також оцiнити ефективнiсть реалiзацiї 

стандартизованої сировини на вiтчизняному ринку. 

Об’єкт дослiдження – процес оцiнювання якостi стебел соломи, трести та 

волокна льону олiйного. 

Предмет дослiдження – методи та алгоритми контролю якостi стебел 

соломи льону олiйного на всiх стадiях технологiчного процесу їх переробки. 

Методи дослiдження. Задачi, поставленi в роботi, вирiшували за 

допомогою сучасних методiв теоретичних та експериментальних дослiджень: 

- оцiнку якостi стебел соломи та трести льону олiйного здiйснювали 

iнструментальними методами з використанням нормативної документацiї на 

льон-довгунець, а саме ГОСТ 28285-89 «Солома льняная. Требования при 

заготовках», ГОСТ 14897-69 «Солома льняная. Технические условия», 

ГОСТ 24383-89 «Треста льняная. Требования при заготовках» i 

ДСТУ 4149:2003 «Треста лляна. Технiчнi умови». Вихiд лубу зi стебел соломи, 

вихiд волокна з трести та засмiченiсть визначали ваговим методом, загальну й 

технiчну довжину – на приладi ДЛ-2М, дiаметр стебел – на стебломiрi С-2, 

групу кольору соломи та колiр волокна – органолептично, вiдповiдно до 

спецiальних таблиць, вологiсть – ваговим методом за допомогою висушування 

в сушильнiй шафi типу УС-4, а ступiнь вилежаностi трести характеризували 

показником вiдокремлюваностi; 

- визначення фiзико-механiчних характеристик волокон та лубу, 

одержаних зi стебел льону олiйного, проводили згiдно з ГОСТ 9394-76 

«Волокно льняное короткое. Технические условия», ДСТУ 5015:2008 «Волокно 

лляне коротке. Технiчнi умови», ТУ.У.05495816.005-2000 «Котонiзоване 

льоноволокно. Технiчнi умови», ТУ 17 У 00306710.079-2000 «Котонин из 

короткого льняного волокна. Технические условия»;  

- особливостi анатомiчної будови стебел i волокон льону олiйного 

вивчали iз використанням свiтлової мiкроскопiї; 

- особливостi морфологiчної будови стебел i волокон льону олiйного 

визначали iз використанням органолептичних та iнструментальних методiв; 

- результати експериментальних дослiджень обробляли iз застосуванням 

методiв квалiметрiї, кластерного аналiзу та математичної статистики за 

допомогою прикладних програм MathCAD-2015, MathType 6.0, Microsoft Office 

Exсel 2016 i Мiсrоsoft Оffice Word 2016, Statistica. 

Наукова новизна одержаних результатiв полягає в тому, що вперше: 

- на методологiчних засадах квалiметрiї розроблено комплекснi системи 

контролю якостi соломи та трести льону олiйного, що базуються на 

експертному оцiнюваннi й ранжуваннi технологiчних характеристик стебел цiєї 

культури, а також визначеннi коефiцiєнтiв вагомостi показникiв якостi соломи 

та трести льону олiйного; 
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- за шкалою порядку встановленi найвагомiшi технологiчнi характеристики 

соломи (вихiд лубу зi стебел, засмiченiсть, група кольору) та трести (вихiд 

волокна, засмiченiсть, група кольору волокна, вiдокремлюванiсть), якi 

рекомендовано застосовувати для розрахунку комплексного показника якостi – 

номера соломи та трести льону олiйного вiдповiдно; 

- створено й науково обґрунтовано методологiю визначення загального 

рiвня якостi соломи та трести льону олiйного за їх номером на основi 

обчислення суми балiв вiдносних значень найбiльш вагомих показникiв якостi; 

- за допомогою кластерного аналiзу здiйснено подiл соломи та трести 

льону олiйного на класи за показниками якостi. Для п’яти номерiв соломи 

встановленi граничнi суми балiв за трьома групами кольору, а для п’яти 

номерiв трести – за трьома групами вiдокремлюваностi; 

- проведено товарознавче оцiнювання стебел льону олiйного, здiйснено 

розподiл номенклатури показникiв якостi соломи, трести та волокон льону 

олiйного за споживними властивостями, а також створено iєрархiчну систему 

класифiкацiї стебел як промислової сировини, що описує типи продукцiї, 

одержаної на їх основi, її якiснi характеристики та функцiональне призначення; 

- запропоновано новий спосiб визначення номера соломи та трести 

льону олiйного за їх вагомими якiсними характеристиками, що базується на 

сучасних методах математичної обробки даних за допомогою комп’ютерних 

програм, написаних на високорiвневiй мовi програмування C# з використанням 

середовища розробки Microsoft Visual Studio 2010. 

Практичне значення одержаних результатiв. Поставленi в роботi 

науковi завдання створення комплексних систем контролю якостi стебел i 

волокна льону олiйного реалiзовано у виглядi нормативно-технiчної 

документацiї, затвердженої на державному рiвнi. 

Розроблену нормативно-технiчну документацiю рекомендовано 

використовувати пiд час заготiвлi сировини зi стебел льону олiйного на 

фермерських господарствах i на льонопереробних комплексах. Це дає 

можливiсть: створювати новi ринки дешевої сертифiкованої сировини в Українi; 

сiльгоспвиробникам правильно визначати вартiсть соломи та трести пiд час її 

реалiзацiї на промисловi об’єкти, збiльшуючи прибутки вiд вирощування даної 

культури в цiлому; рацiонально й економiчно доцiльно планувати виробництво 

сировини з льону олiйного; споживати сировину певної якостi та визначати 

функцiональне призначення потенцiйної продукцiї; знижувати собiвартiсть i 

пiдвищувати якiсть готових виробiв. На основi одержаних результатiв 

розроблено та затверджено в ДП «Херсонстандартметрологiя» технiчнi умови 

ТУ У 01.1-2303511525-001:2016 «Солома льону олiйного. Технiчнi умови», 

ТУ У 01.1-05480298-001:2017 «Треста льону олiйного. Технiчнi умови» та 

ТУ У 01.1-05480298-002:2018 «Волокно льону олiйного. Технiчнi умови». 

Виробничу перевiрку результатiв наукових дослiджень здiйснювали на 

Державному пiдприємствi «Дослiдне господарство «Асканiйське» Асканiйської 

державної сiльськогосподарської дослiдної станцiї» Iнституту зрошуваного 

землеробства НААН України (далi ДПДГ «Асканiйське» НААН України), що 
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пiдтверджено актами впровадження № 1 вiд 20.10.2016 р., № 2 вiд 10.08.2018 р., 

№ 3 вiд 30.10.2018 р. Рекомендацiї з оцiнювання соломи, трести й волокон 

льону олiйного за розробленими технiчними умовами та надання сертифiкату 

якостi на вищезазначену сировину впроваджено у виробничих умовах на ТОВ 

«Льон-Текмаш» (актом впровадження № 4 вiд 03.12.2018 р.). 

Розробленi науковi основи створення комплексних систем контролю 

якостi стебел i волокна льону олiйного використовуються в навчальному 

процесi ХНТУ для пiдготовки фахiвцiв за спецiальнiстю 182 – Технологiї легкої 

промисловостi (акти впровадження в навчальний процес № 1 вiд 07.09.2017 р., 

№ 2 вiд 10.09.2018 р., № 3 вiд 29.11.2018 р.). Результати наукових 

дисертацiйних дослiджень впровадженi в навчальний процес Вiтебського 

державного технологiчного унiверситету (акт впровадження в навчальний 

процес № 4 вiд 17.12.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуваннi гiпотези створення 

комплексних систем контролю якостi стебел i волокна льону олiйного на всiх 

етапах їх переробки з урахуванням сучасних вимог споживачiв, теоретичному 

дослiдженнi морфологiчних та анатомiчних ознак соломи, трести й волокон 

льону олiйного, їх хiмiчного складу та технологiчних характеристик. За участi 

здобувача проведено експериментальнi дослiдження з визначення 

технологiчних характеристик соломи, трести та волокон льону олiйного. 

Авторовi належить постановка завдань, наукова аргументацiя та пiдготовка 

об’єктiв дослiджень, застосування квалiметричних методiв для визначення 

загального рiвня якостi стебел, трести та волокна льону олiйного, математична 

обробка результатiв, формулювання загальних висновкiв. 

У наукових працях, що опублiкованi у спiвавторствi, здобувачу належать: 

формулювання наукових iдей, участь у проведеннi експериментальних 

дослiджень, аналiз та узагальнення результатiв роботи, висновки.  

Апробацiя результатiв дисертацiї. Основнi положення дисертацiйної 

роботи було представлено, обговорено й схвалено на: 

- мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї «Якiсть, стандартизацiя, 

сертифiкацiя та метрологiя: сучасний стан i перспективи розвитку», м. Херсон, 2014 р.; 

- всеукраїнськiй науково-практичнiй конференцiї «Якiсть та безпечнiсть 

товарiв», м. Луцьк, 2016 р.; 

- мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї «Инновационные разработки 

для производства и переработки лубяных культур», м. Твер (Росiя), 2016 р.; 

- мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї «Iнновацiйнi технологiї 

одержання виробiв рiзного функцiонального призначення, їх стандартизацiя та 

сертифiкацiя», м. Херсон, 2016 р.; 

- п’ятiй мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї «Iнновацiї у 

льонарствi та коноплярствi – 2016», м. Глухiв, 2016 р.; 

- мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї молодих учених та 

студентiв «Якiсть та безпечнiсть товарiв», м. Луцьк, 2017 р.; 

- 50-iй мiжнароднiй науково-технiчнiй конференцiї викладачiв та 

студентiв, присвяченiй року науки, м. Вiтебськ (Бiлорусь), 2017 р.; 
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- всеукраїнськiй науково-практичнiй конференцiї студентiв та молодих 

учених «Реформування системи технiчного регулювання вiдповiдно до вимог 

законодавства ЄС та торгiвлi України», м. Херсон, 2017 р.; 

- мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї «Проблеми та 

перспективи розвитку технiчного регулювання у сферах виробництва, послуг i 

торгiвлi згiдно з вимогами ЄС», м. Херсон, 2017 р.; 

- мiжнародному симпозiумi ISB-INMA TEH «Agricultural and mechanical 

Engineering», м. Бухарест (Румунiя), 2017 р.; 

- мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї «Education and science in 

the 21st century», м. Вiтебськ (Бiлорусь), 2017 р.; 

- мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї «Iнфраструктура якостi: 

перспективи та тенденцiї розвитку», м. Київ, 2017 р.; 

- мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї «Modern methods, 

innovations, and experience of practical application in the field of technical 

sciences», м. Родом (Польща), 2017 р.; 

- IX мiжнароднiй конференцiї «Молодi вченi 2018 – вiд теорiї до 

практики», м. Днiпро, 2018 р.; 

- всеукраїнськiй науково-практичнiй конференцiї студентiв i молодих 

учених «Дослiдження якостi вiтчизняних товарiв i послуг та їх вiдповiдностi 

нацiональним нормативним документам», м. Херсон, 2018 р.; 

- мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї «Шляхи вдосконалення 

системи технiчного регулювання в Українi та свiтi», м. Херсон, 2018 р.; 

- III мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiї «Iнфраструктура 

якостi: перспективи та тенденцiї розвитку», м. Київ, 2018 р.; 

- мiжнароднiй науково-технiчнiй конференцiї «Iнженерiя та технологiї: 

наука, освiта, виробництво», м. Луцьк, 2018 р.; 

- наукових семiнарах кафедри товарознавства, стандартизацiї та сертифiкацiї 

Херсонського нацiонального технiчного унiверситету, м. Херсон, 2014-2018 рр. 
Публiкацiї за темою дисертацiї. Основні положення дисертаційної 

роботи викладено в 42 публікаціях, у тому числі монографій – 1, статей у 
провідних наукових фахових виданнях України – 8, статей у наукових 
виданнях, що входять до наукометричних баз «Scopus», «РИНЦ», «Google 
Scholar», «OAJI», «CiteFactor», «Research Bible», «Index Copernicus» – 13, статей 
в інших наукових виданнях (міжнародних публікацій) – 1, авторське свідоцтво 
– 1, тез доповідей на конференціях – 18. 

Структура та обсяг дисертацiї. Дисертацiйна робота складається з анотацiй, 

загальної характеристики роботи, 5 роздiлiв, висновкiв, списку використаних 

лiтературних джерел i додаткiв. Загальний обсяг дисертацiї викладено на 349 

сторiнках машинописного тексту, вона мiстить 82 рисунка, 86 таблиць та 8 додаткiв 

на 174 сторiнках. Список використаних джерел охоплює 225 найменувань. 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/title_items.asp?id=39892
http://scholar.google.com/citations?user=ruH9fHoAAAAJ&hl
http://oaji.net/journal-detail.html?number=365
http://www.citefactor.org/journal/index/10089/young-scientist#.VHcv6B9wvDQ
http://journalseeker.researchbib.com/?action=viewJournalDetails&issn=23045809&uid=r31b6a
http://journals.indexcopernicus.com/+,p24780203,3.html
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ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ 

 

У вступi подано загальну характеристику роботи, розкрито сутнiсть i стан 

наукової проблеми та її значення, обґрунтовано актуальнiсть теми дисертацiї, 

сформульовано мету й задачi дослiджень, розкрито наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатiв, визначено об’єкт, предмет i методи дослiджень. 

У першому роздiлi «Аналiз сучасного асортименту продукцiї з льону 

олiйного та стан стандартизацiї сировини для її виготовлення» проаналiзовано 

сучасний стан легкої промисловостi України, виявлено проблеми й перспективи 

її розвитку, узагальнено результати вiтчизняних i зарубiжних робiт наукового 

та практичного характеру, присвячених перспективним тенденцiям розробки 

технологiй переробки стебел льону олiйного та методiв стандартизацiї луб’яної 

сировини на їх основi: соломи, трести, волокон. 

На сьогоднi робота вiтчизняних пiдприємств легкої промисловостi на 

80 % залежить вiд iмпортованої сировини – бавовни або льону-довгунцю. 

Однак у той же час перед нашою країною постають новi можливостi, 

скориставшись якими, можна досягти нового етапу розвитку цiєї галузi.  

Вiдомо, що в Українi, враховуючи її клiматичнi умови та географiчне 

положення, можна отримувати власнi сировиннi ресурси з однорiчних луб’яних 

культур – льону та технiчних конопель. За даними Державного комiтету 

статистики України, останнiм часом у нашiй країнi спостерiгаються рiзкi змiни 

обсягiв вирощування технiчних культур (рис. 1). 
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

технічні коноплі 0,8 0,3 0,4 0,4 0,7 1,2 2,7 3,6 5,0 2,8 1,2

льон олійний 19,3 48,7 58,9 60,3 55,8 46,1 23,2 62,2 66,8 47,1 32,1

льон-довгунець 6,8 2,4 1,3 1,7 2,2 1,0 0,9 0,9 0,8 1,5 1,3
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Роки висівання технічних культур  

Рис. 1 – Динамiка змiни посiвних площ, вiдведених пiд  

технiчнi культури в Українi за перiод 2008-2018 рр. 
 

Аналiзуючи рис. 1, можна зробити висновок, що зараз традицiйнi технiчнi 

культури – льон-довгунець та коноплi – втратили свої позицiї в аграрному 

секторi порiвняно з льоном олiйним, посiвнi площi якого за дослiджуваний 

перiод стрiмко зросли. Протягом 11 рокiв вiн займає 3 мiсце в перелiку 

рентабельних посiвних культур пiсля соняшнику та рiпаку. 
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Як показує свiтова практика, льон олiйний – це щорiчно вiдновлювана 

«бiосировина» нового поколiння. Льон олiйний, за його наявностi в нашiй державi в 

достатньому обсязi, може стати головним джерелом натуральної сировини для 

рiзних галузей промисловостi, що на даний час знаходяться в умовах повної 

iмпортозалежностi вiд сировинних ресурсiв. Тому переробка стебел цiєї культури 

на пiдприємствах України й виготовлення iнновацiйних виробiв на основi 

використання вiтчизняної натуральної та якiсної сировини – це крок у майбутнє. 

Науковцями кафедри товарознавства, стандартизацiї та сертифiкацiї ХНТУ 

розроблено технологiї комплексної переробки льону олiйного, згiдно з якими в 

лабораторних i виробничих умовах було виготовлено iнновацiйну продукцiю 

рiзного функцiонального призначення (рис. 2). 

 

 

      

змішана пряжа композиційні матеріали фільтрувальний папір льоноватин неткане полотно органічній геотекстиль 

 
рівниця  

л.о.- бавовна 

 
      

целюлозний напівфабрикат 

Волокно, змішана рівниця та целюлозний напівфабрикат, одержані зі стебел льону олійного 

 
волокно після 

первинної 
обробки 

Готова продукція на основі волокон льону олійного 

рівниця  
л.о.- вовна 

рівниця  
л.о.- лавсан 

рівниця  
л.о.- капрон не відбілений 

волокно після 
першого 

прочісування 

очищене 
волокно відбілений 

 

Рис. 2 – Зразки iнновацiйної продукцiї, виготовленi вченими ХНТУ 

 на основi волокон льону олiйного у виробничих та лабораторних умовах 

 

Однак широке промислове впровадження цих наукових розробок наразi є 

неможливим через вiдсутнiсть нормативно-технiчної документацiї на солому, 

тресту та волокно льону олiйного. Вiдомо, що якiсний i конкурентоспроможний 

вирiб може бути виготовлений тiльки з якiсної сертифiкованої сировини. 

Стебла льону олiйного є потенцiйною лубоволокнистою сировиною для 

текстильних, целюлозно-паперових та iнших пiдприємств України. Проте 

ґрунтовний аналiз загальних методик i правил оцiнки якостi соломи, трести та 

волокон льону олiйного в промисловiй i науковiй сферах свiдчить про повну 

вiдсутнiсть нормативної бази, що регламентувала б походження, рiвень якостi, 

методи випробувань i функцiональне призначення сировини та продукцiї на їх 

основi не тiльки в Українi, а й у свiтi в цiлому. 

Так, на пiдприємствах Канади, США, Фiнляндiї, Нiмеччини, Швецiї, 

Iталiї, Францiї та Польщi стебла льону олiйного (солому, тресту) оцiнюють 

органолептичним методом. Експертизу сировини здiйснюють 

висококвалiфiкованi спецiалiсти, якi пройшли акредитацiю та мають лiцензiю 

на проведення таких робiт. Данi експерти оцiнюють якiсть стебел льону 
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олiйного в полi перед скошуванням сiльськогосподарською технiкою на вимогу 

представникiв сiючого господарства та власника переробного комплексу. 

Додатковий аналiз якостi стебел здiйснюють у разi застосування 

технологiчного процесу приготування трести. На основi проведеної експертизи 

мiж фермером та представником льонозаводу укладається домовленiсть в уснiй 

формi (договiр – у письмовiй формi, за бажанням однiєї або двох сторiн) про 

продаж/закупiвлю соломи чи трести, в якiй чiтко встановленi цiна сировини та 

строки її реалiзацiї на переробний комплекс. Залежно вiд технологiї обробки 

соломи або трести льону олiйного одержують волокна з широким дiапазоном 

показникiв якостi для використання в рiзних галузях промисловостi та оцiнюють 

їх за методиками нацiональних i державних стандартiв, призначених для 

визначення якостi iнших волокон натурального та хiмiчного походження. 

У Росiї, Бiлорусi та Українi визначення деяких якiсних характеристик 

соломи й трести льону олiйного здiйснюється згiдно з чинними нормативними 

документами на льон-довгунець, а для оцiнювання волокон цiєї культури 

застосовують технiчну документацiю, призначену для визначення якостi 

короткого або котонiзованого волокна з льону-довгунцю та бавовни.  

У результатi ґрунтовних експериментальних дослiджень вченими ХНТУ 

доведено, що солома, треста та волокна льону олiйного – це принципово нова 

луб’яна сировина. Вона значно вiдрiзняється за морфологiчними, анатомiчними 

ознаками, хiмiчним складом i технологiчними характеристиками вiд льону-

довгунцю, тому використовувати нормативнi документи на льон-довгунець для 

оцiнки якостi сировини з льону олiйного некоректно. Незважаючи на велику 

кiлькiсть i багатофункцiональнiсть методiв визначення показникiв якостi 

соломи, трести та волокон цiєї культури, якi застосовуються в наш час, вони не 

є всеохоплюючими й не можуть використовуватися для надання їм повної 

характеристики як промисловiй сировинi.  

Отже, на сьогоднi органiзацiя промислового комплексу з переробки 

стебел льону олiйного, виробництво iнновацiйної продукцiї та її реалiзацiя на 

вiтчизняному й свiтовому ринках неможливi без стандартизацiї, сертифiкацiї та 

розробки методик визначення якiсних характеристик як сировини, так i готових 

виробiв. Вiдсутнiсть таких систем контролю якостi спричиняє порушення 

всього ланцюга промислової переробки стебел даної культури, починаючи вiд 

соломи до iнновацiйної продукцiї (рис. 3). 

Таким чином, аналiз науково-технiчної лiтератури дозволив 

сформулювати мету та задачi дисертацiйної роботи, а також гiпотезу про 

можливi шляхи розроблення наукових основ створення комплексних систем 

контролю якостi стебел i волокна льону олiйного, що забезпечить розробку 

нормативно-технiчної документацiї для визначення якостi соломи, трести та 

волокон даної культури. 
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дарство 

 

 

Підприємство 

первинної  та 

вторинної 

переробки 

сировини 

 

 
Потенційні 

споживачі лубу 
або волокна 
(текстильні, 

целюлозно-паперові 
підприємства, 
виробництва з 
виготовлення 

композиційних 
матеріалів та ін.) 

 реалізація     
соломи 
(трести)    

закупівля 
сировини 

     реалізація                     
лубу  (волокна) 

закупівля 
сировини 

 реалізація     
товарів   

 

 

Вітчизняні 

 та  

міжнародні 

ринки  

Проблеми, які  виникають на всіх етапах переробки стебел льону олійного у зв’язку з відсутністю нормативних документів: 

- встановлення 

об’єктивної ціни 

реалізації 

соломи (трести) 

залежно від її 

якості 

 

 

- встановлення ціни 
сировини під час 
закупівлі; 
- вибір режимів 
обробки; 
- прогнозування 
показників якості 
одержаного лубу 
(волокна) 

 
 

- встановлення ціни 
реалізації лубу 
(волокна) залежно від 
його якості; 
- визначення сфер 
застосування лубу 
(волокна) для 
реалізації на певне 
виробництво 

 

 

- встановлення ціни 

реалізації виробів залежно 

від їх якості; 

- визначення сфер 

застосування виробів; 

- вільний маркетинг виробів 

на вітчизняних і 

міжнародних ринках 

- встановлення ціни 

сировини під час 

закупівлі; 

- прогнозування 

показників якості 

одержаних виробів 

 

 

 

Рис. 3 – Актуальнiсть систем контролю якостi стебел льону олiйного 
на всiх етапах їх переробки 

 

Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що для створення 

економiчно ефективної галузi з переробки стебел льону олiйного в Українi 

необхiдно розробити систему й методологiю визначення показникiв якостi 

соломи, трести, волокон цiєї культури та виробiв на їх основi. У зв’язку з 

вiдсутнiстю в нашiй країнi законодавчої бази для оцiнки якостi сировини та 

iнновацiйної продукцiї з льону олiйного, її виготовлення можливе лише 

пробними зразками в лабораторних або виробничих умовах. Пiдприємець 

повинен мати чiткий перелiк фiзико-механiчних показникiв для кiлькiсної та 

якiсної оцiнки сировини, щоб передбачити функцiональне призначення готової 

продукцiї та ступiнь її вiдповiдностi запитам тих або iнших груп населення. 

У другому роздiлi «Теоретичнi основи вибору методiв оцiнювання рiвня 

якостi стебел та волокон льону олiйного» наведено результати теоретичних 

дослiджень сучасних методiв оцiнювання промислової продукцiї. 

Сформульовано загальнi принципи та обрано методи контролю якостi соломи, 

трести й волокон льону олiйного, що забезпечують їх вiдповiднiсть 

мiжнародним стандартам; здiйснено вибiр номенклатури показникiв якостi 

соломи, трести та волокон льону олiйного, за якими встановлюють їх 

технологiчну цiннiсть; проаналiзовано та узагальнено сучаснi свiтовi вимоги 

науковцiв i виробникiв до якостi соломи, трести та волокон льону олiйного як 

промислової сировини рiзного функцiонального призначення.  
Для пiдтвердження наукової гiпотези та розвитку теоретичних основ 

створення комплексних систем контролю якостi стебел i волокон льону 
олiйного, якi дозволять розробити нормативно-технiчну документацiю, було 
складено узагальнений алгоритм проведення дослiджень (рис. 4). 
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Оцінка рівня якості соломи та трести льону олійного за допомогою методів кваліметрії 

 

Програмне забезпечення процесу обчислення номера соломи та трести льону олійного 
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згідно з функціональним призначенням 

Розробка й затвердження нормативної документації 
на солому, тресту та волокно льону олійного 

Розробка ієрархічної класифікації стебел льону олійного та  
товарознавча оцінка якості продукції на їх основі 

 

Розрахунок ефективності стандартизації  

соломи, трести та волокон льону олійного  

Дослідження  
особливостей  

структури стебел та волокон 
льону олійного: 

властивості 

 

будова 

 

Вибір номенклатури показників якості соломи, трести та волокон льону 

олійного, що свідчать про їх технологічну цінність 

Теоретичні дослідження вітчизняних і світових методик і досвіду 
оцінювання соломи, трести та волокон льону олійного 

Аналіз літературних джерел, визначення мети та задач дослідження 

Експериментальні дослідження технологічних характеристик стебел 
та волокон льону олійного з метою визначення їх граничних значень 

 

Вибір методів кваліметрії для визначення рівня якості стебел і волокон льону олійного 

Наукове обґрунтування вибору характеристик стебел та волокон льону олійного, що впливають на  

рівень їх якості як промислової сировини 

 

Технологічні 

 

Морфологічні ознаки. 

Анатомічні ознаки. 

Хімічний склад 

 
 

Рис. 4 – Узагальнений алгоритм проведення наукових дослiджень  

з метою розробки комплексних систем контролю якостi  

стебел i волокон льону олiйного 
 
Згiдно з розробленим алгоритмом (рис. 4) подальшi теоретичнi 

дослiдження були спрямованi на: детальний аналiз сучасних методiв 
оцiнювання промислової продукцiї; вибiр технологiчних характеристик стебел i 
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волокон льону олiйного, за якими визначають загальний рiвень їх якостi як 
текстильної та целюлозовмiсної сировини; товарознавчу оцiнку стебел льону 
олiйного з метою розробки iєрархiчної системи їх класифiкацiї, в якiй буде 
зазначено всi типи одержаної з них продукцiї, її якiснi характеристики та 
функцiональне призначення. Це дозволить розробити нову методологiю 
оцiнювання соломи, трести та волокон льону олiйного як промислової 
сировини з урахуванням мiжнародних вимог. Результати даних дослiджень 
будуть теоретичною базою для створення та подальшого затвердження 
нормативно-технiчної документацiї на державному рiвнi. 

Проведений аналiз загальних принципiв оцiнювання будь-якої продукцiї 
(послуги, процесу), незалежно вiд її виду та масштабiв виробництва, свiдчить, 
що процес оцiнки рiвня якостi складається з трьох основних етапiв: 
пiдготовчого, оцiнювального та заключного. На кожному етапi послiдовно 
виконуються певнi операцiї, спрямованi на досягнення поставленої мети, тобто 
визначення рiвня якостi продукцiї (рис. 5). 
 

  

 

ВИБІР МЕТОДУ ОЦІНКИ РІВНЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

та варіантів прийняття остаточного рішення про якість продукції  

ВИБІР НОМЕНКЛАТУРИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА МЕТОДІВ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ:  

вибір одиничних показників якості з урахуванням чинної нормативної документації, передових наукових 

розробок і досвіду роботи провідних виробників аналогічної продукції та вибір базових показників 

ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ОЦІНКИ РІВНЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

та встановлення конкретної групи споживачів, із позицій яких буде проведено оцінювання 

- ранжування одиничних показників якості за їх значущістю в загальній оцінці або за впливом на 

результативність (ефективність) технологічних процесів  

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ: 

- нормування одиничних показників із використанням чинних нормативних документів, результатів 

теоретичних та експериментальних досліджень або методів математичної статистики  

- вимірювання фактичних значень обраних одиничних показників і накопичення статистичних даних під 

час вимірювань і спостережень  

ОБҐРУНТУВАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ: 

обчислення значень одиничних показників якості в безрозмірній формі та їх згортання в комплексний показник  

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ  

про фактичний рівень якості продукції та ступінь досягнення запланованих результатів за якістю  

 

 

 

І етап - 

підготовчий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ етап - 

оцінювальний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ етап - 

заключний 

 

 
 

Рис. 5 – Основнi етапи та послiдовнiсть проведення оцiнки  
рiвня якостi промислової продукцiї 

 
У результатi здiйснених дослiджень було видiлено п’ять основних етапiв 

процесу проведення стандартизацiї продукцiї зi стебел льону олiйного: 
I етап – вибiр та обґрунтування номенклатури показникiв якостi об’єкта 

стандартизацiї, якi максимально описують його властивостi за функцiональним 
призначенням; 

II етап – оцiнювання показникiв якостi об’єкта стандартизацiї методами 
квалiметрiї з метою вибору тих характеристик, якi свiдчать про загальний 
рiвень його якостi; 

III етап – встановлення фактичного рiвня якостi продукцiї; 
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IV етап – узагальнення результатiв оцiнювання якостi об’єкта 
стандартизацiї у виглядi нормативно-технiчної документацiї, яка регламентує 
рiвень якостi об’єкта стандартизацiї та його функцiональне призначення; 

V – створення програмного забезпечення обчислювання рiвня якостi об’єкта 
стандартизацiї згiдно з методологiєю розробленого нормативно-технiчного 
документа, що свiдчить про перспективнiсть даного регламенту в сучасних умовах. 

На пiдставi вивчення iснуючих принципiв оцiнювання будь-якої продукцiї 
було встановлено, що оцiнку якостi соломи та трести льону олiйного можна 
здiйснити, застосовуючи методи квалiметрiї. При цьому необхiдно 
використовувати лише деякi елементи кожного з методiв, що пов’язано з 
особливостями дослiджуваних об’єктiв стандартизацiї. Як вiдомо, в квалiметрiї 
визначення рiвня якостi виробiв базується на порiвняннi показникiв нової продукцiї 
з показниками аналогової продукцiї (регламентованими стандартом або базовими). 
Процес оцiнювання полягає в тому, щоб встановити, наскiльки якiсть нової 
продукцiї покращилася чи погiршилася i в скiльки разiв порiвняно з аналоговою. 

Для вирiшення головної проблеми дисертацiйної роботи на основi 
поглибленого теоретичного аналiзу методiв квалiметрiї нами запропонована 
наукова концепцiя процесу оцiнки якостi соломи та трести льону олiйного, яка 
передбачає виконання певних етапiв:  

- здiйснення вибору номенклатури показникiв якостi соломи, трести та 

волокон льону олiйного й виявлення саме тих показникiв, якi впливають на їх 

технологiчну цiннiсть та функцiональне призначення; 

- проведення ранжування одиничних показникiв якостi (технологiчних 

характеристик) соломи та трести льону олiйного за допомогою експертного 

методу з математично-статистичною обробкою одержаних експертних оцiнок; 

- визначення коефiцiєнтiв вагомостi одиничних показникiв якостi соломи 

та трести льону олiйного й встановлення за шкалою порядку найвагомiших 

технологiчних характеристик, якi свiдчать про їх промислову цiннiсть;  

- переведення фактичних значень показникiв якостi соломи та трести 

льону олiйного у вiдноснi значення за допомогою диференцiйного методу; 

- згортання вiдносних значень вагомих показникiв якостi об’єктiв 

стандартизацiї в комплексний (визначальний) показник, який описує рiвень 

якостi – номер соломи та трести льону олiйного. 

Отже, запропонована методологiя оцiнювання рiвня якостi соломи та 

трести льону олiйного базується на застосуваннi експертного методу для 

визначення коефiцiєнтiв вагомостi одиничних показникiв якостi дослiджуваної 

сировини. За сукупнiстю вагомих якiсних характеристик визначають 

комплексний показник (згрупований), який описує загальний рiвень якостi 

соломи та трести льону олiйного – номер. Оцiнювання соломи та трести 

здiйснюється експертами iз подальшою математично-статистичною обробкою 

отриманих експертних оцiнок. Загальний алгоритм проведення експертних 

операцiй подано на рис. 5. 

У процесi подальших дослiджень були обранi експерти, якi проводили 

експертизу номенклатури показникiв якостi соломи та трести льону олiйного, 

визначеної й узагальненої теоретичним та експериментальним шляхом. 
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Процедуру експертизи проводили способами ранжування та прямого 

вимiрювання. Результати експертної оцiнки, а саме ранжування одиничних 

показникiв якостi дослiджуваного об’єкта стандартизацiї, було представлено у 

виглядi матрицi (табл. 1). 

Таблиця 1 – Матриця ранжування одиничних показникiв якостi об’єкта 

стандартизацiї 
 

Якiснi характеристики 

об’єкта стандартизацiї 

Рангова оцiнка показникiв якостi  
Ri 1 2 3 … j 

1. 
11m  

21m  
31m  … j

m1
 

j
mR 11  

2. 
12m  

22m  
32m  … j

m2
 

j
mR 22  

3. 
13m  

23m  
33m  … j

m3
 

j
mR 33  

… … … … … … … 

i 
1i

m  
2i

m  
3i

m  … jim  
jii mR  

Сума рангових оцiнок 

кожного j-го експерта 1i
m  

2i
m  

3i
m  … 

ji
m  - 

Загальна сума рангiв      - i
R  

Середня сума рангiв  Т  

Контрольна сума рангiв  ijx  

 

Iнформацiйнi данi, одержанi пiсля побудови матрицi, обробляли iз 

застосуванням математично-статистичних методiв.  

Спочатку, пiсля ранжування одиничних показникiв якостi соломи та 

трести льону олiйного, було обчислено суму їх рангiв Ri за формулою: 

 
n

j

ii j
mR

1

, (1) 

де 
jim  – ранг i-го показника якостi, встановлений j-м експертом; 

Ri – сума рангових оцiнок експертiв за кожним i-м одиничним показником; 

 n – кiлькiсть експертiв. 

 

Перевiрку правильностi складання матрицi здiйснювали на основi 

обчислення контрольної суми ∑
jix  та середньої суми Т рангiв: 

,
2

)1( mm
xij  

 
(2) 

 

,
m

R
Т i  

 
(3) 

де m – кiлькiсть об’єктiв експертизи (одиничних показникiв якостi). 
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Матриця складена вiрно лише в тому випадку, якщо суми у стовпчиках 

матрицi дорiвнюють одна однiй та контрольнiй сумi рангiв.  

Пiсля цього було визначено достовiрнiсть одержаних експертних оцiнок, 

тобто результатiв ранжування технологiчних характеристик соломи (трести) льону 

олiйного та надiйностi їх застосування пiд час подальших розрахункiв вагомостi 

показникiв якостi соломи (трести) даної культури. Точнiсть експертних оцiнок, що 

характеризує якiсть експертизи, визначали за узгодженiстю думок експертiв щодо 

важливостi кожного показника, яку виражають коефiцiєнтом варiацiї i : 

 

i

i

i
R

100 , (4) 

1

)(
1

2

n

mR
n

j

ii

i

j

, 
(5) 

де i  – коефiцiєнт варiацiї думок експертiв за кожним i-м показником якостi; 

iR  – середнiй за всiма експертами ранг i-го показника якостi; 

i  – середнє квадратичне вiдхилення за кожним i-м показником якостi. 

 

Чим бiльше значення i , тим менше узгодженiсть думок експертiв щодо 

важливостi i-го показника. Якщо i < 10 %, то узгодженiсть думок експертiв 

вважається високою, i < 15 % – вище середньої, i < 25 % – середньою, 

35
i  % – нижче середньої, а при i > 35 % – низькою. 

Для оцiнки загальної узгодженостi думок експертiв було визначено 

коефiцiєнт конкордацiї Кu за формулою: 

)(

12
32 mmn

S
K u , (6) 

де S – сума квадратiв вiдхилень суми рангiв кожного об’єкта експертизи вiд 

середньої суми рангiв. 

Вiдхилення суми рангiв кожного показника якостi Ri вiд середньої суми 

рангiв Т обчислювали за формулою: 

TRii . (7) 

Квадрат вiдхилень за кожним параметром 
2

i  та загальну суму квадратiв 

вiдхилень S визначали за формулою: 

m

i
i

S
1

2

. (8) 
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У випадку, коли коефiцiєнт конкордацiї дорiвнює нулю або близький до 

нього – це означає повну неузгодженiсть думок експертiв, а якщо вiн 

наближений до одиницi – це свiдчить про єднiсть думок експертiв. Подальша 

робота з експертними оцiнками доцiльна лише за умови 4,0uK . 

Значущiсть коефiцiєнта конкордацiї обчислювали за критерiєм 

узгодження Пiрсона χ
2
: 

)1(

122

mmn

S
. (9) 

Обчислений χ
2
 порiвнювали з табличним значенням для числа ступенiв 

свободи K = m – 1 i при заданому рiвнi значущостi α = 0,05. Якщо
2

.

2 > табл , то 

коефiцiєнт конкордацiї Кu є значущим iз встановленою ймовiрнiстю.  

На основi одержаних експертних оцiнок (рангiв), високу достовiрнiсть та 

надiйнiсть яких було доведено їх математично-статистичною обробкою, визначали 

коефiцiєнти вагомостi qi кожного показника якостi за формулою:  

i

i

i
R

R
q . (10) 

Якщо uK > 0,5, то для встановлення мiнiмального комплексу характеристик 

можна розраховувати коефiцiєнти вагомостi iq  кожного i-го показника. Разом з 

тим, за необхiдностi пiдрахунку комплексного показника якостi повинна 

виконуватися умова: 6,0uK . У протилежному випадку проводять повторну 

експертизу або виключають думки експертiв iз сумнiвними оцiнками. 

Для виявлення експертiв, ранговi оцiнки яких бiльшою мiрою 

вiдрiзняються вiд оцiнок iнших експертiв, суми рангових оцiнок за кожним i-м 

одиничним показником Ri замiнюють вiдповiдними рангами, причому R(Ri) = 1 

присвоюється мiнiмальному значенню Ri. Наступнi ранги R(Ri) зростають зi 

збiльшенням сумарних оцiнок Ri. Потiм для кожного експерта пiдраховують 

рiзницi по модулю за формулою: 
 

)(
iii

RRmm
jj

. (11) 

Очевидно, що максимальне значення суми 
ji

m

i

m
1

 буде свiдчити про 

найбiльше вiдхилення рангових оцiнок j-го експерта вiд оцiнок iнших 

експертiв. Тому його оцiнки 
jim  виключають i для решти експертiв визначають 

сумарнi кiнцевi оцiнки 
ki

R  за формулою: 
 

)(
jiiki

mRR , (12) 

де kiR  – кiнцева сума за кожним i-м рангом. 



18 

 

Пiсля проведення вищезазначених обчислень було розраховано 

коефiцiєнти конкордацiї Кu. Якщо величина Кu свiдчила про високу 

узгодженiсть думок експертiв ( 6,0uK ), то переходили до розрахунку 

коефiцiєнтiв вагомостi iq  за формулою: 

ki

ki

i
R

R
q . (13) 

Потiм за шкалою порядку було здiйснено пряме вимiрювання 

коефiцiєнтiв вагомостi, сума яких має дорiвнювати одиницi. Це дозволило 

видiлити з усiх m показникiв найбiльш значущi показники, для яких 

виконується умова >
i

q 1/m. Оскiльки 
i

q 1, то коефiцiєнти вагомостi 

значущих показникiв обчислювали за формулою: 

 

m

i

iii qqq
1

**

0 / , (14) 

де 
*

iq  – коефiцiєнти вагомостi показникiв, для яких виконується умова >
*

i
q 1/m. 

 

Таким чином, було виявлено найбiльш значущi одиничнi показники 

якостi соломи та трести льону олiйного, що свiдчать про їх технологiчну 

цiннiсть. Пiдсумовуючи цi показники, отримали визначальний комплексний 

показник, який вказує на певний рiвень якостi соломи та трести, що, у свою 

чергу, пiдтверджує їх технологiчну цiннiсть. 

Оскiльки пiдсумовування одиничних показникiв якостi необхiдно 

здiйснювати при однаковiй їх розмiрностi, то в подальшому було використано 

диференцiйний метод. Завдяки цьому методу одиничнi показники у сталих 

величинах можна виразити вiдносними значеннями у балах.  

Вiдноснi значення показникiв якостi розраховували за формулами: 

100
iv

i

i
P

P
W , (15) 

100
i

iv

i
P

P
W , (16) 

де Pi – значення одиничного показника якостi, що оцiнюється; 

Piv – значення найкращого показника якостi з наявних одиничних 

показникiв, що оцiнюються; 

i = 1, 2, ..., m – кiлькiсть одиничних показникiв якостi. 

Формулу (15) застосовують для оцiнки показникiв, збiльшення числового 

значення яких свiдчить про полiпшення якостi. Формулу (16) використовують для 

порiвняння показникiв, зменшення числового значення яких забезпечує 

пiдвищення якостi виробiв. Диференцiйна оцiнка вiдображає лiнiйну залежнiсть 
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мiж властивостями, що аналiзуються. Iнакше кажучи, будь-якiй змiнi одиничного 

показника вiдповiдає пропорцiйна змiна вiдносного показника якостi. 

Потiм використовуючи основи системного аналiзу та принципи 

моделювання процесiв, було науково обґрунтовано методологiчний пiдхiд до 

подiлу показникiв якостi соломи та трести льону олiйного на класи (сортнiсть). 

Проведенi дослiдження принципiв оцiнювання рiвня якостi промислової 

продукцiї стали теоретичним пiдґрунтям для розроблення нової комплексної 

системи контролю якостi соломи та трести льону олiйного. 
Враховуючи вищевикладене, подальшi теоретичнi дослiдження, згiдно з 

розробленим алгоритмом (рис. 4), були спрямованi на вибiр номенклатури 
показникiв якостi соломи, трести та волокон льону олiйного.  

Встановлено, що вивченню показникiв якостi соломи, трести та волокна 
даної культури, якi вiдiграють вирiшальну роль пiд час вибору галузi їх 
застосування, присвячена велика кiлькiсть наукових праць зарубiжних i 
українських вчених: Деннi Е. Акiна (США), Х. Санкарi (Фiнляндiя), 
Х.С.С. Шарма (Пiвнiчна Iрландiя), Д.М. Ель-Харiрi (Єгипет), В.В. Живетiна, 
Л.Н. Гiнзбурга, Н.М. Федосової, Б.В. Борухсона (Росiя), Г.А. Тiхосової (Україна).  

Критичний аналiз результатiв цих дослiджень свiдчить про значну 
розбiжнiсть думок як в науковiй, так i в практичнiй сферах щодо номенклатури 
показникiв якостi соломи, трести та волокон льону олiйного й вiдсутнiсть певного 
перелiку характеристик, що вказували б на їх технологiчну цiннiсть як промислової 
сировини рiзного функцiонального призначення.  

За умови переробки стебел льону олiйного не тiльки в межах одного 
приватного мiнi-пiдприємства, а й держави в цiлому, повинна iснувати єдина 
методика оцiнки загального рiвня якостi даної сировини, яка б конкретизувала 
та узагальнювала сукупнiсть всiх її технологiчних характеристик. Проте на цей 
час не iснує номерної оцiнки якостi соломи та трести льону олiйного. 

Таким чином, враховуючи мiжнароднi вимоги до якостi соломи та трести 
даної культури, було виявлено основнi критерiї вiдбору показникiв, якi в 
сукупностi зумовлюють їх технологiчну цiннiсть. 

Для розроблення нормативної документацiї були виконанi 
експериментальнi дослiдження показникiв якостi соломи та трести льону 
олiйного як промислової сировини, визначено їх граничнi значення, здiйснено 
порiвняльний аналiз та узагальнено отриманi результати. 

У третьому роздiлi «Загальнi методи та методологiя проведення 

експериментальних дослiджень» наведено характеристику об’єктiв 

дослiдження та методику вiдбору проб для проведення експериментiв, 

охарактеризовано основнi методи визначення одиничних показникiв якостi 

соломи та трести льону олiйного, описано розроблену методологiю створення 

комплексних систем контролю якостi соломи та трести цiєї культури. 

З метою виконання завдань даної дисертацiйної роботи було здiйснено 

широкомасштабнi теоретичнi та експериментальнi дослiдження з визначення 

впливу анатомiчних i морфологiчних ознак, хiмiчного складу й технологiчних 

властивостей соломи та трести льону олiйного на загальний рiвень їх якостi як 

промислової сировини, результати яких наведено в основнiй частинi дисертацiї. 

mailto:deakin@qaru.ars.usda.gov
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Для проведення дослiджень на ДПДГ «Асканiйське» НААН України було 

вiдiбрано 3 сорти льону олiйного, а саме Айсберг, Дебют i Лiрина. 

Агротехнологiчна характеристика дослiджуваних сортiв цiєї культури детально 

описана в дисертацiйнiй роботi. Формування зразкiв стебел соломи здiйснювали 

на стадiї жовтої стиглостi в польових умовах за двома способами збирання: ручним 

бранням рослини та пiсля комбайнового збирання насiння. 
Завдання, поставленi в роботi, виконували за допомогою сучасних 

методiв теоретичних i експериментальних дослiджень. Контроль якостi стебел 
соломи та трести льону олiйного здiйснювали iнструментальними методами з 
використанням нормативної документацiї на льон-довгунець, а саме ГОСТ 
28285-89 «Солома льняная. Требования при заготовках», ГОСТ 14897-69 
«Солома льняная. Технические условия», ГОСТ 24383-89 «Треста льняная. 
Требования при заготовках» i ДСТУ 4149:2003 «Треста лляна. Технiчнi умови». 
Визначення фiзико-механiчних характеристик волокон та лубу, одержаних зi 
стебел льону олiйного, проводили iнструментальними методами з 
використанням такої нормативної документацiї: ГОСТ 9394-76 «Волокно 
льняное короткое. Технические условия», ДСТУ 5015:2008 «Волокно лляне 
коротке. Технiчнi умови», ТУ.У.05495816.005-2000 «Котонiзоване 
льоноволокно. Технiчнi умови», ТУ 17 У 00306710.079-2000 «Котонин из 
короткого льняного волокна. Технические условия». Вихiд лубу зi стебел та 
соломи, вмiст волокна у трестi й засмiченiсть визначали ваговим методом, 
загальну та технiчну довжину – на приладi ДЛ-2М, дiаметр стебел – на 
стебломiрi С-2, вологiсть – ваговим методом за допомогою висушування в 
сушильнiй шафi типу УС-4, а ступiнь вилежаностi трести характеризували 
показником вiдокремлюваностi. Усi використовуванi в роботi прилади були 
повiренi в лабораторiях ДП «Херсонстандартметрологiя», експериментальнi 
дослiдження проводили в акредитованiй випробувальнiй лабораторiї ХНТУ. 
При цьому визначення кольору волокна, одержаного з трести, здiйснювали 
органолептично згiдно з чинною нормативною документацiєю на льон-
довгунець, а групи кольору соломи – за спецiально розробленою таблицею, 
наведеною в дисертацiйнiй роботi. 

Результати експериментальних дослiджень обробляли iз застосуванням 
методiв математичної статистики за допомогою прикладних програм      
MathCAD-2015, MathType 6.0, Microsoft Office Exсel 2016 та Мiсrоsoft Оffice Word 2016. 

У четвертому роздiлi «Експериментальнi дослiдження властивостей 
соломи й трести льону олiйного та визначення загального рiвня їх якостi» 
наведено результати дослiдження фiзико-механiчних властивостей стебел 
соломи та трести льону олiйного й встановлено їх вплив на загальний рiвень 
якостi сировини. Отриманi данi є основою для визначення комплексного 
показника якостi соломи та трести льону олiйного – номера, що дозволить 
прогнозувати доцiльнiсть i напрямки їх промислового застосування. 

Для проведення експериментальних дослiджень були вiдiбранi стебла 
соломи льону олiйного сортiв Айсберг, Дебют та Лiрина. Пiд час дослiджень зi 
стебел соломи льону олiйного була одержана треста, а iз соломи та трести видiленi 
вiдповiдно луб i волокно з метою визначення числових значень технологiчних 
характеристик даних видiв льоносировини. 
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Систематичнi експериментальнi дослiдження з визначення фiзико-
механiчних характеристик стебел соломи та трести, лубу й волокна льону 
олiйного здiйснювали на базi випробувальної лабораторiї ХНТУ. 

Обробку експериментальних даних виконували з використанням 
прикладної програми «Microsoft Office Excel 2016», за допомогою якої було 
побудовано регресiйнi однофакторнi математичнi моделi.  

У однофакторних регресiйних математичних моделях для стебел соломи 
льону олiйного за параметр Х прийнято середню довжину стебел соломи в 
кожнiй групi, за параметр Y – значення технiчної довжини, дiаметра стебел 
соломи та виходу лубу, а для трести за параметр Х прийнято середню довжину 
трести зi стебел соломи в кожнiй групi, за параметр Y – значення технiчної 
довжини, дiаметра трести зi стебел соломи та виходу волокна.  

Для пiдтвердження достовiрностi значень фiзико-механiчних показникiв 
стебел соломи та трести льону олiйного дослiджуваних сортiв, отриманих у 
ходi експериментiв, було обчислено середнє арифметичне значення, середнє 
квадратичне вiдхилення та похибку експерименту. 

Пiд час експериментальних дослiджень були встановленi фiзико-
механiчнi характеристики стебел соломи льону олiйного, вiдiбраних рiзними 
способами, для всiх трьох сортiв i узагальнено одержанi результати за 
середнiми та граничними показниками (табл. 2). 

Таблиця 2 – Середнi та граничнi значення фiзико-механiчних показникiв 

стебел соломи льону олiйного, одержаних за двома способами вiдбору проб 
 

№ 

з/п 

Найменування 

показникiв 

Стебла соломи пiсля 

комбайнового збирання насiння 

Стебла соломи пiсля 

ручного брання 

граничнi 

значення 

середнi 

значення 

граничнi 

значення 

середнi 

значення 

1. Засмiченiсть, % 5,28-6,95 6,02 0,0 0,0 

2. Вихiд лубу зi стебел, % 34,24-38,51 36,59 15,3-29,1 23,3 

3. Група кольору соломи II II I-II II 

4. Загальна довжина, см 22,0-36,5 27,5 50,0-73,0 57,0 

5. Технiчна довжина, см 20,0-34,8 25,1 31,0-57,0 39,7 

6. 
Технiчна частина в 

загальнiй довжинi, % 
69,40-83,28 75,84 58,5-78,1 68,9 

7. Дiаметр, мм 2,4-3,0 2,6 1,6-4,0 2,7 
 

Аналiз даних, наведених у табл. 2, свiдчить, що стебла соломи льону 
олiйного мають значнi вiдмiнностi за такими показниками, як загальна й 
технiчна довжина, технiчна частина в загальнiй довжинi та вихiд лубу, i лише їх 
дiаметр має майже однаковi значення. Головною причиною цього є вiдмiннiсть 
способiв вiдбирання проб. 

У результатi комбайнового збирання врожаю насiння льону олiйного 
зовнiшнi особливостi стебла змiнюються. Внаслiдок обчiсування насiння 
жаткою зернозбирального комбайна верхiвкова частина стебла втрачає свої 
первиннi морфологiчнi ознаки i її майже не залишається на загальнiй довжинi стебла. 

За умови ручного брання рослини морфологiчна структура стебел не 

змiнюється i їх бiологiчнi, господарськi та технiчнi ознаки не втрачаються.  
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Таким чином, на основi проведеного детального аналiзу морфологiчної 

структури стебел соломи, якi були вiдiбранi за двома рiзними способами, можна 

зробити висновок, що в загальнiй масi соломи, одержаної пiсля комбайнового 

збирання насiння й скошування стеблостою, залишається переважна бiльшiсть 

стебел саме з продуктивною технiчною довжиною без наявностi верхiвкової та 

прикореневої частин стебла. Саме це є головною причиною високого показника 

виходу лубу зi стебел соломи пiсля комбайнового збирання насiння та низького 

показника виходу лубу, видiленого зi стебел, якi вiдiбранi ручним бранням.  

Вiдсоткове значення виходу лубу зi стебел, в яких збережена загальна 

довжина, буде набагато нижче, оскiльки пiд час його визначення враховується 

загальна маса всiх частин стебла: технiчної, верхiвкової та прикореневої. Згiдно 

з попереднiми теоретичними дослiдженнями анатомiчної будови стебла льону 

олiйного, найбiльший вiдсоток лубу, що дорiвнює в середньому 34,1 %, мiститься 

саме в технiчнiй його частинi. Середнi значення вмiсту лубу у верхiвковiй i 

прикореневiй частинах стебла становлять 4,0 % та 5,6 % вiдповiдно. 

У пробах соломи, вiдiбраних пiсля комбайнового збирання насiння, 

спостерiгається високий вiдсоток виходу лубу, адже в її загальнiй масi 

сконцентровано до 90 % технiчної частини стебла й лише 10 % верхiвкової та 

прикореневої частин. Водночас у пробах стебел, вiдiбраних способом ручного 

брання, зосереджено вiд 60 % до 70 % технiчної частини стебла, а сумарний 

вiдсоток верхiвкової та прикореневої частин становить вiд 40 % до 30 %. Це має 

суттєвий вплив на загальне вiдсоткове значення виходу лубу та технiчної 

частини всiєї проби чи партiї стеблової маси. 
Отже, на пiдставi вищевикладеного обґрунтування результатiв 

експериментальних дослiджень можна зазначити, що загальний рiвень якостi 
стебел соломи льону олiйного як промислової сировини найбiльшою мiрою 
характеризують такi показники: вологiсть соломи, що впливає на вибiр 
технологiчних операцiй подальшої обробки пiсля її приймання на промисловий 
комплекс; вихiд лубу, за яким прогнозують кiлькiсть потенцiйної продукцiї – 
волокон; засмiченiсть, що свiдчить про «ступiнь чистоти» сировини; колiр 
соломи, який вказує на ступiнь стиглостi стебел чи їх ураження грибковими 
захворюваннями, а отже, i на якiсть лубу. 

Аналогiчну серiю дослiдiв iз визначення фiзико-механiчних показникiв, а 
також узагальнення отриманих результатiв було здiйснено для трести льону 
олiйного сортiв Айсберг, Дебют i Лiрина. Встановлено, що технологiчну 
цiннiсть трести льону олiйного найбiльшою мiрою характеризують такi 
показники: вологiсть трести, вихiд волокна, засмiченiсть, група кольору 
волокна та вiдокремлюванiсть, якi вказують на ступiнь вилежаностi трести чи 
ураження грибковими захворюваннями, а отже, i на якiсть волокна. 

Висновки, зробленi на основi результатiв експериментальних дослiджень, 
пiдтверджують теоретично обґрунтовану гiпотезу, сутнiсть якої полягає в тому, 
що головними характеристиками якостi соломи та трести льону олiйного як 
промислової сировини є вологiсть, засмiченiсть, група кольору соломи (група 
кольору волокна) i вихiд лубу (вихiд волокна), а також вiдокремлюванiсть – для 
трести. Другорядне значення для соломи та трести мають загальна й технiчна 
довжина, технiчна частина в загальнiй довжинi стебла та дiаметр.  
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Одержанi технологiчнi характеристики стебел соломи й трести льону 
олiйного було роздiлено на головнi та другоряднi, а також встановлено основний 
дiапазон їх значень вiд мiнiмального до максимального. Результати узагальнення 
теоретичних та експериментальних даних наведено в табл. 3 i 4 вiдповiдно. 

Таблиця 3 – Узагальненi теоретичнi та експериментальнi значення 

технологiчних характеристик стебел соломи льону олiйного 
 

№ 
з/п 

Найменування  
характеристик 

Числовi значення характеристик якостi 
теоретичнi експериментальнi узагальненi  

Головнi технологiчнi характеристики 
1. Вологiсть технологiчна, % 6,0-8,0 6,0-8,0 6,0-8,0 

2. Вологiсть нормована, % 19,0 19,0 19,0 
3. Засмiченiсть, % 5,0-20,0 5,28-6,95 5,0-20,0 
4. Вихiд лубу зi стебел, % 11,0-35,1 15,3-38,51 11,0-40,0 
5. Група кольору соломи I, II, III I, II I, II, III 

Другоряднi технологiчнi характеристики 
6. Загальна довжина, см 25,0-90,0  22,0-73,0 22,0-90,0 
7. Технiчна довжина, см 15,0-78,0 20,0-57,0 15,0-78,0 
8. Дiаметр, мм 1,0-4,1 1,6-4,0 1,0-4,1 

9. 
Технiчна частина в 
загальнiй довжинi, % 

60,0-86,7 58,50-83,28 60,0-90,0 

 

Таблиця 4 – Узагальненi теоретичнi та експериментальнi значення 

технологiчних характеристик трести льону олiйного 
 

№ 
з/п 

Найменування 
характеристик 

Числовi значення характеристик якостi 

теоретичнi 
експери-
ментальнi 

узагальненi  

Головнi технологiчнi характеристики 
1. Вологiсть технологiчна, % 6,0-8,0 6,0-8,0 6,0-8,0 

2. Вологiсть нормована, % 19,0 19,0 19,0 
3. Засмiченiсть, % 5,0-20,0 4,87-6,02 5,0-20,0 
4. Вихiд волокна, % 11,0-31,2 11,4-35,59 11,0-40,0 

5. 
Група кольору волокна 
(показник кольору волокна) 

I, II, III, IV 
(1,0-4,0) 

I, II, III, 
IV 

I, II, III, IV 
(1,0-4,0) 

6. 

Вiдокремлюванiсть, од. 
(ступiнь вилежаностi 
трести; iнтенсивнiсть 
вiдбитого свiтлового 
потоку, люкс) 

- 4,1 i бiльше 
(вилежана; менше 23); 
- вiд 3,1 до 4,0 
(недолежана; 23-27); 
- 3,0 i менше (солома; 
бiльше 27) 

3,0-6,7 

- 4,1 i бiльше 
(вилежана; менше 23); 
- вiд 3,1 до 4,0 
(недолежана; 23-27); 
- 3,0 i менше (солома; 
бiльше 27) 

Другоряднi технологiчнi характеристики 
7. Загальна довжина, см 25,0-90,0  22,0-67,4 22,0-90,0 
8. Технiчна довжина, см 15,0-78,0 20,0-52,4 15,0-78,0 
9. Дiаметр, мм 1,0-4,1 1,4-3,8 1,0-4,1 

10. 
Технiчна частина в 
загальнiй довжинi, % 

60,0-86,7 60,7-83,6 60,0-90,0 

 

Аналiз табл. 3 i 4 свiдчить, що середнi результати теоретичних та 

експериментальних дослiджень були округленi до цiлих чисел. При цьому для 

загальної довжини стебел слiд було б вказати тiльки найбiльший показник, 
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оскiльки його найменшi значення для соломи та трести льону олiйного пiсля 

комбайнового збирання насiння неможливо однозначно зафiксувати. До того ж, 

найбiльше значення засмiченостi соломи та трести даної групи льону було 

взято до 20 %. Як свiдчить теоретичний аналiз свiтового досвiду вирощування 

олiйних та зернових культур, засмiченiсть цих посiвних площ не повинна 

перевищувати 20-25 %. 

Таким чином, у результатi порiвняльного аналiзу даних теоретичних та 

експериментальних дослiджень було складено номенклатуру технологiчних 

характеристик соломи й трести льону олiйного та встановлено узагальненi 

граничнi значення показникiв їх якостi, якi в подальшому використали для 

створення нормативних документiв. 

За допомогою методiв квалiметрiї було оцiнено загальний рiвень якостi 

соломи та трести даної культури, що дозволило прогнозувати доцiльнiсть їх 

переробки з метою промислового використання та функцiональне призначення 

отриманої продукцiї. Вагомiсть показникiв якостi соломи та трести льону 

олiйного визначали експертним методом iз математично-статистичною 

обробкою одержаних експертних оцiнок.  

Для проведення визначення вагомостi якiсних характеристик соломи та 

трести льону олiйного було залучено вiсьмох експертiв – висококвалiфiкованих 

фахiвцiв у сферi наукових дослiджень i переробки стебел льону олiйного та 

продукцiї на їх основi – спiвробiтникiв лабораторiй ДПДГ «Асканiйське» 

НААН України та Iнституту зрошуваного землеробства Нацiональної академiї 

аграрних наук України.  

Процедура оцiнки якостi соломи та трести льону олiйного здiйснювалася 

експертами методом ранжування. Дослiджуваними показниками якостi соломи 

було обрано 8 позицiй за табл. 3, а для трести обрали 9 позицiй за табл. 4 (у даних 

таблицях 1 i 2 позицiї об’єднанi як одна якiсна характеристика – вологiсть). 

Ранжування iнформацiйних даних проводилося вiсьмома експертами 

спочатку для восьми об’єктiв експертизи – технологiчних характеристик 

соломи льону олiйного, а потiм для дев’яти об’єктiв експертизи – 

технологiчних характеристик трести льону олiйного. Результати експертної 

оцiнки, а саме ранжування одиничних показникiв якостi дослiджуваних 

об’єктiв стандартизацiї, представлено у виглядi матриць (табл. 5, 6) з 

обчисленням суми їх рангiв Ri.  

Аналiз одержаних даних свiдчить, що для бiльшостi експертiв головними 

критерiями придатностi до промислового застосування для соломи льону олiйного є: 

вихiд лубу зi стебел, група кольору соломи, засмiченiсть та вологiсть; для трести – 

вiдокремлюванiсть, вихiд волокна, група кольору волокна, засмiченiсть та вологiсть.  

Усi iншi якiснi характеристики соломи й трести льону олiйного, а саме 

технiчна частина в загальнiй довжинi, технiчна та загальна довжина стебел i їх 

дiаметр, виявилися менш важливими, отримавши низькi ранговi оцiнки. 

Достовiрнiсть одержаних експертних оцiнок показникiв якостi соломи та трести 

доведено математично-статистичними розрахунками коефiцiєнта варiацiї i , 
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квадрату вiдхилень за кожним параметром 2

i
, загальної суми квадратiв 

вiдхилень S i коефiцiєнта конкордацiї uK . 

Таблиця 5 – Матриця ранжування технологiчних характеристик соломи льону 

олiйного 
 

№ 

з/п 

Якiснi характеристики 

соломи 

Рангова оцiнка показникiв якостi  
Ri 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Вихiд лубу зi стебел 8 8 8 8 8 8 8 8 64 

2. Засмiченiсть 4 5 5 3 5 6 6 5 39 

3. Група кольору соломи 6 7 7 5 7 7 7 7 53 

4. Вологiсть 5 6 6 4 6 5 5 6 43 

5. Технiчна частина в загальнiй довжинi 1 4 3 6 2 2 4 2 24 

6. Технiчна довжина 3 2 4 7 3 3 2 3 27 

7. Загальна довжина 2 3 2 1 4 4 3 4 23 

8. Дiаметр 7 1 1 2 1 1 1 1 15 

Сума рангових оцiнок кожного j-го 

експерта 
ji

m  36 36 36 36 36 36 36 36 - 

Загальна сума рангiв i
R  - 288 

Середня сума рангiв Т 36 

Контрольна сума рангiв ijx  36 
 

Таблиця 6 – Матриця ранжування технологiчних характеристик трести льону 

олiйного 
 

№ 

з/п 
Якiснi характеристики трести 

Рангова оцiнка показникiв якостi  
Ri 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Вихiд волокна 7 9 8 9 8 8 9 9 67 

2. Засмiченiсть 4 6 5 3 5 6 7 5 41 

3. Група кольору волокна  8 5 7 5 7 5 6 7 50 

4. Вiдокремлюванiсть, од. 9 8 9 8 9 9 8 8 68 

5. Вологiсть 5 7 4 4 6 7 5 6 44 

6. Технiчна частина в загальнiй довжинi 6 4 3 7 4 4 3 2 33 

7. Технiчна довжина 3 3 6 6 2 3 4 3 30 

8. Загальна довжина 1 2 2 1 3 2 1 4 16 

9. Дiаметр 2 1 1 2 1 1 2 1 11 

Сума рангових оцiнок кожного j-го 

експерта 
ji

m  45 45 45 45 45 45 45 45 - 

Загальна сума рангiв i
R  - 360 

Середня сума рангiв Т 40 

Контрольна сума рангiв ijx  45 
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За шкалою порядку було проведено пряме вимiрювання коефiцiєнтiв 

вагомостi кожного показника якостi соломи та трести з метою встановлення їх 

значущостi. Вагомiсть кожного показника якостi соломи та трести qi 

обчислювали за формулою (10), а коефiцiєнти вагомостi qi0 значущих 

показникiв, для яких виконується умова >
i

q 1/m, – за формулою (14). 

Визначення коефiцiєнтiв вагомостi значущих показникiв qi0 дало можливiсть 

обрати з усiх m показникiв найбiльш значимi якiснi характеристики соломи та 

трести льону олiйного, якi засвiдчують доцiльнiсть їх первинної переробки. 

Результати математичних розрахункiв коефiцiєнтiв вагомостi кожного 

показника якостi соломи та трести наведено у виглядi дiаграм на рис. 6 i 7 

вiдповiдно. 
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Рис. 6 – Шкала порядку для визначення значущостi коефiцiєнтiв 

вагомостi показникiв якостi соломи льону олiйного 
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Рис. 7 – Шкала порядку для визначення значущостi коефiцiєнтiв 

вагомостi показникiв якостi трести льону олiйного 
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Аналiзуючи результати розрахункiв, здiйснених експертним методом, 

можна зробити висновок, що найбiльш значимими з вищенаведених показникiв 

для соломи є тi, якi мають значущi коефiцiєнти вагомостi 
01

q = 0,322, 
02

q = 0,266, 

03
q = 0,216, 

04
q = 0,196, тобто вихiд лубу зi стебел, група кольору соломи, вологiсть 

та засмiченiсть вiдповiдно, а для трести – 
01

q = 0,252, 
02

q = 0,248, 
03

q = 0,185, 

04
q = 0,163, 

05
q = 0,152, тобто вiдокремлюванiсть, вихiд волокна, група кольору 

волокна, вологiсть та засмiченiсть. Саме цi показники свiдчать про рiвень якостi 

соломи та трести льону олiйного як сировини промислового застосування.  

Таким чином, у результатi проведених дослiджень встановлено, що 

загальний рiвень якостi соломи льону олiйного повинен визначатися за 

сукупнiстю значень трьох найвагомiших показникiв, а загальний рiвень якостi 

трести льону олiйного повинен визначатися за сукупнiстю значень чотирьох 

найвагомiших показникiв. Цi узагальнюючi оцiнки якостi матимуть назву – 

«номер соломи льону олiйного» i «номер трести льону олiйного». 

Отже, пiд час приймання соломи на промислове пiдприємство будуть 

враховуватися вологiсть i номер соломи, який необхiдно встановлювати за 

обчисленими значеннями виходу лубу зi стебел, засмiченостi та групи кольору 

соломи, а пiд час приймання трести – вологiсть i номер трести, який 

визначатиметься за обчисленими значеннями виходу волокна, 

вiдокремлюваностi, групи кольору волокна та засмiченостi. Оскiльки рiвень 

якостi, тобто номер соломи льону олiйного та номер трести льону олiйного, 

залежить вiд значень цих показникiв, їх було розподiлено на рiзнi ступенi.  

Таким чином, визначено показники якостi соломи й трести льону 

олiйного та їх граничнi значення, за якими прогнозують доцiльнiсть промислової 

переробки даної сировини (табл. 7 i 8 вiдповiдно). 

Таблиця 7 – Показники якостi соломи льону олiйного та їх граничнi 

значення 
 

№ 
з/п 

Якiснi характеристики соломи Граничнi значення 

Головнi 

1. Вологiсть, % 

технологiчна – 6,0-8,0; 
нормована – 19,0; 
фактична: - в рулонах – не бiльше 20,0; 
                   - в тюках – не бiльше 25,0. 

для визначення номера соломи 
2. Вихiд лубу зi стебел, % 11,0-40,0 
3. Засмiченiсть, % 5,0-20,0 
4. Група кольору соломи I, II, III 

Другоряднi 
5. Загальна довжина, см до 90,0 
6. Технiчна довжина, см 15,0-78,0 
7. Дiаметр, мм 1,0-4,1 
8. Технiчна частина в загальнiй довжинi, % 60,0-90,0 
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Таблиця 8 – Показники якостi трести льону олiйного та їх граничнi 

значення 
 

№ 
з/п 

Якiснi характеристики трести Граничнi значення 

Головнi 

1. Вологiсть, % 

технологiчна – 6,0-8,0; 
нормована – 19,0; 
фактична: - в рулонах – не бiльше 20,0; 
                   - в тюках – не бiльше 25,0. 

для визначення номера трести 
2. Вихiд волокна, % 11,0-40,0 
3. Засмiченiсть, % 5,0-20,0 

4. 
Група кольору волокна  
(показник кольору волокна) 

I, II, III, IV 
 (1,0-4,0) 

5. 
Вiдокремлюванiсть, од. (ступiнь 
вилежаностi трести; iнтенсивнiсть 
вiдбитого свiтлового потоку, люкс) 

- 4,1 i бiльше (вилежана; менше 23); 

- вiд 3,1 до 4,0 (недолежана; 23-27); 

- 3,0 i менше (солома; бiльше 27) 
Другоряднi 

6. Загальна довжина, см до 90,0 
7. Технiчна довжина, см 15,0-78,0 
8. Дiаметр, мм 1,0-4,1 
9. Технiчна частина в загальнiй довжинi, % 60,0-90,0 

 

Одержанi експериментальнi данi (табл. 7, 8) свiдчать, що вихiд лубу зi 

стебел i вихiд волокна з трести даної групи льону можуть коливатися в межах вiд 

11 % до 40 %, засмiченiсть соломи та трести – вiд 5 % до 20 %, а показник 

кольору волокна, одержаного з трести – вiд 1,0 до 4,0. Тому для бiльш точної 

оцiнки якостi соломи та трести було запропоновано за допомогою 

диференцiйного методу обчислити вiдноснi значення цих характеристик у балах. 

У результатi пiдсумовування вiдносних значень показникiв соломи та 

трести у балах повинен визначатися загальний рiвень їх якостi – номер соломи 

або номер трести. Для здiйснення розподiлу балових значень показникiв 

соломи та трести на номери, якi характеризуватимуть рiвень їх якостi, тобто 

сортнiсть, було використано один iз методiв багатомiрного статистичного 

аналiзу – кластерний аналiз. 

Кластерний аналiз значущих показникiв якостi соломи й трести льону 

олiйного та вибiр найбiльш об’єднаних мiж собою об’єктiв (значень) виконано за 

допомогою прикладної програми Statistica. На основi отриманих результатiв було 

побудовано дендрограми розподiлу показникiв якостi соломи та трести на 

кластери. На рис. 8 представлено результати кластеризацiї соломи льону олiйного 

за показниками засмiченостi та виходу лубу, а на рис. 10 – результати 

кластеризацiї трести льону олiйного за показниками засмiченостi, виходу волокна 

та кольору волокна. Послiдовнiсть агломерацiї соломи та трести льону олiйного 

простежується на графiках, наведених на рис. 9 i 11 вiдповiдно. 
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Рис. 8 – Дендрограма розподiлу 

показникiв якостi соломи льону 

олiйного на кластери 

 

Рис. 9 – Послiдовнiсть агломерацiї 

соломи льону олiйного за показниками 

засмiченостi та виходу лубу 
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Рис. 10 – Дендрограма розподiлу 

показникiв якостi трести льону 

олiйного на кластери 

 

Рис. 11 – Послiдовнiсть агломерацiї 

трести льону олiйного за показниками 

засмiченостi, виходу волокна та 

кольору волокна 

 

Аналiз рис. 9 i 11 свiдчить, що мiнiмальна мiжкластерна вiдстань починає 

стрiмко зростати приблизно на 95-му (для соломи) та приблизно на 94-му кроцi 

(для трести). Дана змiна kjd ,min  розглядається як сигнал того, що 

об’єднуються вiддаленi один вiд одного об’єкти. Очевидно, що на таких кроках 

варто зупинити процедуру об’єднання та виконати аналiз отриманих результатiв. 

Дендрограма (рис. 8) i графiк агломерацiї соломи за показниками 

засмiченостi та виходу лубу (рис. 9), а також дендрограма (рис. 10) i графiк 

агломерацiї трести за показниками засмiченостi, виходу волокна та кольору 

волокна (рис. 11) пiдтверджують доцiльнiсть подiлу даної луб’яної сировини з 

льону олiйного на п’ять кластерiв, тобто номерiв. 
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Отже, на пiдставi кластерного аналiзу вперше запропоновано визначати 

номер як соломи, так i трести льону олiйного за п’ятьма рiвнями якостi: 5, 4, 3, 

2, 1. Наприклад, солома або треста № 5 характеризується найкращими 

значеннями показникiв якостi, а солома або треста № 1 – найгiршими.  

Для визначення номера соломи та трести льону олiйного вперше було 

розроблено таблицi, наведенi в пiдроздiлi 4.5 дисертацiйної роботи, з 

фiксованими дiапазонами балових значень, що вiдповiдають певному рiвню 

якостi сировини, тобто номеру.  

Таким чином, для визначення номера соломи льону олiйного 

пiдсумовують вiдноснi значення засмiченостi соломи та виходу лубу зi стебел. 

За одержаною сумою балiв, яку округлюють до цiлого числа, враховуючи групу 

кольору, визначають номер соломи льону олiйного як промислової сировини. З 

метою визначення номера трести льону олiйного пiдсумовують вiдноснi 

значення засмiченостi трести, виходу волокна та показника кольору волокна. За 

одержаною сумою балiв, яку округлюють до цiлого числа, враховуючи ступiнь 

вилежаностi трести (вiдокремлюванiсть), визначають номер трести льону 

олiйного як промислової сировини. 

У п’ятому роздiлi «Аналiз та узагальнення результатiв дослiджень» 

розроблено iєрархiчну систему класифiкацiї та визначення споживних властивостей 

соломи, трести й волокон льону олiйного, здiйснено узагальнення одержаних 

результатiв i розрахунок економiчної ефективностi переробки соломи даної культури. 
Результати попереднiх теоретичних дослiджень свiдчать про те, що при 

рiзних технологiях i режимах оброблення соломи або трести льону олiйного 
одержують волокно рiзного функцiонального призначення. У зв’язку з цим нами 
запропоновано оцiнювати волокна за певними групами якiсних характеристик, 
згiдно з якими можна обрати технологiю оброблення сировини та прогнозувати 
сферу застосування одержаної продукцiї для задоволення потреб споживачiв. 

Враховуючи вищевикладене, дослiдження були спрямованi на створення 
iєрархiчної системи класифiкацiї (рис. 12) стебел льону олiйного, згiдно з якою 
якiснi характеристики соломи, трести та волокон даної культури було 
розподiлено за номенклатурою споживних властивостей. 

У данiй системi класифiкацiї запропоновано розподiлити сукупнiсть продукцiї, 
яку одержують зi стебел льону олiйного, за класифiкацiйною ознакою «тип 
продукцiї», а її найменування вiдображає спосiб отримання та дозволяє прогнозувати 
сферу її подальшого застосування. Для кожного типу продукцiї наведено чiткий 
перелiк якiсних характеристик. 

На основi результатiв експериментальних i теоретичних дослiджень розроблено 

та затверджено в ДП «Херсонстандартметрологiя» технiчнi умови ТУ У 01.1-

2303511525-001:2016 «Солома льону олiйного. Технiчнi умови», ТУ У 01.1-05480298-

001:2017 «Треста льону олiйного. Технiчнi умови» та ТУ У 01.1-05480298-002:2018 

«Волокно льону олiйного. Технiчнi умови». Нормативнi документи на солому та 

тресту льону олiйного регламентують рiвень їх якостi, за яким прогнозують 

доцiльнiсть первинної переробки даної сировини й напрямки її застосування, а 

технiчнi умови на волокно льону олiйного – методи випробувань, за допомогою яких 

визначають показники якостi волокон рiзних типiв. 



31 

 

 

Класифікація стебел льону олійного 

Клас  натуральні  

Підклас 

 
рослинного походження 

 

Будова стебла 

(кутикула, епідерміс, корова та 
луб’яна паренхіми, серединні 
пластинки, деревина, луб’яні 
пучки елементарних волокон, 
елементарні волокна, камбій, 

серцевина). 

(загальна та технічна 
довжина, кількість стебел 

 від одного кореня, 
розгалуження суцвіття, 

кількість насіннєвих 
коробочок, товщина стебел). 

морфологічна  анатомічна  

Група  

 
органічні (за хімічним складом 75 % целюлози)  

Підгрупа   стеблова (одержують продукцію зі стебел рослини) 

 

Основні  
процеси 

механічного та 
хімічного 

оброблення 
стебел 

- формування 
партій; 

-транспорту-
вання.       грубе  

- механічна 
модифікація 

(чесання): 

тонке 

Типи продукції  зі  стебел  

заготівля 

- м’яття; 

- тіпання; 

- трясіння. 

первинне 
оброблення 

комплексний луб/ 
комплексне волокно 

 солома/ 
треста 

целюлоза 
 з котоніну  

Якісні характеристики  продукції ,  одержаної зі  стебел  

   Солома: вихід лубу зі стебел, 

група кольору соломи, вологість, 

засміченість соломи, загальна та 

технічна довжина, діаметр. 

   Треста: вихід волокна, група 

кольору волокна, вологість, 

засміченість трести, 

відокремлюваність, загальна та 

технічна довжина, діаметр. 

- масова 

частка 

костриці та 

сміттєвих 

домішок; 

- розривне 

навантажен-

ня скрученої 

стрічки. 

- масова частка альфа-целюлози;   
- вміст целюлози; 
- вміст залишкового лігніну, 
пектину та пентозанів; 
- масова частка води в 
повітряно-сухій целюлозі; 
- масова частка золи; 
- масова частка залишку, який 
не розчинився в сірчаній кислоті; 
- масова частка волокнистого 
пилу, смол, жирів, заліза; 
- динамічна в’язкість; 
- змочуваність; 
- білість. 

- масова частка костриці та 
сміттєвих домішок; 
- довжина волокон (середня, 
штапельна, модальна, 
масодовжина); 
- лінійна щільність волокон 
(товщина);  
- масова частка волокон 
прядильної групи;  
- відносне розривне 
навантаження волокон; 
- відносне видовження 
одиночних волокон на момент 
розриву. 

Вид 

Рід 

 

луб’яна культура 

 

Функціональне призначення продукції  

- промис-
лова 
переробка 
для 
виготовлен-
ня товарів 
широкого 
вжитку; 
- пістилка 
для тварин.  

- органічний 
геотекстиль для 
армування автодоріг,  
ландшафтного 
дизайну, захисту від 
розмивання схилів, 
берегів, укосів; 
- органічне клоччя 
(підстилка для тварин 
тощо). 

- технічний текстиль 
(мішковина та важкі 
тканини 
спеціального 
призначення); 
-  технічна вата, 
клоччя; 
- кручені вироби 
(шпагат, канат); 
- неткані матеріали. 

- побутовий 
текстиль;  
- для 
армування 
компози-
ційних 
матеріалів; 
- санітарно-
гігієнічні 
вироби. 

- целюлозно-паперові 
вироби спеціального 
(банкнотний і цигарковий 
папір) і побутового 
призначення 
(друкарський, 
фільтрувальний, 
пакувальний папір та 
гофрокартон); 
- для армування 
композиційних матеріалів.  

- . 

(целюлоза, лігнін, 
пектинові, воскоподібні та 
дубильні речовини, зола, 

пігменти (хлорофіл і 
каротиноїди)). 

хімічний склад  

- хімічна модифікація 
(відварювання, відбілю-

вання, оброблення 
хімічними речовинами) 

вторинне оброблення 

технічний луб/  
технічне волокно 

котонін із  
льону олійного 

костриця  

- засмі-

ченість;  
- вміст 

пилу; 
- розмір 

часток; 
- щільність 

деревини. 

- джере-

ла 

палива; 

- буді-

вельні 

мате-

ріали. 
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Рис. 12 – Iєрархiчна класифiкацiя стебел льону олiйного  

як промислової сировини 
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Для прискорення процесу оцiнювання соломи та трести льону олiйного 

згiдно iз запропонованими комплексними системами контролю їх якостi було 

розроблено комп’ютернi програми. Вони полегшують обробку числових даних, 

одержаних пiд час визначення iнструментальними методами показникiв якостi 

дослiджуваної сировини, при її надходженнi на промислове пiдприємство.  

Данi програми створено в англомовнiй та українськiй версiях, що 

розраховано як на вiтчизняних, так i на зарубiжних споживачiв (представникiв 

промислового комплексу з переробки соломи чи трести льону олiйного). 

Програмне забезпечення розроблено в зручному стандартному 

iнтерактивному графiчному iнтерфейсi, що полегшує його освоєння (рис. 13, 14). 

Програми розрахованi на одного користувача й не передбачають одночасної роботи 

багатьох користувачiв. Для роботи з програмами необхiдний персональний 

комп’ютер iз операцiйною системою MS Windows XP SP3 i вище. Комп’ютернi 

програми CQSoilseed Flax та CQRoilseed Flax написанi на високорiвневiй мовi 

програмування C# з використанням середовища розробки Microsoft Visual Studio 2010. 
 

       
                  а)                                                                        б) 

 

Рис. 13 – Iнтерфейс комп’ютерних програм CQSoilseed Flax для 

визначення номера соломи льону олiйного згiдно з розробленими 

технiчними умовами: а) в україномовнiй версiї; б) в англомовнiй версiї 
 

                 
                  а)                                                                        б) 

 

Рис. 14 – Iнтерфейс комп’ютерних програм CQRoilseed Flax для визначення 

номера трести льону олiйного згiдно з розробленими технiчними умовами: 

а) в україномовнiй версiї; б) в англомовнiй версiї 
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Даний програмний продукт виконує розрахунок номера соломи та трести льону 

олiйного за розробленими алгоритмами, якi наведено в дисертацiйнiй роботi. Для усiх 

вхiдних даних наявнi таблицi, в яких представлено необхiднi характеристики та їх 

значення, одержанi пiд час вимiрювань iнструментальним методом. Вхiднi данi 

задаються через випадний список, що полегшує роботу з програмою. 

У пiдроздiлi 5.2 економiчно обґрунтовано доцiльнiсть та перспективи 

впровадження на пiдприємствах України вiтчизняних технологiй переробки соломи 

льону олiйного з метою одержання iнновацiйної продукцiї. Як вiдомо, 

впровадження будь-яких заходiв iз пiдвищення якостi продукцiї повинно 

передбачати їх економiчне обґрунтування. Тому в системi управлiння якiстю 

важливою складовою є визначення економiчної ефективностi пiдвищення якостi. 

У результатi економiчного аналiзу було визначено, що в Українi є достатня 

кiлькiсть сировини для забезпечення безперервної рiчної роботи пiдприємств з 

переробки соломи льону олiйного. За офiцiйними даними, у 2018 р. пiд посiви цiєї 

культури в нашiй країнi було вiдведено 32,1 тис. га (рис. 1). При середнiй врожайностi 

соломи 1,5 т/га в Українi у 2018 р. було одержано 48,15 тис. т соломи льону олiйного. 

Оскiльки рiчна потужнiсть спроектованого мiнi-льонозаводу в становить 1118,40 т, то 

вiн має можливiсть безперебiйно працювати за рахунок використання вiтчизняної 

сировини. Результати економiчних розрахункiв наведено в табл. 9. 

Таблиця 9 – Економiчна ефективнiсть переробки трести льону олiйного 
 

№ 
з/п 

Економiчнi показники 
При виходi 
волокна зi 

стебел 11 % 

При виходi 
волокна зi 

стебел 26 % 

1. 

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї, грн.: 4 866 272,40 9 214 611,60 

а) технiчного волокна; 3 373 208, 40 7 973 187, 60 

б) кострицi 1 493 064,00 1 241 424,00 

2. Прибуток вiд реалiзацiї продукцiї, грн. 1 772 079,76 6 120 418, 00 

3. Рентабельнiсть, % 57 198 

4. Окупнiсть, рiк 1,74 0,51 

5.  
Середня ринкова цiна iмпортного 

волокна льону-довгунцю технiчного 

застосування, грн./т 

35 750,00 

6. 
Потенцiйна ринкова цiна технiчного 

волокна льону олiйного для реалiзацiї на 

внутрiшньому ринку, грн./т 

27 420,00  

7. Економiя вiд закупiвлi вiтчизняного 

технiчного волокна льону олiйного, грн./ т 
8 330,00 

 

Аналiз даних табл. 9 свiдчить про економiчну ефективнiсть переробки трести 

льону олiйного з метою одержання сировини (технiчного волокна й кострицi), 

придатної для виготовлення iнновацiйної продукцiї: композицiйних матерiалiв рiзного 

функцiонального призначення, целюлозно-паперових виробiв i таких джерел палива, 

як брикети, пелети, костробрикети, що мають незаперечнi переваги перед аналогами. 

Тому спалювання соломи даної культури на полi є економiчно не доцiльним. 
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Встановлено, що навiть за умови мiнiмального виходу волокна зi стебел 11 

%, чистий рiчний прибуток вiд реалiзацiї технiчного волокна та кострицi 

дорiвнюватиме 1 772 079 грн, рентабельнiсть переробки трести – 57 %, а 

окупнiсть витрат на органiзацiю промислового комплексу – 1,74 року. За умови 

виходу волокна з трести 26 % чистий рiчний прибуток вiд реалiзацiї продукцiї iз 

трести льону олiйного (технiчного волокна та кострицi) становитиме 6 120 418 грн, 

рентабельнiсть переробки трести – 198 %, а окупнiсть витрат – 0,51 року. 

Крiм того, пiд час розрахункiв витрат i потенцiйних прибуткiв вiд 

органiзацiї промислового комплексу з переробки стебел льону олiйного було 

визначено економiчну ефективнiсть стандартизацiї соломи, що становить 

369 072 грн/рiк, та трести, що дорiвнює 863 348 грн/рiк. Отже, впровадження 

розробленої нормативно-технiчної документацiї на цi види сировини сприятиме 

збiльшенню прибуткiв виробникiв насiння вiд вирощування льону олiйного. 

Розрахункова ринкова цiна вiтчизняного технiчного волокна льону олiйного на 

23,3 % менша, нiж iмпортного, що економiчно вигiдно для українських 

споживачiв такого типу волокна. Так, у разi виходу волокна з трести 11 % на 

спроектованому мiнi-льонозаводi отримають 123,02 т волокна за рiк i економiя вiд 

його споживання в такiй кiлькостi становитиме 1 024 756 грн, а у разi виходу 

волокна з трести 26 % – 2 422 197 грн. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Створено науковi основи iнновацiйної методики, що дозволили 

вирiшити наукову проблему з контролю якостi стебел льону олiйного та 

продукцiї на їх основi. Розроблено та теоретично обґрунтовано наукову 

концепцiю комплексної системи оцiнювання соломи та трести льону олiйного. 

2. Теоретично обґрунтовано та експериментально пiдтверджено 

методологiю проведення стандартизацiї лубоволокнистої сировини. Розроблено 

нормативно-технiчну документацiю на солому, тресту та волокно льону олiйного 

для промислового застосування, встановлено основнi показники, що свiдчать про 

рiвень якостi даної сировини, економiчно обґрунтовано доцiльнiсть виробничої 

переробки та реалiзацiї сертифiкованої продукцiї на пiдприємства України. 

3. Проведено теоретичнi дослiдження та аналiз свiтового досвiду 

вивчення анатомiчних i морфологiчних ознак, хiмiчного складу та 

технологiчних властивостей стебел льону олiйного, у результатi якого було 

визначено основнi показники якостi, що характеризують їх як промислову 

лубоволокнисту сировину: вологiсть, засмiченiсть, вихiд лубу зi стебел, група 

кольору соломи, загальна й технiчна довжина та дiаметр стебел – для соломи; 

вологiсть, засмiченiсть, вихiд волокна, вiдокремлюванiсть, група кольору 

волокна, загальна й технiчна довжина та дiаметр стебел – для трести. 
4. У результатi експериментальних та теоретичних дослiджень фiзико-

механiчних властивостей соломи та трести льону олiйного було визначено 
дiапазон варiювання показникiв їх якостi вiд мiнiмального до максимального 
значення. Вперше встановлено, що технологiчну цiннiсть соломи та трести льону 
олiйного найбiльшою мiрою характеризують головнi показники зi значеннями: 
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вологiсть – технологiчна 6,0-8,0 %, нормована 19,0 %, фактична в рулонах не 
бiльше 20,0 % та в тюках не бiльше 25,0 %; засмiченiсть – 5,0-20,0 %; група 
кольору соломи – I, II, III (група кольору волокна з трести або показник кольору 
волокна – I, II, III, IV або 1,0-4,0); вихiд лубу (вихiд волокна) – 11,0-40,0 %; 
вiдокремлюванiсть (ступiнь вилежаностi трести) – 4,1 од. i бiльше (вилежана), вiд 
3,1 од. до 4,0 од. (недолежана), 3,0 од. i менше (солома). Другорядне значення для 
соломи та трести мають загальна довжина – до 90 см, технiчна довжина – 15,0-78,0 см, 
дiаметр – 1,0-4,1 мм i технiчна частина в загальнiй довжинi – 60,0-90,0 %. 

5. Вперше на методологiчних засадах квалiметрiї розроблено 

комплексну систему контролю якостi соломи та трести льону олiйного, що 

базується на експертному оцiнюваннi й ранжуваннi технологiчних 

характеристик стебел цiєї культури та визначеннi коефiцiєнтiв вагомостi 

показникiв якостi соломи й трести льону олiйного. За шкалою порядку 

встановлено найбiльш значущi технологiчнi характеристики соломи та трести, 

якi рекомендовано застосовувати для розрахунку їх номера: вихiд лубу зi 

стебел, засмiченiсть i група кольору – для соломи; вологiсть, засмiченiсть, вихiд 

волокна, вiдокремлюванiсть та група кольору волокна – для трести. 

6. Створено та науково обґрунтовано методологiю визначення загального 

рiвня якостi соломи та трести льону олiйного як промислової сировини за її 

номером на основi обчислення суми балiв вiдносних значень найбiльш вагомих 

показникiв якостi. На пiдставi кластеризацiї показникiв соломи та трести льону 

олiйного вперше запропоновано визначати їх якiсть за п’ятьма номерами: 5, 4, 3, 2, 

1, що дозволяє прогнозувати доцiльнiсть первинної переробки даної сировини та 

функцiональне призначення отриманої продукцiї. Для п’яти номерiв соломи 

встановлено граничнi суми балiв за трьома групами кольору: солома I групи 5 

номера має кiлькiсть балiв вiд 200 до 132, 4 – 131-98, 3 – 97-79, 2 – 78-64, 1 – 63-53; 

солома II групи 5 номера не має, 4 – 200-110, 3 – 109-82, 2 – 81-65, 1 – 64-53; солома 

III групи 5 i 4 номера не має, 3 – 200-90, 2 – 89-66, 1 – 65-53. Для п’яти номерiв 

трести встановлено граничнi суми балiв за трьома групами ступеня вилежаностi 

трести (вiдокремлюваностi): треста вилежана (4,1 i бiльше) 5 номера має кiлькiсть 

балiв вiд 300 до 217, 4 – 216-168, 3 – 167-134, 2 – 133-104, 1 – 103-78; треста 

недолежана (вiд 3,1 до 4,0) 5 номера не має, 4 – 300-190, 3 – 189-142, 2 – 141-109, 1 – 

108-78; солома (3,0 i менше) 5 i 4 номера не має, 3 – 300-165, 2 – 164-116, 1 – 115-78. 

7. За результатами теоретичних та експериментальних товарознавчих 

дослiджень якiсних характеристик стебел льону олiйного було виявлено 

споживнi властивостi отриманої з них продукцiї та здiйснено їх розподiл на 

групи. Запропоновано iєрархiчну систему класифiкацiї стебел льону олiйного, 

згiдно з якою сукупнiсть продукцiї, одержаної на їх основi, рекомендовано 

розподiлити за класифiкацiйною ознакою «тип продукцiї». Вiдповiдно до даної 

класифiкацiї вперше запропоновано розрiзняти волокна льону олiйного за 

способом отримання та функцiональним призначенням i надати цим типам 

продукцiї такi найменування: комплексне волокно (луб), технiчне волокно 

(луб), котонiн iз льону олiйного, целюлоза з котонiну. 

8. У результатi детального аналiзу чинних вiтчизняних i зарубiжних 

стандартiв на лубоволокнисту сировину визначено загальнi принципи побудови 
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нормативних документiв для оцiнки якостi соломи та трести льону олiйного як 

промислової сировини. Згiдно з розробленою методикою створено й 

затверджено в ДП «Херсонстандартметрологiя» нормативно-технiчну 

документацiю для оцiнювання якостi соломи, трести та волокон даної культури:                               

ТУ У 01.1-2303511525 – 001:2016 «Солома льону олiйного. Технiчнi умови», 

ТУ У 01.1-05480298-001:2017 «Треста льону олiйного. Технiчнi умови» та 

ТУ У 01.1-05480298-002:2018 «Волокно льону олiйного. Технiчнi умови». 

Рекомендовано використовувати дану нормативну документацiю у виробничiй та 

науковiй сферах пiд час оцiнювання якостi стебел льону олiйного i продукцiї на їх 

основi. Результати наукової роботи апробовано у виробничих умовах та 

впроваджено в навчальний процес в Українi та за кордоном. 

9. Вперше запропоновано новий спосiб визначення номера соломи та трести 

льону олiйного за їх вагомими якiсними характеристиками, що базується на 

сучасних методах математичного оброблення даних за допомогою комп’ютерних 

програм CQSoilseed Flax та CQRoilseed Flax, написаних на високорiвневiй мовi 

програмування C# з використанням середовища розробки Microsoft Visual Studio 2010. 

10. Економiчно обґрунтовано доцiльнiсть використання розробленої 

документацiї на пiдприємствах України з метою реалiзацiї сертифiкованої 

продукцiї та ефективнiсть впровадження вiтчизняних технологiй переробки 

стебел льону олiйного. Встановлено, що навiть за умови мiнiмального виходу 

волокна з трести 11 %, чистий рiчний прибуток вiд реалiзацiї продукцiї 

(технiчного волокна та кострицi) дорiвнюватиме 1 772 079 грн, рентабельнiсть 

переробки трести – 57 %, а окупнiсть витрат – 1,74 року. За умови виходу 

волокна зi стебел 26 % чистий рiчний прибуток вiд реалiзацiї продукцiї iз трести 

льону олiйного (технiчного волокна та кострицi) становитиме 6 120 418 грн, 

рентабельнiсть переробки трести – 198 %, а окупнiсть витрат – 0,51 року. 
 

ПРОПОЗИЦIЇ ВИРОБНИЦТВУ 
 

Для організації виробничого комплексу з переробки соломи та трести 

льону олійного з метою одержання волокна різного функціонального 

призначення та його реалізації на вітчизняному й світовому ринках як 

сертифікованого продукту необхідно: 

– під час закупівлі соломи та трести льону олійного підприємствами 

переробного комплексу здійснювати оцінку їх якості за розробленими 

технічними умовами та дотримуватися всіх методичних вказівок; 

– прогнозувати технологічні режими й параметри обробки даної 

сировини та показники якості потенційної готової продукції відповідно до 

номера соломи або трести; 

– під час реалізації та закупівлі волокна льону олійного виробниками або 

споживачами відповідно, оцінювати його за типами, які свідчить про 

функціональне призначення волокна, використовуючи розроблені технічні 

умови та дотримуючись усіх методичних вказівок; 

застосовувати розроблену нормативно-технічну документацію, що дозволить 

вітчизняним виробникам реалізовувати продукцію, яка матиме сертифікат якості. 
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14. Ковтун О.М. Економiчнi переваги промислового використання стебел 
льону олiйного в Українi / О.М. Ковтун, Т.М. Головенко, Л.Г. Барткiв, 
О.В. Шовкомуд // Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. 
Економiчнi науки. – 2017. – № 5. – С. 18-23. О.М. Ковтун належить проведення 
економiчних розрахункiв, Т.М. Головенко – основнi iдеї статтi, Л.Г. Барткiв та О.В. Шовкомуду – 
аналiз та узагальнення отриманих результатiв. 

15. Чурсiна Л.А. Економiчна оцiнка переробки стебел льону олiйного в 
Українi / Л. Чурсiна, Т. Головенко, Л. Барткiв // Товари i ринки. Економiчнi 
науки. – 2017. – № 2 (24). – Т. 2. – С. 79-95. Дисертанту належить проведення 
економiчних розрахункiв та узагальнення їх результатiв. 
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У наукових фахових виданнях: 
16. Головенко Т.М. Сучасні проблеми ринку нетканих матеріалів в Україні та 

пошук вітчизняної сировини для їх виробництва / Т.М. Головенко, Л.А. Чурсіна, 
Н.В. Тулученко // Вестник Херсонского национального технического университета. 
– 2014. – № 2 (49). – С. 56-62. Т.М. Головенко належать теоретичні дослідження стану 
ринку нетканих матеріалів України, Л.А. Чурсіній – основні ідеї статті, Н.В. Тулученко – аналіз 
та узагальнення отриманих результатів. 

17. Головенко Т.М. Сучаснi проблеми стандартизацiї нетканих матерiалiв з 
волокон льону олiйного / Т.М. Головенко, Г.А. Тiхосова, Л.Г. Барткiв // 
Стандартизацiя. Сертифiкацiя. Якiсть. – 2014. – № 2 (87). – С. 8-12. Дисертанту 
належить теоретичне обґрунтування створення стандартiв на нетканi матерiали з льону 
олiйного та узагальнення отриманих результатiв. 

18. Богданова О.Ф. Переработка льняной соломы механо-химическим 
способом для получения качественной целлюлозы / О.Ф. Богданова, 
Т.М. Головенко, О.В. Князєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного 
університету. – Мелітополь, 2015. – Вип. 15. – Т. 1. – С. 48-56. О.Ф. Богдановій 
належать основні ідеї статті, Т.М. Головенко – проведення експериментальних досліджень і 
розрахунків, О.В. Князєву – аналіз та узагальнення отриманих результатів. 

19. Бойко Г.А. Потенцiйнi можливостi виходу на ринки товарiв з волокон 
льону олiйного / Г.А. Бойко, Т.М. Головенко, Л.М. Полiщук // Товарознавчий 
вiсник: зб. наук. пр. Луцького нацiонального технiчного унiверситету. – Вип. 9. 
– Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 33-39. Дисертанту належать проведення 
теоретичних дослiджень, узагальнення їх результатiв i аналiз нормативної документацiї. 

20. Головенко Т.М. Особливостi товарознавчої оцiнки якостi соломи льону 
олiйного / Т.М. Головенко, Л.Г. Барткiв, Г.А. Тiхосова // Товарознавчий вiсник: 
зб. наук. пр. Луцького нацiонального технiчного унiверситету. – Вип. 10. – 
Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – С. 52-63. Дисертанту належать проведення 
експериментальних дослiджень та аналiз нормативної документацiї. 

21. Головенко Т.М. Розроблення системи класифiкацiї стебел льону 
олiйного з метою їх промислового застосування / Т.М. Головенко, Л.Г. Барткiв, 
Г.А. Тiхосова // Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть. – 2017. – № 3 (106). – 
С. 91-99. Дисертанту належить проведення теоретичних дослiджень. 

22. Головенко Т.М. Науковi основи розроблення системи якостi соломи, 
трести й волокон з олiйного льону / Т.М. Головенко, Л.Г. Барткiв, Г.А. Тiхосова // 
Стандартизацiя, сертифiкацiя, якiсть. – 2018. – № 5 (112). – С. 58-72. Дисертанту 
належать проведення теоретичних дослiджень та узагальнення отриманих результатiв. 

23. Головенко Т.М. Збагачення виробництв України сертифікованою 
лубоволокнистою сировиною з льону олійного / Т.М. Головенко, О.Л. Ткачук, 
О.М. Ковтун, О.О. Горач, О.В. Шовкомуд // Наукові нотатки Луцького 
національного технічного університету. Технічні науки. – 2018. – Вип. 64. – С. 28-32. 
Т.М. Головенко належить постановка завдання, О.М. Ковтун та О.О. Горач – проведення 
теоретичних досліджень, О.В. Шовкомуду – аналіз та узагальнення отриманих результатів. 

 

Статтi в iнших наукових виданнях (мiжнароднi публiкацiї): 
24. Golovenko Т. Scientific substantiation of output parameters for assessing the 

quality of oilseed flax straw / T. Golovenko, L. Bartkiv, A. Tihosova // The scientific 
heritage. – Budapest (Hungary). – 2017. – № 9 (9). – P. 79-86. Дисертанту належить 
проведення експериментальних дослiджень з визначення показникiв якостi соломи льону олiйного. 
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Тези доповiдей, матерiали наукових конференцiй: 
25. Головенко Т.М. Щодо питань оцiнки якостi нетканих матерiалiв з льону 

олiйного / Т.М. Головенко, Л.Г. Барткiв: матерiали мiжнародної науково-
практичної конференцiї [«Якiсть, стандартизацiя, сертифiкацiя та метрологiя: 
сучасний стан i перспективи розвитку»], (м. Херсон, 10-12 вересня 2014 р.). – 
Херсон: Херсонський нацiональний технiчний унiверситет, 2014. – С. 91-93. 
Дисертанту належать проведення експериментальних дослiджень та обробка їх результатiв. 

26. Бойко Г.А. Оцiнка рiвня якостi змiшаної пряжi з волокон льону олiйного 
комплексним методом / Г.А. Бойко, Т.М. Головенко: матерiали всеукраїнської 
науково-практичної конференцiї [«Якiсть та безпечнiсть товарiв»], (м. Луцьк, 
1 квiтня 2016 р.). – Луцьк: Луцький нацiональний технiчний унiверситет, 2016. 
– С. 8-9. Дисертанту належать проведення теоретичних дослiджень та узагальнення 
отриманих результатiв. 

27. Головенко Т.Н. Развитие лубоволокнистого сырьевого комплекса Украины 
для производства инновационных товаров / Т.Н. Головенко, А.А. Тихосова, А.В. 
Шовкомуд: материалы международной научно-практической конференции 
[«Инновационные разработки для производства и переработки лубяных 
культур»], (г. Тверь, 19-20 мая 2016 г.). – Тверь: ФГБНУ ВНИИМЛ, 2016. – С. 
216-219. Дисертанту належать проведення теоретичних дослiджень та аналiз нормативної 
документацiї на сировину та продукцiю зi стебел льону олiйного. 

28. Головенко Т.М. Розвиток вiтчизняної текстильної галузi за рахунок 
конкурентоспроможної сировини / Т.М. Головенко, Г.А. Бойко, О.В. Шовкомуд: 
матерiали мiжнародної науково-практичної конференцiї [«Iнновацiйнi технологiї 
одержання виробiв рiзного функцiонального призначення, їх стандартизацiя та 
сертифiкацiя»], (м. Херсон, 7-9 вересня 2016 р.). – Херсон: Херсонський 
нацiональний технiчний унiверситет, 2016. – С. 13-24. Дисертанту належать 
основнi iдеї статтi та проведення теоретичних дослiджень. 

29. Головенко Т.М. Актуальнiсть створення нормативних документiв на 
iнновацiйну продукцiю з луб'яних культур / Т.М. Головенко, Г.А. Тiхосова, 
О.В. Князєв: матерiали п’ятої мiжнародної науково-практичної конференцiї 
[«Iнновацiї у льонарствi та коноплярствi – 2016»], (м. Глухiв, 25-27 жовтня 
2016 р.). – Суми: Видавничий будинок «Еллада», 2017. – С. 79-87. Дисертанту 
належать проведення теоретичних дослiджень та аналiз нормативної документацiї на 
сировину та продукцiю зi стебел льону олiйного. 

30. Головенко Т.М. Актуальнiсть визначення товарознавчої оцiнки волокон 
льону олiйного / Т.М. Головенко, Г.А. Тiхосова, Л.А. Чурсiна, Л.Г. Барткiв: 
матерiали мiжнародної науково-практичної конференцiї молодих учених та 
студентiв [«Якiсть та безпечнiсть товарiв»], (м. Луцьк, 24 березня 2017 р.). – 
Луцьк: Луцький нацiональний технiчний унiверситет, 2017. – С. 22-24. Л.А. Чурсiнiй 
i Г.А. Тiхосовiй належать основнi iдеї статтi, Т.М. Головенко – теоретичнi дослiдження 
методик оцiнки якостi натуральних волокон, Л.Г. Барткiв – аналiз отриманих результатiв. 

31. Дягилев А.С. Сравнительный анализ прочностных характеристик 
волокон льна масличного и коротких волокон льна-долгунца / А.С. Дягилев, 
Л.А. Чурсина, А.Г. Коган, В.В. Исаченко, Т.Н. Головенко, А.В. Шовкомуд: 
материалы 50-й международной научно-технической конференции 
преподавателей и студентов, посвященной году науки, (г. Витебск, апрель 
2017 г.). – Витебск: ВГТУ, 2017. – С. 291-293. Т.М. Головенко та О.В. Шовкомуду 
належать експериментальнi дослiдження та узагальнення їх результатiв, А.С. Дягилеву та 
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В.В. Iсаченко – порiвняльний аналiз характеристик двох груп льону, О.Г. Когану та 
Л.А. Чурсiнiй – основнi iдеї статтi.  

32. Головенко Т.М. Розвиток наукових основ товарознавчого оцiнювання 
стебел та волокна льону олiйного / Т.М. Головенко, Л.Г. Барткiв, 
О.В. Шовкомуд: матерiали всеукраїнської науково-практичної конференцiї 
студентiв та молодих учених [«Реформування системи технiчного регулювання 
вiдповiдно до вимог законодавства ЄС та торгiвлi України»], (м. Херсон, 23-25 
травня 2017 р.). – Херсон: Херсонський нацiональний технiчний унiверситет, 
2017. – С. 55-58. Дисертанту належать проведення експериментальних дослiджень та 
обробка їх результатiв. 

33. Головенко Т.М. Перспективи створення технiчної документацiї з 
оцiнювання якостi стебел льону олiйного / Т.М. Головенко, Л.Г. Барткiв, 
О.В. Шовкомуд: матерiали мiжнародної науково-практичної конференцiї 
[«Проблеми та перспективи розвитку технiчного регулювання у сферах 
виробництва, послуг i торгiвлi згiдно з вимогами ЄС»], (м. Херсон, 6-8 вересня 
2017 р.). – Херсон: Херсонський нацiональний технiчний унiверситет, 2017. – 
С. 66-69. Дисертанту належать проведення експериментальних дослiджень та 
обґрунтування отриманих результатiв. 

34. Golovenko Т. Scientific advances in Ukraine and world experience of 
creating innovative products made from oilseed flax straw / T. Golovenko, 
A. Shovkomud, L. Chursina: materials International symposium ISB-INMA TEH 
[«Agricultural and mechanical Engineering»], (Bucharest, 6-8 October 2017). – 
Bucharest: Politehnica University of Bucharest, 2017. – С. 179-184. Дисертанту 
належать проведення теоретичних дослiджень та аналiз отриманих результатiв.  

35. Dyagilev А. Comparative analysis of flax fiber properties / А. Dyagilev, 
Т. Golovenko, А. Kogan, V. Isachenko: materials of the International scientific and 
practical conference [«Education and science in the 21st century»], (Vitebsk, 31 October 
2017). – Vitebsk: VSYU, 2017. – P. 28-29. Т.М. Головенко належать експериментальнi 
дослiдження характеристик двох груп льону, О.Г. Когану – основнi iдеї статтi, А.С. Дягилеву 
та В.В. Iсаченко – узагальнення результатiв експериментальних дослiджень. 

36. Головенко Т.М. Проблеми стандартизацiї i сертифiкацiї сировини та готової 
продукцiї з луб’яних культур / Т.М. Головенко, О.О. Горач: матерiали мiжнародної 
науково-практичної конференцiї [«Iнфраструктура якостi: перспективи та 
тенденцiї розвитку»], (м. Київ, 15 листопада 2017 р.). – Київ: ДП «УкрНДНЦ», 
2017. – С. 13. Дисертанту належить проведення теоретичних дослiджень. 

37. Бойко Г.А. Вплив технологiй збирання на якiснi показники луб’яних 
культур / Г.А. Бойко, Т.М. Головенко: materials of International research and practice 
conference  [«Modern methods, innovations, and experience of practical application in 
the field of technical sciences»], (Rodom, 27-28 December 2017). – Rodom: Lubelski 
Park Naukowo Technologiczny S.A., 2017. – С. 174-178. Дисертанту належать основнi 
iдеї статтi та оброблення результатiв дослiдження. 

38. Головенко Т.М. Значення стандартизацiї iнновацiйної луб’яної сировини 
/ Т.М. Головенко, Г.А. Бойко, О.В. Шовкомуд: матерiали IX мiжнародної 
конференцiї [«Молодi вченi 2018 – вiд теорiї до практики»], (м. Днiпро, 16 
лютого 2018 р.). – Днiпро: НМетАУ, 2018.– С. 303-306. Дисертанту належать 
проведення теоретичних дослiджень та аналiз нормативної документацiї. 

39. Головенко Т.М. Етапи формування сучасної системи контролю якостi 
соломи льону олiйного / Т.М. Головенко, Г.А. Тiхосова, С.М. Ващук: матерiали 



42 

 

всеукраїнської науково-практичної конференцiї студентiв i молодих учених 
[«Дослiдження якостi вiтчизняних товарiв i послуг та їх вiдповiдностi 
нацiональним нормативним документам»], (м. Херсон, 15-17 травня 2018 р.). – 
Херсон: Херсонський нацiональний технiчний унiверситет, 2018. – С. 21-23. 
Дисертанту належать проведення теоретичних дослiджень та аналiз методiв оцiнювання 
якостi промислової продукцiї. 

40. Головенко Т.М. Свiтовий та вiтчизняний досвiд оцiнки якостi стебел 
соломи льону олiйного / Т.М. Головенко, Л.А. Чурсiна, Н.М. Федосова: 
матерiали мiжнародної науково-практичної конференцiї [«Шляхи вдосконалення 
системи технiчного регулювання в Українi та свiтi»], (м. Херсон, 12-14 вересня 
2018 р.). – Херсон: Херсонський нацiональний технiчний унiверситет, 2018. – 
С. 56-59. Дисертанту належить проведення теоретичних дослiджень. 

41. Головенко Т.М. Удосконалення нацiонального нормативного забезпечення 
оцiнки якостi луб’яної сировини / Т.М. Головенко, Л.А. Чурсiна, Л.Г. Барткiв: 
матерiали III мiжнародної науково-практичної конференцiї [«Iнфраструктура 
якостi: перспективи та тенденцiї розвитку»], (м. Київ, 11 жовтня 2018 р.). – Київ: 
ДП «УкрНДНЦ», 2018. – С. 17-18. Дисертанту належать теоретичнi дослiдження 
стану стандартизацiї стебел льону олiйного. 

42. Головенко Т.М. Технiчнi умови з оцiнки якостi нової лубоволокнистої 
сировини / Т.М. Головенко, О.М. Ковтун, О.О. Горач, К. Жанiк: матерiали 
мiжнародної науково-технiчної конференцiї [«Iнженерiя та технологiї: наука, 
освiта, виробництво»], (м. Луцьк, 15-16 листопада 2018 р.). – Луцьк: Луцький 
нацiональний технiчний унiверситет, 2018. – С. 50-51. Т.М. Головенко належать 
основнi iдеї статтi, О.М. Ковтун та О.О. Горач – теоретичнi дослiдження стану 
стандартизацiї стебел льону олiйного, К. Жанiк – узагальнення та формулювання висновкiв. 

 

АНОТАЦIЯ 
 

Головенко Т.М. Розвиток наукових основ створення комплексних систем 
контролю якостi стебел та волокна льону олiйного. – Квалiфiкацiйна наукова 
праця на правах рукопису. 

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня доктора технiчних наук за 
спецiальнiстю 05.18.02 – технологiя зернових, бобових, круп’яних продуктiв i 
комбiкормiв, олiйних i луб’яних культур. – Херсонський нацiональний 
технiчний унiверситет, Херсон, 2019. 

Дисертацiйна робота присвячена розвитку наукових основ створення 
комплексних систем контролю якостi стебел та волокна льону олiйного. На базi 
порiвняльних дослiджень стану стандартизацiї соломи, трести й волокон цiєї 
культури в Українi та свiтi теоретично обґрунтовано необхiднiсть створення 
нової концепцiї оцiнки їх якостi та розробки нормативно-технiчної 
документацiї. 

У результатi теоретичних та експериментальних дослiджень анатомiчних 
i морфологiчних ознак, хiмiчного складу та фiзико-механiчних властивостей 
соломи, трести й волокон льону олiйного було визначено дiапазон варiювання 
показникiв їх якостi вiд мiнiмального до максимального значення. Отриманi 
данi в подальшому використали для розробки нормативної документацiї. 

Iз застосуванням основних методiв квалiметрiї встановлено найвагомiшi 
технологiчнi характеристики соломи (вихiд лубу зi стебел, засмiченiсть, група 
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кольору) та трести (вихiд волокна, засмiченiсть, група кольору волокна, 
вiдокремлюванiсть), якi рекомендовано застосовувати для розрахунку 
комплексного показника якостi – номера соломи та трести льону олiйного. 

Створено й науково обґрунтовано методологiю визначення загального 
рiвня якостi соломи та трести льону олiйного як промислової сировини за їх 
номером на основi обчислення суми балiв вiдносних значень найбiльш вагомих 
показникiв якостi. На пiдставi кластерного аналiзу здiйснено розподiл 
показникiв якостi соломи та трести льону олiйного за класами сортностi на 
номери. Для п’яти номерiв соломи встановлено граничнi суми балiв за трьома 
групами кольору, а для п’яти номерiв трести – за трьома групами 
вiдокремлюваностi. Використання запропонованої комплексної методологiї 
визначення номера соломи та трести льону олiйного дозволяє прогнозувати 
доцiльнiсть переробки даної сировини й функцiональне призначення отриманої 
продукцiї. З метою прискорення процесу оцiнювання соломи та трести льону 
олiйного було розроблено комп’ютернi програми, якi полегшують обробку 
числових даних, одержаних iнструментальними методами вимiрювання 
показникiв якостi сировини, що надходить на промислове пiдприємство. 

Здiйснено товарознавче оцiнювання стебел льону олiйного та розроблено 
iєрархiчну систему їх класифiкацiї. Одержану зi стебел даної культури солому, 
тресту та волокно запропоновано розподiлити за класифiкацiйною ознакою 
«тип продукцiї». Вперше запропоновано розрiзняти волокно (луб) льону 
олiйного за способом виготовлення та функцiональним призначенням i надати 
цим типам продукцiї такi найменування: комплексне волокно (луб), технiчне 
волокна (луб), котонiн iз льону олiйного, целюлоза з котонiну.  

Економiчно обґрунтовано доцiльнiсть використання розробленої 
документацiї на пiдприємствах України з метою реалiзацiї сертифiкованої 
продукцiї та ефективнiсть впровадження вiтчизняних технологiй переробки 
соломи льону олiйного. 

У результатi виконання дисертацiйної роботи було розроблено та 
затверджено в ДП «Херсонстандартметрологiя» технiчнi умови:                          
ТУ У 01.1-2303511525 – 001:2016 «Солома льону олiйного. Технiчнi умови», ТУ 
У 01.1-05480298-001:2017 «Треста льону олiйного. Технiчнi умови» та ТУ У 
01.1-05480298-002:2018 «Волокно льону олiйного. Технiчнi умови». 

Ключовi слова: льон олiйний, стебла, солома, треста, волокно, технологiчна 
оцiнка, система контролю якостi, квалiметрiя, методика, технiчнi умови. 
 

ABSTRACT 
 
Holovenko T.M. Development of Scientific Foundations for the Development 

of Complex Quality Control Systems for Oilseed Flax Stems and Fibers. - Qualifying 
scientific paper as manuscript. 

The thesis for obtaining the scientific degree of Doctor of Technical Sciences 
in the specialty 05.18.02 - technology of grain, legumes, cereal products and 
combined feed, oilseed and bast crops. - Kherson National Technical University, 
Kherson, 2019. 

The thesis is devoted to the development of scientific foundations for the 
development of complex quality control systems for oilseed flax stems and fibers. On 
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the basis of comparative studies of the standardization condition of straw, retted straw 
and fibers of this crop in Ukraine and in the world the necessity of creating a new 
concept for evaluating their quality and developing normative and technical 
documentation is theoretically grounded. 

As a result of theoretical and experimental studies of anatomical and 
morphological characteristics, chemical composition and physical and mechanical 
properties of straw, retted straw and oilseed flax fiber, the range of variation of the 
indexes of their quality from the minimum to the maximum value was determined. 
The obtained data was subsequently used to develop normative documentation. 

Using the basic methods of qualimetry, the most important technological 
characteristics of straw (bast yield from stems, impurity, color group) and retted 
straw (fiber yield, impurity, fiber color group, separability) were established, which 
are recommended for the calculation of the complex quality index - the numbers of 
oilseed flax straw and retted straw. 

A methodology for determining the overall level of oilseed flax straw and 
retted straw as an industrial raw material based on their number has been created and 
scientifically substantiated based on the calculation of the sum of the points of the 
relative values of the most significant quality indices. On the basis of cluster analysis, 
the distribution of quality indices of oilseed flax straw and retted straw by grade 
classes to numbers was made. For the five numbers of straw, the limit sums of grades 
are set by three groups of colors, and for the five numbers of retted straw - by three 
groups of separability. The use of the proposed comprehensive methodology for 
determining the number of oilseed flax straw and retted straw allows predicting the 
expediency of processing this raw material and the functional purpose of obtained 
products. In order to accelerate the process of oilseed flax straw and retted straw 
evaluation, software was developed that facilitate the processing of numerical data 
obtained by the instrumental methods of measuring the quality indices of raw 
materials entering an industrial enterprise. 

The trade analysis of oilseed flax stems was carried out and a hierarchical 
system of their classification was developed. The straw, retted straw and fiber 
obtained from the stems of this crop are proposed to be classified according to the 
classification feature "product type". For the first time, it was proposed to distinguish 
fibers (bast) of oilseed flax by manufacturing method and functional purpose and to 
give these types of products the following names: complex fiber (bast), technical 
fiber (bast), cottonin from oilseed flax, and cellulose from cottinin. The feasibility of 
using the developed documentation at Ukrainian enterprises for the purpose of sale of 
certified products and the efficiency of introduction domestic technologies of oilseed 
flax straw processing is substantiated. 

As a result of completing the thesis, the specifications of TU U 01.1-
2303511525 - 001: 2016 "Oilseed Flax Straw. Specifications", TU U 01.1-05480298-
001: 2017 "Oilseed Flax Retted Straw. Specifications" and TU U 01.1-05480298-
002: 2018 "Oilseed Flax Fiber. Specifications" were developed and approved in the 
State Enterprise "Khersonstandardmetrology ".  

Key words: oilseed flax, stems, straw, retted straw, fiber, technological 
evaluation, quality control system, qualimetry, technique, specifications.
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