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Current methods standardization of oilseed flax straw  

in Ukraine for its industrial application 
 

Abstract: This paper the basics of standardization of oilseed flax straw for in-

dustrial applications its presents. It was proposed to identify the quality of raw mate-

rials on indicators of moisture and number straw. By means of ranging method im-

portant characteristics of straw quality for identifying its number according to values 

of impurity, color group and blast yield from stems were determined, and relative val-

ues of these characteristics were calculated by means of the differential method. 

Keywords: oilseed flax, straw quality, standards. 

 

Сучасні методи стандартизації соломи льону 
олійного в Україні з метою її промислового 

застосування 
 

Т.М. Головенко, Г.А. Тіхосова, Л.А. Чурсіна, Л.Г. Бартків, 
Херсонський національний технічний університет, 

А.В. Шовкомуд, Луцький національний технічний університет 

 
Анотація: У роботі викладено основи стандартизації соломи льону 

олійного з метою її промислового застосування. Запропоновано визначати 

якість сировини за показниками вологості та номеру соломи. За допомогою 

методики ранжування визначено значимі характеристики якості соломи для 

встановлення її номеру, а саме: засміченість, група кольору та вихід лубу зі 

стебел, а відносні значення цих характеристик обчислено диференційним 

методом. 

Ключові слова: льон олійний, солома, якість, стандарти. 

 

До 90-х років солома льону олійного не використовувалась в промисло-

вості і вважалась побічним продуктом після збирання насіння. За відсутності 

ринку соломи та переробних підприємств її спалювали на полях. Тому, не вини-

кало потреби створювати стандарти на продукцію з даної групи льону. 

На сьогодні в умовах науково-технічного прогресу, економічної та екологі-

чної кризи усього світу вкрай змінилося ставлення до цієї рослини застосовуючи 

в промисловості весь її потенціал, тобто перероблюється насіння і солома. «Ра-

ціональне використання природних ресурсів з метою збереження екології» - це 

всесвітній девіз поведінки «сучасної людини» у навколишньому середовищі [1]. 

Передовими лідерами з використання соломи льону олійного є: 

-  Канада, в якій створено 6 фірм первинної обробки стебел: «Flax 

Stalk/SWM» (Манітоба), «Biolin» (Саскачеван), «Stemergy» (Онтаріо), «Crailar 

Flax Fibre» (Британська Колумбія), «Stemia» та «Vegreville Decortication» 

(Альберт), 14 фірм переробки волокон для виготовлення товарів різного функ-

ціонального призначення та 3 фірми з переробки костриці для виготовлення біо-

енергетичних продуктів; 

-  США, де створено промислові комплекси переробки стебел та ви-

робництва готової продукції в штатах Міннесоти, Монтани та Північної Дакоти 

[2]. 

Розвиваються структурні комплекси первинної та вторинної обробки со-

ломи льону олійного і в таких країнах, як Німеччина [3], Франція, Італія, Польща 

(«Malbort», «Madex», «Ekotex») [4], а започатковується – в Швеції [5], Фінляндії 

[6], Росії («ЛёнТекмаш» Новосибірська обл. та м. Волоколамськ, Московська 

обл.) [7] і Білорусії («РадаЛён» Мінська обл., ВАТ «Шкловский льонозавод» Мо-

гилевська обл., ВАТ «Ореховский льонозавод» Вітебська обл.) [8]. 

На теперішній час, для України, льон олійний – це єдина натуральна що-

річно відновлювана екологічна сировина. Оскільки, робота вітчизняних вироб-

ництв легкої промисловості на 80% залежить від імпортованих ресурсів (воло-

кон льону-довгунцю та бавовни). 

На базі комплексних досліджень науковцями кафедри товарознавства, 

стандартизації та сертифікації Херсонського національного технічного універси-

тету (ХНТУ) обґрунтовано наукові основи первинної переробки стебел льону 

олійного, розроблені інноваційні технології переробки стебел соломи даної ку-

льтури та спроектоване відповідне технологічне обладнання [9]. Але, враховую-
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чи вищезазначені наукові досягнення виникають нові перепони в організації 

промислового комплексу переробки соломи, які пов`язані з відсутністю держав-

них стандартів та загальних методик для оцінювання якості всієї продукції з да-

ної групи льону. 

Тому, актуальним завданням сьогодення являється створення державних 

стандартів для оцінювання якості продукції з льону олійного на всіх етапах її 

виробництва, від переробки соломи до випуску готової продукції. Ці документи 

повинні базуватися на реальних досягненнях науки та техніки, враховуючи віт-

чизняний та світовий досвід провідних вчених і висококваліфікованих спеціаліс-

тів, а також наявні ресурси та технічний рівень вітчизняного виробництва. 

Вагомим внеском у сфері розвитку стандартизації соломи льону олійного 

було створення підкомітету «D13.17 on Flax and Linen» міжнародного комітету 

«D13 on Textiles», за сприянням організації «American Flax Fiber» («AmeriFlax», 

Північна Америка) та головного інноваційного центру Канади «FibreCity». В ре-

зультаті проведених наукових робіт були розроблені загальні стандарти для 

оцінки якості волокон льону олійного та льону-довгунцю: ASTM D6798 - 

02(2013)e2 «Стандартна термінологія, що стосується льону і лляних волокон» 

(2002 рік), ASTM D6961 / D6961M - 09(2015)e1 «Стандартні методи випробувань 

для вимірювання кольору льоноволокна» (2003 рік), ASTM D7025 - 

09(2015)e1 «Стандартні методи випробувань для оцінки лінійної щільності чис-

тих льняних волокон» (2004 рік) та ASTM D7076 - 10 (2015)e1 «Стандартні ме-

тоди випробування для вимірювання частки костриці волокон льону отриманих з 

трести» (2005 рік). Дані стандарти перезатверджуються кожні 5 років. За їх ме-

тодикою визначаються якісні показники: міцність, довжина, лінійна щільність, 

колір і засміченість, які необхідні при визначені сфери застосування одержаних 

волокон. При цьому, стебла соломи льону олійного не підлягають стандартиза-

ції [10]. 

На діючих переробних комплексах зарубіжних країн таких, як США, Кана-

да, Німеччина, Франція, Італія, Польща, набув поширення органолептичний ме-

тод оцінки соломи льону олійного, який здійснюють висококваліфіковані спеціа-

лісти. Дані експерти проводять оцінку якості соломи льону олійного на полі пе-

ред скошуванням зернозбиральними комбайнами за вимогою представників 

сіючого господарства та власника переробного комплексу. Основними вимогами 

до сировини є: 

 колір соломи: під час проведення оцінки якості соломи експерти 

повідомляють фермеру період скошування, щоб одночасно передбачити повну 

стиглість насіння та запобігти перестигання стебел льону олійного, яке може 

призвести до здерев’яніння волокон; 

 вміст лубу в стеблах та визначення співвідношення продуктивної 

частини стебел від її загальної довжини; 

 засміченість соломи: наявність злакових та дводольних бур`янів на 

загальній площі посіву. 

На основі проведеної експертизи між фермером та представником льоно-

заводу укладається домовленість в усній формі (договір – в письмовій формі, за 

бажанням однієї або двох сторін) про продаж/закупівлю соломи, в якій чітко 

встановлені ціна сировини та строки реалізації на переробний комплекс. Для 

більш деталізованої оцінки якості соломи, за вимогою власника переробного 

комплексу, експерти визначають: 

 середній діаметр стебел для визначення інтенсивності їх механічної 

обробки; 

 загальну довжину стебел; 

 насиченість (кількість) бокових розгалужень суцвіття стебел; 

 ступінь вимочування (за умови оцінювання якості трести) [11]. 

При надходженні соломи льону олійного на льонозавод інженери-

технологи додатково визначають вологість стебел та наявність в загальній пар-

тії сировини зіпсованих (гнилих) стебел, уражених грибковими захворюваннями 

(іржа, фузаріоз по іржі, антракноз, бактеріоз і т.д.) та ґрунтових залишків [1-8, 10, 

11]. 

Оцінювання соломи (трести) льону олійного на започаткованих виробниц-

твах та в науково-дослідних центрах Росії (ФГБНУ ВНІІМЛ м. Тверь і КДТУ  

м. Кострома) здійснюється згідно зі стандартами на льон-довгунець: ГОСТ 

28285-89 «Солома ляняная. Технические условия» та ГОСТ Р 53143-2008 

«Треста льняная. Требования при заготовках», а Білорусії (РНДУП «Інститут 

льону», агромісто Устьє, Оршанський район, Вітебська обл.) - СТБ 1194-2007 

«Треста льняная. Требования при заготовках». Визначальними показниками 

якості соломи (трести) льону олійного являється колір соломи (трести), вміст 

лубу (волокон) в стеблах, засміченість соломи та ступінь вилежаності 

(відокремлюваність) за умови оцінювання трести. 
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чи вищезазначені наукові досягнення виникають нові перепони в організації 

промислового комплексу переробки соломи, які пов`язані з відсутністю держав-

них стандартів та загальних методик для оцінювання якості всієї продукції з да-

ної групи льону. 

Тому, актуальним завданням сьогодення являється створення державних 

стандартів для оцінювання якості продукції з льону олійного на всіх етапах її 

виробництва, від переробки соломи до випуску готової продукції. Ці документи 

повинні базуватися на реальних досягненнях науки та техніки, враховуючи віт-

чизняний та світовий досвід провідних вчених і висококваліфікованих спеціаліс-

тів, а також наявні ресурси та технічний рівень вітчизняного виробництва. 

Вагомим внеском у сфері розвитку стандартизації соломи льону олійного 

було створення підкомітету «D13.17 on Flax and Linen» міжнародного комітету 

«D13 on Textiles», за сприянням організації «American Flax Fiber» («AmeriFlax», 

Північна Америка) та головного інноваційного центру Канади «FibreCity». В ре-

зультаті проведених наукових робіт були розроблені загальні стандарти для 

оцінки якості волокон льону олійного та льону-довгунцю: ASTM D6798 - 

02(2013)e2 «Стандартна термінологія, що стосується льону і лляних волокон» 

(2002 рік), ASTM D6961 / D6961M - 09(2015)e1 «Стандартні методи випробувань 

для вимірювання кольору льоноволокна» (2003 рік), ASTM D7025 - 

09(2015)e1 «Стандартні методи випробувань для оцінки лінійної щільності чис-

тих льняних волокон» (2004 рік) та ASTM D7076 - 10 (2015)e1 «Стандартні ме-

тоди випробування для вимірювання частки костриці волокон льону отриманих з 

трести» (2005 рік). Дані стандарти перезатверджуються кожні 5 років. За їх ме-

тодикою визначаються якісні показники: міцність, довжина, лінійна щільність, 

колір і засміченість, які необхідні при визначені сфери застосування одержаних 

волокон. При цьому, стебла соломи льону олійного не підлягають стандартиза-

ції [10]. 

На діючих переробних комплексах зарубіжних країн таких, як США, Кана-

да, Німеччина, Франція, Італія, Польща, набув поширення органолептичний ме-

тод оцінки соломи льону олійного, який здійснюють висококваліфіковані спеціа-

лісти. Дані експерти проводять оцінку якості соломи льону олійного на полі пе-

ред скошуванням зернозбиральними комбайнами за вимогою представників 

сіючого господарства та власника переробного комплексу. Основними вимогами 

до сировини є: 

 колір соломи: під час проведення оцінки якості соломи експерти 

повідомляють фермеру період скошування, щоб одночасно передбачити повну 

стиглість насіння та запобігти перестигання стебел льону олійного, яке може 

призвести до здерев’яніння волокон; 

 вміст лубу в стеблах та визначення співвідношення продуктивної 

частини стебел від її загальної довжини; 

 засміченість соломи: наявність злакових та дводольних бур`янів на 

загальній площі посіву. 

На основі проведеної експертизи між фермером та представником льоно-

заводу укладається домовленість в усній формі (договір – в письмовій формі, за 

бажанням однієї або двох сторін) про продаж/закупівлю соломи, в якій чітко 

встановлені ціна сировини та строки реалізації на переробний комплекс. Для 

більш деталізованої оцінки якості соломи, за вимогою власника переробного 

комплексу, експерти визначають: 

 середній діаметр стебел для визначення інтенсивності їх механічної 

обробки; 

 загальну довжину стебел; 

 насиченість (кількість) бокових розгалужень суцвіття стебел; 

 ступінь вимочування (за умови оцінювання якості трести) [11]. 

При надходженні соломи льону олійного на льонозавод інженери-

технологи додатково визначають вологість стебел та наявність в загальній пар-

тії сировини зіпсованих (гнилих) стебел, уражених грибковими захворюваннями 

(іржа, фузаріоз по іржі, антракноз, бактеріоз і т.д.) та ґрунтових залишків [1-8, 10, 

11]. 

Оцінювання соломи (трести) льону олійного на започаткованих виробниц-

твах та в науково-дослідних центрах Росії (ФГБНУ ВНІІМЛ м. Тверь і КДТУ  

м. Кострома) здійснюється згідно зі стандартами на льон-довгунець: ГОСТ 

28285-89 «Солома ляняная. Технические условия» та ГОСТ Р 53143-2008 

«Треста льняная. Требования при заготовках», а Білорусії (РНДУП «Інститут 

льону», агромісто Устьє, Оршанський район, Вітебська обл.) - СТБ 1194-2007 

«Треста льняная. Требования при заготовках». Визначальними показниками 

якості соломи (трести) льону олійного являється колір соломи (трести), вміст 

лубу (волокон) в стеблах, засміченість соломи та ступінь вилежаності 

(відокремлюваність) за умови оцінювання трести. 
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Під час експериментальних досліджень, у наукових лабораторіях ХНТУ 

(Україна), вченими було використано чинні стандарти на льон-довгунець: ГОСТ 

28285-89 та ГОСТ 14897-69 «Солома ляняная. Технические условия». Оціню-

вання соломи льону олійного здійснювали за такими якісними характеристика-

ми, як вологість, засміченість, вихід лубу зі стебел, група кольору, загальна та 

технічна довжина стебел (стеблової маси), а також діаметр стебел. При цьому, 

не визначено розривне зусилля, придатність та номер соломи льону олійного 

[12]. Це неможливо здійснити за методикою чинних нормативних документів, 

оскільки стебла соломи льону олійного значно відрізняються від стебел льону-

довгунцю за всіма фізико-механічними та фізико-хімічними властивостями. 

Тому, для проведення стандартизації соломи льону олійного необхідно 

розробити цільову систему оцінювання якості та алгоритм її проведення з вра-

хування всіх технічних характеристик цієї групи льону. Для того, щоб розробле-

на технічна документація мала, як вітчизняне, так і міжнародне визнання, необ-

хідно враховувати всі сучасні вимоги, які висуваються до даної сировини в світі. 

Для вирішення поставленої задачі спочатку необхідно визначити значимі 

характеристики стебел, які визначають придатність соломи льону олійного для 

її промислового застосування. 

Таким чином, подальші дослідження проводилися на основі комплексної 

оцінки якісних показників стебел даної групи льону за допомогою методу ранжу-

вання. Даний метод базується на розміщені експертом показників якості продук-

ції в порядку їх переваги за вагомістю. Місце зайняте після ранжування назива-

ють рангом: найбільш значущій характеристиці присвоюється найбільше зна-

чення рангу, наступній за важливістю – менше значення рангу і так далі до 

останнього показника. Якщо кілька характеристик, на думку експерта рівноцінні, 

то їм присвоюються однакові ранги. Ранжування проводиться висококваліфіко-

ваними експертами, компетентними та досвідченими спеціалістами у даній 

сфері [13]. 

В якості експертів було обрано вищезазначені світові переробні комплек-

си соломи льону олійного, з врахуванням їх вимог до сировини та досвідчені 

провідні вчені, країн: 

 1. Канади  

 2. США 

 3. Швеції 

 4. Німеччини 

 5. Польщі 

 6. Росії 

 7. Білорусії 

 8. Фінляндії 

В нашому випадку ранжування здійснюється вісьма країнами-експертами 

восьми об’єктів експертизи, тобто показників якості соломи льону олійного, після 

чого, обчислюється сума рангів:  

 вміст лубу в стеблах………………………………………….64 

 колір соломи…………………………………………………...54 

 вологість…………………………………………………….….46 

 засміченість соломи………………………………….………44 

 технічна довжина стебел…………………………………….28 

 середній діаметр………………………………………………27 

 загальна довжина стебел…………………………………...15 

 насиченість бокових розгалужень суцвіття стебел……..10 

Завдання експертів було ранжування, у порядку убування значимості, 8 

найбільш значущих для них якісних характеристик соломи льону олійного. В ре-

зультаті обчислення суми рангів кожного показника якості соломи встановлено, 

що для більшості країн-експертів основним критерієм придатності соломи для її 

промислового застосування є вміст лубу в стеблах, колір та засміченість соломи 

і вологість. Точність експертних оцінок визначали коефіцієнтом конкордації та 

проводили перевірку правильності складання матриці за допомогою обчислення 

контрольної суми [13]. 

Отже, на основі проведених досліджень, саме ці показники будуть врахо-

вані при створені технічної документації для визначення якості соломи льону 

олійного з метою її промислового застосування. 

Світовий та вітчизняний досвід свідчить, що вміст лубу в стеблах даної 

групи льону може коливатися в межах від 11% до 26%, а засміченість соломи – 

від 5% до 20 %. 

Тому, для більш точного та якісного оцінювання сировини провідними 

вченими ХНТУ, було запропоновано кожне значення цих показників соломи об-

числити диференційним методом та встановити їх відносні значення у балах 

[14]. Потім, сумуючи бали за значеннями, отриманих у результаті досліджень, 

вмісту лубу в стеблах та засміченості соломи, з врахуванням групи кольору, 

встановлюється номер партії соломи льону олійного. 

Підсумком даної роботи було розроблення та затвердження в ДП 

«Херсонстандартметрологія» технічних умов ТУ У 01.1-2303511525 – 001:2016 
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Під час експериментальних досліджень, у наукових лабораторіях ХНТУ 

(Україна), вченими було використано чинні стандарти на льон-довгунець: ГОСТ 

28285-89 та ГОСТ 14897-69 «Солома ляняная. Технические условия». Оціню-

вання соломи льону олійного здійснювали за такими якісними характеристика-

ми, як вологість, засміченість, вихід лубу зі стебел, група кольору, загальна та 

технічна довжина стебел (стеблової маси), а також діаметр стебел. При цьому, 

не визначено розривне зусилля, придатність та номер соломи льону олійного 

[12]. Це неможливо здійснити за методикою чинних нормативних документів, 

оскільки стебла соломи льону олійного значно відрізняються від стебел льону-

довгунцю за всіма фізико-механічними та фізико-хімічними властивостями. 

Тому, для проведення стандартизації соломи льону олійного необхідно 

розробити цільову систему оцінювання якості та алгоритм її проведення з вра-

хування всіх технічних характеристик цієї групи льону. Для того, щоб розробле-

на технічна документація мала, як вітчизняне, так і міжнародне визнання, необ-

хідно враховувати всі сучасні вимоги, які висуваються до даної сировини в світі. 

Для вирішення поставленої задачі спочатку необхідно визначити значимі 

характеристики стебел, які визначають придатність соломи льону олійного для 

її промислового застосування. 

Таким чином, подальші дослідження проводилися на основі комплексної 

оцінки якісних показників стебел даної групи льону за допомогою методу ранжу-

вання. Даний метод базується на розміщені експертом показників якості продук-

ції в порядку їх переваги за вагомістю. Місце зайняте після ранжування назива-

ють рангом: найбільш значущій характеристиці присвоюється найбільше зна-

чення рангу, наступній за важливістю – менше значення рангу і так далі до 

останнього показника. Якщо кілька характеристик, на думку експерта рівноцінні, 

то їм присвоюються однакові ранги. Ранжування проводиться висококваліфіко-

ваними експертами, компетентними та досвідченими спеціалістами у даній 

сфері [13]. 
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восьми об’єктів експертизи, тобто показників якості соломи льону олійного, після 

чого, обчислюється сума рангів:  

 вміст лубу в стеблах………………………………………….64 

 колір соломи…………………………………………………...54 

 вологість…………………………………………………….….46 

 засміченість соломи………………………………….………44 

 технічна довжина стебел…………………………………….28 

 середній діаметр………………………………………………27 

 загальна довжина стебел…………………………………...15 

 насиченість бокових розгалужень суцвіття стебел……..10 

Завдання експертів було ранжування, у порядку убування значимості, 8 

найбільш значущих для них якісних характеристик соломи льону олійного. В ре-

зультаті обчислення суми рангів кожного показника якості соломи встановлено, 

що для більшості країн-експертів основним критерієм придатності соломи для її 

промислового застосування є вміст лубу в стеблах, колір та засміченість соломи 

і вологість. Точність експертних оцінок визначали коефіцієнтом конкордації та 

проводили перевірку правильності складання матриці за допомогою обчислення 

контрольної суми [13]. 

Отже, на основі проведених досліджень, саме ці показники будуть врахо-

вані при створені технічної документації для визначення якості соломи льону 

олійного з метою її промислового застосування. 

Світовий та вітчизняний досвід свідчить, що вміст лубу в стеблах даної 

групи льону може коливатися в межах від 11% до 26%, а засміченість соломи – 

від 5% до 20 %. 

Тому, для більш точного та якісного оцінювання сировини провідними 

вченими ХНТУ, було запропоновано кожне значення цих показників соломи об-

числити диференційним методом та встановити їх відносні значення у балах 

[14]. Потім, сумуючи бали за значеннями, отриманих у результаті досліджень, 

вмісту лубу в стеблах та засміченості соломи, з врахуванням групи кольору, 

встановлюється номер партії соломи льону олійного. 

Підсумком даної роботи було розроблення та затвердження в ДП 

«Херсонстандартметрологія» технічних умов ТУ У 01.1-2303511525 – 001:2016 
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«Солома льону олійного. Технічні умови». Науковою новизною створених даних 

умов є: 

 визначення якості соломи льону олійного за показниками вологості та 

номеру, який характеризується вмістом лубу в стеблах, засміченістю соломи та 

її групою кольору; 

 оцінювання соломи льону олійного за номерами 5, 4, 3, 2, 1, які вста-

новлюються по сумі балів значень вмісту лубу в стеблах та засміченості 

соломи, враховуючи її групу кольору; 

 вперше запропоновано колір стебел встановлювати за трьома група-

ми: І – жовта і жовто-зелена, ІІ – темно-жовта і жовто-бура, ІІІ – бура і темно-

сіра. 
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6. SUMMARY 
A more complete use of the kinematic capabilities of simple PM significantly 

reduces the overall dimensions and metal consumption of transmission units. The 

effect is enhanced by the additional application of the method of gears free 

installation on the shafts. 

 
7. CONCLUSION 
The use of a PJ with a planetary mechanism “a + h” provides the 

enhancement of layout and performance capabilities of oil and gas production 

equipment while using the planetary mechanism both in the geared and the 

integrating modes. 
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