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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ ВИМІРЮВАННЯ, 
СКОРОЧЕНЬ 

 
Західне Полісся – території Волинської, Рівненської і частково 

Житомирської областей. 
ЗР – забруднююча речовина. 
ЗУ – Закон України. 
ККД – коефіцієнт корисної дії. 
Концентрація NОx приведена до нормальних умов та О2 = 3%, 
концентрація СО приведена до нормальних умов та О2 = 3% – 
результати розрахованої масової концентрації ЗР, яка приведена до 
нормованого вмісту кисню (за результатами вимірювань масової 
концентрації ЗР та об’ємної частки кисню.) Наводиться характеристика 
викидів відповідно до статті 10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря». 
КПЯ – комплексний показник якості, показник, що дозволяє 

характеризувати якість об’єкта в цілому або цілу групу його 
властивостей. 

МПР – малогабаритні паливні рулони із стеблово-волокнистої маси 
льону, геометричні розміри яких дозволяють використання у 
твердопаливних опалювальних котлах. 

НТД – нормативно-технічний документ. 
СВМ – стеблово-волокниста маса льону, а саме маса неорієнтованих, 

ушкоджених стебел, яка утворюється при збиранні і очісуванні 
льону зернозбиральним комбайном. 

Теплопродуктивність котла – номінальна потужність котла, ГКал. 
CO2 – діоксид вуглецю, вуглекислий газ. 
СО – монооксид вуглецю, чадний газ. 
NOx – позначення для оксидів азоту NO та NO2. Основним компонентом 

є NO, який згодом окислюється до NO2. Поглинає видиме 
випромінювання в діапазоні 400 нм.  

ppm – мільйонна частка відсотку, одиниця вимірювання концентрації та 
інших відносних величин.   
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ВСТУП 
 

Льон це універсальна рослина із можливістю комплексного 
використання та насичення ринку сировиною й продукцією різного 
призначення. Проте, незважаючи на наявний прогрес технологій, 
загальні обсяги світового виробництва льняних волокон зменшуються, 
поступово знижується їх частка у балансі текстильної сировини. Поряд із 
цим значення і цінність природних волокон у задоволенні широких 
потреб людини не змінилися. Навпаки, попит на вироби з льону помітно 
зростає. Вирощуванню льону в Західній Європі, Канаді, Китаї 
приділяється велика увага. Культура дає високі врожаї і забезпечує 
переробну промисловість.  

Ситуація у льонарській галузі неоднозначна. Спостерігається 
значне зменшення виробництва льону на волокно і зростання 
виробництва льону на насіння. Проте, можна стверджувати, що в Україні 
та світі є інтерес до комплексної переробки лубяних культур. Основними 
виробниками льону олійного в Україні є Південні та Східні області. 
Західна Україна, особливо Полісся традиційно вважається виробником 
льону-довгунця. Проте за останні чотири роки на цих територіях 
з’явилось й стрімко зростає виробництво льону олійного. 
Спостереження показали, що є значні відмінності між льоном олійним 
вирощеним у різних природно-кліматичних умовах. Особливістю сортів 
льону олійного, вирощеного у вологих та прохолодних умовах є значне 
збільшення довжини стебла. Спостереження показують, що довжина 
льону олійного сягає понад метр у фазі ранньої жовтої стиглості.  

Висока врожайність стеблової частини ускладнює застосування 
традиційної технології збирання льону олійного, яка передбачає 
використання зернозбиральних комбайнів. Після видалення насіння на 
полі лишаються валки стеблово-волокнистої маси, яка потребує 
подальшої переробки. Проте агровиробники не мають відповідних 
технологій і засобів та спалюють льняну солому.  

Утилізація спалюванням стеблової частини льону під час збирання 
– проблема сільськогосподарського виробництва. Також значної шкоди 
завдають залишки волокна у ґрунті, яке тривалий час не розкладається. 
Аналіз існуючих досліджень властивостей льону показав, що є різні 
напрямки використання стебла. Проте на сучасному етапі розвитку 
технологій збирання льону та переробки соломи не враховані 
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класифікаційні ознаки стеблостою, вирощеного в різних природно-
кліматичних умовах. 

Перетворення стеблово-волокнистої маси льону в тверде 
біопаливо є хорошою можливістю підвищити ефективність та екологічну 
безпечність переробки. Стебла соломи льону можуть вийти за межі 
низького статусу відходів. Виробництво малогабаритних паливних 
рулонів дозволить підвищити екологічну безпечність і не потребує 
великих затрат. Досі таке виробництво було неможливим, так як сучасні 
засоби формування рулонів із сільськогосподарських матеріалів 
виробляють тільки рулони значного діаметру (до 3,5 м) та потребують 
додаткового обв’язування Це робить неможливим використання їх як 
палива для сучасних опалювальних котлів.  

Не можна відмовлятись також від вирощування льону-довгунця, 
адже волокно, вирощене в Україні має високу якість і не поступається 
волокну виробленому у Бельгії та Франції.  

Розвиток органічного виробництва та імплементація в Україні 
законодавчих актів ЄС щодо переробки відходів потребує нових 
способів і засобів утилізації стеблової біомаси олійних луб’яних культур. 
Розвиток виробництва луб’яних культур можливий за рахунок 
умотивування екологічно безпечних технологій переробки стеблостою 
на основі його класифікаційних ознак через поєднання операцій 
збирання й обробки стебел.Створення рециклінгових технологій, які 
дають можливість переробити залишки біомаси стебел олійних луб’яних 
культур у необхідну для населення продукцію, комплексно вирішує 
екологічну й економічну проблему сьогодення. 
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ПЕРЕРОБКА ЛЬОНУ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ 
 
1.1 Світовий ринок продукції з льону  
 
Значення і цінність природних волокон у задоволенні широких 

потреб людини не змінилися. Вирощуванню технічних луб'яних культур, 
зокрема льону, у світі приділяється велика увага. Так, згідно зі 
статистичними даними, посівні площі льону незначні, але ця культура 
дає високі врожаї, які забезпечують попит переробної промисловості. 
Згідно [1, 2, 3] у 2014–2017 році льон вирощувався в 47 країнах, 
включаючи виробництво насіння, загальним обсягом 1,903 млн. т.  

Найбільшу площу й виробництво льону в світі на початку 2000–х 
років мала Канада, а потім – Китай, США, Індія та ЄС. Канадська прерія 
(Манітоба, Саскачеван і Альберта) – головні території вирощування 
льону в Канаді. У США льон вирощували насамперед у Північній Дакоті, 
Південній Дакоті, Міннесоті та Монтані. В Індії – в штаті Уттар-Прадеш, 
Мадхья-Прадеш та Махараштра. Це становить близько 74% 
виробництва льону в цій країні. [6, 7, 8, 9] 

Льон у першу чергу на волокно вирощують у Китаї, Франції, Бельгії, 
Росії, Єгипті – для виробництва високоякісної білизни та іншої продукції 
[3, 4, 5, 8]. На початку 2000–х років виробництво льону на волокно та 
насіння сконцентрувалось у країнах Євразії (табл. 1.1). Лідерами серед 
них (за даними 2017 року) є Китай – 285565 га, Росія – 621955 га, Франція 
– 103680 га, Білорусь – 63796 га. У цих країнах, крім Білорусі, 
спостерігається стійка тенденція до збільшення обсягів виробництва 
льону та виробів з нього [3, 14]. 

 
Таблиця 1.1  

Площі посівів льону (га) [3, 4] 
Країна рік 

1998 2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 

Австрія 635 350 450 132 171 142 109 134 827 1053 1290 1641 

Білорус
ь 

80000 70000 81800 70000 67900 70900 70900 78500 67465 60716 64089 63796 

Бельгія 11211 12176 13355 16900 15567 19250 19823 18760 21600 25860 29095 27575 

Китай 612600 65400
0 

407751 395420 355540 33440
0 

329820 325185 319500 295240 277636 285565 

Єгипет 14000 3248 3994 7649 8936 13010 17138 5847 11893 12114 12123 12201 
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Франці
я 

43708 49129 55629 67970 68416 76439 80081 81508 78489 101174 110307 103680 

Латвія 2200 2000 1600 – – – 1654 1654 440 400 160 401 

Литва 6500 8600 8600 9600 9346 10000 5494 4300 307 308 220 308 

Нідер–
ланди 

3306 3570 4016 4415 4000 4615 4517 4691 1983 2405 2415 5100 

Польща 2548 1223 5093 4520 5100 6000 5745 6000 2635 4794 7456 6049 

Росія 107340 104050 107610 127361 110820 118060 112300 95450 482620 685835 754251 621955 

Канада 857900 518000 52400
0 

625200 623300 353300 273200 38440
0 

62080
0 

64600
0 

33800
0 

323581 

Всього 174194
8 

142634
6 

121389
8 

1329167 126909
6 

1006116 920781 100642
9 

160855
9 

183589
9 

159704
2 

145185
2 

 
Льон у країнах Європейського Союзу вирощують приблизно на 

144727 га, з них 103680 га у Франції, 27575 га в Бельгії і 5100 га в 
Нідерландах. Обробка льону відбувається на 220 заводах первинної 
переробки, які розміщені в Бельгії, Франції, Нідерландах [14]. Крім того, в 
Австрії, Бельгії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Швейцарії і 
Великобританії знаходяться приблизно 40 прядильних підприємств, на 
яких виготовляється 35 000 т лляної пряжі в рік. [5, 14] 

Відповідно до даних, наведених в табл. 1.1, рис. 1.1 та інформації у [3] 
можна стверджувати, що загальне виробництво льону олійного та 
льону-довгунця в світі зростає.  

 
Рис. 1.1 – Загальні посівні площі, зайняті льоном–довгунцем та льоном олійним  в світі, 
за даними [3] 
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Найбільший ріст посівів льону спостерігаються в Росії, Китаї. Європа 
веде конкурентну боротьбу з країнами третього світу за якість сировини. 
У Китаї льоном засівають близько 285565 га, і хоча вважають, що 
необхідно час для опанування технологій виробництва високоякісної 
лляної пряжі, однак китайська конкуренція є реальною для інших країн 
[3]. 

Найбільші площі під льон у Західній Європі є в Австрії, Франції, 
Нідерландах, Бельгії. Австрія значно збільшила посівні площі льону 
олійного. Бельгія та Франція традиційно надають перевагу льону-
довгунця. Білорусь нарощує обсяги посівів льону олійного, але 
продовжує вирощувати льон довгунець. Нідерланди вирощують обидві 
культури у рівному співвідношенні (рис. 1.2).  [8, 9, 12, 13] 

Китай досяг великих обсягів у вирощуванні льону олійного, проте 
останні декілька років нарощує площі, зайняті льоном-довгунцем. У 
Єгипті вирощуть в основному льон-довгунець, проте почав сіяти невеликі 
обсяги льону олійного. Росія великими темпами нарощує площі під льон 
олійний та льон–довгунець. Тому можна зробити висновок, що обидві 
культури мають на сьогодні велике значення для господарства. [3] 

 
Рис. 1.2 – Посівні площі, зайняті льоном–довгунцем та льоном олійним в країнах Західної 
Європи за даними [3], 2016–2017 рр.  

 
За даними, наведеними в табл. 1.1 та на рис. 1.1, можна зробити 

висновок про те, що потреби європейських країн у сировині з льону з 
кожним роком зростають у зв'язку з новими видами використання та 



14  

 

застосування волокна. Це пов'язано насамперед з тим, що переважна 
більшість волокна, яке виготовляється з технічних культур насьогодні, 
проходить процес подрібнення на декілька фракцій для розширення 
можливостей подальшого застосування у виробництві нетканих 
матеріалів та текстильній промисловості.  

Також потрібно відмітити, що Китай не тільки став одним з основних 
виробників льняної сировини, але й нарощує виробництво лляної 
продукції. Значного розвитку набирає також вирощування 
коротковолокнистих сортів льону, які також стають одними з провідних 
компонентів переробної промисловості.  

Значний досвід в області технології переробки лляного волокна має 
фірма Herdmans (Великобританія), заснована більше 150 років тому в 
графстві Тірон (Північна Ірландія). На даний час вона входить в число 
небагатьох льонопрядильних фірм, які виготовляють пряжу з 
конкурентоспроможною ціною і які контролюють світовий ринок [5]. 

Льон, який використовує ірландська фірма Herdmans, вирощують 
у Франції і піддають первинній обробці в Бельгії. На підприємство Sion 
Mills, яке належить фірмі Herdmans, він потрапляє пресованим в кіпах 
масою по 100 кг і переробляється в лляну пряжу. На даний час 
ірландська фірма Herdmans має льоночесальні, кардочесальні і 
прядильні машини фірми Mackie, яка в основному, виготовляє 
обладнання для первинної обробки луб’яних волокон. Фірма Herdmans 
надає великого значення контролю якості напівфабрикатів луб’яних 
культур на всіх етапах процесу виробництва лляної пряжі. [5–9]  

Досягнутий певний прогрес у використанні льоносировини в 
трикотажних виробах і полотнах. Раніше лляне волокно не 
використовували для виготовлення трикотажу, адже воно досить 
жорстке і не розтягується, погано згинається навколо голки. Проте в 
наш час деякі західноєвропейські фірми, такі як: Herdmans, Agache, 
Salmon, Linificio i Zignago – запропонували обробку, яка пом’якшує 
волокна і дозволяє використовувати пряжу для в’язання або чисто 
лляну пряжу, або лляну пряжу, скручену з пряжею іншого виду: 
шовковою, вовняною, бавовняною. [7–9, 14].  

Близько 80% усієї сировини, що імпортується на український ринок 
поступає з Бельгії та Франції, які є найбільшими світовими 
експортерами льоноволокна. [3, 4, 10, 12, 13]. Попитом користується льон 
тіпаний, чесаний або оброблений. З України вивозяться льняні очіси і 
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відходи, експорт яких з кожним роком росте. Головним покупцем цієї 
продукції останніми роками є Китай (табл. 1.2).  

На неї припадає до 80% усього українського експорту вороху і 
відходів льону [3]. Головним чинником, що визначає зростаючий попит на 
українське льоноволокно низької якості, є його невисока ціна. 

Це пов'язано насамперед з тим, що переважна більшість волокна, 
яке виготовляється з технічних культур, проходить процес подрібнення на 
декілька фракцій для подальшого застосування у виробництві та 
текстильній промисловості [3]. Основними експортерами довгого 
високоякісного волокна в світі залишаються Бельгія та Франція. Франція 
також займає лідируючі позиції за обсягами вирощування льону-
довгунця. Згідно з наведеними даними [1–16] можна стверджувати, що 
льон-довгунець та льон олійний мають велике значення для 
господарства та існують проблеми з його переробкою.  

Відповідно до даних [3] інтерес до виробництва технічних культур у 
світі зростає. Так, наприклад, у Китаї з 2012 по 2014 рік посівні площі 
льону-довгунця зросли на 72 %, а виробництво олії з насіння льону за той 
самий період – на 75 %. Однак потрібно зазначити, що темпи зростання 
виробництва льону на волокно менші, ніж темпи зростання виробництва 
льону олійного.  

Таблиця 1.2  
Зведені дані експорту та імпорту з/в Україну льоноволокна та відходів 

льоносировини [3] 

Країна Вид Ім'я елемента 
Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Білорусь 
Волокно і пряжа 

Експорт, т 563 464 17 10 77 4 

Експорт, тис.дол 853 526 12 14 61 4 

Волокно і пряжа 
Імпорт, т – – – – – 60 
Імпорт, тис.дол – – – – – 29 

Бельгія 
Волокно і пряжа 

Експорт, тис.т 10 – – – – – 
Експорт, тис.дол 26 – – – – – 

Волокно і пряжа 
Імпорт, т – – – – 143 340 
Імпорт, тис.дол – – – – 120 541 

Китай 
Волокно і пряжа 

Імпорт, т 168 424 116 306 515 136 
Імпорт, тис.дол 306 912 222 664 462 260 

Відходи 
льоносировини 

Імпорт, т 268 142 343 355 389 327 
Імпорт, тис.дол 215 104 235 333 245 287 
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У зарубіжних країнах лляне волокно в основному використовується у 

виробництві побутових тканин, трикотажу, в невеликих обсягах для 
виготовлення технічних тканин. Маркетингові дослідження кон’юнктури 
світового ринку та попиту на продукцію текстильної промисловості, 
проведені на основі оглядів міжнародних виставок моди, тканин і 
трикотажу, свідчать, що лляні тканини, льоновмісні полотна та вироби з 
лляних волокон є лідером не тільки на сьогоднішньому ринку, але й у 
майбутньому [6–9]. У західноєвропейській структурі споживання тканин 
із лляними волокнами на одягово-білизняний асортимент припадає 
60–75% їх виробництва, зокрема, на споживання трикотажних полотен 
– 14–45 % (рис. 1.3). [14] 

На сьогодні безперечними світовими лідерами в лляно-
волокнистій галузі є Франція та Китай. Так, донедавна Китай 
вирощував тільки льон олійний. Стебла льону олійного частково в Китаї 
використовують на волокно. Проте за останні десять років Китай 
суттєво збільшив площі вирощування льону-довгунця і тепер має 
найбільшу частку обсягу льоноволокна, що виробляється та 
споживається. Китайські лляні вироби у зв’язку з дешевизною є 
серйозними конкурентами для європейських. На ринках країн ЄС 
сьогодні велика кількість лляних текстильних виробів китайського 
виробництва [7–9]. 

Потреби внутрішнього ринку у вітчизняних тканинах із лляними 
волокнами побутового призначення задовольняється на 0,6% 
раціональної потреби. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Єгипет 
Волокно і пряжа 

Імпорт, т – – 12 – – – 
Імпорт, тис.дол – – 20 – – – 

Волокно і пряжа 
Експорт, т 64 – 24 – – 136 
Експорт, тис.дол 175 – 108 – – 232 

Росія 
Волокно і пряжа 

Експорт, т 30 – – – – – 
Експорт, тис.дол 38 – – – – – 

Волокно і пряжа 
Імпорт, т 40 47 – – – – 
Імпорт, тис.дол 59 102 – – – – 

Франція 
Волокно і пряжа 

Імпорт, т – 20  – – – 

Імпорт, тис.дол – 41 – – – – 

Волокно і пряжа 
Експорт, т – 20 1 – – – 

Експорт, тис.дол – 41 11 – – – 
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Рис. 1.3 – Світове споживання одягу з льняних матеріалів у мільярдах доларів [4, 8] 

 
Сьогодні населення світу стурбоване питаннями використання 

екологічно чистої не модифікованої, натуральної продукції, в тому числі 
натуральних лляних тканин. Виходячи із цього, Китай планує найближчим 
часом довести площі посіву льону-довгунця до 500 тис. га, вдвічі зросли 
площі посіву даної культури у Франції та Бельгії, а в Єгипті – втричі [3, 4]. 

У 90–х роках минулого століття середньорічна площа посівів льону-
довгунця за даними [4, 10, 16] на волокно становила 170 тисяч гектарів 
(табл.1.3); більш ніж на 100 тисячах гектарів застосовувалась інтенсивна 
технологія вирощування. Валовий збір волокна та насіння складав, 
відповідно, 108 у 1990 році та 48 тис. т. у 1995, врожайність волокна 
становила 8–9 центнерів, насіння льону-довгунця – 2,5–3 центнера з 
одного гектара. Тоді існувала розвинута мережа льонозаводів. Великі 
льонокомбінати працювали в Рівному та Житомирі. У кінці 90–х років 
ринок льняної сировини в Україні обвалився. Посівні площі льону-
довгунця до 2000 року знизилися, врожайність волокна впала до 2 
центнерів з гектара (табл. 1.3–1.4).  

Таблиця 1.3  
Посівні площі льону-довгунця (тис. га) [10, 16] 

Сільськогосподарська 
культура 

1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

льон–довгунець 172 98 23 25 1 2 2 2 2 2 

 
Проте можна спостерігати значне зростання врожайності волокна 
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у 2016 році в порівнянні з попередніми роками. Це пояснюється 
використанням нових сортів льону-довгунця і орієнтацією виробників на 
експорт. Динаміку виробництва льону-довгунця протягом останніх 
десятиліть можна простежити за даними, наведеними у табл. 1.4 [10]  

Таблиця 1.4 
Виробництво технічних культур [10, 16] 

Роки 1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовий збір, тисяч тон 

Льон-довгунець 
(волокно) 

108,1 48,2 8,3 12,7 0,4 1,8 1,1 0,9 1,2 1,3 

Урожайність, ц з 1 га зібраної площі 

Льон-довгунець 
(волокно) 

6,4 5,0 4,2 5,4 4,0 8,6 7,3 6,3 8,9 9 

 
В Україні ситуація в льонарській галузі неоднозначна. Значне 

зменшення виробництва льону на волокно (на 137 %.) спостерігалось за 
період з 2012 до 2016 рр. Проте виробництво льону олійного зросло на 76 
% за той самий період згідно з даними [6, 10]. Крім того, на основі 
досліджень провідних вчених [14, 15, 17, 20–23] можна сказати, що в 
Україні зростає інтерес до комплексної переробки льону олійного.  

Особливістю ринку льоноволокна в Україні протягом останніх років 
є орієнтація на експорт. Так, порівняно з 1999 роком експорт волокна 
льону в 2012–2013 роках збільшився майже вдвічі. При цьому внутрішній 
ринок тканин на 50–60% формується за рахунок імпорту. Такий підхід є 
руйнівним для розвитку вітчизняної лляної промисловості.  

Тому, беручи до уваги багаторічний досвід та можливості у 
виробництві льоноволокна в Україні, особливої актуальності набуває 
питання розробки стратегії розвитку льонарства та 
конкурентоспроможності льоноволокна світовому ринку. Негативні 
процеси у функціонуванні внутрішнього ринку льону знайшли своє 
відображення у стані зовнішньої торгівлі льонопродукцією (табл. 1.5) [10, 
16, 18]. 

Структурний аналіз зовнішньоторговельного балансу 
льонопродукції в Україні показав, що всупереч світовій тенденції 
експорту – збільшення у загальному товарообороті частки готових 
промислових виробів, у зовнішньоторговельному балансі України 
переважає частка продукції з низьким рівнем промислової обробки 
(льоноволокно), відповідно ціни на яку значно нижчі, ніж на готову 
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продукцію (тканини). [15, 17] 
Таблиця 1.5 

Експорт–імпорт льонопродукції в Україні [10] 

Продукція 
Роки 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Волокно лляне 

Експорт, тис. т.: 3685,2 4114,4 10430,7 10028,5 7610,5 9639,0 7380,5 8380,5 
Вартість, тис. 
дол. США 

2436,6 2447,1 6601,1 5881,0 3949,7 6567,6 394,7 594,7 

Імпорт, тис. т. 544,4 101,6 49,8 0,032 825,1 266,7 721,1 921,1 

Вартість, тис. 
дол. США 

892,2 160,7 78,3 0,47 1328,3 230,8 1214,3 1512,3 

Пряжа лляна 

Експорт, тис. т 170,8 21,8 10,5 8,2 16,3 35,8 14,3 22,3 

Вартість, тис. 
дол. США 

946,7 120,3 29,8 15,1 23,22 101,9 21,2 31,2 

Імпорт, тис. т. 0,6 1,3 2,1 0,2 11,8 2,9 11,3 41,3 

Тканини лляні 

Експорт, тис. т 89,1 212,3 144,3 32,5 328,8 239,3 311,8 611,8 

Вартість, тис. 
дол. США 

2,4 9,6 3,1 0,74 15,9 8,2 15,1 45,1 

Вартість, тис. 
дол. США 

723,4 1519,1 958,7 218,8 2626,3 1748,7 3624,3 7624,3 

Імпорт, тис. т. 1011,6 1529,3 956,7 1330,2 1257,2 2168,4 1367,2 2367,2 

Вартість, тис. 
дол. США 

7646,8 8617,7 7735,8 10681,1 10955,8 15084,7 1055,8 16055,8 

 
Однак експорт лляних тканин у 2016 р. зріс порівняно з 2009 р. на 

522,7 т, а грошові надходження – на 6599 тис. дол. США. Найбільшим 
попитом вони користувались в Туреччині, Ізраїлі, Австрії. [14–16]. 
Основними покупцями вітчизняного волокна є Китай. За досліджуваний 
період загальна кількість реалізованої на експорт льонопродукції зросла 
на 4695 т, а грошові надходження – на 5211,5 тис. дол. США. Така ситуація 
стала можливою завдяки значному збільшенню частки експорту 
льоноволокна та лляних тканин. [14–16] За досліджуваний період 
найбільше зріс імпорт лляної пряжі та лляних тканин. У 2009–2013 рр. 55 
% імпортованих тканин було придбано в Російській Федерації. 
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Одночасно значно скоротилися, більш ніж у 2 рази, імпортні поставки 
льоноволокна. Основними країнами імпортерами льоноволокна є 
Китай (58 %), Єгипет (26 %), Бельгія (16 %). Суттєве зростання імпорту 
льонопродукції з високим рівнем промислової обробки є наслідком 
занепаду українських льонокомбінатів. [12–16] 

Важливим аспектом розвитку ринку лляної продукції є 
розширення існуючого асортименту виробів для приваблення нових 
споживачів та задоволення їхніх смаків. [17–22] 

Таблиця 1.6 
Виробництво волокон рослинних текстильних інших, підготовлених для прядіння, 

за 2012–2016 роки [10] 
Найменування продукції за 
Номенклатурою продукції 

промисловості (НПП) 
Код за НПП 2012 2013 2014 2015 2016 

Волокна рослині текстильні інші, 
підготовлені для прядіння    

13.10.29.00 631 914 1265 1262 1129 

 
Значним недоліком сучасного виробництва волокна з льону 

вУкраїні є відсутність ефективного обладнання для переробки, яке б 
прискорювало виготовлення волокна та мінімізувало затрати. Але це 
питання знову суперечливе, тому що через відсутність обладнання 
необхідно його купувати за високими цінами у закордонних виробників, 
що також становитиме значні витрати. У той же час потрібно відмітити, що 
сучасний ринок льоносировини суттєво змінився за останнє десятиліття, 
проте промислові технології все ще орієнтовані на виробництво або 
довгого волокна або насіння.  

 
1.2 Особливості технологій збирання та переробки льону в 

різних природно-кліматичних умовах на прикладі України 
 
Аналіз виробництва льоносировини для текстильної промисловості 

в Україні за 2016 (табл. 1.7 за даними [10]) показав, що виробниками льону-
довгунця залишаються Житомирська, Львівська, Сумська, Хмельницька, 
Чернігівська області. Основними виробниками льону олійного в Україні є 
південні та східні області. Західна Україна, особливо Полісся традиційно 
вважається виробником льону-довгунця. Проте за останні чотири роки 
на цій території з’явилося виробництво льону олійного і стрімко зростає 
(табл. 1.7, табл. 1.8). 
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Таблиця 1.7.  
Об’єми виробництва льону олійного господарствами України у 2015 році [10] 

Області 

Господарства усіх 
категорій 

Сільськогосподар-ські 
підприємства 

Господарства 
населення 
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Україна 62,1 685,5 11,0 60,5 669,4 11,1 1,7 16,1 9,5 

Вінницька 1,8 20,3 11,5 1,7 20,1 11,6 0,01 0,2 8,8 

Волинська 0,3 2,7 10,0 0,3 2,7 10,0 – – – 

Дніпропетров–ська 3,0 29,8 10,0 2,9 29,1 10,0 0,1 0,7 10,0 

Донецька 1,6 13,0 7,9 1,6 13,0 7,9 – – – 

Житомирська 1,7 13,3 7,9 1,7 13,3 7,9 – – – 

Запорізька 8,5 73,3 8,7 8,0 69,4 8,7 0,5 4,0 8,1 

Івано–Франківська 0,2 4,4 25,0 0,2 4,4 25,0 – – – 

Київська 0,8 10,3 13,0 0,8 10,3 13,0 – – – 

Кіровоградська 0,3 2,3 9,2 0,2 1,7 9,3 0,1 0,7 8,9 

Луганська 6,9 60,8 8,9 6,8 60,1 8,8 0,1 0,8 10,0 

Львівська 1,1 13,8 12,9 1,1 13,8 12,9 – – – 

Миколаївська 7,7 76,8 10,0 7,4 74,0 9,9 0,3 2,8 10,3 

Одеська 7,3 71,0 9,7 7,2 69,8 9,8 0,2 1,1 7,6 

Полтавська 0,1 1,6 17,3 0,1 1,6 17,3 – – – 

Сумська 0,5 6,0 11,2 0,5 6,0 11,2 – – – 

Харківська 7,2 94,8 13,2 6,7 89,3 13,3 0,5 5,6 12,0 

Херсонська 4,4 52,7 12,1 4,3 52,3 12,2 0,1 0,3 4,2 

Хмельницька 3,4 63,9 18,9 3,4 63,9 18,9 – – – 

Черкаська 0,7 12,1 17,0 0,7 12,1 17,0 – – – 

Чернівецька 1,8 30,7 17,5 1,8 30,7 17,5 – – – 

Чернігівська 3,1 31,7 10,2 3,1 31,7 10,2 – – – 

 
Так у Волинській області у 2013 році згідно [10] льон олійний не 

вирощувався, а в 2016 році ним було засіяно 400 га. Тому виникає 
потреба у дослідженні питань, пов’язаних з розвитком виробництва і 
комплексної переробки олійного льону в різних природно-кліматчних 
умовах. Під Західним Поліссям надалі будемо розуміти північні території 
Волинської, Рівненської і частково Житомирської областей. 

Технічною особливістю сортів льону олійного, вирощеного у 
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вологих та прохолодних природно-кліматичних умовах, є значне 
збільшення довжини стебла. Дослідження показують, що довжина льону 
олійного сортів Сонєчни в окремі роки, якщо погодні умови сприяють, 
сягає понад 1,0 м у фазі ранньої жовтої стиглості [23]. Тому в різних 
природно-кліматчних умовах є перспективною переробка льону 
олійного не тільки на насіння, але й на волокно [18]. Не можна 
відмовлятись і від вирощування льону-довгунця саме на території 
Західного Полісся, адже волокно, вирощене в природно–кліматичних 
умовах цієї місцевості має високу якість і не поступається волокну 
виробленому у Бельгії та Франції.  

Показовими для порівняння є дані щодо обсягів виробництва льону 
олійного господарствами України за 2015, 2016 рік. З даних наведених у 
табл. 1.8 видно що у таких областях як Волинська, Рівненська та 
Житомирська, де традиційно вирощувався льон-довгунець, є значний 
потенціал для вирощування льону олійного та виробництва продукції з 
нього.  

Результати вирощування цієї культури у господарствах 
показують, що у зоні Західного Полісся України, окрім високих врожаїв 
насіння, можна отримати високі врожаї стеблової частини. Це 
зумовлено сприятливими природно-кліматичними умовами території.  

 
Таблиця 1.8.  

Об’єми виробництва льону олійного господарствами України у 2016 році за даними 
[15] 

Області 

Господарства усіх 
категорій 

Сільськогосподар-ські 
підприємства 

Господарства населення 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Україна 68,0 917,7 13,5 66,7 901,9 13,5 1,3 15,8 13,2 

Вінницька 0,8 9,9 12,7 0,8 9,7 12,8 0,0 0,2 9,5 

Волинська 0,4 4,3 11,0 0,4 4,3 11,0 – – – 

Дніпро–
петровська 

2,5 31,4 12,6 2,5 31,4 12,6 – – – 

Донецька 2,3 25,9 10,9 2,3 25,9 10,9 – – – 

Житомирська 2,8 34,1 11,8 2,8 34,1 11,8 – – – 

Закарпатська – – – – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Запорізька 8,2 94,6 11,5 7,9 90,7 11,5 0,3 3,9 11,5 

Івано–Франківська 1,0 17,4 18,1 1,0 17,4 18,1 – – – 

Київська 1,6 20,3 12,8 1,6 20,3 12,8 – – – 

Кіровоградська 0,3 2,8 13,5 0,2 2,3 14,9 0,1 0,5 9,5 
Луганська 6,0 68,6 11,4 5,9 67,8 11,4 0,1 0,8 12,5 

Львівська 1,3 23,7 17,7 1,3 23,7 17,7 – – – 

Миколаївська 8,7 147,8 17,1 8,4 143,0 17,1 0,3 4,8 17,7 

Одеська 5,5 91,4 16,6 5,4 90,5 16,7 0,1 0,9 12,9 

Полтавська 0,4 5,4 14,3 0,4 5,4 14,3 – – – 

Рівненська 0,1 1,2 9,8 0,1 1,2 9,8 – – – 

Сумська 0,5 4,2 8,5 0,5 4,2 8,5 – – – 

Тернопільська 0,0 0,1 2,7 0,0 0,1 2,7 – – – 

Харківська 7,7 94,1 12,3 7,4 90,1 12,2 0,3 4,0 14,4 

Херсонська 7,8 103,4 13,1 7,7 102,7 13,2 0,1 0,7 6,5 

Хмельницька 3,5 65,8 18,8 3,5 65,8 18,8 – – – 

Черкаська 0,1 0,7 14,4 0,1 0,7 14,4 – – – 

Чернівецька – – – – – – – – – 

Чернігівська 6,5 70,6 10,9 6,5 70,6 10,9 – – – 

 
Загальна довжина стебел може досягати 69–110 см, а технічна – 

47–95 см. Висока врожайність стеблової частини льону олійного 
ускладнює застосування традиційної технології збирання, що 
розповсюджена на півдні України, і передбачає використання для 
збирання льону зернозбиральних комбайнів [18, 23]. 

Таблиця 1.9.  
Об’єми виробництва льону олійного господарствами України у 2017 році за даними 

[15] 

Області 

Господарства усіх 
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Україна 46,4 455,9 9,8 44,9 440,6 9,8 1,5 15,3 10,3 
Вінницька 0,9 8,9 9,6 0,9 8,9 9,6 – – – 
Волинська 0,3 3,4 …1 0,3 3,4 …1 – – – 
Дніпропетровськ
а 

1,4 11,0 7,9 1,4 11,0 7,9 – – – 

Донецька 2,3 21,9 9,7 2,3 21,9 9,7 – – – 
Житомирська 2,8 26,1 9,1 2,8 26,1 9,1 – – – 
Закарпатська – – – – – – – – – 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Запорізька 5,4 46,5 8,6 5,1 43,8 8,6 0,3 2,7 8,6 
Івано-
Франківська …1 …1 …1 …1 …1 …1 – – – 

Київська 0,2 2,0 9,2 0,2 2,0 9,2 – – – 
Кіровоградська 0,3 1,8 6,8 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

Луганська 2,6 22,3 8,6 …1 …1 …1 …1 …1 …1 

Львівська 0,9 11,4 13,2 0,9 11,4 13,2 – – – 
Миколаївська 8,7 78,9 9,0 8,4 76,1 9,0 0,3 2,8 9,3 
Одеська 5,8 69,9 12,0 5,7 68,9 12,0 0,1 1,0 12,0 
Полтавська 0,4 5,8 14,6 0,4 5,8 14,6 – – – 
Рівненська 0,3 2,5 8,5 0,3 2,5 8,5 – – – 
Сумська 1,5 5,5 3,7 1,5 5,5 3,7 – – – 
Тернопільська …1 …1 …1 …1 …1 …1 – – – 
Харківська 4,1 45,0 11,1 3,7 39,1 10,7 0,4 5,9 14,3 
Херсонська 5,4 44,4 8,2 5,2 42,9 8,3 0,2 1,5 6,1 
Хмельницька 0,9 18,1 19,2 0,9 18,1 19,2 – – – 
Черкаська …1 …1 …1 …1 …1 …1 – – – 
Чернівецька – – – – – – – – – 
Чернігівська 1,5 17,4 11,3 1,5 17,4 11,3 – – – 
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України 
 "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. /  

 
На основі з даних табл. 1.7–1.9 можна зробити висновок, що на 

сьогодні в Україні основні об’єми виробництва льону зосереджені в 
сільськогосподарських підприємствах. Тільки невелика частка 1,5 тис. га 
сіється індивідуальними господарствами. Рік у рік збільшується 
виробництво льону олійного, тому з’явилася необхідність переробки його 
на волокно. На вихід і якість лляного волокна, в першу чергу довгого, 
великий вплив мають умови, за яких протікає процес первинної обробки 
сировини.  

Первинна обробка льону включає приготування трести, її сушіння, 
м’яття і тіпання. 80% трести льону готують шляхом розстилу лляної соломи 
на стелищах (росяна мочка) і близько 20% трести готують у заводських 
умовах тепловою мочкою. Вилежування трести здійснюється головним 
чином під дією грибкової мікрофлори. В цьому процесі беруть участь 
бактерії. [24–34]  

Під час обмолочування льону необхідно проводити сортування. Не 
можна на довгий час залишати на полі лляну солому в штабелях. Велике 
значення при отриманні трести на льонищі відіграє волога і тепло. 
Оптимальна середньодобова температура для вилежування трести – 
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14–20  С без різких коливань протягом доби. За таких умов і наявності 
вологи вилежування трести триває 10–15 днів. Зниження температури 
сповільнює цей процес, а при 0ºС він повністю зупиняється.  

Для нормального вилежування вологість розстеленої соломи 
повинна бути 50–60%. У той же час за вмісту надлишкової вологи 
призупиняється розвиток пектинрозкладаючих мікроорганізмів і швидко 
розмножуються гнилісні бактерії, які спричиняють псування сировини. [25, 
29, 30] 

На процес вилежування лляної трести позитивно впливає сонячне 
світло. Сонячні промені руйнують пігменти і таким чином відбілюють 
стебло [28–30], при цьому велику роль відіграють терміни розстилу. Для 
більшості районів Західного Полісся кращий термін розстилу – серпень. 
Як правило в цей період стоїть тепла і волога погода (з рясними росами 
вночі), яка сприяє більш швидкому і рівномірному вилежуванні трести 
(табл. 1.10).  

Гарні умови для вилежування трести на Західному Поліссі можуть 
бути і в вересні, але якість волокна при цьому знижується. Розстеляти 
лляну солому необхідно на незаболочених і незатоплюваних в осінній 
період лугах. Стелище перед розстилом соломи очищають від каміння й 
рослинних залишків. Якщо розстеляти льон у жовтні, протяжність терміну 
вилежування збільшується вдвічі і на 2–3% зменшується вихід довгого 
волокна [40–42]. 

Таблиця 1.10 
Вплив термінів розстилу льону і температури повітря на тривалість 

вилежування трести [31, 32, 40] 

Термін розстилу 
Тривалість вилежування, 

днів 
Середньодобова 

температура повітря, °С 
7 серпня 17 17,0 
19 серпня 18 16,7 
30 серпня 21 15,2 
10 вересня 27 10,0 

 
Під час розстилу соломи у вересні вихід довгого волокна буде на 8% 

менший, а якість волокна знизиться до двох номерів. У жовтні вихід 
довгого волокна зменшиться на 40%, а якість знизиться до чотирьох 
номерів у порівнянні з розстилом в серпні [31–35] (табл. 1.11).  

Лляну солому розстеляють рівним і тонким шаром: 2,0–2,5 т/га 
стелища, чи 250 г на кожний метр рядка. Така норма розстилу забезпечує 
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отримання найбільш позитивних результатів, і в першу чергу якість 
довгого волокна. Менша норма розстилу соломи не забезпечить повного 
використання площі стелища, а також збільшить витрати праці [25, 29–31, 
41, 43–45]. Для ліквідації втрат та отримання високоякісної продукції 
необхідно контролювати процес вилежування трести. За недостатнього 
часу вилежування волокно отримуємо грубе, з низькими технологічними 
показниками, а у разі надлишку знижується якість і вихід довгого волокна 
[32, 45]. До кінця вилежування треста набуває сірого кольору, легко 
розминається в руках, волокно легко відділяється від деревини по всій 
довжині стебла [25, 32, 33]. 

Таблиця 1.11 
Вплив термінів розстилу лляної соломи на вихід і якість  

волокна [32, 40, 41] 

Термін 
розстилу 

Тривалість 
вилежування, днів. 

Середній номер 
трести 

Вихід довгого 
волокна, % 

Номер довгого 
волокна 

Серпень 16 1,80 14,3 16 
Вересень 30 1,55 13,3 14 
Жовтень 30 1,09 10,3 12 

 
Трудомістким процесом у льонарстві є збирання льону і 

переробка його в тресту. На вирощування 1 га льону витрачається в 
середньому 63–65 людино-днів, з них 70–80 % припадає саме на 
збирання. Під час збирання можливі не тільки кількісні, але й якісні 
втрати льонопродукції. До її якості ставлять такі вимоги: паралельність 
стебел у стрічці, мінімальна їх розтягнутість, відсутність у них 
пошкоджень, що негативно впливають на вихід довгого волокна, тюки 
повинні бути без бур’янів, однорідність стебел за кольором і діаметром 
та ін. [47–51] 

Механізовані способи збирання історично поділяють на три види: 
сноповий, комбайновий, роздільний, проте фактично використовується 
лише два. Кожен з них може бути з розстелянням стебел на льонищі або 
пресуванням їх у рулони. Для снопового характерні високі затрати 
праці на виробництво продукції, великі втрати, зниження якості трести  
[29, 30, 40]. Тому на сьогодні цей спосіб не використовується. 

Комбайновий спосіб містить операції брання льону з одночасним 
обчісуванням насіннєвих коробочок і розстелянням соломи у стрічку на 
льонищі, сушіння і переробку вороху, піднімання трести. Під час роботи 
льонокомбайнів з розстелянням можливі два варіанти збирання: з 
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реалізацією продукції льоносоломою і трестою. В обох варіантах 
висушені снопи відвозяться безпосередньо на льонозавод [29, 30, 40]. 

Роздільний спосіб: вибраний льон розстилають на льонищі тонкою 
стрічкою для просушування і дозрівання насіння. Потім її обмолочують, 
а соломку знову розстилають на льонищі для одержання трести. 
Підбирання трести зі стрічок так само, як при комбайновому способі 
збирання. Ворох вивозиться з поля до пунктів сушіння та обмолоту, де 
за необхідності досушується, після чого він обробляється та виділяється 
насіння льону. За сухої погоди льон в стрічках висихає за 5–6 днів. 
Роздільний спосіб, також високоефективний, однак значною мірою 
залежить від погодних умов. Основна причина малого застосування 
роздільної технології збирання – це відсутність відповідного комплексу 
машин [33, 34, 36, 40, 43, 52]. 

В 1993–2008 роках у Луцькому національному технічному 
університеті проведено ряд досліджень щодо порівнянню різних 
технологій збирання льону-довгунця. Співставлялись такі способи 
збирання в ранній жовтій стиглості: а) комбайновий без плющення й 
обертання; б) комбайновий зі плющенням без обертання; в) 
комбайновий без плющення з обертанням; г) комбайновий зі плющенням 
і обертанням; д) роздільний без плющення й обертання. Досліди 
показали, що за збирання льону у ранній жовтій стиглості якість насіння 
вища за роздільного способу, ніж за комбайнового [36, 39, 92, 93]. У разі 
збирання в жовтій стиглості істотної різниці не одержали. Основні 
переваги роздільної технології збирання перед комбайновою: 
використання енергії сонця для сушіння стебел і дозрівання насіння, 
можливість почати збирання на декілька днів раніше, ніж за 
комбайнового збирання, і в кінцевому результаті отримання волокна та 
насіння вищої якості [21, 36, 39]. Проте використання такої технології 
можливе за умови достатньої довжини стебла льону. 

Льон олійний також має свої особливості вирощування та 
збирання. На сьогодні основні технології та засоби вирощування та 
збирання льону олійного спрямовані на одержанні насіння. Всі вони 
розроблялись без врахування природно-кліматичних умов регіонів 
вирощування, а стеблу взагалі приділялось мало уваги. [11, 54–58, 86, 
87]. Наявність довгого стебла, інколи більше 100 см, що проявляється в 
умовах вирощування льону олійного в зоні Західного Полісся, призвела 
до апробації роздільної технології. Така технологія передбачає 
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скошування олійного льону роторною косаркою та формування валків. 
Обмолочені валки легко формуються у рулони. Але дана технологія 
призводить до значної втрати біологічного врожаю насіння [18, 21, 23, 
24, 59, 86].  

Льон олійний, як сільськогосподарська культура, не вимагає 
значних капіталовкладень і вже через три місяці може окупити витрати 
через продаж насіння, вартість якого насьогодні становить близько 10 
тис. грн/т [10]. Найбільші ризики при виробництві льону олійного 
закладені на стадії збирання, оскільки у більшій мірі все залежить від 
погодних умов. [86] 

Збирання розпочинають у ранній жовтій стиглості культури, 
попередньо обробляючи посіви десикантами. Більш пізні строки 
дозрівання унеможливлюють збирання зернозбиральним комбайном з 
сегментно-пальцевим різальним апаратом. Це найбільш відповідальний 
виробничий цикл при вирощуванні льону олійного [21, 54, 60]. Відома 
традиційна технологія збирання льону олійного, яка апробована на 
Півдні, що дозволяє отримати високоякісне насіння, – комбайнова. Вона 
не передбачає використання стеблової частини, висота якої не 
перевищує 45–50 см до збирання. Відсутність спеціалізованих машин 
для даної культури призводить до значних втрат урожаю. Це в першу 
чергу: значне пошкодження стеблової частини врожаю, що 
унеможливлює в подальшому виділення з неї волокна; пошкодження та 
втрата насіння; стерня, що залишається на полі, містить волокно і 
негативно впливає на подальше використання ґрунту; намотки стебел 
на робочі органи призводять до зупинок та виведення з ладу комбайна. 
У такому випадку використовують сучасні зернозбиральні комбайни з 
роторно-сепаруючою системою, на яких щороку необхідно 
встановлювати оригінальні нові різальні апарати. Як правило, залишки 
стеблової частини спалюють, що є недопустимим в умовах ринкової 
економіки та сучасних екологічних вимог. [11, 19, 20, 22, 43, 54–58, 61] 

Таким чином, для інтенсифікації процесів відродження галуззі 
льонарства через вирощування льону олійного у північно-західній 
частині держави необхідно приділити увагу розробці нових технологій 
збирання та переробки цієї культури та засобів для її реалізації, які б 
мінімізували втрати біологічного врожаю стебла льону олійного.  

Довге стебло льону олійного, вирощеного в прохолодних та 
вологих  природно-кліматичних умовах, інколи більше 100 см, створює 
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проблеми з переробкою стебел у волокно. Адже для отримання волокна, 
після відділення насіння, соломисту масу (рис. 1.6) необхідно перетворити 
в тресту, придатну для подальшого виконання технологічних операцій. 
Проте валки соломистої маси за таких умов довго не перетворюються 
на тресту (рис. 1.4). [21, 62]  

 
Рис. 1.4 – Збирання льону олійного на полях агрофірми «Колодяжне», Волинська 
область, Україна. Валки стеблової маси після обмолоту льону олійного, збирального 
сезону 2018 р. 

  
Проте, за несприятливих погодних умов у період збирання стебло 

перетворюється в тресту на корені. Це робить неможливим зрізання 
сегментно–пальцевим різальним апаратом, якім обладнані сучасні 
комбайни. 

У результаті проведених досліджень [18, 21, 23, 54, 59, 62–66] можна 
зробити висновок, що природно-кліматичні умови мають суттєвий вплив 
на формування льону олійного. Умови вирощування та збирання льону 
олійного суттєво відмінні між південним, східним регіонами України і 
Західним Поліссям. Підсумовуючи вищесказане, основним напрямком 
підвищення ефективності виробництва льону олійного та льону-довгунця 
в різних природно-кліматичних умовах можна вважати розвиток та 
запровадження нових та вдосконалення існуючих технологій збирання 
та переробки льону олійного та льону-довгунця.  

Такі технології повинні враховувати сучасні екологічні вимоги, 
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економічний стан агровиробників, особливості рослини в різних 
природно-кліматичних умовах. Також важливо звернути увагу, що такі 
інноваційні, ресурсозберігаючі технології збирання та переробки льону 
повинні бути придатними для застосування як великими льоносіючими 
господарствами так і з залученням невеликих фермерських 
господарств. 

 
1.3 Порівняльна характеристика стебел льону-довгунця, льону 

олійного вирощених в різних природно-кліматчних умовах 
 
Льон-довгунець належить до роду Linum родини льонових  

(Linaceae). Всього рід Linum налічує більше 200 видів однорічних та 
багаторічних трав’яних рослин. Найбільше господарське значення має 
звичайний культурний льон (Linum usitatissimum L.), який вирощують для 
отримання волокна та насіння. Він має п’ять підвидів: індо-абіссінський; 
індостанський; середземноморський; проміжний і євразійський. Для 
нашої країни найбільше значення має євразійський підвид, який у свою 
чергу ділиться на чотири групи: льон-довгунець, льон межеумок, льон 
кучерявець і сланкий льон (рис. 1.5) [29, 30, 42, 67].  

 

 
 
Рис. 1.5 – Групи євразійського підвиду льону: 1 – льон-довгунець; 2–3 – льон 
межеумок; 4 – льон кучерявець; 5 – сланкий льон. [82] 
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Льон-довгунець – однорічна рослина. Він має стержневий корінь, 
що проникає в ґрунт на 1,5 м. Його коренева система складається з 
великої кількості тонких ниткоподібних корінців, але щодо до наземної 
маси вона розвинена слабо і тому не наділена високою здатністю до 
засвоєння поживних речовин з ґрунту. Основна маса кореневої системи 
льону-довгунця розташована в верхньому шарі ґрунту. Стебло льону 
світло-зелене, а в зрілому стані жовте, покрите восковим нальотом. Листя 
лінійно-латентної форми зеленого кольору довжиною 36–40 см і 
шириною 2–4,4 см.  

Квітки мають п’ять пелюсток, переважно голубого, а також рожевого 
та білого кольорів. Плід – шаровидна коробочка, в якій міститься до 10 
насінин [25, 29, 31, 67]. Стебло льону складається з декількох тканин 
(рис. 1.6). Зовнішня частина називається шкіркою (епідермісом) [29]. Під 
шкіркою знаходиться з’єднувальна тканина, яка називається 
паренхімою. Вона складається з тонкостінних клітин, що з’єднують інші 
тканини стебла. Волокно в з’єднувальній тканині залягає у вигляді 
волокнистих або луб’яних пучків, які є найбільш цінною частиною стебла.  

 
Рис. 1.6 – Анатомічна будова стебла льону-довгунця: I – поздовжньо–поперечний 
розріз стебла; II – поперечний розріз: 1 – кутикула; 2– епідерміс; 3 – корова 
паренхіма; 4 – луб’яні пучки; 5 – камбій; 6 – деревина; 7 – серцевина; 8 – порожнина; 
III – волокнистий пучок; IV – елементарне волокно. [82] 
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Поживні речовини рухаються від листків до тканин і органів рослини 
по ситовидних трубках, що розташовані за волокнистими пучками. 
Епідерміс, паренхіма і волокнисті пучки з ситовидними трубами 
утворюють корову частину стебла льону, за якою розташована тканина, 
що в період життя рослини утворює вторинну кору і деревину – камбій. 
[30] Деревина складається з тканин, які мають потовщені стінки, 
забезпечує міцність стебла і містить велику кількість судин, які проводять 
з ґрунту воду і розчинні в ній поживні речовини від кореня до наземних 
органів рослини. Центральна частина стебла називається серцевиною і 
складається з неміцних тонких ниток. Коли стебло льону дозріває, 
серцевина руйнується і всередині стебла утворюється порожнина.  

Волокнисті пучки є найціннішою частиною стебла. Вони 
складаються з видовжених клітин елементарних волокон довжиною 20–
30 мм (іноді до 120 мм і більше). Ці волокна з’єднані між собою, а також із 
тканинами, що їх оточують, пектином. У залежності від умов вирощування, 
а також сорту льону, кількість елементарних волокон у волокнистому 
пучку (як видно на поперечному перерізі) коливається від 10 до 50 [67, 82]. 
Волокнисті пучки розташовані вздовж усього стебла по його периферії і 
утворюють різної товщини кільце, яке складається з 20–40 пучків [25, 29, 
31, 67, 82]. Порівняльна характеристика будови та властивостей стебла 
льону олійного та льону-довгунцю детально розглянута в [20]. 

Після посіву насіння льону починає проростати. Під час цього 
корінчик зародка і сім’ядольні листочки збільшуються. В цей період 
живлення відбувається за рахунок ендосперми насіння. Корінчик 
проростає в ґрунт, і на поверхню виходять сім’ядольні листочки. Ріст 
стебла льону відбувається поетапно (рис. 1.7).  

 
Рис. 1.7 – Фази росту льону-довгунця: 1 – сходів або сім’ядолей; 2 – “ялинки”; 3 – 
бутонізації; 4 – цвітіння; 5 – дозрівання. 



33  

 

Ці етапи називаються фазами і характеризуються морфологічними 
змінами або утворенням нових органів рослин: 1) сходів або сім’ядолей; 2) 
“ялинки”; 3) бутонізації; 4) цвітіння; 5) дозрівання. У фазі сходів рослина 
має лише сім’ядольні листочки і маленьку бруньку між ними, з якої 
розвивається стебло з листочками, квітками і насіннєвими коробочками. 
Тривалість фази сходів і “ялинки” приблизно 15 днів. Ці фази 
характеризуються повільним ростом стебла у висоту і швидким ростом 
кореневої системи. Рослина досягає висоти 5–10 см і має 5–6 пар 
справжніх листочків. У період бутонізації, який триває 12–20 днів, у 
стеблах формуються волокна і генеративні органи, що забезпечують 
отримання насіння. У висоту рослина росте значно повільніше (росте 
тільки суцвіття), а після закінчення цвітіння ріст рослини припиняється. 
Фаза дозрівання характеризується тим, що стебло швидко дерев’яніє і 
відбувається формування насіння. Від сходів до дозрівання рослин льону-
довгунця проходить 75–90 днів, залежно від сорту, природних умов та 
внесених добрив. [25, 29, 31, 67, 88] 

Льон олійний більш вимогливіший до тепла, ніж льон-довгунець. 
Насіння його починає проростати при температурі 3–5°С, а сходи 
з'являються за температури повітря 6°С. Сходи льону витримують навесні 
заморозки до мінус 3–4°С, а рослини двотижневого віку – навіть до мінус 
6°С. Проте культура вимоглива до тепла під час дозрівання (20–22°С). За 
хмарної погоди із зниженням температури достигає повільніше. 
Тривалість вегетаційного періоду становить 70–115 днів [20, 64, 65, 63, 66, 
68]. Коренева система льону олійного (рис. 1.10, а) розвинена відносно 
слабко, у дорослої рослини маса її становить близько 10 % маси 
надземної частини. При недостатній кількості вологи або перезріванні 
бокові корінці відмирають, що вливає на процес збирання методом 
зрізання. Однак спостереження за кореневою системою льону олійного 
у різних регіонах України показали відмінності кореню рослини у 
південних областях (рис. 1.8, а) та на Західному Поліссі (рис. 1.8, в) [24, 70, 
73, 94]. 

Як показує досвід останніх років, урожайність льону олійного, 
вирощеного в прохолодних та вологих умовах, характерних для 
Західного Полісся може становити: насіння – до 20 ц/га, соломи – до 40 
ц/га [10]. А проте необхідно враховувати, що вегетаційний період 
становить 70–115 днів, що дозволяє проводити ранню сівбу.  

Обробіток ґрунту під льон олійний залежить від попередників із 
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внесенням мінеральних добрив з розрахунку N40–60P60K40–60. Сіють льон 
олійний, як правило, з нормою 50–70 кг/га з міжряддями 15 см. Під час 
догляду за посівами в першу чергу звертають увагу на руйнування 
ґрунтової кірки; підживлення, знищення бур’янів, шкідників і хвороб. 
[62–66, 86, 87, 94].  

 

 
Рис. 1.8 – Коренева система льону: а) – олійного; б) – довгунця; в) – коренева система 
льону-довгунця та льону олійного, зібраного на ділянках Волинської державної 
дослідної сільськогосподарської станції Національної академії аграрних наук 
України. 

 
Серед відомих груп льону олійний може також давати два основні 

види продукції – насіння і волокно та один вид побічної – костриця, які є 
натуральною сировиною для виготовлення широкого спектра виробів. У 
разі застосування відповідних технологій льон олійний можна вважати 
культурою безвідходного виробництва, а застосування передових 
методів господарювання дозволяє зробити його беззбитковим [62, 84, 86, 
87, 94].  

Доцільно аналіз основних сортів, що вирощуються у світі, 
показати на прикладі України та деяких країн-виробників. Одним із 
головних виробників льону олійного відповідно до п. 1.1 у світі є Китай. У 
Китаї багатовікову історію має вирощування олійного льону, а 
довгунець, завезений з Японії, в північних провінціях почали вирощувати 
тільки на початку ХХ століття і зовсім недавно – в 1990–х – в південних 
регіонах. Після Другої світової війни нові сорти льону-довгунця ввозили 

а)                                   б)                                      в) 
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з СРСР, і сорт Л–1120, який широко використовувався у Радянському 
Союзі в той час, став родоначальником багатьох китайських сортів 
[75–77, 89–91]. 

У перші роки XXI століття в Китаї спостерігалося значне 
збільшення виробництва льону-довгунця. У зв'язку з цим, як і в інших 
країнах, тут загострилася проблема підвищення якості волокна. Її 
вирішують як включенням в селекцію нового вихідного матеріалу, так і 
за допомогою сучасних ДНК–технологій [74]. 

У Білорусі до Державного реєстру сортів і деревно-чагарникових 
порід включено і допущено до використання 30 сортів льону-довгунця, 
з них 12 сортів селекції Інституту льону (Білорусь). П'ять сортів проходять 
Державне сортовипробування (в тому числі три сорти льону олійного). 
Дев'ять сортів льону-довгунця захищені патентами Республіки 
Білорусь. [76, 89–90]. Нові сорти цього льону мають повніший комплекс 
господарсько-цінних ознак, відповідають вимогам 
сільськогосподарського виробництва та промисловості, мають високу 
чутливістю на добрива і пристосовані до ґрунтово-кліматичних умов 
відповідних зон обробітку. Ці сорти становлять інтерес не тільки як 
потенційний резерв поліпшення сортименту промислового льонарства 
в республіці і в країнах ближнього зарубіжжя, але і як національний 
генофонд льону.  

У 2016 році до Реєстру сортів рослин України внесені 10 сортів 
льону-довгунця, створених селекційними установами України та 
Європи, зокрема три сорти селекції Дослідної станції луб’яних культур 
Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН: Гладіатор, 
Глінум, Есмань. Ці сорти культивуються на території Західного Полісся, 
в тому числі на ділянках Волинської державної сільськогосподарської 
дослідної станції Національної академії аграрних наук. 

Сорт Глінум. Середньостиглий, високоволокнистий, 
характеризується високою врожайністю та якістю волокна. 
Вегетаційний період – 70–75 діб, вміст волокна у стеблах – 28–30%. 
Стійкість до хвороб та вилягання середня. Урожайність соломи 6,0–8,0 
т/га, волокна – 1,7–2,4 т/га, насіння – 0,75–0,89 т/га.  

Сорт Гладіатор. Високорослий, середньостиглий, 
високоволокнистий, характеризується високою урожайністю та якістю 
волокна. Вегетаційний період складає 72–77 діб. Вміст волокна у 
стеблах 28,3%, вихід довгого волокна складає 20,2–21,4%. Стійкість до 
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вилягання висока, стійкість до хвороб середня. Урожайність соломи 
складає 6,0–8,0 т/га, волокна – 1,9–2,3 т/га, насіння – 0,75–0,95 т/га. 
Сорт вирівняний по достиганню, придатність до механічного збирання 
складає 5 балів.  

Сорт Есмань. Високорослий, пізньостиглий, високоволокнистий, 
характеризується високою врожайністю та якістю волокна. 
Вегетаційний період 80–85 діб. Вміст волокна в стеблах 28,3–31,4%, 
вихід довгого волокна 20,2–23,5%.Стійкість до вилягання висока, до 
хвороб – середня. Урожайність: соломи – 6,4–7,8 т/га, волокна – 1,8–
2,1 т/га, насіння – 0,75–0,97 т/га. 

Нині в Реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні, 
є 15 сортів – як української, так і зарубіжної селекції. Однією з установ 
в Україні, яка займається селекцією льону (довгунця і олійного) є ННЦ 
«Інститут землеробства НААН» (відділ селекції і насінництва льону та 
ріпаку) [75–77, 87]. Інститут з 2004 року став активно реєструвати сорти 
льону олійного придатні для поширення в Україні. На даний час має 
чотири такі сорти.  

Важливим є сорт Еврика, який має надзвичайно високу стійкість 
до фузаріозного в’янення (навіть за сприятливих умов розвитку 
фузаріозу практично ним не вражається). Сорт має високу стабільність 
насіннєвої продуктивності щодо зон вирощування [75–77, 79, 87, 104]. 

Скоростиглість – важливий показник для сучасних сортів. В умовах 
росяного мочіння соломи він має велике значення. Адже коли брання, 
розстил і вилежування соломи скоростиглих сортів проходять у більш 
сприятливих умовах, це значно підвищує можливості отримання волокна 
високої якості (табл. 1.12 та табл. 1.13).  

Таблиця 1.12  
Характеристики зразків сортів льону-довгунця зі значною скоростиглістю 

[75, 76] 
Назва зразка Тривалість вегетаційного періоду, днів 

Ритм 72 
Вита 75 
Томський 16 75 
Могилевській 76 
Глінум  75 
Гладіатор 76 

 
Технічна довжина стебла – відстань від місця кріплення 

сім’ядольних листків до суцвіття. Це неоднозначний показник: з одного 
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боку, із сортів більшої довжини стебла можна отримати волокно більш 
високих номерів, але з іншого боку, висока ймовірність вилягання і 
зниження якості волокна.  

 
Таблиця 1.13 

Характеристики зразків сортів льону олійного зі значною скоростиглістю 
[68, 87] 

Назва сорту зразка Тривалість вегетаційного періоду, днів 
Лірина 85 
Південна ніч 85–90 
Орфей 84–86 
Айсберг 88 
Еврика 84–86 

 
У сорту Оршанський 2 технічна довжина склала в середньому 87,8 

см (табл. 1.14). Більшість із вивчених китайських зразків є високорослі [77]. 
Проте в умовах Волинської області найкраще зарекомендували себе 
сорти Глінум, Гладіатор, Могилевський, Чарівний, Білинка, Есмань [75, 79]. 

 
Таблиця 1.14. 

Характеристики зразків сортів льону-довгунця за довжиною стебла 
Назва сорту зразка Технічна довжина стебла, см Відсоток до стандарту, % 

89 113–13–4–8–6 (Китай) 109,0 124 
84106–23 (Китай) 108,4 123 
N369 (Китай) 102,8 117 
J 51007 (Китай) 102,7 117 
Heiya–13 (Китай) 102,4 117 
Глінум 90,2 102 
Гладіатор 80, 8 92 

Оршанський 2 87,8 100 

 
Дослідження проведені фахівцями Луцького національного 

технічного університету протягом 3–х років показали, що сорти льону 
олійного у прохолодних та вологих кліматичних умовах можуть мати 
середню довжину стебла 80 см. (табл. 1.15)  

Важливим технологічним параметром є вміст волокна (%) в стеблі. 
Згідно існуючих нормативів виділяють вміст довгого і загального волокна 
у соломі льону.  

Вміст довгого волокна може істотно варіюватися за роками в одних 
і тих же зразків льону і залежить від багатьох факторів. До них відносяться 
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вологість та температура під час зростання, погодні умови під час 
збирання, терміни збирання, вид та сорт льону. 

Таблиця 1.15.  

Характеристики зразків сортів льону олійного за довжиною стебла  
Назва сорту зразка Технічна довжина стебла, см  

Лірина 55 

Південна ніч 80 

Айсберг 60 

 

Можна виділити такі основні фактори формування волокна: 
погодні умови, строки збирання, способи первинної обробки. Вміст 
загального волокна – більш стабільний показник і менше залежить від 
перерахованих факторів. Відповідно до стандарту вміст волокна 
вітчизняних сортів складає в середньому 20,1%, що менше ніж у сортах 
китайської селекції. (табл. 1.16).  

Гнучкість волокна у сорту Оршанський 2 в середньому 54,1 мм, а 
розривне навантаження волокна сорту в середньому 258 Н.  

 
Таблиця 1.16. 

Характеристики зразків сортів льону-довгунця з найбільшим вмістом 
волокна [75–77] 

Назва сорту зразка Вміст волокна, % Відсоток до стандарту 

Heiya13  27,5 137 

Sxy 20  27,1 135 

J 51265  27,0 134 

Xinying 2  26,5 132 

J 51253  26,1 130 

К–6, ст.  20,1 100 

 
Отже, потреба економіки в льняному волокні і насінні велика. Це 

пов’язано з їх цінністю і тим, що окремі види виробів, що виробляються з 
волокна льону, не можуть бути повністю замінені виробами з хімічних 
волокон, а знання ботанічних особливостей рослини дозволяє 
отримувати високі врожаї культури. 

Хімічній склад лляного волокна достатньо досліджено на сьогодні. 
Він має свої особливості у порівнянні з бавовняним (табл. 1.17 ) [32]. 
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Таблиця 1.17 

Хімічний склад льону та бавовни [78] 

Сировина 
Вміст, % 

целюлози лігніну воску азоту 

Льон 72,9 4,60 2,1 0,35 

Бавовна 89,3 1,87 1,1 0,26 

 

Наведені дані свідчать про наявність у складі льоноволокна 
целюлози, лігніну, воску, що зумовлює його високу міцність, 
термостійкість, пружність, гнучкість, властивість добре ділитися на окремі 
волоконця під час чесання. Фізико-механічні властивості волокна льону 
порівняно з властивостями найпоширеніших природних і хімічних 
волокон наведено в табл. 1.18, дані якої, зокрема, свідчать, що серед 
рослинних волокон лляне є одним з найміцніших на розрив. Лляна нитка 
за однакової тонкості майже в 1,5 рази міцніша від вовняної, хоч і має 
невелику питому вагу [31, 80, 81]. 

Завдяки наявності у складі волокна лігніну (табл. 1.17) лляні тканини 
мають антисептичні властивості, добре опираються гниттю, вдвоє більше 
витримують циклів прання порівняно з бавовняними тканинами, мають 
високу гідрофільність. Хімічний склад лляних тканин зумовлює їх високу 
повітропроникність, а також здатність вбирати вологу (до 20% своєї 
маси), відводити тепло не тільки у вологому, а й у сухому середовищі. 
Порівняно з іншими натуральними волокнами лляне завдяки вмісту лігніну 
набагато менше руйнується під час опромінення. Грубі білі лляні тканини 
відбивають майже весь спектр сонячних променів.  

За рахунок наявності воскоподібних речовин лляне волокно є 
гладеньким, помірно жорстким. Окрім цього, наявність у золі кремнію, 
заліза, міді, алюмінію, магнію, натрію сприяє мінімальній здатності лляних 
тканин наелектризовуватись.  

Головні компоненти стебла льону: целюлоза, пектинові та азотисті 
речовини, лігнін, воскоподібні речовини, зола та волога. Загалом хімічний 
склад стебла льону містить до 50 окремих хімічних речовин [77, 78, 87]. 
Текстильні вироби з льону повністю екологічні. Процес виробництва 
такого одягу не забруднює навколишнє середовище (ні у виробництві, ні 
під час обробки волокна, ні відходами) [31, 32, 78, 80–85].  
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Таблиця 1.18  

Фізико-механічні властивості волокон льону порівняно з властивостями інших 
волокон [30] 

Волокна 
Властивості 

Питома вага, г/см2 
Розривна міцність, 

кг/мм2 
Розривна довжина, 

км 

Природні: 
Льон 
Бавовна 
Вовна 

 
1,5 
1,5 

1,32 

 
50 – 60 
35 – 55 
12 – 20 

 
33 – 40 
23 – 36 
9 – 15 

Хімічні: 
Віскозні 
Ацетатні 
Капронові 
Лавсанові 
Нітронові 

 
1,52 
1,32 
1,14 
1,38 
1,17 

 
18 – 32 
13 – 18 
46 – 52 
41 – 55 
27 – 35 

 
12 – 21 
10 – 14 
40 – 46 
30 – 40 
23 – 30 

 
Гігроскопічність пов’язана з вмістом в них колоїдних речовин 

гідрофільного характеру – головним чином пектинових та азотистих, а 
також наявністю солей. Порівнюючи хімічний склад чесаного 
льоноволокна (в межах одного номера), слід відмітити, що витримані за 
однакових умов (t=20°С; вологість 65%) зразки волокон матимуть різну 
вологість (табл. 1.19).  

 
Таблиця 1.19 

Вологість тіпаного льону залежно від показника  
умочування [31, 78, 96] 

Показник умочування, % Вологість, % Показник умочування, % Вологість, % 

3,8 7,30 10,2 7,58 

4,5 7,33 11,4 8,05 

5,6 735 13,2 8,15 

7,2 7,40 14,7 8,22 

7,5 7,44 15,8 8,30 
7,9 7,49 17,3 8,50 

 
Помічена тенденція зростання вологості волокон льону у разі 

збільшення втрат маси (умочуванні у відсотках відносно до абсолютно 
сухої речовини) після росяного чи штучного мочіння. Під час такої 
обробки видаляються головним чином пектинові та азотисті речовини.  

На зв'язок вмісту азотистих речовин у льняній сировині з її 
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гідрофільними властивостями звертали увагу багато дослідників [19, 53, 78, 
98–101]. Азотисті речовини є складовою частиною білків, тому помітно 
впливають на якісні показники волокнистої сировини. Збільшення вмісту 
азоту сприяє поліпшенню гігроскопічності волокон. Порівняльні 
показники вологості різних луб'яних матеріалів наведено у табл. 1.20.  

Зменшення вмісту азоту в стеблах льону в період достигання слід 
пояснити витратами на розвиток сім'ячкової частки рослин. Майже вся 
частина азоту сконцентрована у деревинній частині рослини льону – 
костриці. Зростання вмісту азоту в тресті та волокні пояснюється 
зменшенням частки інших мікроелементів, що руйнуються в процесі 
первинної обробки сировини (мочіння або пропарювання). 

 
Таблиця 1.20 

Вологість різних льняних матеріалів з різним вмістом азоту [31, 78, 95–97] 
Луб'яний матеріал Вміст азоту, % Вологість, % 

Льоносолома зеленої стиглості 0,45 8,30 
Льоносолома жовтої стиглості 0,30 8,15 
Костриця 0,21 8,20 
Треста 0,29 8,17 
Тіпаний льон 0,49 8,62 
Чесаний льон 0,35 8,54 

 
Зольно-мінеральні речовини відкладаються переважно у тих 

частинах стеблин льону, де має місце максимальне випаровування 
вологи: у розгалуженій верхній частині, найменше – у середині стебла. В 
період достигання льону хімічний склад стеблин змінюється. Мінеральні 
речовини з деревинної частини мігрують до луб'яної. Як показують 
спостереження, рошенцеве та моченцеве волокна мають певні 
відмінності за вмістом зольних речовин (табл. 1.21). [31, 36, 40, 78, 111] 

 
Таблиця 1.21  

Вміст зольних речовин у льняному волокні [78] 
Волокно Моченцеве Рошенцеве 

Тіпане сорту Т–16 3,73 1,87 
Тіпане cорту Могилевський 2,24 1,62 
Чесане сорту Т–16 115 0,87 
Чесане сорту Могилевський 1,03 0,77 

 
На якісний склад зольно-мінеральних речовин впливають 
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агротехнічні чинники: хімічний склад грунту, наявність добрив, сівозміни 
тощо. Головними складовими пектинових речовин, сконцентрованих у 
луб'яній частині льону, є кальцій та магній. Через наявність кремнію (Si) як 
у луб'яній, так і в деревинній частині льону, кількісний вміст його в 
процесах первинної обробки не може бути постійним. Видалення 
костриці сприяє зниженню вмісту кремнію, а отже, зменшенню жорсткості 
волокна льону.  

Калій та фосфор у процесі розвитку стебел льону концентруються в 
деревинній частині, тому сприяють підтриманню цілісності форми 
рослини. В процесі механічної обробки ці хімічні елементи разом із 
кострицею майже повністю видаляються. Тому золу костриці слід вважати 
корисним мінеральним добривом під посіви льону [78]. 

Серед речовин, що мають вирішальне значення для технології 
прядіння луб'яних волокон, слід відзначити органічні. Їх вплив важко 
переоцінити. Воскові речовини відіграють головну роль у процесах 
витягування та скручування, бо зменшують сили тертя між 
елементарними волокнами.  

Пектинові речовини як природні клеї з'єднують елементарні 
волокна у складі технічного (що досить важливо для традиційної схеми 
переробки довгих льняних волокон). У разі потреби пектинові речовини 
можуть бути зруйновані біологічними чи хімічними способами до повного 
розволокнення (розподілу на окремі волокнини) – для нетрадиційного 
способу переробки котонізованих волокон. [78, 103, 106–109] 

Лігнін, що міститься у серединних пластинках, досить важко 
піддається руйнуванню й видаленню, а тому залишається у волокні 
майже до останніх етапів обробки (варіння та вибілювання). На етапах, 
що передують їм, лігнін особливої ролі не відіграє. 

Найважливішою органічною речовиною слід вважати целюлозу, що 
є головним компонентом луб'яних волокон. Весь технологічний процес 
первинної обробки має бути побудований з орієнтацією на збереження 
целюлози від втрат та пошкодження. [19, 78, 102, 110, 111]. 

Розчинення азоту стеблини можна досягти варінням у воді протягом 
4 год. при водному модулі ванни 20. У розчин переходять цукрові 
речовини, розчинні білки, продукти гідролізу пектинових та інших 
речовин. Загалом у розчин переходить до третини загальної кількості 
азоту, що міститься у стеблині льону. Двогодинне кип'ятіння у 2%–вому 
розчині соди дає змогу майже повністю видалити з волокна пектини та 
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азотні речовини. Однак білкові речовини всередині елементарних клітин 
залишаються. 

Сучасні уявлення про пектини льону мають значні розбіжності з 
тими, що були раніше. Тому в публікаціях зустрічаються досить різні 
показники вмісту пектину в льоносировині: від 3 до 15%. Уявлення про 
пектин, як довгий ланцюг із залишків галактуронової кислоти, частково 
пояснює причину цих розбіжностей. Більшість дослідників розцінюють 
наявність пектину у волокні як позитивний показник. Льон, що втратив до 
60% пектину, вважається слабким і непридатним для виготовлення 
довгого волокна [19, 78, 102, 110, 111].  

На кількість лігніну у волокнах льону впливають [19, 101–111]: 
- сорт – льон олійних сортів має значне здерев'яніння, а отже, 

високий вміст лігніну у серединних пластинках; 
- використання добрив під час вирощування: надлишок азоту в 

живленні знижує здерев'яніння; 
- умови вегетації та ступінь стиглості: розріджені посіви та пізнє 

збирання льоносоломи збільшують здерев'яніння луб'яної частини стебел; 
- механічні пошкодження (градом чи сільськогосподарським 

знаряддям) сприяють накопиченню лігніну в стеблах; 
- дільниця стебел: у кореневій частині та розгалуженій верхівці 

стебла вміст лігніну максимальний. 
Таким чином, агротехніка льонарства має у своєму розпорядженні 

низку засобів, що сприяють вирощуванню льону високої якості. 
За даними [36, 40, 78] загущені посіви льону та збирання врожаю у 

фазі ранньо-жовтої стиглості забезпечують найвищу якість 
льоноволокна. Крім того, луб з льону загущених посівів становить не 
менше 35,5% від маси стебел, а з розріджених – лише 32%. Це свідчить 
здерев'яніння луб'яної частини. Для порівняння хімічного складу луб'яної 
частини стебла та деревини льону проведено серію аналізів, результати 
наведено в табл. 1.22. Луб'яна частина стебла містить 63,44% целюлози, 
2,23% лігніну майже повністю тут сконцентровані віск, зола та продукти, 
що руйнуються в процесі зрошування льону. Для облагороджування лубу 
слід прагнути видалення лише тих пектинів, що оточують луб'яні жмути 
зовні, залишаючи пектин серединних пластинок (первинної мембрани) 
між елементарними волокнами. Ці пектини мають бути збережені до 
прядіння бо вони забезпечують необхідну міцність з'єднання компонентів 
пряжі [78]. 
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Таблиця 1.22 
Хімічний склад луб'яної частини стебла та костриці льону 

Складові Луб'яна частина Костриця 
Волога 7,23 7,20 
Зола 3,03 1,09 
Воскові речовини 3,30 0,13 
Целюлоза 63,44 48,82 
Лігнін 2,23 29,90 
Пектин 7,05 0,91 
Екстрактивні речовини 13,10 4,02 
Азот 0,48 0,21 

 
Остаточне їх видалення виварюванням можливе в готовій пряжі чи 

тканині. Таким чином, знання хімічного складу стебел льону у поєднанні з 
особливостями готової продукції льняної галузі дають можливість 
впливати на вибір засобів обробки цих стебел та облагороджування 
луб'яної частини. 

Більшість компонентів хімічного складу льону в процесі біологічної, 
механічної та хімічної обробки руйнуються й видаляють з матеріалу. 
Відносний вміст целюлози як основного компоненту пряжі поступово 
зростає до 92% внаслідок видалення домішок. 

Лляну тресту здають і приймають партіями. Партією вважається 
будь–яка кількість трести однакової якості, одного селекційного сорту, 
вирощеної в однакових умовах і оформленої одним документом. Лляну 
тресту залежно від її якості поділяють на номери: 4,00; 3,50; 3,00; 2,5; 2,00; 
1,75; 1,50; 1,25; 1,00; 0,75; 0,50.  

Номер лляної трести визначають залежно від таких її властивостей: 
вмісту в ній волокна, міцності, довжини жмені, придатності, кольору 
волокна, віддільності і діаметру стебел. Номер трести встановлюють за 
результатами дослідження її властивостей і розраховують відповідно до 
прийнятих показників.  

Нормована вологість трести 19% (до абсолютної сухої маси). За 
відхилення вологості лляної трести від нормованої здійснюють 
перерахунок маси партії. Тресту з вологістю більше 25% не приймають. 
Нормований вміст сміття і сторонніх домішок в лляній тресті визначено 5%. 
Тресту з вмістом сміття і сторонніх домішок більше 10% не приймають. [31, 
32, 45, 95–97, 115] 

Лляну тресту з діаметром стебел 1,5 мм і більше вважають 
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грубостебельною. Найкращими стеблами є тонкі, адже прядильні 
властивості волокна такого стебла вищі, і кількість волокнистого 
матеріалу більша, ніж у товстому стеблі. Проте дуже тонкі стебла погано 
переробляти, з них тяжко виділити волокно.  

Вміст волокна – один із важливих показників якості. Чим більше 
волокнистої маси в стеблі і чим кращі її прядильні властивості, тим цінніше 
стебло і вища його якість. Вміст волокнистої маси в стеблі можна 
безпомилково визначити методом анатомічного дослідження. Чим 
товстіший луб’яний шар, тим більше елементарних волокон в пучку і 
більше самих пучків, тим більший процентний вміст волокна. [31, 32, 45, 95–
97, 115] 

Міцність волокнистого шару стебел на розрив є важливою якісною 
ознакою: чим міцніше волокно в стеблі, тим повніше буде збережена його 
довжина і структура в процесі первинної обробки. Міцне волокно 
забезпечить стійкий технологічний процес, хороший вихід довгого 
волокна, високу міцність і надійність отриманої пряжі і тканини. В процесі 
обробки трести на тіпальних машинах крім довгого волокна отримують і 
коротке. Його кількість залежить від вмісту в загальній масі трести 
коротких і заплутаних стебел, які випадають у процесі обробки і 
використовуються для отримання короткого волокна. Для визначення 
частки сировини, яка переробляється на довге волокно, визначено 
показник – придатність.  

Придатністю сировини називають вміст тої її частини, з якої в 
процесі тіпання буде отримане довге волокно. Чим вища придатність, тим 
більше отримують волокна, яке має високий номер, а отже, більший вихід 
довгого волокна за рахунок зменшення відходів тіпання. [19, 110-117] 

Довжина стебла – це технологічний показник якості, який є 
необхідним, оскільки, переробляючи сировину, маємо справу не з 
окремими стеблами, а з величезним потоком негомогенного матеріалу. 
Перш за все довжина стебла визначає довжину волокна, яке в ньому 
знаходиться, тому найдовші стебла оцінюються вище. Проте надто довгі 
стебла містять волокнистий матеріал, який наділений пониженими 
прядильними властивостями. Пояснюється це біологічними причинами. 
[23, 31, 79, 95–97] 

Одним із якісних показників лляної трести є колір волокна в ній. Чим 
світліше волокно, тим вища його якість, і навпаки, чим волокно темніше, 
тим нижчі його прядильні властивості. [23, 31, 95–97, 115, 116] 
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Віддільність показує на скільки легко відділяється волокно від 
деревини. Бажано, щоб волокно відділялось легко, тоді полегшується 
первинна обробка і покращується якість волокна, бо немає необхідності 
в сильних механічних впливах на стебла, через які волокно втрачає 
міцність, стає більш коротким і перебитим. Віддільність залежить від 
ступеня вилежування трести.  

Відповідно до [45, 95–97, 115, 116] треста довжину жмені не менше 410 
мм; вміст волокна не менше 11%; придатність не менше 0,50; віддільність 
волокна не менше 2,0; вологість не більше 25%; засміченість не більше 
10%; розтягнутість снопів не більше 1,3. 

 
1.4 Напрямки використання продукції переробки льону олійного 

та льону-довгунця  
 
У 2000–х роках створено та з’явлось ринках країн багато нових 

непродовольчих товарів та харчових продуктів на основі льняної 
сировини, отриманої з льону. Їх можна розділити на окремі групи. 
Найбільша увага приділяється харчовим продуктам та проблемам 
енергетики. [118–127] 

Волокно. В більшості отримують з льону-довгунця. Відомі протягом 
століть природні якості льону і чудові його характеристики роблять його 
важливою частиною багатьох виробів, які використовуються сьогодні. 
Вироби з льону є екологічно чистими.  

Льон є джерелом промислових довгих і коротких волокон. Довгі 
волокна використовуються для виробництва високоякісних тканин, а 
короткі штапельні волокна історично були відходами від виробництва 
довгого волокна. Проте на сьогодні вони знайшли застосування у 
виготовленні матраців, килимів, ниток для взуття та багато іншого. Лляні 
волокна також стають невід'ємною частиною нових композиційних 
матеріалів, які використовуються в автомобільній і будівельній 
промисловості. Біокомпозити, складені з льняного волокна на основі 
полігідроксібутіратного (PHB) полімеру, можуть бути екологічно чистою і 
біорозкладаною альтернативою. Після вилучення луб'яного волокна зі 
стебла льону 80% решти волокна можна механічно відокремити. Цей 
матеріал може бути перетворений у целюлозу і використовуватися для 
виготовлення паперу.  

Лляне волокно також є сировиною паперової промисловості для 
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використання друкованих банкнот і паперу для цигарок. [17, 20, 21, 46, 
60, 82] Льон є складовою функціональних продуктів. Продукти, що містять 
лляні інгредієнти, введені на ринок США, Канади та інших країн. Вони 
мають найвищий потенціал зростання у функціональній харчовій 
промисловості. Дослідження показують, що ці продукти корисні для 
здоров'я. 

Льон олійний. Лляна олія допомагає виробникам зберігати 
екологічність, забезпечуючи сучасні рішення для захисту та 
благоустрою навколишнього середовища. Сьогодні виробники 
звертаються до нових лляних олій таких, як Dilulin™ у лакофарбових 
виробах і Archer™ у виробництві ДВП та ДСП. Лляні продукти замінюють 
деякі розчинники та хімікати на основі нафти в рецептурах продуктів, 
тим самим запобігаючи забрудненню повітря. [1, 69]. Лінолеум, найбільш 
довговічний матеріал для підлогового покриття. Натуральні, екологічно 
чисті лінолеуми містять близько 30% лляної олії. [56]. 

Не менш привабливим є використання волокна льону олійного. 
Традиційно лляне волокно зі стебел канадського олійного льону 
використовується для виготовлення паперу для грошових одиниць. 
Існують нові технології використання цього короткого волокна в інших 
волокнистих продуктах таких, як: дверні панелі для автомобілів, горщики 
для рослин та інше. Використання льняного волокна зростає в багатьох 
виробах. [56] 

Також не можна не згадати давно досліджені і встановлені факти, 
що льон має гіпоалергенні та антисептичні властивості. Порівняно з 
бавовною, лляна тканина не жовтіє й менше забруднюється. Є 
природним антисептиком. У лляній тканині не приживаються ані грибки, 
ані бактерії.  Волокна льону в кілька разів знижують рівень радіації та 
гасять електромагнітні хвилі, які випромінює сучасна техніка.  

Клітини льону повністю розчиняються у клітинах людини. Це 
дозволяє хірургам накладати шви лляними нитками, які з часом 
саморозсмоктуються. Також волокно льону олійного, відходи 
виробництва волокон льону-довгунця, костриця використовуються в 
автомобільній промисловості завдяки високим ізоляційним показникам. 
На сьогоднішній день в Україні успішно працюють підприємства, які 
займаються виробництвом того чи іншого асортименту товарів 
технічного призначення. Перелік продукції, яка наразі випускається, 
представлений такими виробами технічного призначення: матраци, 
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спальні мішки, неткані матеріали, композити, а також м’які меблі. [72, 123 –
128] 

Дослідження використання натуральних волокон у якості заміни 
штучного волокна в армованих волокнами композитів збільшили і 
відкрили нові промислові можливості. Природні волокна мають переваги 
низької щільності, низької вартості та здатності до біологічного розкладу. 
Однак основними недоліками натуральних волокон у композитах є 
низький взаємозв'язок між волокном і матрицею і високою сорбцією 
вологи. Тому хімічна обробка розглядається при зміні властивостей 
поверхні волокон. 

Існують різні хімічні модифікації на натуральні волокна для 
використання в армованих натуральним волокном композитах. 
Обговорюються хімічні обробки, включаючи окислення, силан, 
ацетилування, бензоілювання, акрилат, малеїнові зв'язуючі агенти, 
ізоціанати, перманганат та інші. Хімічна обробка волокна, спрямована 
на поліпшення адгезії між поверхнею волокна та полімерною матрицею, 
може не тільки модифікувати поверхню волокна, але також збільшити 
його міцність. Водопоглинання композитів зменшується, а їх механічні 
властивості покращуються. [52] 

Лляне насіння, коли воно подрібнене або оброблене, можна 
годувати як інгредієнт кормів для домашньої птиці. Дуже популярні омега-
3 збагачені яйця від курей, яких годують кормами з льону. Ці яйця містять 
у вісім–десять разів більше омега-3 жирних кислот, ніж звичайні яйця. [56] 

Дослідники розглядали використання лляного насіння в дієті для 
великої рогатої худоби, в молочній суміші, намагаючись вплинути на 
молочно–жирову композицію. Проте, потрібно провести більше 
досліджень, перш ніж це стане комерційною реальністю [120].  

Канадська стартап-компанія OTTAWA (Reuters) готується відкрити 
завод із виробництва біодизеля в Торонто. На підприємстві будуть 
виготовляти чисте паливо, корм для тварин і харчові продукти з насіння 
льону. Приватна корпорація Energy Innovation Corp розробила спосіб 
виробництва біопалива, і виробничий процес створює кілька потоків 
доходів, але без відходів. Очікується, що попит Канади на біодизель буде 
зростати, тому виготовлення його з нової сировини має велике значення. 
В даний час Канада виробляє близько 200 мільйонів літрів (52 мільйони 
галонів) біодизеля в рік, але для задоволення державних квот буде 
потрібно близько 550 мільйонів літрів (145 мільйонів галонів). [134] 
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На основі всього вище сказаного можна згрупувати галузі 
використання льону олійного і льону-довгунця у вигляді схеми на рис. 1.9. 
Напрямки використання складових урожаю льону олійного:  

– насіння: лакофарбові вироби; миючі засоби; добавки до 
хлібопекарських виробів та дієтичних продуктів; медичні препарати; 
косметичні засоби; 

– відходи переробки насіння (полова, макуха, шрот): 
концентрований корм для тварин; 

– солома: волокно для грубих тканин; цигарковий та банкнотний 
папір; шпагат; картон; армування конструкційних та полімерних 
матеріалів; фільтрувальні елементи; пакувальний матеріал; медична 
вата;  

– відходи переробки соломи (костриця): будівельні та меблеві 
плити, паливо (брикети, пелети); добриво (гранульоване).  

Аналіз світового досвіду використання продукції з льону свідчить, 
що важливим та актуальним завданням на сьогоднішній день є 
використання усього закладеного в рослині потенціалу із найменшими 
втратами волокна, насіння та відходів у вигляді полови і костриці. 
Комплексний інноваційний розвиток виробництва льону від посіву до 
отримання готових виробів неможливий без розробки та виробництва 
високопродуктивної сільськогосподарської техніки та засобів 
механізації вирощування, збирання та первинної переробки цієї 
культури. 

Розвиток органічного виробництва та імплементація законодавчих 
актів щодо переробки відходів ЄС [11] в Україні передбачає пошук 
способів і засобів переробки та утилізації непродуктивної частини льону.  

Після збирання сільськогосподарських культур у полі залишається 
велика кількість рослинних відходів. Насьогодні фермери не знайшли 
багато шляхів використання таких відходів. Найшвидшим і найлегшим 
шляхом утилізації рослинних сільськогосподарських відходів 
залишається спалювання. Це стандартна практика для різних частин 
світу. Спалювання є недопустимим в умовах глобального потепління, 
також воно завдає значної шкоди навколишньому середовищу, оскільки 
ґрунти засмічуються волокнистою складовою стебел, яка тривалий час 
не розкладається. В зв’язку з цим з’являються проблеми якісного 
використання земельних ресурсів.  
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Рис. 1.9 – Напрямки використання складових врожаю льону [128] 

 
У наш час льоносировина використовується недостатньо, за 

винятком кількох ніш ринків. Перетворення лляної соломи в перспективні 
матеріали є хорошою можливістю для України. Солома льону олійного та 
треста можуть перейти за межі їх низького статусу як відходів. На основі 
сказаного можна визначити два актуальні напрямки розвитку технологій 
переробки стебла льону в Україні: на волокно різного призначення та 
паливні матеріали. 

Первинна обробка льону для отримання волокна охоплює 
сукупність процесів і операцій, направлених на його виділення із стебел. 
Для цього спочатку потрібно отримати тресту (стебла льону після 
вилежування на стелищах чи мочіння у воді називають трестою), у 
процесі приготування якої відбувається руйнування зв’язків між волокном 
і деревиною. Руйнування луб’яних пучків, навіть часткове, призводить до 
різкого зниження виходу довгого волокна і втрати міцності.  

Лігнін, який міститься у волокні (2–4,5%), надає йому грубості, що 
негативно впливає на його переробку. Запізнення зі збиранням льону 
призводить до збільшення вмісту лігніну у волокні [52, 69, 41, 126, 127, ]. 
Відомо декілька способів отримання трести: біологічний, фізико–хімічний, 
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хімічний. Основні біологічні способи отримання трести – розстил лляної 
соломи на стелищах (росяне мочіння) і теплове мочіння. Ці способи 
основані на життєдіяльності мікроорганізмів, які своїми ферментами 
розкладають пектинові речовини і звільняють волокно від тканин, які його 
оточують. 

Традиційна технологія перетворення стебел льону в тресту 
супроводжується біохімічними процесами на їх поверхні. Після 
зволоження стебел активно розмножуються бактерії і призводять до 
шумування. Воно супроводжується піноутворенням і виділенням водню, 
вуглекислого газу, метану тощо, скупченням органічних кислот. Якщо 
отримання трести відбувається замочуванням, то його тривалість 
залежить від температури води, інших чинників (в середньому два тижні). 
[41] Далі льон висушують. 

Подальша переробка льону на волокно механізована. Спочатку 
отримують тіпаний льон. Для цього відділяють волокна від деревини, 
стебла труть (ламають), а потім тіпають. Жмути-комплекси волокон 
мають різну товщину і довжину, містять у своєму складі кострицю та 
залишки покривних тканин [41]. Тіпаний льон (льон-кужіль) пакують у паки 
і відправляють для подальшої переробки на льонокомбінати. Далі 
отримують чесаний льон – довгі випрямлені та паралельні волокна і 
короткі лляні волокна (клоччя) [41]. Клоччя має вигляд маси неорієнтовних 
коротких волокон льону із  залишками костриці (терміття). Льоноволокна 
сортують за довжиною, лінійною густиною, показниками міцності, 
кольором і блиском, м'якістю та ступенем засміченості [27, 28]. 

Для виготовлення паливних матеріалів з льону технологій не 
розроблено. Тому краще використовувати технології та технічні засоби, 
за допомогою яких отримують брикети або рулони (рис. 1.10).  

Технологія виробництва паливних брикетів полягає у пресуванні 
шнеком відходів аграрного виробництва і дрібно подрібнених відходів 
деревини (тирси) під високим тиском, а в ряді випадків і при нагріванні від 
250 до 350 °С. Одержані паливні брикети не містять у собі ніяких 
зв'язувальних речовин, крім лігніну, що є в клітинах рослинних відходів.  

У разі використанні агросировини можливе додавання сполучника 
[129, 136–141]. Максимальна механізація процесу виготовлення паливних 
матеріалів пов’язана з високими тисками та створенням умов для 
формування зовнішньої поверхні різних за формою і розмірами кускових 
частин, щоб забезпечити їх збереження протягом необхідного часу.  
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Рис. 1.10 – Приклад виробництва паливних брикетів у лабораторії Державного 
аграрного університету Молдови: а) устаткування для виробництва; б) зразки 
виробів. 

 
У такому випадку найкраще застосувати пристрої з гвинтовими 

робочими органами. Вони повинні бути безперервної дії. Тоді основними 
складовими частинами будуть бункер і гвинтовий прес. Бункер служить 
для накопичення матеріалу, з якого будуть формуватися паливні 
матеріали, та має бути обладнаний подавальним гвинтовим конвеєром. 
Основною складовою частиною є гвинтовий прес, який має містити 
головний вал, корпус, робочий орган, пресуючу головку і пристрій для 
розділення сформованого матеріалу. 

Враховуючи особливості стебла льону олійного як об’єкта 
пресування (наявність залишків волокна, висока чутливість до 
перегрівання, нерівномірність часток подрібненого матеріалу і, як 
наслідок, ускладнене переміщення його обертовими робочими 
елементами транспортуючих пристроїв), а також зважаючи на недоліки 
існуючих типів пресувальних засобів, що застосовуються для 
виготовлення паливних матеріалів, робимо висновок, що застосування 
зв’язуючого складника для формування подрібнених часток стебел льону 
олійного є доцільним.  

Виготовлення паливних брикетів з льону є енергозатратним, 

б) a) 
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складним та трудомістким процесом, однак він дозволяє використати 
повністю ресурс льону. У ролі сполучника в різних природно-кліматичних 
умовах бажано використовувати проморожений (висушений) сапропель. 
Сапропель – органічні мули, відклади прісних водоймищ.) Він містить 
лігніно-гумусовий комплекс, вуглеводні, бітуми та інші речовини. 
Сапропель забруднює озера Західного Полісся і є додатковою 
екологічною проблемою [73, 74]. Тому використання сапропелю у вигляді 
сполучника дозволить подовжити час горіння та вирішити екологічні 
аспекти. Доцільним є також застосування конічного шнека для подачі 
матеріалу в пресувальну матрицю, у якій за рахунок процесів, що 
відбуваються, піднімається температура, яка характеризує процес 
випаровування вологи як кондуктивне нагрівання. [136] 

Слід також відмітити, що і довжина подрібнених часток стебла є 
важливим параметром у разі проведення дослідів з використанням 
сполучника. Зменшення довжини нарізки до 5 мм покращує міцність 
сформованого брикету. Необхідно також врахувати склад органічної 
частини стеблової маси, що формується. У зв’язку з тим, що у даних 
дослідженнях основною складовою соломистої маси є стебла льону, 
важливо також простежити варіант формування з наявністю волокна та 
чистої костри у випадку відділення волокна. Таким чином, цей напрямок 
вимагає подальших досліджень із використанням вище наведених даних 
щодо запропонованої установки. [129, 136–141] 

 
1.5 Сучасні технології та засоби формування рулонів 
 
На сьогодні технології виробництва рулонів та паковок з рослинної 

сировини достатньо розвинуті. Такі технології передбачають підбирання 
розстеленої попередньо або залишеної після збирання комбайном 
стеблової маси. На світовому та українському ринку є комплекс машин, 
що використовується для збирання та підбирання рослинної сировини. 

Німецький виробник сільськогосподарської техніки, компанія Krone, 
виробляє різні види прес-підбирачів для різноманітних потреб селян. 
Енергоощадність – важлива риса всіх моделей прес-підбирачів Krone. 
Виробник має лінійку підбирачів-пресувальників BIG Pack, що 
виготовляють великі паки. Наприклад, прес-підбирач BIG Pack 1290 HDP 
підбирає зелень у валках шириною 2,35 м. Потім формує пак стабільної 
форми довжиною до 3,2 м, вагою від 200 до 750 кг за високої щільності 
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пресування. Продуктивність цієї машини (залежно від рельєфу полів) 
сягає 80–110 га на добу. Технологія пресування HDP (Hіgh Densіty Press), 
застосована в ньому, сприяє збільшенню ваги пака на 25% порівняно з 
багатьма іншими традиційними прес–підбирачами. [143] 

Рулонний прес-підбирач – обмотувальник Ultіma Non–Stop тієї ж 
компанії може працювати без технологічних зупинок: усе робиться 
одночасно від збирання й пресування до зв'язування й обмотування. 
Система регулювання камери з функцією попереднього пресування 
дозволяє повністю автоматизувати увесь процес. Пропускна здатність 
збільшується. [143] 

Фірма Kuhn – відомий європейський лідер у сфері виробництва 
машин для кормозаготівлі. Прес-підбирач – це зручна машина для 
підбору з валків сіна або соломи, пресування їх у паки прямокутної або 
циліндричної форми з одночасною автоматичною обв'язкою дротом або 
шпагатом.  

Рулонний прес-підбирач від Kuhn здатний формувати рулони 
найкращої якості, працюючи з великою продуктивністю. Для щільнішого 
пресування скошеної маси, яка підбирається машиною Kuhn, вона 
подрібнюється на спеціальному роторі за допомогою системи ножів 
Opticut. У прес–підбирачах цієї фірми, зокрема, застосовується 
інноваційна система Progressive Density. За її допомогою можна 
отримувати рулон або суцільно твердий, або із м’якою серцевиною-
залежно від потреб господаря і бажання оператора машини. [142, 185] 

Цикл обв'язування – важливий етап у формуванні прес-рулону. Чим 
швидше йде обмотування, тим вища продуктивність машинно-
тракторного агрегату. Система обв'язування на прес-підбирачах VB і 
VBP фірми Kuhn розташована у передній частині агрегату, що забезпечує 
відмінний огляд усього процесу з кабіни трактора. Швидкість обертання 
рулону сітки становить 90% від швидкості обертання пака, що сприяє 
натягу та робить дуже щільним обв'язування рулону. Увесь цикл обв'язки 
шпагатом контролюється через пульт управління в кабіні. [142] 

У відповідності до вимог різної продукції моделі VB і VBP компанії 
Kuhn можуть оснащуватися одночасно системами обв'язування 
шпагатом і сіткою. Перемикання між системами можна легко здійснити 
безпосередньо в тракторі через пульт управління. Монітор тракториста 
Focus забезпечує повний контроль за виготовленням пресованого 
рулону. Ця компанія, так само як Krone і John Deere, теж виготовляє 



55  

 

прогресивні підбирально-пакувальні комбайни чи комбінацію прес-
підбирача й обмотувальника плівкою а саме моделі BalePack. Вони 
досягають продуктивності 55 упакованих рулонів за годину. [142] 

У кожній країні свої найбільш популярні формати кубів і рулонів, у 
яких зберігають спресоване сіно й солому. Тому кращі машиновиробники 
свою лінійку техніки роблять максимально гнучкою, здатною виробляти 
такі й інші спресовані паки. Наприклад, у компанії Claas, як і в інших 
лідерів ринку сільгосптехніки, завжди знайдеться потрібна машина для 
будь-якого режиму й будь-яких видів робіт. 

Rollant – найбільш продаваний у світі прес-підбирач для заготівлі 
сінажу. Стабільність форми рулонів як результат надійної обв'язки 
дозволяє уникнути проблем з їхнім транспортуванням і подальшим 
зберіганням. Прес-підбирач Claas Rollant слугує для підбирання й 
пресування у рулони валків сухого й пров'яленого сіна, соломи (у тому 
числі здрібненої) з наступною обмоткою рулону шпагатом. [144] 

Інші прес-підбирачі фірми Claas, а саме Qvadrant, призначені для 
підбирання валків сіна, соломи й підв'яленої зеленої маси та пресування 
їх у паки форми паралелепіпеда.  

Однією із таких машин є прес-підбирач великогабаритних паків 
Qvadrant 2200. Це високопродуктивний причіпний агрегат, ширина 
захвату якого 2 м, вага сформованого пака сягає 300–450 кг. Необхідна 
потужність трактора для агрегатування з ним 80 кгс. Обв'язування пака 
шпагатом проходить без зупинки під час роботи.  

Вивантаження сформованого пака із прес-підбирача Qvadrant 
2200 на полі відбувається шляхом виштовхування його наступним 
паком також без зупинки машини, що додає продуктивності агрегату. 
Прес-підбирач Qvadrant оснащується електронним терміналом, 
котрий інформує механізатора про вологість корму в паку та про стан 
заповнення пресувальної камери, а також про щільність пресування і 
якість роботи в'язального механізму. Електронний термінал забезпечує 
зручне керування машиною. [144] 

Американська компанія John Deere має одну з найдовших лінійок 
сільськогосподарської техніки у світі. І, зокрема, найбільше моделей 
різноманітних прес-підбирачів для різних господарств – малих, середніх 
і мегавеликих. Усі вони надійні, й John Deere може запропонувати великий 
вибір валків до цих машин для будь-яких умов підбирання скошеної 
зелені й формування рулонів чи паків будь-якого розміру. Прес-підбирачі 
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цієї компанії мають репутацію одних із кращих на світовому ринку, 
йдеться про пакові чи рулонні агрегати. Будь-які з них підбирають солому 
чи сіно акуратно, не перетираючи стебла й не оббиваючи листя. 

Компанія John Deere має найбільший у світі за величиною прес-
підбирач моделі 568: ширина його рулонів 1,5 м, а висота 1,82 м, 
максимальна вага – до однієї тонни. Транспортувальна швидкість цієї 
машини – до 40 км/год., продуктивність у полі – 14 т/год. Не залишаючи 
кабіни трактора, оператор може регулювати розмір рулону (його 
діаметр і щільність), ширину кроку обв’язуваня шпагатом, кількість шарів 
обмотування, а також багато інших характеристик. [145]  

Компанія John Deere, так само як Krone, має машини для отримання 
рулонів, ідеально обмотаних герметичною плівкою. Такі операції 
виконують прес-підбирачі серії 744 та 744 Premіum. У них є транспортна 
платформа (Transport Table), що дозволяє обережно й швидко 
переміщати рулони з камери пресування до системи обмотки. Зі 
скороченням числа зупинок під час роботи зростає продуктивність 
машинно-тракторного агрегату. Монітор у кабіні трактора дає 
можливість стежити за процесом формування рулонів і обмотування й 
тримати весь процес під контролем. Пакові прес-підбирачі John Deere 
формують прямокутні паки, зручні для складування й транспортування, 
вага яких може коливатися у межах від 7 до 50 кг, залежно від щільності й 
ваги зеленої маси, яка підбирається і пресується. [141]  

Відомі рулонні прес-підбирачі Tuareg, Varia, Evolution від компанії 
Mascar. Вони можуть працювати на горбкуватих і вузьких ділянках поля. 
Та провідна модель у лінійці компанії Corsa, яка вже упевнено працює на 
українських сіножатях і зелених ланах. [146]. Ця модель має високу 
продуктивність праці й забезпечує ідеально чистий підбір із валків. Дає 
можливість операторові регулювати щільність рулону і його вагу 
залежно від виду заготовлюваного корму (сіно, сінаж або солома). 
Загалом ці прес-підбирачі прості в управлінні й не вимагають високої 
кваліфікації механізаторів.  

Прес-підбирач Corsa 320 компанії Mascar – це причіпна машина, 
призначена для підбору й пресування у рулони скошеної трави 
вологістю до 50–60% із подальшим зручним обв'язуванням рулонів 
шпагатом або сіткою. Corsa 320 формує рулони правильної циліндричної 
форми. Щільність пака є найважливішим показником ефективності будь-
якого прес-підбирача. Оскільки менша кількість паків означає загальне 



57  

 

скорочення витрат: економію обв'язувального матеріалу, транспортних 
і складських витрат.  

Щільність пресування прес–підбирача Corsa 320 контролюється 
манометром, який розташований на пресі. Завдяки особливій 
конструкції пресувальної камери формується компактний рулон, зручний 
як для використання, так і для транспортування і складування.  

Однією з переваг цього прес-підбирача є низька потреба в 
потужності, для агрегатування необхідний невеликий трактор. Ширина 
захвату цього пресувальника становить 2 м, середня виробнича 
продуктивність – пак за хвилину або й трохи швидше. Перевагою цих 
машин є низький рівень шуму в робочому режимі. [146] 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що існуючі 
технології виготовлення паковок потребують прес-підбирачів. Форми 
паковок можуть бути циліндричними (рулони) або прямокутними. Вони 
формуються масою 7–750 кг, діаметром 0,8–3,2 м. Паковки рослинного 
матеріалу потребують обв’язування. Такі характеристики 
унеможливлюють використання даних паковок для спалювання у 
сучасних твердопаливних котлах, розмір паливних отворів яких 
становить 0,8×0,8±0,2 м. 

 
ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЗАСОБІВ ОТРИМАННЯ ПРОДУКЦІЇЇ 

ПЕРЕРОБКИ СТЕБЕЛ СОЛОМИ ЛЬОНУ  
 

2.1 Класифікація стебел соломи льону 
 

Показники якості стеблостою, особливо фаза стиглості, довжина та 
погодні умови на момент збирання льону олійного та льону-довгунця 
визначають подальші шляхи його використання [116–124]. Зібрати товарні 
посіви і льону олійного і льону довгунця бажано у фазі ранньої жовтої 
стиглості (див. п.п. 1.2), коли половина коробочок має жовтий колір, а 
решта коробочок бурі, зелено-жовті і зелені. Тоді отримують волокно і 
насіння належної якості. Це можливо за сприятливих погодних умов і 
потрібно здійснити у короткі строки. Збирання льону-довгунця на насіння 
здійснюють у фазі жовтої стиглості і пізніше. Збирання льону-довгунця 
тільки на насіння здійснюється у випадку, коли не можливо використати 
його за основним призначенням. Таке може трапитись у випадку затяжної 
дощової погоди, або/та у випадку малої довжини стебла. 
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Льон олійний на насіння збирають у фазі жовтої стиглості або у фазі 
повної стиглості. Для одержання насіння високої якості збирання льону 
олійного проводять у фазі повної стиглості. Час оптимального збирання 
настає, коли коробочка шелестить і легко руйнується. В такому випадку 
стає складно отримати волокно достатньої якості. Проте погодні умови 
впливають також на терміни збирання льону олійного. Це призводить до 
втрат врожаю насіння. Погодні умови, біологічний вид, довжина, вміст 
лубу, розривне навантаження – всі ці ознаки потрібно враховувати, адже 
вони впливають на технологію переробки і кінцевий результат. Досі 
використання таких ознак агровиробником мало випадковий характер і 
це призводило до втрат врожаю і порушення екологічної безпечності.  

На основі проведених раніше досліджень [111–115, 126] та інформації 
в нормативно-технічних документах [45] можна запропонувати 
класифікацію стеблостою льону і соломи з нього, яка представлена на 
рис. 2.1.  

 

 
Рис. 2.1 – Класифікаційні ознаки стебел соломи льону 
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Згідно схеми на рис. 2.1. cтебла соломи льону можна класифікувати 
за біологічним видом, фазою стиглості, довжиною жмені, масовою долею 
лубу, розривним навантаженням. Перші три ознаки класифікації 
агровиробник ідентифікує до початку процесу збирання. Це дає 
можливість відразу визначити яку кінцеву продукцію доцільніше 
отримувати. 

Льон-довгунець або льон олійний можна збирати та переробляти, 
відповідно до погодних умов, у фазі ранньої жовтої стиглості, жовтої 
стиглості, повної стиглості. Не менш важливою є ознака довжини жмені 
стебел. Так, відповідно до існуючих вимог [45], можна згрупувати за 
довжиною льон олійний в три групи, а льон-довгунець в чотири. Для льону 
олійного граничними значеннями довжини обрано: до 0,5 м, 0,5–0,75 м, 
вище 0,75 м, для льону-довгунця: до 0,5 м, 0,5–0,75 м, 0,75–0,95 м, вище 
0,95 м. Дані класифікаційні ознаки не потребують застосування 
спеціальних знань та засобів вимірювання. Відповідно до існуючих вимог 
до волокна яке можна використовувати у текстильній промисловості вміст 
лубу у стеблі (соломі) повинен бути не менше 15%, а розривне 
навантаження не менше 39,2 Н, тому такі ознаки також введені у 
класифікацію.  

Запропонована класифікація дає можливість агровиробнику на 
початковому етапі точно визначити необхідну технологію збирання, 
переробки, напрямки використання продукції переробки та необхідний 
комплекс механізованих засобів.  

 
2.2 Обґрунтування концептуальної моделі технологій переробки 

стебел льону 
 
На основі запропонованої на рис. 2.1 класифікації стеблостою 

(соломи) льону можна обґрунтувати концептуальну модель технологій 
збирання і переробки СВМ льону в різних кліматичних умовах з 
урахуванням необхідності максимального використання потенціалу 
рослини (рис. 2.2.) Розглянемо детально порядок операцій за блок-
схемою концептуальної моделі на рис. 2.2.  

Перш за все, перед початком збирання необхідно визначити 
середню довжину стеблостою. Відповідно до запропонованої 
класифікації, якщо встановлена довжина жмені менше 0,5 м, незалежно 
від виду і сорту, льон збирають тільки на насіння, а стебло-волокнисту  
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Рис. 2.2 – Концептуальна модель технологій збирання льону з одночасною обробкою 
стебел і первинної переробки СВМ з врахуванням необхідності використання 
повного сировинного потенціалу на основі класифікаційних ознак [148] 
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масу (СВМ) льону – переробляють у паливні матеріали. Найбільш 
виправданим варіантом переробки є руйнування стебел та виготовлення 
малогабаритних паливних рулонів (МПР) зі СВМ льону.  

Для спрощення способу формування МПР всі операції можуть 
виконуватись зернозбиральним комбайном. Це можливо за наявності у 
комбайні пристосування для руйнування стебел соломи льону, 
формування МПР зі СВМ льону та транспортера для вивантаження 
готових рулонів. 

У випадку, якщо довжина жмені льону в межах 0,5–0,75 м, то 
важливого значення набувають умови збирання. Якщо є можливість 
збирати льон у фазі ранньої жовтої стиглості, то СВМ льону можна 
застосувати для виготовлення короткого неорієнтованого волокна або 
паливних брикетів. Запропонували спосіб отримання однотипного 
волокнистого матеріалу з льону, який полягає у механічній обробці 
стебел [201]. Спосіб відрізняється тим, що стеблову частину льону 
зрізують чи беруть залежно від фази стиглості стеблостою, відділяють 
насіннєву частину та руйнують стебла шляхом механічної обробки, 
видаляють кострицю, після чого зрілий волокнистий матеріал формують 
у рулони і транспортують до місця отримання однотипного волокна. 
Кострицю, що лишається, також можна переробити у тверді паливні 
матеріали – брикети. 

Також на блок-схемі, яка відображає концептуальну модель 
технологій переробки стебел соломи та СВМ льону, передбачена 
переробка за умови довжини жмені в межах 0,75–0,95 м. Така умова 
характеризує стеблостій, як такий, що може бути перероблений на 
волокно, якщо виконуються інші умови, а саме збирання відбувається у 
фазі ранньої жовтої стиглості.  

В такому випадку стеблову частину льону зрізують, відділяють 
насіннєву частину та руйнують стебла шляхом механічної обробки. 
Зруйновані стебла у фазі ранньої стиглості вкладають у валки для 
вилежування, після вилежування та дозрівання їх волокнистого 
матеріалу до фази повної стиглості додатковими технічними засобами 
здійснюють формування пакунків з наступним транспортуванням їх до 
місця отримання однотипного волокна.  

У фазі ранньої стиглості збирання льону олійного, для спрощення 
способу отримання однотипного волокнистого матеріалу з льону 
олійного усі технологічні операції, окрім формування рулону з валків 
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після вилежування та транспортування їх до місця отримання 
однотипного волокна можуть виконуватись зернозбиральним 
комбайном.  

У фазі повної стиглості збирання льону олійного усі технологічні 
операції можуть виконуватись зернозбиральним комбайном, окрім 
транспортування рулонів до місця отримання однотипного волокна.  

Якщо погодні умови не дозволили провести збирання у фазі 
ранньої жовтої стиглості або вміст лубу у стебловій масі менше 15 %, то 
переробка на волокно недоцільна. Тому необхідним стає процес 
формування МПР.  

Наступною розглядається умова, коли довжина стебла більша 
0,95 м. В такому разі є можливість отримання довгого високоякісного 
волокна за класичною технологією. Для цього є необхідним виконання 
таких умов: а) сорт льону – льон-довгунець; б) рання жовта, або жовта 
фаза стиглості стебел.  

Під час вибору переробної технології також варто звертати увагу 
на вміст лубу. Якщо не виконується одна з цих умов. То потрібно 
повернутись до отримання якісного короткого неорієнтованого 
волокна для різних потреб. Якщо погодні умови призвели до значної 
втрати якості волокна, то варто повернутись до виготовлення МПР у 
польових умовах.  

Виконання всіх запропонованих вище умов, а саме, льон-
довгунець, з довжиною стеблостою 0,95 м та більше, у фазі ранньої жовтої 
чи жовтої стиглості з вмістом лубу не менше 15 %, дозволяє звернутись під 
час збирання та переробки до класичної технології брання, розстеляння, 
вилежування і переробки льонотрести.  

З результатів багаторічних досліджень можна зробити висновок, що 
найбільш вірогідне використання варіантів виготовлення короткого 
неорієнтованого волокна і паливних матеріалів. Тому найбільша увага 
приділена науковим основам технологій збирання льону з одночасною 
обробкою стебел і первинної переробки СВМ.  

Реалізація запропонованої концептуальної моделі технологій 
переробки стебел соломи льону з урахуванням класифікаційних ознак 
стеблостою дозволить досягти високої ефективності використання 
повного біологічного потенціалу льону-довгунця та льону олійного. 
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2.3 Технологія переробки стебло-волокнистої маси у 
малогабаритні паливні рулони 

 

Перед початком збирання використовуючи класифікаційні ознаки 
стеблостою льону (рис. 2.3) вибирають доцільне використання стеблової 
частини врожаю. У разі, якщо встановлена довжина жмені менше 0,5 м, 
відповідно до запропонованої класифікації, незалежно від сорту, льон 
можливо збирати тільки на насіння, а СВМ льону необхідно переробляти. 
Відповідно до запропонованої концептуальної моделі на рис. 2.2 найбільш 
виправданим варіантом переробки є руйнування стебел соломи та 
виготовлення МПР зі СВМ льону.  

Схема технології  переробки стеблово-волокнистої маси льону у 
малогабаритні паливні рулони запропонована на рис. 2.3. Це вирішує 
відразу дві проблеми агровиробника – екологічну і енергоефективну.  

В процесі збирання врожаю, льон скошується комбайном, стебла 
обмолочуються, відділяється насіння, залишається СВМ. Наступними 
необхідними підготовчими операціями є: руйнування, ущільнення СВМ 
льону. Формування рулонів заданих технологічних параметрів та 
вивантаження готових МПР є завершальними операціями технології 
переробки СВМ льону у МПР.  

Для спрощення технології переробки СВМ у МПР всі операції повинні 
виконуватись зернозбиральним комбайном. Це стає можливим за наявності 
у комбайні пристосування для подрібнення (руйнування) СВМ льону, 
камери пресування змінного об’єму та транспортера для вивантаження 
готових рулонів.  

Тобто якщо стеблостій, не залежно від виду льону (олійний, 
довгунець), мав довжину менше 50 см, або льон олійний досяг фази 
повної зрілості, або вміст лубу в стеблі менше 15 %, то після зрізання та 
обмолочування насіння, СВМ руйнується, зминається для зменшення 
пружних сил та скручується у рулони заданого діаметру (рис. 2.3).  

Пристосування для подрібнення (руйнування) використовується в 
режимі руйнування. Згідно проведених розрахунків кут нахилу зуба 
встановлюється 50°. 
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Рис. 2.3 – Схема технології  переробки стеблово-волокнистої маси (СВМ) льону та 
виготовлення малогабаритних паливних рулонів  

 

Радіус ротора пристосування R=0,3 м; висота зуба H=0,1 м; кутова 
швидкість обертання ротора для руйнування СВМ льону ωр=10 c-1, 
коефіцієнт тертя ковзання стебла по поверхні зуба 𝑓𝑓тр = 0,2. Швидкість 
руху льонозбирального комбайна 𝑉𝑉м = 3,5 − 4,0 м/с, дозволить 
врегулювати масу погонного метра стрічки СВМ 𝑚𝑚л = 0,3 − 0,7 кг Тоді 
маса МПР із СВМ Mр=1,6–2,5 кг та радіус Rр=0,15–0,2,м, раціональне 
значення ширини МПР Lр.=0,6–0,7 м. щільність МПР 60–80 кг/м3. Такі 
параметри рулону дозволять використати їх для спалювання в 
твердопаливних котлах, які використовують для опалення. Реалізація 
запропонованої технології дозволить отримувати МПР зі стеблово-
волокнистої маси у польових умовах, знизити енерговитрати на 
процес, максимально зібрати усі складові вирощеного врожаю, 
вирішити проблеми екологічної безпечності. 

 
2.4 Технологія збирання та обробки льону для виготовлення 

короткого неорієнтованого волокна та паливних брикетів 
 

На основі запропонованої класифікації та відповідно до 
концептуальної моделі технологій встановити, що за довжини жмені 0,5–
0,75 м у фазі ранньої жовтої стиглості льон збирають для виготовлення 
короткого неорієнтованого волокна або паливних брикетів, а 0,75–0,95 
м у фазі ранньої жовтої стиглості стебла переробляють на коротке 
неорієнтоване волокно. На рис. 2.4 наведена схема запропонованої 
технології 

Загалом, з урахуванням досвіду використання зернозбиральної 
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техніки, льон олійний на насіння краще розпочинати збирати у середині 
липня двофазним способом. Скошування у валки починають при 
достиганні 50–75 % коробочок за вологості насіння 25–35 %. Висота зрізу 
має бути 12–14 см. Максимальне використання продуктивної частини 
врожаю льону олійного можливе при мінімальній висоті зрізу.  

 

 
 
Рис. 2.4 – Схема технології збирання льону з  одночасною обробкою стебел для 
отримання волокна та паливних брикетів 

 
У такому випадку стеблову частину льону зрізають чи беруть 

залежно від фази стиглості стеблостою, відділяють насіннєву частину та 
подрібнюють стебла шляхом механічної обробки, видаляють кострицю. 
Якщо волокнистий матеріал зрілий, то його формують у рулони і 
транспортують до місця отримання однотипного волокна. Якщо 
зруйновані стебла знаходились у фазі ранньої стиглості, то їх вкладають 
у валки для вилежування. Після вилежування та дозрівання волокнистого 
матеріалу до фази повної стиглості додатковими технічними засобами 
здійснюють формування рулонів з наступним транспортуванням їх до 
місця отримання однотипного волокна. Таким чином, усі технологічні 
операції, крім формування рулону з валків після вилежування та їх 
транспортування, можуть виконуватись зернозбиральним комбайном.  

Пристосування для подрібнення (руйнування) використовується в 
режимі руйнування. Згідно проведених розрахунків кут нахилу зуба 
встановлюється 50°. Радіус ротора пристосування R=0,3 м; висота зуба 
H=0,1 м; кутова швидкість обертання ротора для руйнування СВМ льону 
ωр=25 c1–, коефіцієнт тертя ковзання стебла соломи льону по поверхні 
зуба 𝑓𝑓тр = 0,2.  

В разі недостатнього рівня якості волокна, або за необхідності, 
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подрібнена маса може бути використана для виробництва паливних 
брикетів. Максимальна механізація процесу виготовлення паливних 
брикетів пов’язана з високими тисками та створенням умов для 
формування зовнішньої поверхні різних за формою і розмірами кускових 
частин, щоб забезпечити їх збереження протягом необхідного часу. 

У такому випадку найкраще застосувати пристрої з гвинтовими 
робочими органами. Вони повинні бути безперервної дії. Тоді основними 
складовими частинами будуть бункер і гвинтовий прес. Бункер служить 
для накопичення матеріалу, з якого будуть формуватися паливні 
матеріали та має бути обладнаний подавальним гвинтовим конвеєром.  

З урахуванням особливостей стебла соломи льону як об’єкта 
пресування (наявність залишків волокна, висока чутливість до 
перегрівання, нерівномірність часток подрібненого матеріалу і, як 
наслідок, ускладнене переміщення його обертовими робочими 
елементами транспортуючих пристроїв), а також зважаючи на недоліки 
існуючих типів пресувальних засобів, що застосовуються для 
виготовлення паливних матеріалів, робимо висновок, що застосування 
зв’язуючого складника для формування подрібнених часток стебел 
соломи льону є доцільним.  

Важливо також відмітити, що і довжина подрібнених часток стебла 
є важливим параметром при проведенні дослідів з використанням 
сполучника. Зменшення довжини різки до 5 мм, покращує міцність 
сформованого брикету. Необхідно також врахувати склад органічної 
частини стеблової маси, що формується. 

Реалізація запропонованої технології дозволить отримувати 
волокно з льону олійного з невеликими втратами, знизити енерговитрати 
на процес, максимально зібрати усі складові вирощеного врожаю. 

 
2.5 Технологія отримання довгого волокна  
 
Відповідно до концептуальної моделі на рис. 2.2, якщо довжина стебла 

льону-довгунця більша 0,95 м у фазі ранньої жовтої чи жовтої стиглості з 
вмістом лубу не менше 15 %, можна використати класичну технологію 
брання, розстеляння, вилежування і переробки льонотрести. Тоді можливо 
отримати довге високоякісне волокно. На рис. 2.5 наведена схема 
роздільної технології брання льону та подальша його переробка. 
Виготовлення довгого волокна із льону-довгунця на сьогодні розглянуто 
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достатньо [33–44] і така технологія може вважатись ефективною, якщо 
задовольняються описані вище умови. 

 

 
Рис. 2.5 – Схема технології отримання довгого волокна 

Технологія включає брання льону начіпною льонобралкою з 
наступним розстиланням у стрічку. На даному етапі важливе значення 
має запобігання пошкодженню стебел. Адже якісне волокно можна 
отримати за рівномірного вилежування трести. Також можна 
передбачити плющення гузирів для її більш рівномірного вилежування. 
Після підсушування насіннєвих коробочок підбирають, обчісують та 
обертають стрічку. Лляний ворох переробляють на стаціонарі 
аналогічно до комбайнової технології. На цьому етапі можна 
запропонувати використовувати льоноворох, який залишається після 
обчісування стрічок та обмолочування коробочок, для виготовлення 
МПР. Це можливо за допомогою пристрою для формування МПР, якщо 
його використати у стаціонарних умовах. 

Для покращення умов вилежування трести здійснюється одно- чи 
дворазове обертання стрічок або ж їх ворушіння. Далі технологія 
передбачає пресування лляної сировини в рулони з подальшою її 
переробкою для одержання довгого волокна на льонозаводах. Вона 
включає в себе підсушування трести, м’яття льоносировини, тіпання 
льону-сирцю, трясіння продуктів тіпання. На цьому етапі також можна 
запропонувати використати костру для виготовлення паливних брикетів.  

Застосування запропонованих технологій збирання льону з 
одночасною обробкою стебел та переробки СВМ дозволить 
агровиробникам не залежати від природно-кліматичних умов, 
раціонально й без спалювання відходів використовувати врожай льону 
олійного та льону довгунця. 
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2.6 Схема пристрою для формування малогабаритного 
палиыного рулону зі стебло волокнистої маси льону 
 

Результати проведених досліджень [патент] дозволили 
запропонувати конструктивно-компонувальну схему машини (рис. 2.6) 
для виготовлення МПР без обв’язування на основі зруйнованої СВМ льону, 
як один з можливих варіантів переробки відповідно до класифікаційних 
ознак стеблостою і запропонованої концептуальної моделі.  

Геометричні розміри МПР із СВМ льону мають становити: діаметр у 
межах 400 мм (обумовлено конструктивними та експлуатаційними 
характеристиками твердопаливних котлів), довжина рулону рівна ширині 
валка, що утворюється після проходу зернозбирального комбайна, не 
повинна перевищувати 700 мм. У випадку сприятливих умов і досягнення 
високої якості СВМ льону, з якої можна отримати коротке неорієнтоване 
волокно (концептуальна модель на рис. 2.2), пресувальна камера 
формування рулонів зі СВМ льону має бути переналагоджена та 
забезпечувати вихід рулонів діаметром до 500 мм. 

 

 
Рис 2.6 – Пристрій для формування МПР з СВМ льону  

 
Пристрій для формування МПР містить опорні колеса 1, на яких 
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розміщена рама 2, до якої кріпляться підбирач 3 та пристосування для 
руйнування (подрібнення) 4, яке приводиться в рух через привід 5 від 
редуктора 6, а також формувач шару 7, який приводиться в рух від 
гідромотора 8, п’ятироликова пресувальна камеру змінного об’єму 9, яка 
приводиться в рух за допомогою ланцюгової передачі 10. Також на рамі 
2 кріпиться транспортер для вивантаження готових рулонів 11, який 
приводиться в рух за допомогою гідромотора 12. 

Завданням, на вирішення якого спрямована запропонована 
конструкція машини, є вдосконалення конструкції рулонного прес–
підбирача, внаслідок якого встановлюються пристосування для 
руйнування або подрібнення СВМ льону, вирівнювач шару та 
транспортер для вивантаження готових рулонів для забезпечення 
формування МПР діаметром до 400 мм, без їх обв’язування шпагатом, 
вивантаження рулонів без зупинки та спрощення конструкції машини. 

Поставлене завдання вирішується так: у машині для формування 
МПР, яка містить опорні колеса, на яких розташовані рама з 
розміщеними на ній підбирачем, механізми приводів та п’ятироликова 
пресувальна камера змінного об’єму, згідно запропонованої конструкції 
до рами додатково кріпляться пристосування для руйнування або 
подрібнення СВМ льону, формувач шару та транспортер для 
вивантаження готових рулонів. Машина рухається на опорних колесах 
і підбирачем, який підбирає стебла, що знаходяться у валку, 
транспортує їх у пристосування для руйнування або подрібнення СВМ 
льону. З нього стебла потрапляють в формувач шару, далі 
сформований рулон вивантажується.  

СВМ льону-довгунця та льону олійного, що утворюється після 
взаємодії з робочими органами льонозбиральних комбайнів, може бути 
використана для подальшої переробки у паливні рулони. Визначальними 
показниками якості для таких рулонів є щільність скручування СВМ та 
геометричні розміри.  

Схема розробленої установки для дослідження впливу основних 
технологічних параметрів на щільність отриманих МПР із СВМ льону 
представлена на рис. 2.7. За допомогою розробленої експериментальної 
камери змінного об’єму для формування МПР досліджували технологію 
формування малогабаритних паливних рулонів зі стеблово-волокнистої 
маси та визначення раціональних технологічних режимів для отримання 
МПР з СВМ відповідної щільності і розмірів. У якості вихідної сировини 
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використана отримана після збирання комбайном і попередньо 
зруйнована СВМ льону олійного та СВМ льону-довгунця зі ступенем 
подрібнення до 20 % і початковою відносною вологістю матеріалу 15 %.  

 
Рис. 2.7 Камера для формування МПР із СВМ льону: 1 – СВМ льону; 2 – вальці; 3 – 
пружини; 4 – рама; 5 – пас; 6 – натяжний ролик 7 – двигун. 

 
Від формувача шару стебла потрапляють в пресувальну камеру 

змінного об’єму. З пресувальної камери змінного об’єму готові МПР 
потрапляють на транспортер для вивантаження. 

 
2.7 Вдосконалення зернозбирального комбайна для переробки 

рослинної біологічної сировини 
 

Для забезпечення виконання технологій збирання льону з 
одночасною обробкою стебел і первинної переробки СВМ з 
врахуванням класифікаційних ознак стеблостою для повного 
використання біологічного потенціалу рослини запропоновано 
конструкцію універсального зернозбирального комбайна  (рис. 2. 8). 

Такий комбайн складається із жатної частини 1 та корпуса 2. На 
жатній частині 1 розміщено: сегментно–пальцевий різальний апарат 3 
і, за потреби, знімний бральний апарат 4, мотовило 5, шнек 6, похилу 
камеру 7. У корпусі 2 розміщено молотильно–сепарувальну частину 
аксіально–роторного типу, яка містить молотильний барабан 8, ротор 
9, пристрій для руйнування стебел 10, пристрій формування  МПР з СВМ 
льону 11, 12. На корпусі 2 встановлені бункер насіння 13, силова 
установка з приводами 14 та кабіна 15 з дистанційними механізмами 
керування. Корпус 2 встановлений на ходову частину 16. Ходова 
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частина 16 з’єднана з причепом 17.  
У запропонованому зернозбиральному комбайні передбачене 

вдосконалення жатної частини, запропоноване дооблаштування 
пристроєм для руйнування та подрібнення СВМ льону, а також 
п’ятироликова пресувальна камера для формування МПР з СВМ льону. 
Жатка використовується для збирання льону олійного та льону-довгунця 
(у випадках, передбачених блок–схемою на рис. 2.2).  

 

 
 

Рис. 2.8 – Універсальний зернозбиральний комбайн: 1 –жатна частина, 2 – 
корпус, 3 – сегментно–пальцевий різальний апарат, 4 – знімний бральний апарат, 
5 – мотовило, 6 – шнек, 7 – похила камера, 8 – барабан, 9 – ротор, 10 – пристрій 
для руйнування або подрібнення стебел, 11, 12 – пристрій формування МПР, 13 – 
бункер насіння, 14 – силова установка з приводами 14, 15 – кабіна 15, 16 – ходова 
частина, 17 – причіп; 18 – пристосування для подачі подрібненої маси. 

 
В даному конструктивному рішенні зернозбирального комбайна 

пропонується до облаштувати жатку бральним апаратом. Наявність у 
жатці для збирання льону брального апарата у вигляді вінцевого 
зачеплення пар вальців, відповідно до ширини захвату жатки, а також 
створення простору між вальцями та зменшення його у напрямку, 
протилежному руху зернозбирального комбайна, створює сприятливі 
умови для збирання льону незалежно від стадії його стиглості та густоти 
розміщення на полі.  

У пристрої для руйнування та подрібнення стебел соломи льону 
або стеблово-волокнистої маси, що містить подавальний пристрій з 
ущільнювачем, протирізи та ротор з ножами, ротор та подавальний 
пристрій встановлені у корпусі, подавальний пристрій обладнаний 
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барабаном з протирізами та з’єднаний зубчастою передачею із 
обладнаним ножами ротором.  

Пристрій для руйнування СВМ та подрібнення стебел соломи льону 
працює так: шар СВМ льону товщиною h з шароформувача поступає у 
напрямку Vпод. на подавальний барабан 4, де стискається притискними 
вальцями і направляється в зону подрібнення, яка починається у точці 
контакту ножа з шаром СВМ льону та закінчується у площині, що 
проходить через вісь обертання подавального барабана і ротора 
пристрою для подрібнення (руйнування стебел).  

Кутова швидкість подавального барабана і притискних вальців 
рівна швидкості подачі шару стебел. В зоні подрібнення по шару стебел 
вдаряють ножі ротора зі швидкістю, що перевищує швидкість 
подавального барабана. На цьому етапі ножі забезпечують часткове 
порушення зв’язку костриці з волокном. Подрібнені, або зруйновані 
частинки подаються на подальшу переробку (рис. 2.9 а, б).  

Наявність у пристрої для подрібнення стебел льону подавального 
барабана з щілинами–протирізами та відповідної їм кількості ножів, 
розміщених вздовж ротора, забезпечує ефективне руйнування стебел 
льону з суттєвим зменшенням його пружних властивостей (рис. 2.9, б) або 
розділення стебел льону на дрібні частинки з відшаруванням костриці від 
волокна (рис. 2.9, а). 

Якщо встановлена довжина жмені менше 0,5 м, незалежно від сорту, 
льон можливо збирати тільки на насіння, а СВМ необхідно переробляти. 
Найбільш виправданим варіантом переробки є руйнування стебел та 
виготовлення МПР зі СВМ льону.  

Для спрощення способу формування МПР всі операції можуть 
виконуватись зернозбиральним комбайном. Це стає можливим за 
наявності у комбайні для формування МПР подрібнювача, формувача 
рулонів та транспортера для вивантаження готових рулонів. У випадку, 
якщо довжина жмені льону в межах 0,5–0,75 м, то важливого значення 
набувають умови збирання.  

Якщо є можливість збирати льон у фазі ранньої жовтої стиглості, то 
стебло–волокнисту масу можна застосувати для виготовлення короткого 
неорієнтованого волокна або паливних брикетів. Спосіб отримання 
однотипного волокнистого матеріалу з льону полягає у механічній 
обробці стебел. Додаткове використання пристроїв для руйнування 
стебел і формування МПР забезпечує сприятливі умови для повноцінного 
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збирання всіх складових врожаю льону з врахуванням класифікаційних 
ознак стеблостою та підготовлює стеблову частину врожаю для 
подальшого використання. [63]  

 
Рис. 2.9 – Схема використання універсального зернозбирального комбайна: а) – 
збирання льону для виготовлення короткого неорієнтованого волокна або паливних 
брикетів; б) – виготовлення МПР зі СВМ. 

 
В результаті вдосконалення даний зернозбиральний комбайн 

можна використовувати для виконання таких технологічних операцій, як 
збирання, брання, руйнування, формування рулонів, подрібнення, 
утворення волокнистого вороху для подальшої переробки на коротке 
неорієнтоване волокно. 

ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З ЛЬОНУ 
 

3.1 Методи відбору проб, характеристика вихідної сировини 
льону олійного та льону-довгунця 

 
Для визначення властивостей та показників стебел соломи та СВМ 

використовували сорти льону олійного та льону-довгунця, вирощені на 
ділянках Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції 
Національної академії аграрних наук України та на полях фермерського 

 

 
а) 

 
б) 
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господарства с. Колодяжне, Волинської області. В табл. 3.1. подана 
характеристика сортів льону-довгунця, які використовували для 
досліджень.   

Таблиця 3.1 
Характеристика стеблостою льону-довгунця  

Назва сорту Глінум Есмань Гладіатор 

Вегетаційний період, днів 70–75 80–85 72–77 
Технічна довжина стебла, м 90,2 86,5 80,8 
Вміст волокна, % 28–30 28,3–31,4 28,3 
Вихід довгого волокна, % 20,5–23,7 20,2–23,5 20,2–21,4 

Врожайність, т/га 
а) соломи 6,0–8,0 6,4–7,8 6,0–8,0 
б) волокна 1,7–2,4 1,8–2,1 1,9–2,3 
в) насіння 0,75–0,89 0,75–0,97 0,75– 0,95 

Олійність, % не досліджувалась не досліджувалась не досліджувалась 

 
У табл. 3.1 подано середні значення результатів спостережень, 

похибка досліджень складала 4–6 %. У табл. 3.2. подана характеристика 
сортів льону олійного, які використовували для досліджень.  

Таблиця 3.2 
Характеристика стеблостою льону олійного  

Назва сорту Південна ніч Айсберг Орфей Водограй 

Вегетаційний період, днів 88–90 86–88 87–90 87–89 

Технічна довжина стебла, м 80,0–86,5 58–65 55–64 58–60 

Вміст волокна, % 15,6–22,6 15,6–22,6 15,1–24,6 15,9–22,7 

Вихід довгого волокна, % 
не 

досліджувалось 
не 

досліджувалось 
не 

досліджувалось 
не 

досліджувалось 

Врожайність, т/га 

а) соломи 3,6–4,8 2,9–3,6 2,8–3,5 2,0–2,4 

б) волокна 0,4–0,7 0,5–1,0 0,6–0,9 0,5–0,7 

в) насіння 1,7–1,8 1,8–2,0 1,9–2,0 2,0–2,5 

Олійність, % 44–46 47–49 47–48 48–49 
 

У табл. 3.2 подано середні значення результатів спостережень, 
похибка досліджень складала 4–6%. 

Дані подані за результатами досліджень протягом 2015–2020 рр. 
Варіанти для проведення дослідів зі стебло–волокнистою масою льону 
олійного та льону-довгунця відбирались на полях господарств із 
врожаю 2016–2020 років. На рис. 3.1 показані приклади відібраних 
зразків льону олійного та льону-довгунця. 
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Рис. 3.1 –  Зразки льону олійного та льону-довгунця: а) вибрані стебла;  
б) коренева система льону олійного та льону-довгунця. 

 
Дослідження проводили на: свіжовибраному льоні; льоні, 

вилежаному визначені терміни; СВМ льону, отриманій після роботи 
зернозбирального комбайна. 

 
Для визначення номера, вологості, засміченості лляної соломи та 

інших показників від кожної партії масою до 5 т відбирають одну пробу, 
більше 5 т – 2 проби по 20 в’язанок кожна. Якщо перші 10 відібраних 
в’язанок проби за зовнішнім виглядом лляної трести однорідні, то розмір 
проби обмежують десятьма снопками. Проби відбирають з різних місць 
партії без вибору і порушення їх стану [29, 45, 95, 96]. 

Відбір груп стебел від снопків проби для лабораторного визначення 
якості лляної соломи, а також її вологості і засміченості проводять 
одночасно відразу після відбору снопків проби в однорідної і після їх 
сортування за номерами – у неоднорідної лляної трести. Жмені 
відбирають з 10 снопків проби однорідної і з 10 снопків основного номера 
неоднорідної лляної трести. Якщо снопків основного номера в пробі 
неоднорідної лляної трести менше 10, то жмені, яких не вистачає, 
відбирають по одній із інших снопків основного номера. Якщо при 

а) 

б) 
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розсортуванні виявиться в пробі солома двох номерів, то оцінці 
піддаються снопки проби з соломою нижчого номера. 

При умові лабораторного визначення тільки вологості, засміченості 
чи розтягнутості у неоднорідної лляної трести відбір групи стебел 
проводять із кожного другого снопка всіх номерів розсортованої проби. 
Для відбору групи стебел сніп звільняють від пояска, розвертають у пласт 
шириною 60 –70 см і зсередини без вибору на всю глибину пласта 
відбирають групу стебел: близько 200 г для інструментального 
визначення якості лляної трести; близько 100 г для визначення її 
засміченості і близько 25 г для визначення вологості. 10 груп стебел, 
відібраних для інструментального визначення якості, кладуть одну на 
одну (хрест–навхрест), зв’язують разом і кріплять етикетку, на якій 
вказують дату, найменування господарства, місце зберігання. Групи 
стебел, відібрані для визначення засміченості і вологості лляної трести, 
з’єднують за видами аналізу в загальні групи, зв’язують кожну окремо і 
прикріплюють до них етикетку [29, 45, 95, 96]. 

У лабораторії кожну групу стебел, відібрану для інструментального 
визначення якості, і загальну групу, відібрану для визначення вологості, 
ділять на дві приблизно рівні частини: одна частина йде на аналіз, другу 
залишають на випадок повторного аналізу [29, 45, 95, 96]. 

Органолептично визначають номер і колір лляної трести. 
Дослідження вологості, діаметра стебел, довжини, засміченості та 
інших показників здійснюється за допомогою інструментальних 
методів. [29, 45, 95, 96]. Номер однорідної за зовнішнім виглядом лляної 
трести визначають органолептично шляхом порівняння снопів проби з 
еталоном. Для оцінки партії лляної трести, неоднорідної за зовнішнім 
виглядом, відібрані 20 снопів вирівнюють по гузирю і розсортовують, 
порівнюючи з еталонами, за номерами. Для визначення номера лляної 
трести за таблицею знаходять показник якості за довжиною жмені, 
вмісту волокна, міцності трести, придатності і кольору волокна. За 
сумою отриманих показників якості визначають номер лляної трести 
(табл. 3.3). Для розрахунку номера лляної трести, визначеної за 
зовнішнім виглядом як недолежаної чи недомоченої, яка за 
лабораторними дослідженнями має показник віддільності 2,1–4,0, із 
суми показників якості відраховують 10 одиниць. Процентний склад 
проби за номерами визначають шляхом множення кількості снопків 
кожного номера на 5. Оцінку партії неоднорідної трести здійснюють 
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відповідно до процентного складу проби за номерами.  
У разі розбіжності з органолептичною оцінкою як однорідної, так і 

неоднорідної лляної соломи проводять інструментальне визначення 
показників якості, за якими визначають номер трести. У разі розходження 
більше одного номера органолептичної оцінки з результатами 
інструментального аналізу останній необхідно повторити і номер трести 
визначити як середнє арифметичне з результатів двох аналізів (за 
балами). 

Таблиця 3.3  
Визначення номера лляної трести 

Сума 
показників 
якості, не 
менше 

70 94 108 119 128 135 141 149 158 165 171 

Номер 
трести 

0,50 0,75 1,00 1,25 1,05 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 

 
У разі розбіжності результатів інструментального й 

органолептичного дослідження проби основного номера у 
неоднорідної трести інші номери трести, які не були піддані оцінці, 
відповідно підвищують чи занижують. Якщо вміст в пробі трести 
основного номера менше 75% проводять зниження на один номер 16% 
маси основного номера проби. Якщо основний номер є нижчим, то на 
один номер знижують 16% маси одного з вищих номерів соломи.  

Колір волокна в тресті визначають порівнянням розірваних на 
динамометрі жмень волокна з натуральними кольоровими еталонами: І 
– волокно буре з домішками чорного чи зеленого кольорів, а також 
жовто-буре і лубоподібне; ІІ – волокно жовте з домішками сірого і сіре з 
домішками жовтого кольору; ІІІ – волокно темно–сіре, сіре і світло–
жовте, а також темно–сіре з жовтим; ІV – волокно світло–сіре без блиску. 

Попередньо кожну жменю підготовлюють. Один кінець жмені 
беруть в руку, другою рукою проводять 3–5 разів по ній для видалення 
костри і для паралелізації волокон, потім жмені повертають, затискають 
з другого кінця і повторюють цю ж операцію. Після очищення прядок від 
костри їх розкладають на однорідні за кольором групи, потім кожну 
групу порівнюють з натуральними кольоровими еталонами і 
підраховують число прядок в кожній групі. Число жмень кожного кольору 
множать на порядковий номер еталона, добуток додають і суму ділять 
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на 30 з точністю до 0,01. Отримана величина є показником кольору 
волокна.  

Еталони на тресту виготовляють кожного року з нового урожаю 
для груп льонозаводів, які отримують однакову за якістю тресту, з 
урахуванням особливостей селекційних сортів. Еталони за кожним 
номером складають із трести з показником віддільності більше 4,0 і 
вмістом сміття і домішок не більше 5%. 

Таблиця 3.4  
Сума показників якості для створення еталонів трести 

Номер  
трести 

0,50 0,75 1,00 1,25 1,05 1,75 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 

Сума 
показників 
якості, не 
менше 

78– 
86 

101–
106 

113–
117 

123–
126 

131–
133 

137–
140 

143–
145 

153–
156 

161–
164 

167–
170 

173–
175 

 
За кожним номером трести складають 2 снопки-еталони, до яких 

приєднують етикетки із зазначенням: організації, в систему якої входить 
підприємство; підприємства; селекційного сорту; номера трести; 
міцності; довжини жмені; вмісту волокна; номера еталону за кольором 
волокна; придатності; діаметра стебел; дати складання еталона; 
зазначення стандарту. 

Визначення довжини жмені. Перед визначенням довжини жмені всі 
10 наважок зважуємо разом з похибкою в ±1,0 г, після чого кожну наважку 
вирівнюємо шляхом відстукування по кореню і проводимо вимірювання 
довжини за допомогою довгоміра, не допускаючи втрати стебел. При 
відстукуванні стебла в наважці повинні знаходитись у вільному стані. У 
тому випадку, коли інструментальну оцінку якості лляної трести не 
проводять, а необхідно визначити розтягнутість, то середню довжину 
вимірюють у жменях, відібраних на засміченість і зважених разом до 
об’єднання в загальну купку. Спочатку визначають довжину жмені, а потім 
засміченість. 

Придатність трести. Придатність визначають відразу після 
вимірювання довжини жмені. Для цього кожну наважку розміщують 
рівномірним шаром у стискуючій колодці так, щоб прикореневий кінець 
виступав за краї колодки на 10 см. У такому стані проводять прочісування 
верхньої частини наважки, звільняючи її від павутини і домішок. Після 
цього шар трести стискують другою колодкою на відстані 17 см від першої 
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і після звільнення від першої колодки прочісують прикореневу частину.  
Розчісування верхньої і прикореневої частин проводять в два 

прийоми. Спочатку його кладуть з половини довжини кінця, який виступає 
з-за колодки по всій її ширині п’ятьма послідовними проходженнями 
гребня. У всіх випадках гребні накладають зверху стебел. Сміття, яке 
залишається після розчісування, видаляється вручну. Всі прочесані жмені 
зважують разом із похибкою ±0,1 г. Показник придатності розраховують 
як відношення маси розчесаної соломи до її початкової маси з точністю 
до 0,001 з подальшим округленням до 0,01. 

Визначення вмісту сміття і домішок в тресті. З десяти проб беруть 
спеціальну пробу по одній групі стебел масою близько 100 г. Пробу 
зважують, а потім з неї видаляють (вручну) сміття і домішки. Після цього 
пробу знову зважують. При відборі проб на засміченість не допускається 
втрата сміття (землі і ін.), а при проведенні аналізу – костри. 

Визначення діаметра стебел. Після визначення придатності від 
кожної з 10 груп стебел випадково відбираємо 10 стебел і вкладають їх 
середньою частиною (на половині довжини стебел) щільно один до 
одного шаром в одне стебло на стебломірі  С–2 чи СП–50. Сума десяти 
замірів, поділена на 100, дає середній діаметр стебел соломи. 

Визначення вмісту волокна в тресті. З різних місць кожної жмені після 
розчісування чи визначення придатності відбирають без вибору пучок 
стебел масою 3,0 г та ділять навпіл. Кожні 10 половин об’єднують в 
наважку – повторюваність. При відборі жмень стежать за тим, щоб у них 
попадали стебла з деревиною, яка найкраще зберіглась. Наважки 
підсушують у сушильній шафі до вологості 8–10%. Масу кожної на 
технічних вагах доводять до 10 г і тіпають на лабораторній м’ялці, 
розкладаючи стебла по всій робочій ширині. Пропустивши стебла 
через м’ялку до повного змину, їх легенько струшують для видалення 
основної маси насипної костри. При тіпанні стебел не можна допускати 
пошкодження волокна. Залишки костри видаляють. Після цього все 
волокно зважують з точністю до 0,01 г. 

Визначення віддільності волокна від деревини. Після визначення 
придатності і відбору проб на визначення вмісту волокна від кожної з 10 
жмень відбирають без вибору 40 стебел. Відібрані від кожної жмені 
стебла по 10 розкладають на 4 пучки. В перших двох пучках стебла 
вирівнюють так, щоб співпадали їх середини, в третьому – вершини, в 
четвертому – прикореневі частини. Після цього кожен пучок зв’язують 
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посередині.  
В першому пучку вирізають ділянку довжиною 10 см. Третій і 

четвертий пучки повторно зв’язують, відступивши від середини на 20 см 
в сторону вершини (в третьому пучку) і прикореневої частини (в 
четвертому пучку), і від зв’язаного місця вирізають ділянки так, щоб один 
кінець припадав від місця зв’язки на відстані 0,5 см в сторону вершини 
(в третьому пучку) і прикореневої частини (в четвертому пучку), а другий 
– 9,5 см в сторону середини. 

Вирізані з пучків ділянки (кожний окремо) розв’язують і вкладають 
у прилад шаром в одне стебло з паралельним розміщенням стебел так, 
щоб менші за довжиною кінці від місця зв’язування пучків виступали за 
краї робочої площини приладу на 10 мм, а більші торкались упору. Потім 
відрізки закріплюють притискною планкою й обробляють їх кінці 
робочою планкою приладу, опускаючи і піднімаючи її по 5 разів. 
Оброблені відрізки, кінці яких залишились з волокном, яке не 
відділилось, видаляють не враховуючи.  

Відрізки з кінцями, на яких волокно повністю відділилося 
приймають за 1, а з кінців яких волокно відділилось частково, приймають 
кожний за одну другу. Відрізки, з кінців яких волокно відділилось 
частково, вважаються такими, які мають хоча б одну стрічку волокна, 
яке відділилося по всій довжині ділянки в 1 см.  

Задирки, які утворилися на кінцях відрізка, до уваги не беруться. 
Відрізки з задирками відносять до відрізків з волокном, що не 
відділилось. Суму цілих одиниць і половин для кожного пучка ділять на 
10. Отримані показники за всіма пучками додають і ділять на 4. 
Розраховують показник віддільності з точністю до 0,01 з наступним 
округленням до 0,1. 

Міцність трести. Після визначення придатності і відбору пучків 
кожну пробу розділюють на 3 рівні частини для визначення міцності у 
верхній, середній і прикореневій частинах стебла.  

Для визначення міцності у верхній частині відмічають лінії початку 
основи волоті, відмірюють від неї (в сторону прикореневої частини) і 
вирізають відрізок довжиною 27 см; у середній частині позначають 
середину довжини стебла, в обидві сторони від неї відмірюють по 13,5 см 
і вирізають відрізок довжиною 27 см. У прикореневій частині позначають 
лінію основи кореневої шийки, відмірюють від неї в сторону вершини 
відрізок довжиною 27 см і відрізають його.  
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З отриманих відрізків складають 30 пучків (наважок) по 1 г виймаючи 
жмені стебел з середини кожного відрізка. Отже, з одної проби складають 
10 наважок з середини стебел, 10 з верхньої частини і 10 з нижньої. 
Наважки (кожну окремо) пропускають шаром в одне стебло 4 рази через 
лабораторну м’ялку. Натиск на вальці м’ялки повинен бути 12 кгс, що 
досягається поворотом гвинта до упору.  

Затиск тіпаних відрізків проводять так: спочатку пучок затискають в 
лівий затискач динамометра, потім беруть за вільний кінець, рівняють і 
легенько натягують так, щоб пучок не провисав між затискачами і не 
перекручувався, і заправляють у правий затискач. Після розриву обидві 
половини пучка звільняють від затискача в клемах динамометра і 
з’єднують разом так, щоб кінці, які були в клемах, були розміщені в одну 
сторону. З’єднані кінці використовують для визначення кольору волокна 
[97]. Точність розрахунку показників на динамометрі 0,5 кгс. Показник 
міцності трести розраховують діленням суми міцності при 30 розривах на 
30. Якщо наважки стебел повністю руйнуються при тіпанні на ЛМ–3, 
міцність наважки вважають рівною 0. 

 
3.2 Вологість стебел соломи та СВМ льону та МПР 
 
Вологість є важливим чинником, за яким визначають придатність 

стебел, соломи, СВМ льону для збирання, вилежування, обробки, 
переробки та збереження. В зв’язку з тим, що вологість льоносировини 
залежить від атмосферних умов, в яких вона знаходиться, ГОСТ 10681–75 
передбачені норми відносної вологості і температури повітря, за яких 
витримують зразки і проводять фізико-механічні дослідження матеріалів 
– це відносна вологість 65% і температура повітря 20ºС. Необхідний 
рівень вологості забезпечують зволоженням повітря в приміщенні, де 
зберігається льоносировина, а також штучним зволоженням самого 
матеріалу. ГОСТ 14897–69 [45] визначають нормовану вологість соломи – 
19% (до абсолютно сухої маси), якщо вологість перевищує 25%, то таку 
льоносировину не приймають [45]. 

У вологому стані міцність лляного волокна не зменшується, а 
навпаки після зволоження збільшується на 40%. Зміни вологості 
впливають на фізико-механічні властивості: підвищення вологості 
(наприклад, у недомоченої трести на 14%) сприяє збільшенню розривної 
довжини на 28%. Внаслідок зміни вологості властивості волокон настільки 
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сильно змінюються, що її не можна не враховувати при переробці 
волокна у виробництві та під час досліджень. Отже, для льоносировини 
визначення та підтримання необхідного рівня вологості є дуже важливим 
фактором. 

Існує проблема створення ефективного методу вимірювання 
показника вологості та можливості застосування його у виробничих 
умовах. Для визначення вологості використовують прямі і непрямі методи 
вимірювань. Прямі методи передбачають поділ сировини на суху 
речовину і вологу, зважування після висушування і підрахунок – метод 
висушування. Вологість розраховують як середнє арифметичне з 
результатів досліджень двох проб. Розбіжність між результатами 
паралельних досліджень не повинна перевищувати 1,5%. Вимірювання 
вологості висушуванням точний, але не швидкий метод. Він потребує 
певних умов при застосуванні. Значного поширення набуває 
використання вологомірів, принцип дії яких, ґрунтується на непрямому 
методі вимірювання.  

Широко застосовуються вологоміри, що визначають вологість за 
значенням діелектричної проникності. Для вимірювання вологості 
льоносировини використовують, наприклад, діелькометричний 
електронний вологомір типу ВЛК–1 чи ВЛФ–1, проте не в польових умовах.  

Одним із можливих варіантів польових експрес-аналізаторів може 
бути кейс СХ 54 з набором інструментів для вимірювання параметрів 
навколишнього середовища, з діелькометричним датчиком для 
вимірювання вологості. Виникає необхідність або зміни існуючих 
вологомірів з метою пристосування їх під конкретне завдання, або 
розробки нових методів та вологомірів. Для підвищення точності 
вимірювання і прискорення процесу дослідження запропоновано 
використовувати кондуктометричні вологоміри для вимірювання 
вологості. Можливим є пристрій, показаний на схемі рис. 3.2. 

Пристрій складається з ізолюючої підставки 1, на яку вкладається 
шар стебел соломи льону 3, затискачів-контактів 2, що безпосередньо 
взаємодіють зі стеблами, з’єднувальних дротів і мегомметра 4. Принцип дії 
ґрунтується на вимірюванні зміни електричного опору шару стебел. Хоча 
це непрямий метод вимірювання, проте його можна використовувати у 
польових умовах [150].  

Для перевірки методики в лабораторних умовах здійснювали 
калібрування пристосування. Для цього підготовлювали стебла 
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відповідно одного сорту, діаметру, стиглості, складали групами по 12-14 
шт. На ізолюючу підставку 1 накладали відібрану групу стебел 3 шаром в 
одне стебло. За допомогою затискачів-контактів 2 шар стебел 
приєднувався до мегомметра 4. 

 
Рис. 3.2 – Схема пристрою для вимірювання вологості стебел та СВМ льону в 
польових умовах: 1 – ізолююча підставка; 2 – контакти–затискачі; 3 –СВМ; 4 – 
цифровий мегомметр.  

 
Таким способом утворене замкнене електричне коло й покази 

приладу показували опір групи стебел за вологості в даний момент часу. 
Показники записували в журнал. Відразу після вимірювання 
електричного oпoру проводили зважування cтебел. Результати також 
занотовували. Вимірювання проводили через кожні 10 годин до повного 
висихання стебел.  

Опір переставав змінюватись, коли стебла висихали. Зразки стебел 
знову зважували. Проводили контрольне визначення вологості на цьому 
етапі стандартним методом. Знаючи масу стебел mnзр на кожному етапі 
вимірювань n та масу сухих стебел mс, можна визначити вологість 𝑊𝑊 для 
кожного етапу вимірювань за формулою (3.1).  

 

𝑊𝑊 = (𝑚𝑚−𝑚𝑚1)∗100
𝑚𝑚

,                                 (3.1) 

де m-маса наважки до висушування, г; m1 – маса наважки після 
висушування. 

 
Аналогічно проводили калібрування для СВМ льону. 

Використовуючи отриманий градуювальний графік і розроблене 
пристосування, визначали вологість стебел та СВМ у польових умовах під 
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час збирання льону олійного та льону-довгунця. 
Одним із основних показників, що впливають на формування, 

зберігання, використання МПР є їх вологість, яка показує відношення 
маси води, що знаходиться в матеріалі, до загальної маси 
досліджуваного зразка, виражена у відсотках. Розглядали зміну маси 
СВМ льону за різних температури й тривалості сушіння та зміну вологості 
МПР під час зберігання. Для дослідження початкової вологості матеріалу 
для МПР відібраний і подрібнений зразок масою 5–6 г закладали в 
алюмінієві бюкси, попередньо просушені і протаровані, закривали їх 
кришкою і важили на технічних вагах з точністю до 0,01 г.  

Після цього бюкси із відкритими кришками поміщали в нагріту до 
100±5°С сушильну шафу. Сушіння проводили до постійної ваги, яка 
встановлювалася періодичним зважуванням після 20, 40, 60, 80, 100, 120 
хв до постійної ваги. Перед кожним зважуванням бюкси, вийняті із 
сушильної шафи, поміщали в ексикатор для охолодження до кімнатної 
температури. Аналогічно проводили дослідження при температурі 125, 
150 °С. Дослідження проводили одночасно для трьох наважок. Результати 
вимірювань обробляли математико-статистичними методами.  

Зміну вологості МПР досліджували за природного сушіння. Сушіння 
природним шляхом для рулонів великого діаметра є ускладненим через 
високу щільність [162, 214]. Штучне сушіння є більш надійною технологією, 
проте вона енергомістка і значно підвищує вартість продукції. Тому 
використовувати штучне сушіння для МПР не доцільно. Однак потрібно 
врахувати необхідність зберігання МПР протягом 3-4 місяців. Підвищення 
температури всередині рулонів зі СВМ льону під час зберігання підвищує 
активність мікроорганізмів, що руйнують матеріал. 

Дослідження проводили для партії МПР зі СВМ льону у кількості 85 
штук. Рулони розташовували у приміщенні на цементній підлозі з 
відносною вологістю 60±5 %. Вони зберігались при початковій 
температурі 20,0±2°С зі зниженням у наступні 30 днів до 15,0±2°С, наступні 
30 днів до 10,0±2°С. Розташовували МПР зі СВМ у декілька шарів. Вологість 
СВМ в МПР до початку і після зберігання визначали за методикою 
висушування. Дані спостережень заносили у таблиці. 

Досліджували стебла сортів Орфей, Південна ніч, Айсберг, 
Гладіатор, Глінум. Для кожного досліду стебла відбирали з однієї ділянки 
поля. Стеблостій однорідний. Фаза стиглості – рання жовта. Отримані 
експериментальні дані оброблялися відомими статистичними методами, 
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а також за допомогою програми Microsoft Excel. Вони характеризуються 
коефіцієнтом варіації v від ±1,1% до ±3,2% та похибкою досліду 0,8%. За 
результатами проведених лабораторних досліджень встановлена 
залежність між вологістю стебел та їх електричним опором; побудовано 
градуювальний графік (рис. 3.3). ір 

 

 
Рис. 3.3 – Залежність вологості стебел від опору в межах від 0 до 6 МОм  

 
Оскільки найбільший інтерес становить вимірювання вологості 

стебел льону в межах 10–60%, провели дослідження й побудували 
градуювальний графік для точного визначення вологості в цих межах 
(рис. 3.3). Користуючись ним, визначали вологість стебел льону олійного 
та льону-довгунця в польових умовах. Також цей метод використовували 
для експрес визначення вологості СВМ в польових умовах. Результати 
дослідження наведені у табл. 3.5. Дослідження проводили для льону у 
фазі повної стиглості 

Таблиця 3.5 
Вологість стебел льону 

Сорт 
Вологість стебел, % 

В польових умовах,  
відразу після збирання 

В лабораторних умовах після 
одноденного вилежування 

 Орфей 50,0 16,4 
 Південна ніч  55,0 14,8 
 Айсберг  60,0 15,6 
Гладіатор  53,0 17,0 
 Глінум  55,0 19,4 
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Значення вологості для стебел льону олійного та льону-довгунця 

сортів Орфей, Південна ніч, Айсберг, Гладіатор та Глінум одержували 
безпосередньо перед визначенням зусилля різання. 

Встановлено, що природна вологість льону олійного та льону-
довгунця в стадії повної стиглості коливається в межах 20–60%.  

Для експерименту використовувалась СВМ льону олійного (з 
вологістю не більше 28%) різних сортів. Дослід проводили за різних 
температур сушильного агенту (100, 125 та 150°С) для порівняння впливу 
температури на характер протікання процесу сушіння матеріалу. 

Таблиця 3.6 
Зміна маси СВМ льону олійного при сушінні, г 

Температура, °С/ 
час сушіння, хв. 

0 20 40 60 80 100 120 

150 19,81 15,63 15,21 14.86 14,35 13,96 13,28 
125 20,68 19,93 19,05 18,65 17,83 17,03 16,73 
100 26,85 26,07 25.67 24,22 23,08 22,12 21,59 

 
За поданими результатами можна зробити висновок, що в 

залежності від температури і часу сушіння, маса СВМ льону змінювалася 
по-різному. За температури 100 °С процес зміни маси відбувався 
рівномірно. В той час, за температури 150 °С маса різко зменшувалась у 
перші 20 хв сушіння, протягом наступних 120 хв зміни маси також були 
рівномірними. 

Аналіз отриманих результатів досліджень даних вказує на здатність 
стеблово-волокнистої маси льону утримувати вільну вологу. Вологість 
СВМ в процесі приготування до переробки коливається від 15 до 25 %, 
залежно від обраної технології. 

Результати спостереження за зміною вологості МПР подані в таб. 3.7. 
Результати отримували протягом 30 днів 

Таблиця 3.7 
Зміна вологості МПР зі СВМ під час зберігання, % 

Температура, °С Початкова вологість Через 30 днів 
20,0±2 17,9 16,8 
15,0±2 16,8 16,9 
10, ±2 16,9 19,2 

 
Результати спостережень за зміною вологості під час зберігання у 
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приміщенні без попереднього сушіння показують, що за 90 днів 
зберігання партії малогабаритних паливних рулонів у кількості 85 шт за 
відносної вологості повітря 60±5 % вологість у рулонах змінювалась не 
суттєво. Закладали на зберігання з вологістю 17,9 %, після 90 днів вологість 
рулонів зі стебло-волокнистої маси льону збільшилась на 2%. Результати 
обробляли за допомогою відомих математико-статистичних методів. 
Похибка досліду склала 4,8 %. Результати досліджень дають можливість 
стверджувати, що паливні рулони, виготовлені зі стеблово-волокнистої 
маси льону придатні для зберігання у складських приміщеннях без 
додаткового опалення. 

 
3.3 Деформування групи стебел льону олійного та льону-

довгунця 
 

Переважна більшість продукції, яка виготовляється з льону-
довгунця або льону олійного, проходить процес подрібнення на декілька 
фракцій для подальшого застосування у виробництві та текстильній 
промисловості. Технологічний процес переробки волокна складається з 
таких операцій: розплющування стебел; руйнування або подрібнення на 
дрібні фракції; формування рулонів або тюків з подрібненої сировини. 
[205, 206] 

Щоб після процесу руйнування або подрібнення стебел соломи або 
СВМ льону сировина мала необхідні якісні властивості, потрібно 
дотримуватись усіх технічних вимог, які ставляться до розплющування 
стебел соломи, основна мета яких зробити їх максимально 
підготовленими для руйнування або подрібнення. Тому у технології 
переробки враховується деформування, яке виникає у процесі збирання, 
під час підбирання стебел, під час обмолочування і т.д. Також для цього 
на збиральному комбайні пропонується встановлювати дві пари 
плющильних вальців, щоб зменшити пружні властивості СВМ.  

На рис. 3.3 показана схема пристосування для дослідження 
деформування (плющення) стебел льону. Опір поперечному стиску групи 
стебел соломи льону на їх різних ділянках вивчали за допомогою 
екстензометра. Він застосовується для визначення відносної деформації 
частин стебел соломи льону за розтягу, розриву, стиску в статичних 
умовах, за наявності на ньому відповідних пристроїв [40].  

Досліди на різних ділянках стебел соломи льону проводили так. 
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Групу стебел соломи льону розташовували між притискними рамками 
(рис 3.3, б) на вiдстані 400 мм від кореня.  

Притискні рамки навантажували, обертаючи ручку корби до 
повного розплющування стебел соломи льону. Величина зусилля 
визначалась за показниками лічильника, а відносна деформація – за 
показниками індикатора 5. Отримані дані записували в журнал. На 
наступному етапі ту саму групу стебел соломи льону розташовували між 
притискними пластинами на віддалі 200 мм від кореня, аналогічно до 
попереднього етапу проводили навантаження стебел до повного їх 
розплющення. Так само проводили дослідження для кореневих ділянок 
тієї ж групи стебел соломи льону. 

 

 
 
Рис. 3.3 – Екстензометр з пристосуванням для дослідження деформацій стебел льону: 
а) – екстензометр: 1 – рама; 2, 4 – затискачі, 3 – допоміжне пристосування, 5 – 
індикатор; б) – 1, 2 – притискні рамки; в) – фото екстензометра [40]. 

 
Дослідження проводили для стебел льону олійного та льону-

довгунця різної вологості, тобто зібраних у різні фази дозрівання: 
ранньої жовтої стиглості та повної стиглості. За допомогою тарувальної 
таблиці визначали силу стиску Р і відповідну їй абсолютну деформацію 
∆d. За цими даними визначали умовний тиск, який діє на групу стебел, 
за формулою (3.2): 
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𝑞𝑞 = 𝑃𝑃
𝐵𝐵⋅𝑛𝑛⋅𝑑𝑑

,                                                        (3.2) 

 
де В – ширина притискної пластини, м; n – кількість досліджуваних стебел 
в групі; d – діаметр досліджуваних стебел, м. 

 
Відносну деформацію визначали за формулою (3.3):  
 

𝜀𝜀 = 𝛥𝛥𝑑𝑑
𝑑𝑑

.                                                            (3.3) 

 
Для проведення експериментальних досліджень використовували 

стебла соломи льону сорту Глінум (льон-довгунець) та Південна ніч (льон 
олійний), вибрані вручну. Досліджували стебла соломи льону з такими 
характеристиками: загальна довжина стебла 65–105 см, головчатість 5–
20 насіннєвих коробочок. 

За результатами проведених досліджень встановлено залежність 
відносної деформації групи стебел льону ε  від умовного стиску q. Ці 
залежності показані графічно на рис. 3.4.  

З аналізу дослідних кривих випливає, що зі зростанням тиску 
зростає і відносна деформація. На ділянках ОА1, ОА2, ОА3 відносна 
деформація стебел зростає майже прямопропорційно умовному тиску. 
При подальшому навантаженні вона збільшується значно швидше, при 
цьому починається розплющування стебла. На ділянках А1В1С1; А2В2С2; 
А3В3С3 деформація помітно збільшується, а навантаження майже не 
змінюється. На ділянках В1С1; В2С2; В3С3 є помітна різниця між зміною 
деформації сухих і вологих стебел (рис. 3.4). На ділянках С1D1; C2D2; C3D3 
стебла остаточно сплющуються і надалі на ділянках D1…; D2…; D3… 
проходить деформація безпосередньо шарів стебла, тому зростання 
деформації на цих ділянках незначні.  

З графічних залежностей та табличних даних (табл. 3.8) видно, що є 
суттєва різниця між зусиллями, які необхідно прикласти для 
розплющування групи стебел на різних ділянках, за різної вологості та 
різних біологічних сортів льону. Середнє значення умовного тиску для 
групи свіжовибраних стебел льону олійного, що викликає 
розплющування qр на ділянці 300 мм від кореня, становить 0,6 МПа, на 
ділянці 150 мм від кореня – 1,25 МПа, а на прикореневій ділянці – 7,5 МПа 
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Для льону-довгунця на ділянці 500 мм від кореня, становить 0,55 МПа, на 
ділянці 250 мм від кореня – 1,05 МПа, а на прикореневій ділянці – 9,5 МПа. 
Для сухих стебел ці показники вищі. 

 

 
Рис. 3.4 – Діаграми стиску групи стебел соломи: а) – льону-довгунця, вологість 53,0 %; 
б) – льону олійного, вологість 55,0 %; в) – льону-довгунця, вологість 19,4 %; г) – льону 
олійного, вологість 16,4 %. 

 
За отриманими результатами встановили, що опір стебел за їх 

поперечного стиску характеризують такі показники: qгр – граничне 
значення умовного тиску, за якого навантаження прямопропорційне 
відносній деформації εпр; qр – це тиск, за якого стебло повністю 
розплющується; εр – відносна деформація, яка відповідає повному 
розплющуванню стебла.  

Для сухих стебел ці показники вищі. Також спостерігається 
несуттєва різниця між значеннями qр  для льону олійного, та льону-
довгунця. Проте така різниця не може впливати на технологічний процес 
збирання та подальшої переробки СВМ, тому нею можна нехтувати і 
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вважати, що процес розплющування стебел льону олійного та льону-
довгунцю подібний. 

Таблиця 3.8 
Показники, які характеризують закономірності деформації групи стебел льону-

довгунця та льону олійного 
Властивість Показник 

Вид Льон олійний Льон-довгунець 

Вологість 55,0 % 16,4 % 53,0 % 19,4 % 

Відстань від 
кореня, мм  

0 150 300 0 150 300 0 250 500 0 250 500 

Діаметр 
стебел, мм 

2.4–
3,8 

2.1–
2,8 

1,5–
2,0 

2.2–
3,6 

1,9–
2,6 

1,2–
1,8 

2,0–
2,8 

1,9– 
2,6 

1,2– 
1,8 

1,9–
2,6 

1,7–
2,4 

1,0–
1,6 

Граничний 
тиск qгр, МПа 

4,5–
7,0  

0,7–
1,1 

0,4–
0,6 

4,6–
8,0 

0,7–
1,0 

0,5–
0,7 

3,6– 
5,0 

0,7– 
1,0 

0,4–
0,6 

4,5–
7,0 

0,8– 
1,0 

0,4–
0,6 

Відносна 
деформація, 
εгр 

0,08
– 
0,15 

0,09
– 
0,20 

0,10
– 
0,19 

0,07
– 
0,18 

0,12
– 
0,20 

0,10
– 
0,17 

0,09
– 
0,10 

0,12
– 
0,20 

0,10
– 
0,17 

0,08
– 
0,15 

0,16
– 
0,25 

0,15
– 
0,19 

Тиск при 
розплющува-
нні qр, МПа 

6,0– 
13,0 

0,9–
1,4 

0,5– 
0,7 

7,0–
12,0 

0,9–
1,10 

0,6– 
0,9 

5,0– 
10,0 

0,9–
1,1 

0,4– 
0,7 

6,0– 
13,0 

0,9–
1,2 

0,4– 
0,7 

Відносна 
деформація 
розплю- 
щування, εр 

0,23– 
0,40 

0,20
–
0,50 

0,16–
0,24 

0,25–
0,55 

0,20
– 
0,45 

0,12–
0,22 

0,20
– 
0,45 

0,20
– 
0,33 

0,12–
0,22 

0,23–
0,40 

0,29– 
0,50 

0,16–
0,24 

 
Із графічних залежностей та табличних даних видно, що на зусилля 

для розплющування стебел суттєвий вплив мають: вологість стебла та 
місце прикладання зусилля (відстань від кореня). В той же час 
дослідження показали, що різниця зусиль, які необхідно прикласти для 
руйнування (плющення) стебел льону олійного та льону-довгунця не 
суттєва і не може вливати на параметри робочих органів машин.  

 
3.4 Відновлення товщини стебла з часом після дії навантаження 
 
Під час збирання і переробки льону затрати часу, протягом якого 

робочі органи машин впливають на стебла соломи або СВМ, 
неоднаковий для різних технологічних операцій. Встановлено, що час, 
коли стебла знаходяться у бральному апараті [207], може бути від 0,5 с до 
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1,0 с, під час зрізування, обмолоту, транспортування від 3–5 с до 3–5 хв. 
Весь цей час стебла піддаються тиску з боку робочих органів машин.  

Після зняття навантаження на стеблах є залишкові деформації, 
проте вони не зменшують або недостатньо зменшують пружні 
властивості стебел чи стеблово-волокнистої маси. Їх величина залежить 
від часу дії прикладеної сили та стиску стебел соломи льону. Тому 
дослідили відновлення стебла соломи льону після усунення 
навантаження на стебла, яке може виникати під впливом робочих органів 
переробних машин. Відновлення визначали на основі залишкових 
деформацій стебел соломи льону після зняття навантаження протягом 
певного часу.  

Для дослідів використовували сорти льону: Сонєчни, Орфей, 
Айсберг, Південна Ніч, Гладіатор, Глінум, середня довжина стебел яких 79 
см, діаметр на 1/3 довжини стебла – 1,95–2,15 мм. Досліджували вибрані 
вручну стебла вологістю 20 % і 65 %. Досліди проводилися в 
лабораторних умовах на спеціально розробленій експериментальній 
установці, схема якої показана на рис. 3.5. Установка містить опору 1, яка 
жорстко закріплена у нерухомій рамі 2 і утримує затискне пристосування 
4. До пристосування 4 прикладають вантаж 2,5 Н. У кожного стебла 
заміряли діаметр на 1/3 його довжини. Фарбою в цьому місці робили 
позначку. У верхній частині стебла прикріплювали бирку з зазначеним 
номером стебла, датою збирання, вологістю, початковим діаметром, 
тривалістю дії навантаження.  

 
Рис. 3.5 – Пристосування для вивчення відновлення стебла льону з часом після зняття 
дії навантаження: а) схематичне зображення: 1 – опора; 2 – рама; 3– стебло; 4 – 
знімне пристосування; 5 – динамометр; б) – фото експериментальної установки зі 
стеблом. 

а) 

б) 
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Досліджуване стебло льону встановлювали в затискне 
пристосування, щоб позначка на стеблі знаходилась посередині 
затискного пристосування. Миттєво стискали пристосування так, щоб 
навантаження було 2,5 Н. Проводили досліди при тривалості 
навантаження на стебло 1 с, 0,5 хв, 2,5 хв. Час дії навантаження 
контролювали за допомогою секундоміра. Після зняття навантаження 
відразу заміряли діаметр стебла льону в позначеному місці і відмічали 
характер розплющування. Повторні заміри діаметра проводили через 
визначені проміжки часу 1 с, 1 хв, 1 год, 2 год, 6 год, 8 год, 12 год, 24 год, 
48 год після зняття навантаження. Протягом 2–х днів проводили заміри 
діаметра стебел льону в позначеному місці, а також вище та нижче 
розплющеної частини і результати замірів заносили в журнал. 

Як вказують результати досліджень, навантаження під час обробки 
стебел комбайном спричиняє деформації, які впливають на подальшу 
переробку. В результаті обробки даних експериментів, які проводились 
на устаткуванні, зображеному на рис. 3.5, було отримано графічні 
залежності, зображені на рис. 3.6 та рис. 3.7. Дослідження проводились у 
триразовій повторюваності, похибка досліду складала 4,5 %. З аналізу 
графічних даних (рис. 3.6, рис. 3.7) видно, що тривалість дії навантаження 
суттєво впливає на залишкові деформації стебел. Особливо різкий 
скачок залишкових деформацій спостерігається на проміжку дії 
навантаження до 0,5 хв., а за дії навантаження від 2,5 хв. залишкові 
деформації зростають не так швидко.  

 

 
Рис. 3.6 – Відновлення товщини стебла з часом після дії навантаження 2,5  кН 
тривалістю 0,5 хв  
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На графіках видно, як проходив процес відновлення окремих 
стебел залежно від виду льону, вологості стебел, за різної тривалості дії 
навантаження.  

Потрібно відмітити, що у стебел вологістю 65 % процес відновлення 
зупинявся через 48–50 год. Найбільші початкові деформації спостерігали 
у підсохлих стеблах, процес їх відновлення проходив досить повільно, 
зате залишкові деформації склали 0,04–0,09 мм. Також спостерігалася 
різниця у пружних властивостях стебел льону олійного та стебел льону-
довгунця. Дослідження показали, що найшвидше відновлювалися стебла 
льону олійного вологістю 65%. 

Дослідження показали, що найбільше стебла деформувались у 
середній частині, тобто спостерігався нерівномірний розподіл тиску. 
Тому, виготовляючи робочі органи збиральних та переробних засобів 
та машин, необхідно дотримуватися паралельності осей шківів і 
роликів. 

Спостереження за характером деформацій показали, що у 
свіжовибраних стеблах розплющування без утворення тріщин, у 
стеблах вологістю 20 % при тривалості навантаження 2,5 хв і діаметрі 
стебла більше 2,2 мм ‘ поодинокі випадки розплющування стебла з 
тріщиною (стебло розплющене, вздовж стебла є тріщини на деякій 
ділянці).  

 

 
Рис. 3.7 – Відновлення товщини стебла з часом після дії навантаження 2,5  кН 
тривалістю 2,5 хв 
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Отже, стебла льону олійного та льону-довгунця мають значні 
пружні властивості й здатність відновлюватись після зняття дії 
навантаження. Це підтверджує можливість вибору технології обробки 
та подальшої переробки перед початком збирання врожаю льону 
олійного та льону-довгунця з врахуванням класифікаційних ознак 
стеблостою. Проте для зменшення пошкоджень стебел, у випадку 
виконання умов вибору традиційної технології збирання для отримання 
волокна високої якості потрібно зменшувати тривалість дії 
навантаження від робочих органів машин.  

 
3.5 Вплив пружних властивостей СВМ льону на процес її 

релаксації  
 
Для утримання циліндричного пакунка в сформованому стані 

необхідно, щоб його внутрішні шари мали мінімальні пружні залишкові 
деформації.  

При цьому істотно знижуються розпірні зусилля зсередини 
циліндричного пакунка, що унеможливлює розрив зовнішніх шарів і 
забезпечує збереження його початкового стану. Це забезпечується 
наявністю потенційної енергії, яка виникає у випадку рівномірного 
навивання щільних шарів від центра до периферії і визначається за 
формулою (3.4) 

 

𝑈𝑈п =  𝐸𝐸𝐸𝐸
𝑅𝑅

 � 𝑆𝑆
2𝑅𝑅
−  𝜋𝜋𝑛𝑛ш�,    (3.4) 

 
де EJ – жорсткість шару; Е – модуль пружності ущільненого шару; J – 
осьовий момент інерції шару; R – радіус циліндричного пакунка; S – 
загальна довжина шару, який закручують у пакунок; nш – число витків, які 
ослаблюють після завершення формування пакунка. 

 
Наявність у подрібненій волокнистій стебловій масі 70 % волокна 

вказує, що параметр 𝜋𝜋𝑛𝑛ш → 0. Стебла льону олійного, як і стебла льону-
довгунця у подрібненому стані слід віднести до пружних матеріалів, для 
яких характерні процеси релаксації. При цьому потенційна енергія 
скручених у рулон шарів СВМ льону залежить від жорсткості шару, 
загальної довжини змотаної стрічки, радіуса циліндричного пакунка.  
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Для досягнення більшої щільності потрібно зменшити залишкові 
пружні деформації. Їх зниження можна досягти попередньою 
деформацією маси перед формуванням у МПР. Процес релаксації в’язко-
пружної рослинної маси показаний рис. 3.8.  

При створенні питомого тиску на в’язко-пружний матеріал до Р1 
діаграма стиснення являє собою криву ОВ1. У разі збільшення тиску до Р2 
матимемо криву ОВ2. Після зняття навантаження відбувається пружне 
розширення шару в напрямку прикладеного тиску. Його величина 
залежить від фізико-механічних властивостей матеріалу й ступеня його 
ущільнення. Так, при стисканні тиском P1 матеріал після розвантаження 
розширюється на величину Δ1, а при стисканні – Р2 на величину Δ2, тобто 
зі збільшенням ступеня ущільнення матеріал надалі розширюється на 
меншу величину. 

Отже, для зменшення пружних сил від розширення внутрішніх 
шарів сформованого циліндричного пакунка необхідно забезпечувати 
більший ступінь ущільнення СВМ льону на етапі її попереднього 
деформування перед подачею в пресувальну камеру з метою 
зменшення залишкових пружних деформацій. 

 

 
 
Рис. 3.8. – Графічна інтерпретація процесу релаксації СВМ [100] 

 
Одним із шляхів зниження пружних властивостей СВМ льону є 

подрібнення стебла соломи або відділення костриці від волокна. Як 
подрібнювач використана установка для подрібнення льону  

Варіанти для проведення дослідів визначення відновлення 
(релаксації) СВМ льону олійного та льону-довгунця відбирались у 
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польових умовах із врожаю 2016–2018 року (рис. 3.9).  
Перші три зразки належать до умов збирання врожаю у серпні, 

четвертий знаходився у полі до листопада 2018 року:   

1. Зруйновані стебла на початковій стадії збирання льону олійного, 
зібраного у фазі жовтої стиглості.  

2. Стеблово-волокниста маса подвійного подрібнення (комбайном і 
пристосуванням для руйнування (подрібнення) у фазі жовтої стиглості.  

3. Подрібнені стебла трести льону олійного після вилежування на 
льонищі впродовж одного місяця.  

4. СВМ із трести льону олійного, що утворилась на корені, після 
збирання врожаю насіння, в листопаді. 

Для визначення релаксації підготовленої СВМ льону олійного 
використовувалась спеціально розроблене пристосування для 
дослідження впливу основних технологічних параметрів переробки 
стеблово-волокнистої маси на щільність отриманих МПР, а саме камера 
змінного об’єму для формування МПР із СВМ льону, схема якої подана на 
рис. 2.7. Як вказують результати теоретичних досліджень, формування 
МПР зі СВМ льону супроводжується виникненням тисків у зоні взаємодії 
матеріалу з робочими поверхнями пресувальної камери.  

У свою чергу складність формування циліндричних пакунків 
пов’язана з пружними властивостями сільськогосподарських 
матеріалів. Отримана після відокремлення насіння льону стеблова 
маса у фазах ранньої та ранньої жовтої стиглості під дією 
молотильного апарату руйнується мало. Тому її пружні властивості 
також високі.  

Коли наступає фаза повної стиглості СВМ льону дещо втрачає 
пружні властивості. Загалом, для створення умов скручування, СВМ 
льону необхідно добре зруйнувати або подрібнити з виділенням 
костри. Тоді звільнене волокно є з’єднувальним елементом за 
виконання технологічного процесу формування МПР і є хорошим 
елементом для утримання форми МПР, діаметром до 300 мм без 
обв’язування. Проведені дослідження в лабораторних умовах 
підтверджують сказане (рис. 3.10). За таких обставин максимальне 
виділення твердої фракції (костриці) сприяє утриманню форми МПР зі 
СВМ від самовільного розмотування та збільшенню щільності. 
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Рис. 3.9 – Зразки СВМ льону олійного: а) зруйновані стебла на початковій стадії 
збирання льону олійного у фазі жовтої стиглості; б) СВМ подвійного подрібнення 
(комбайном і пристосуванням для руйнування (подрібнення) у фазі жовтої стиглості; в) 
подрібнені стебла трести після вилежування на льонищі впродовж одного місяця; г) 
СВМ із трести, зібраної на корені. 

 

 
Рис. 3.10 – Загальний вигляд МПР зі СВМ льону олійного без обв’язування 
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Результати досліджень для оцінки релаксації СВМ льону на різних 
стадіях збирання представленні у табл. 4.7. За отриманими даними було 
побудовано графічні залежності, що характеризують процеси 
релаксації СВМ, вони показані на рис. 4.8. Досліджували зразки СВМ 
льону олійного: 

 а) зруйновані стебла на початковій стадії збирання льону олійного 
у фазі жовтої стиглості (С+Ж);  

б) СВМ льону подвійного подрібнення (комбайном і пристосуванням 
для руйнування (подрібнення) у фазі жовтої стиглості (С+В);  

в) подрібнені стебла трести після вилежування на льонищі впродовж 
одного місяця (Т+В); 

г) СВМ із трести, зібраної на корені в листопаді (Т+В)Л. 
Важливо звернути увагу на значення  Ɛ для варіантів 1 та 4 й 2 та 3, 

які становлять відповідно 0,109 та 0,182 і 0,401 та 0,227 (табл. 4.7). У цьому 
разі максимальне навантаження у 30 кг викликає максимальний стиск 
для 2 та 3 варіантів.  

 
Таблиця 3.9 

Середні значення показника релаксації 

Навантаження 
Р, кг 

Збиральний період, серпень Листопад 
Зразок 1  

(С+Ж) 
Зразок 2 

 (В+Ж) 
Зразок 3  

(Т+В) 
Зразок 4 

 (Т+В)Л 
h, мм Ɛ h, мм Ɛ h, мм Ɛ h, мм Ɛ 

0 50 0 50 0 50 0 50 0 
18 35 0,125 20 0,581 20 0,602 32 0,361 
24 33 0,175 17 0,622 19 0,663 30 0,404 
30 30 0,250 14 0,703 15 0,721 29 0,423 
0 35 0,109 39 0,401 30 0,227 41 0,182 

 

На рис. 3.11 показані криві, які характеризують процес відновлення 
(релаксації) чотирьох зразків стебел та СВМ льону. З означених кривих 
можна зробити висновок, що матеріал з якого будуть формуватися МПР 
має на значні пружні властивості. Найбільші пружні властивості, (Ɛ=0,109) 
у зразка зі стебел льону олійного на початковій стадії збирання у фазі 
жовтої стиглості. Подвійне пропускання через подрібнююче 
пристосування дозволило зменшити пружні властивості. У СВМ льону 
подвійного подрібнення (комбайном і пристосуванням для руйнування 
(подрібнення) у фазі жовтої стиглості (С+В) Ɛ=0,401.  
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Рис. 3.11 – Залежності, що характеризують процеси релаксації СВМ: 1 – подрібнені 
стебла на початковій стадії збирання льону у фазі жовтої стиглості (С+Ж); 2 – СВМ 
подвійного подрібнення у фазі жовтої стиглості (С+В); 3 – подрібнені стебла трести 
після вилежування на льонищі (Т+В); 4 – стеблова подрібнена маса із трести зібраної 
на корені (Т+В)Л. 

 
Також встановлено, що досягнути зменшення пружних властивостей 

для СВМ дозволяє вилежування на льонищі (Ɛ=0,227). Якщо ж стебла 
льону залишити в полі на тривалий час на корені, то такі стебла 
набирають значної міцності, їх пружні властивості майже такі як і стебел 
у жовтій стиглості (Ɛ=0,189). Подальша обробка таких стебел потребує 
додаткових витрат енергії та праці, що зменшує ефективність переробки 
та вартість одержаної продукції. Дані дослідження вказують на 
необхідність максимального руйнування СВМ льону олійного на будь-
яких стадіях збирання для формування МПР без обв’язування. Також 
руйнування СВМ льону дозволить забезпечити необхідну щільність МПР 
під час його формування. 

 
3.6 Зусилля різання стебел льону олійного та льону-довгунця 
 
Збирання та переробка льону олійного та льону-довгунця 

пов’язане зі стиглістю культури та погодними умовами в регіону 
виробництва (див. розділ 1). За умови своєчасного дозрівання 
насіннєвої частини у фазах ранньої або ранньої жовтої стиглості у 
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господарствах використовують сегментно-пальцеві різальні апарати 
для збирання льону олійного та бральні машини або комбайни, 
обладнані бральними апаратами для брання льону-довгунця. 
Складність отримання сировини для волокна зі стебел льону олійного 
виникає на етапі його збирання, оскільки воно перебуває у прямій 
залежності від природно – кліматичних умов у певний період, умов 
отримання трести і достатньої кількості технічних засобів. 

Для експериментального дослідження процесу подрібнення, 
руйнування, деформації, зміни пружних властивостей стебла соломи та 
СВМ льону приймали модель стебла льону олійного та льону-довгунця. У 
загальному випадку анатомічна будова стебла представлена на рис. 1.6. 
Можливі варіанти відповідно до його фази стиглості та сорту. Проте для 
спрощення визначення раціональних умов руйнування стебла льону 
достатньо використати схему на рис.3. 12, в. Якщо взяти до уваги 
дослідження з подрібнення стеблових сільськогосподарських матеріалів 
[161, 165, 175-177, 126], можна зробити висновок, що процес подрібнення 
стебел льону складається з окремих елементарних процесів (рис. 3.12). 

 
Рис. 3.12 – І. Схема стебла льону олійного у розрізі: а) у фазі ранньої жовтої стиглості; 
б) у фазі повній стиглості; в) наближена модель;  ІІ. Процес подрібнення стебла льону 

 
Попереднє деформування залежить від відстані та форми опорних 

поверхонь різання. Друга складова, а саме розривання структурних 

 

 
ІІ 
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зв’язків, характерних для кожної фази зрілості, та третя – зміщення 
поверхні розрізання щодо площини різання – залежать від форми та 
геометричних параметрів ножа. 

Зусилля різання стебел визначали за допомогою розробленого 
лабораторного стенда для визначення зусилля різання стебел соломи 
льону, який складається з упорної рами 1, захвата 2, динамометра 3, 
фіксатора 4, ножа гільйотинного типу 5 (рис 3.13).  

 

Рис. 3.13 – Лабораторний стенд для визначення зусилля різання стебел: 1 – упорна 
рама, 2 – захват, 3 – динамометр, 4 – фіксатор, 5 – ніж. 

 
Дослідження проводили для сортів льону олійного: Орфей, Південна 

Ніч, Айсберг. Також проводили дослідження для сортів льону-довгунця: 
Глінум, Гладіатор. Використовували для досліджень стебла свіжовибрані 
та триденного вилежування, для отримання зразків з різною вологістю. 
Формували групи стебел: 1 стебло, 3 стебла, 5 стебел.  

У даних дослідженнях особливу увагу було звернено на величину 
зусилля різання стебел льону для трьох ділянок: біля кореня, середній та 
верхівковій за різної вологості. Вологість визначали у лабораторних 
умовах за стандартною методикою. Початкова вологість стебел 
складала від 14,8 % до 62,3 % стебел у ранній жовтій стиглості.  

Результати досліджень обробляли математико-статистичними 
методами. У ході обробки даних експериментів, отримані результати, 
представлені в табл. 3.10. Дослідження проводились у 3–5 разовій 
повторюваності, похибка досліду складала 5 % За результатами 
дослідження побудовані графічні залежності, представлені на рис. 3.14. 
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Таблиця 3.10 
Результати дослідження зусилля різання 

Сорт 
Вологість, 

% 

Довжина 
стебла, 

мм 

Відстань 
від кореня, 

см 
Діа-метр 

Зусилля різання, даН 
1 

стебло 
3 

стебла 
5 

стебел 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Льон олійний 
  
Орфей  16,40 45 

0,00 2,30 2,30 3,30 5,20 
20,00 2,20 1,80 3,10 4,60 
40,00 1,70 1,00 1,60 4,10 

  
Південна 
ніч  

14,80 80,00 
0,00 2,30 2,30 3,50 7,50 

40,00 2,10 1,30 2,30 4,10 
75,00 2,00 1,00 2,10 3,90 

  
Айсберг  15,60 50,00 

0,00 2,50 5,30 4,60 8,00 
25,00 2,30 2,00 2,80 4,80 
45,00 2,20 1,50 2,65 4,40 

Льон–довгунець 
  
Гладіатор  17,00 70,00 

0,00 1,80 2,62 6,10 – 
35,00 1,50 2,20 5,90 – 
65,00 1,30 1,90 3,80 – 

  
Глінум  19,40 80,00 

0,00 2,60 6,20 9,30 – 
40,00 2,10 5,00 7,00 – 
75,00 2,00 4,00 6,20 – 

Льон олійний 
  
Орфей  49,40 59,00 

0,00 2,00 2,00 2,90 4,50 
20,00 1,90 1,60 2,70 4,00 
50,00 1,50 0,90 1,40 3,60 

  
Південна 
ніч  

55,20 70,00 
0,00 2,00 2,00 3,00 6,50 
25,00 1,80 1,11 2,00 3,60 
65,00 1,70 0,90 1,80 3,40 

  
Айсберг  62,3 55,00 

0,00 2,20 4,60 4,00 7,00 
20,00 2,00 1,80 2,40 4,20 
45,00 1,90 1,30 2,30 3,80 

Льон-довгунець 
  
Гладіатор  53,20 75,00 

0,00 2,20 4,99 6,70 3,70 
35,00 2,00 2,50 4,20 2,80 
70,00 1,80 1,96 2,80 2,70 

  
Глінум  56,40 85,00 

0,00 3,00 3,00 4,60 9,00 
40,00 2,60 1,60 3,60 8,80 
78,00 2,30 1,90 3,00 5,00 
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Рис. 3.14 – Залежності зусилля різання одного стебла льону олійного та льону-
довгунця  
 

З отриманих залежностей видно, що для розрізання одиночного 
стебла на прикореневій ділянці потрібно прикласти найбільшу силу 
(6,2 Н) для льону-довгунцю сорту Глінум вологістю 19,4%. Найменшу (2,3 Н)  
– на прикореневій ділянці для одиночного стебла льону олійного сортів 
Південна ніч та Орфей вологістю 55,2 %. 

Потрібно відмітити, що сила різання для льону олійного та льону-
довгунця різниться в 2-4 Н для одиночних стебел. Різниця значень сили 
різання збільшується для групи із 3 –х стебел і більше. Max зусилля 
різання (9,3 Н) спостерігалось для групи стебел льону-довгунця сорту 
Глінум вологістю 19,4 %., min (0,9 Н) – для стебел льону олійного сорту 
Південна ніч вологістю 55,2 %.  

На основі отриманих результатів можна зробити висновки, що під 
час подрібнення льняної сировини потрібно враховувати не тільки фазу 
стиглості, але вид й сорт льону. Також дослідження показали що опір 
різанню стебла соломи льону олійного менший, тобто такі стебла краще 
піддаються переробці у паливні брикети, ніж стебла соломи льону-
довгунця в разі втрати ними придатності для переробки у волокно. Тому 
для стебел льону-довгунця за умов, описаних в п. 2.2 та у відповідності 
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до результатів проведених експериментів, потрібно рекомендувати 
переробку у малогабаритні паливні рулони, як єдиний можливий варіант 
збереження врожаю за умови втрати можливості переробки у волокно. 

 
3.7 Вплив пошкоджень стебел соломи льону на вихід волокна 
 
Під час машинного брання, збирання, обмолочування та подальшої 

переробки у стебел льону можуть бути такі пошкодження: 
розплющування без утворення тріщини, надлом деревини, 
розплющування з тріщиною, скручування, розрив деревини з 
розшаруванням волокон і відкритий злам. Пошкодження можуть 
впливати на вихід волокна та на його якість. Тому, в сучасних умовах 
одним із головних завдань первинної обробки льоносировини є 
якнайбільш повне збереження вмісту і цілісності сформованого волокна.  

Дослідження щодо визначення впливу кожного виду пошкодження 
на вихід і якість волокна проводилися шляхом доведення соломи до 
трести тепловим мочінням і розстилом на льонищі. Вихідний матеріал для 
кожного досліджень вибирався з одного поля. Однорідний льон брався 
вручну за верхівку, щоб не пошкодити стебла. В кожному досліді за 
визначали сорт, вологість стебел, їх діаметр, довжину, стиглість. Відомі 
пошкодження льоносировини (надлом, розплющування, скручування) 
створювали штучно.  

Надлом деревини створювали ламанням стебла на кут менше 90, 
відкритий злом створювали ламанням стебла на кут більше 90. 
Розплющування з тріщиною отримували, коли стебла пропускали через 
експериментальну установку (плющильнi вальці) при тиску 300 кПа і 
відсутності проковзування. Розплющування без утворення тріщини 
створювали штучно легким надавлюванням на стебло  

Розрив деревини з розшаруванням волокон отримували при 
пропусканні стебел через експериментальну установку декілька разів. 
Льон пропускався через експериментальну установку в день його 
збирання. Після нанесення пошкоджень льон висушували, а головки 
молотили вручну, щоб додатково не пошкодити стебла. Потім льон 
здавали для теханалізу. Число повторюваностей дослідів 7.  

Найкращі показники по виходу довгого волокна отримані з 
непошкоджених стебел. Дані табл. 3.10 дають уяву про характер впливу 
кожного виду пошкоджень окремо на стебло, тобто показують ступінь 
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виявлення якісних ознак. Кожному виду пошкоджень відповідає певна 
причина і характеристика.  

Таблиця .3.10 
Класифікація пошкоджень стебел льону 

Види пошкоджень Причини виникнення 
пошкоджень стебел Характер пошкоджень 

Розплющування 
без тріщини 
 
 
Надлом деревини 
 
 
 
 
 
 
Розплющування з 
тріщиною 
 
 
 
 
Скручування 
 
 
 
 
Розрив деревини з 
розшаруванням 
волокон 
 
 
Відкритий злам 

Поперечне стискання стебла 
відносно незначним тиском 
 
 
Наявність перешкод при русі 
стебла, перегинання стебла під 
час його стискання пасами,  
вальцями іншими робочими 
органами збиральних та 
переробних машин 
 
Поперечне стискання стебла 
при значному тиску між пасами, 
вальцями і відсутності чи 
наявності проковзування 
робочих органів. 
 
Великий тиск в обертових 
робочих органах збиральних 
та переробних машин 
 
 
Наявність великих і гострих 
перешкод при русі стебла 
 
 
 
Те ж саме 

Легке зминання стебла 
без видимих тріщин 
вздовж стиснутої частини 
 
Стебла зігнуті під будь–
яким кутом 
 
 
 
 
 
Стебла роздавлені і є 
тріщини вздовж стебла 
на деяких ділянках 
 
 
 
Стебла викривлені і 
скручені за гвинтовою 
лінією 
 
 
На окремій ділянці 
деревинна частина 
частково відсутня, 
волокна розшаровані 
 
Стебло в поперечному 
розрізі частково 
перерізане 

 
Гірші ці показники при надломі деревини і розплющуванні без 

утворення тріщини. Що стосується інших видів пошкоджень, то вихід 
довгого волокна з стебел льону-довгунця з цими пошкодженнями значно 
відрізняється від виходу довгого волокна із непошкоджених стебел, 
причому вплив цих пошкоджень достовірний і суттєвий.  

Так, розплющування з тріщиною і скручування призводить до 
зниження виходу довгого волокна на 0,9–1% в абсолютних одиницях, що 
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відповідає 6–7% в відносних одиницях. Найбільш сильний вплив на 
зниження виходу довгого волокна здійснює відкритий злам і розрив 
деревини з розшаруванням волокон. В цих випадках вихід довгого 
волокна сягає 1,5-1,6 % в абсолютних одиницях.  

З урахуванням викладеного складена табл. 3.11, в якій зазначається 
доля виходу довгого волокна зі стебел льону-довгунця з різними 
пошкодженнями від виходу довгого волокна з непошкоджених стебел. 

 
Таблиця 3.11 

Частка виходу довгого волокна з пошкоджених стебел від виходу довгого волокна 
з непошкоджених стебел 

Види пошкоджень Частка виходу довгого волокна 
 
Непошкоджені стебла 
Надлом деревини 
Розплющування без тріщини 
Розплющування з тріщиною 
Скручування 
Відкритий злам 
Розрив деревини з розшаруванням 

волокон 

1,00 
0,99 
0,99 
0,92 
0,92 
0,89 
0,89 

 
Одержані дані показують, що непошкоджені стебла дають 

найбільший вихід довгого волокна, який будемо рахувати для будь-якої 
маси стебел за 100% чи за одиницю. Тоді, з такої ж маси стебел з 
пошкодженнями у вигляді надлому деревини отримаємо менше довгого 
волокна, а саме близько 99% чи 0,99 цієї кількості волокна, яке б 
утворилось, якщо б стебла не були пошкоджені. Аналогічно отримуємо, 
що із такої ж маси стебел з пошкодженнями у вигляді розплющення з 
тріщиною отримаємо 0,92 тієї кількості волокна, яке отримали б, якби 
стебла не були пошкоджені.  

 
3.8 Якісний та кількісний склад викидів від спалювання МПР зі 

СВМ льону 
 
Димові гази від згоряння паливних матеріалів можуть бути 

екологічно небезпечними. Тому необхідно дослідити димові гази від 
згоряння МПР зі СВМ. Одним із важливих показників оцінки якості та 
екологічної безпечності МПР зі СВМ льону є кількісний і якісний склад 
димових газів від згоряння в твердопаливному котлі.  
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Для аналізу димових газів від згоряння МПР зі СВМ льону 
використовували портативний газоаналізатор Testo 350, який містить 
все необхідне для налаштування та дослідження параметрів процесу 
горіння твердого біопалива із рослинної сировини. Прилад має міцну 
конструкцію і може використовуватися в несприятливих умовах 
навколишнього середовища. Газоаналізатор Testo 350 складається з 
трьох окремих частин, а саме: блоку управління, блоку аналізатора і 
різноманітних вимірювальних зондів [210].  

Основні параметри Testo 350: вимірювання об'ємної частки О2 
(діапазон показань від 0,1 до 21%; діапазон виміру від 0,1 до 10%; межі 
допустимої зведеної похибки, вимірювання об'ємної частки О2, не більше 
± 5%); вимірювання об'ємної частки СО (діапазон вимірювань від 0 до 1000 
млн–1 (ppm), межі допустимої абсолютної похибки не більше 5%); 
вимірювання оксиду азоту NO2.  

Параметри аналізованої газової суміші в місці установки датчика: 
температура в точці забору відхідних газів датчиком О2 від 50 до 400 ° С, 
на вході в датчик СО від 5 до 50 ° С; об'ємна витрата аналізованої газової 
суміші на вході в датчик СО від 20 до 60 дм3/год; тиск газу від мінус 1000 
до 1000 Па. [209, 210]  

За допомогою портативного газоаналізатора Testo 350 
визначали якісний та кількісний склад залишків продуктів горіння 
твердих паливних матеріалів, а саме об'ємну частку кисню (О2), об'ємну 
частку оксиду вуглецю (СО) та азоту в димових газах і в повітрі. Ці 
параметри газоповітряного середовища дозволяють встановити 
раціональні режими спалювання палива з максимально можливим 
коефіцієнтом корисної дії (ККД) і з мінімальними викидами в атмосферу 
шкідливих газів. Установлення приладу показане на рис. 3.15. Процес 
спалювання показаний на рис. 3.16. 

Досліджували викиди від спалювання зразків МПР зі СВМ. 
Порівнювали з результатами дослідження викидів від спалювання 
паливної деревини різних порід дерев.  

Для проведення досліджень використовували котел KALVIS–400. 
Це промисловий твердопаливний водогрійний котел із ручним 
завантаженням палива, пристосований для топлення дровами, 
відходами деревини, брикетами, кам'яним вугіллям та іншими кусковим 
паливом. Котел вибирали з урахуванням розповсюдження і 
продуктивності торгової марки [229].  
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Дослідження проводили у такій послідовності. Спочатку виставили 
датчики у тепловий режим, перевірили наявність індикації значень 
об'ємної частки О2 і СО. Якщо зонд розміщений в місці відбору і котел 
працює, то показники об'ємної частки О2 можуть бути в межах від 0 до 
20,9%.  

 

 
 

Рис. 3.15 – Проведення дослідження якісного та кількісного складу викидів від 
спалювання МПР зі СВМ льону 

 
Проводили контроль установки нульового значення для датчика 

СО, для цього від'єднували від вхідного штуцера датчика СО шланг 
подачі суміші з газоходу. Після проведення контролю працездатності 
каналів О2 і СО газоаналізатор готовий до проведення вимірювань і 
зчитування показів поточних значень об'ємної частки компонентів газової 
суміші на блок індикації або за допомогою інтерфейсу на зовнішні 
пристрої. Результати досліджень роздруковували на портативному 
принтері.  
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Рис. 3.16 – Проведення дослідження якісного та кількісного складу викидів від 
спалювання МПР зі СВМ льону 

 
Результати дослідження газових викидів, від спалювання 

малогабаритних паливних рулонів, виготовлених зі стебло-волокнистої 
маси льону представлені у табл. 3.12.  

Таблиця 3.12 
Результати дослідження викидів від спалювання МПР та дров 

№ 
п/п Найменування параметрів Одиниця 

вимір. 

Паливна деревина 
(суміш різних порід 

дерев) 

МПР зі СВМ 
льону 

1 2 3 4 5 

1 Теплопродуктивність котла Гкал/год 0,341 0,447 

2 Температура відхідних газів  оС 111,1 112,6 

3 

Вміст в вихідних газах:    

СО2 % 4,27 6,6 

О2 % 16,6 14,2 

СО ppm 3822 92 

NOx ppm 25 38 

4 Коефіцієнт надлишку повітря  4,75 3,07 

5 

Втрати тепла:    

 –  з відхідними газами % 16,01 11,00 
 –  з хімічним недопалом % 5,003 0,085 

 –  в навколишнє середовище % 0,55 0,48 

6 ККД котла "брутто" % 78,44 88,44 



111  

 

Продовження таблиці 3.12 

1 2 3 4 5 

7 Витрата палива кг/год 120 120 

8 Питома витрата умовного палива на 
1Гкал виробленого тепла: 

кг.ум.пал/Г
кал. 182,12 161,52 

9 Економія питомої витрати умовного 
палива  

кг.ум.пал/Г
кал. 20,60 

10 Кількість годин роботи котла год. 4380 

11 Сер.річний коефіцієнт завантаження 
котла 

 1 

12 Річна економія умовного палива т.у.п./рік 40,31 

15 Концентрація NОx, приведена до 
нормальних умов та О2 = 3% мг/м3 209,46 205,84 

16 Концентрація СО, приведена до 
нормальних умов та О2 = 3% мг/м3 19590,91 304,89 

17 Часовий викид NOx кг/год 0,097 0,121 

18 Часовий викид СO кг/год 9,101 0,255 

19 Зниження часового викиду NОx кг/год –0,024 

20 Зниження часового викиду СО кг/год 8,847 

21 Зниження валового викиду NОx кг/рік –103,980 

22 Зниження валового викиду СО кг/рік 38748,363 

23 Річна економія натурального палива т.м3/рік 34,367 

 
Відповдно до отриманих даних в табл. 3.12 встановлено, що під час 

спалювання МПР у твердопаливному котлі типу KALVIS–400 можна 
отримати теплопродуктивність (потужність котла) 0,45 ГКал/год.  

В той час як теплопродуктивность від згорання паливної деревини 
твердих порід дерев 0,50 ГКал/год за [228]. Тобто, можна зробити 
висновок, що теплотворна здатність МПР зі СВМ льону така ж як у 
паливної деревини 1-ї а групи [219]. Економія питомої витрати умовного 
палива порівняно з використанням складе 20,6 кг/Гкал у порівнянні 
паливною деревиною різних порід дерев. 

Відповідно до отриманих даних встановлено, що МПР із відходів 
льону олійного під час згоряння у твердопаливному котлі типу KALVIS–
400 дають теплопродуктивність (потужність котла), яка вища, ніж у дров, 
на 0,1 Гкал/год. Експерименти показали, що для МПР з відходів олійного 
льону є характерним суттєве зниження вмісту оксиду вуглецю (чадного 
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газу) СО (до 92 ppm). Вміст СО для дров становить 3822 ppm.  
Встановлено суттєве зниження концентрації СО2, приведеної до 

нормальних умов та О2=3%. Це означає, що на стінках котла буде 
утворюватися менше сажі, що в свою чергу підвищує коефіцієнт корисної 
дії і зменшує затрати праці на чистку котла. Також є зниження втрат 
тепла з 21,69 % для дров до 11,56 % для МПР із відходів олійного льону. 
Проте спостерігається незначне збільшення оксидів азоту NOx у МПР із 
відходів олійного льону.  

Результати випробувань у експериментальних умовах показали, 
що димові гази від згоряння малогабаритних паливних рулонів з 
стеблово-волокнистої маси олійного льону відповідають екологічним 
нормам.  

 
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ОТРИМАНОЇ ЗІ СТЕБЕЛ 

СОЛОМИ ТА СВМ ЛЬОНУ 
 

4.1 Методика комплексної оцінки якості продуктів переробки 
стебел соломи та СВМ льону 

 
Для комплексної оцінки якості потрібно вибрати показники якості 

продукції переробки стебел соломи та СВМ льону, які нормуються у 
відповідних технічних регламентах, ДСТУ, ТУ У або експериментально 
визначені для базових аналогів. Згідно з існуючими методиками [17, 80, 81, 
116] визначення комплексного показника якості на першому етапі під час 
оцінки якості продукції зі стебел соломи та СВМ льону (льонопродукції) 
визначається номенклатура показників якості. На другому етапі 
здійснюється формулювання цілей оцінки якості льонопродукції і 
формування робочої і експертної груп для встановлення визначальних 
показників якості.  

На третьому етапі роботи здійснюється вибір методів, способів і 
процедур оцінювання і показників якості. На четвертому етапі 
виконується робота з оцінки якості льонопродукції відповідно до 
встановлених на другому етапі методів, засобів. На п'ятому, 
завершальному, етапі роботи здійснюється обробка експертних даних і 
оформляється експертний висновок. 

Передусім вивчають ті властивості, які мають найбільшу значущість 
(вагу) для споживання. Визначення важливості кожного параметра 
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доручають групі експертів, що спеціально формується на підприємстві. 
Експертні групи користуються здебільшого баловою оціночною 
системою. Для досягнення достовірних результатів проводиться кілька 
турів опитування, які залежать від компетентності експертів і 
представництва групи в цілому. Для попередніх оцінок достатня точність 
результатів досягається, як правило, уже після двох-трьох турів. Експерти 
визначають коефіцієнти вагомості параметрів, що оцінюються в балах 
або в частках одиниці. Для оцінки застосовується п’яти- або 
десятибальна шкала. Отримані результати використовуються для 
визначення середнього арифметичного значення коефіцієнтів вагомості 
кожного параметра (А) за формулою (4.1) 

 

𝐴𝐴 = 1
𝑁𝑁
∑ 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  𝑖𝑖 = 1. . .𝑛𝑛 ,                                   (4.1) 

 
де n — кількість параметрів льонопродукції; N — кількість експертів; aij — 
параметри вагомості i–го показника, що визначені j–м експертом. 

 
Нормовані коефіцієнти вагомості обчислюються за формулою (4.1) 
 

𝑞𝑞𝑖𝑖 = �̄�𝐴
∑ �̄�𝐴𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=

.                                                 (4.1) 

 
Задача відбору базових зразків для зіставлення з оцінюваною 

продукцією може вирішуватися методом, аналогічним тому, яким 
вирішується задача оцінки значущості показників. 

Для комплексного методу застосовують комплексний показник 
якості, який визначається шляхом зведення окремих показників за 
допомогою коефіцієнтів вагомості кожного показника. При цьому може 
бути використана функціональна залежність: 

 

К = f(n,bі,kі), i = 1,2,3,....,nі, 
 

де К– комплексний показник якості продукції; n – число показників, що 
враховуються; bi– коефіцієнт вагомості i–го показника якості; ki–i–й 
показник якості (одиничний або відносний). 
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Базовими брали максимальні значення показників, які можна 
отримати під час досліджень відповідно до шкали оцінки якості продукції 
переробки СВМ льону. Визначення відносних показників (Кі) 
льоносировини проводилося за формулами: 
 

𝐾𝐾𝑖𝑖 = 𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑃𝑃баз

,
                                                          

(2.24) 

 
де 𝑃𝑃баз– базове значення і–го показника; 

𝑃𝑃𝑖𝑖– значення і–го показника. 
 

Комплексний показник якості (КПЯ) для продукції переробки стебел 
соломи та СВМ льону розраховували за формулою (2.25): 
 

КПЯ = ∑ ВПі ∗ КВіп
і=1 ,                                      (2.25) 

 

де ВПі – відносне значення і–го показника; КВі – середнє значення 
коефіцієнта вагомості і–го показника; 𝑛𝑛 – кількість оцінюваних показників. 

 
Визначали КПЯ для СВМ льону, волокна льону олійного та льону-

довгунця, паливних брикетів та МПР зі СВМ льону. 
В розділі представлені результати визначення комплексного 

показника якості (КПЯ) для продукції отриманої зі стебел соломи та СВМ 
льону олійного та льону-довгунця. КПЯ це універсальна характеристика, 
яка дає можливість визначити технологічну придатність стебел соломи 
льону в різних природно-кліматичних умовах для подальшої обробки; 
оцінити якість волокна з льону олійного і порівняти з волокном льону-
довгунця, визначити доцільність виготовлення паливних брикетів, МПР зі 
СВМ. КПЯ для всіх означених видів продукції визначали за методикою, 
описаною в п. 2.13 

 
4.2 Комплексна оцінка якості стебел соломи льону 
 
Взірці льоноcировини відбирались під час проведення досліджень у 

2015–2017 роках з дослідних ділянок господарств смт. Рокині та с. 
Колодяжне Волинської області. Досліджували сорти льону-довгунця 
Глінум та Гладіатор та льону олійного Південна Ніч у фазі ранньої жовтої 
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стиглості. Довжина стеблостою 0,75–0,95 м. Стебла для проведення 
подальших досліджень вибирались вручну. 

Під час оцінки якості та технологічної придатності льоносировини, 
встановлюються: міцність, вихід лубу, технічна довжина, засміченість, 
віддільність волокна, вологість, група кольору соломи, діаметр та ін. В 
експертному опитуванні приймали участь викладачі, аспіранти Луцького 
національного технічного університету та працівники Волинської 
державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії 
аграрних наук України. Кожному показнику надавали кодоване 
позначення: міцність – Р1, вихід лубу – Р2, технічна довжина – Р3, 
засміченість – Р4, віддільність волокна – Р5, вологість – Р6, група кольору 
соломи – Р7, діаметр – Р8. Перед експертами поставлена задача 
встановити придатність стебел соломи льону олійного для отримання 
волокна і порівняти якість льоносировини льону олійного і льону 
довгунця, зібраних і перероблених за однакових умов. Результати 
оцінювання експертами (е1–е5) означених показників (Р1–Р8) стебел 
соломи льону за п’ятибальною шкалою наведені в табл. 4.1.  

Таблиця 4.1  
Підсумкові результати оцінювання вагомості показників якості льоносировини 

Кодоване 
познач. 

показника 

e1
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e4
 

e5
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P1 5 4 5 5 5 0,20 0,17 0,19 0,19 0,19 0,19 
P2 4 5 4 5 4 0,16 0,22 0,15 0,19 0,15 0,17 
P3 2 3 3 3 1 0,08 0,13 0,11 0,12 0,04 0,10 

P4 1 1 2 1 3 0,04 0,04 0,07 0,04 0,12 0,06 

P5 5 4 3 4 5 0,20 0,17 0,11 0,15 0,19 0,17 
P6 4 3 5 4 3 0,16 0,13 0,19 0,15 0,12 0,15 
P7 3 2 4 3 4 0,12 0,09 0,15 0,12 0,15 0,12 
P8 1 1 1 1 1 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

 
Під час ранжування експерти звертали увагу на показники, які 

мають найбільший вплив на подальшу переробку стебел соломи льону у 
волокно. Найбільш пріоритетні з погляду експертів: Р1 – міцність, Р2 – 
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вихід лубу, Р5 – віддільність, Р6 – вологість, Р7 – група кольору, стають 
об’єктами детальних досліджень. Саме такий підхід забезпечує 
найбільший ефект. За базові приймали значення показників, зазначені у 
НТД. [45, 95] 

Для зведення оцінок якості окремих властивостей приймали 
адитивну модель комплексної оцінки у вигляді попередньо зваженої 
арифметичної величини. Кількісні значення найбільш вагомих показників 
визначали за методиками описаними у розділі 3. Кількісні (фактичні) та 
відносні значення досліджуваних показників льоносировини подані в 
табл. 4.2. 

Таблиця 4.2  
Значення відносних показників якості льоносировини 

Показники 

Кількісні значення показників 
Відносні значення 

показників 
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Міцність, даН 15,0-20,0 20,0 15,8 15,0 1,00 0,99 0,90 

Вихід лубу, % 
не мен. 

20 
34 38 26 1,13 1,27 0,87 

Віддільність 2,00 2 1,94 1,99 0,97 0,97 1,00 

Вологість, % 19,0 25 25 24 0,76 0,76 0,79 

Група кольору І, ІІ, ІІІ ІІ ІІ ІІІ 1,00 1,00 1,00 

 
Комплексні показники якості досліджуваних зразків льоносировини 

льону довгунця та льону олійного наведено в табл. 3.3. 
Дані в табл. 3.2 вказують що показники якості льоносировини з льону 

олійного, а саме вміст волокна (26 %), віддільність (1,99), колір (ІІІ) 
відповідають базовим значенням, тобто даним НТД щодо якості стебел 
соломи льону-довгунця. Значення міцності (розривного навантаження) 
для льону олійного на нижній граничній межі допустимих значень для 
соломи льону-довгунця (15,0 даН). Для розрахунків використовували 
опосередковане значення розривного навантаження.  
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Таблиця 4.3 
Комплексний показник якості досліджуваних зразків (КПЯ) 

Показники 
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Міцність, даН 0,19 15,0-20,0 20,0 15,8 15,0 1,00 0,94 0,88 

Вихід лубу, % 0,17 20,0-40,0 34 38 26 1,13 1,27 0,87 

Віддільність 0,17 2,00 2 1,94 1,99 0,97 0,97 1,00 
Вологість, % 0,15 19,0 25 25 24 0,76 0,76 0,79 
Група кольору 0,12 І, ІІ, ІІІ 1 1 1 1,00 1,00 1,00 

КПЯ 0,81 0,80 0,72 

 
Значення показників якості для льону-довгунця вищі. Відповідно до 

даних, наведених у табл. 3.3, можна зробити висновок, що КПЯ для льону-
довгунця сорту Глінум – 0,81, Гладіатор – 0,80, а для льону олійного сорту 
Південна ніч – 0,72, що дозволяє стверджувати про можливість переробки 
стебел соломи льону з такими технологічними параметрами на волокно.  

 
4.3 Визначення КПЯ для волокна льону-довгунця і льону олійного 
 
Для оцінки якості волокна, отриманого з льону олійного та 

порівняння з якістю волокна льону-довгунця визначаються одиничні та 
комплексні показники якості. Одиничні показники якості характеризують 
одну властивість льоноволокна (наприклад, міцність, вологість). 
Комплексний показник якості характеризує одночасно декілька 
властивостей. Але, у першу чергу необхідно визначитись з одиничними 
показниками, які характеризують якість льняного волокна. 

Вагомим показником механічних властивостей є розривне 
навантаження – максимальне зусилля, яке витримує волокно до розриву. 
До головних фізичних властивостей волокон відносимо довжину, масу 
групи волокон, масодовжину, лінійну щільність, вологість, гігроскопічність, 
електризування, колір.  

Взірці льономатеріалів відбирались під час проведення досліджень 
у 2016–2017 роках з дослідних ділянок господарств смт. Рокині Волинської 
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області та с. Остріів Рівненської області. При цьому порівнювали такі 
сорти льону олійного як Орфей, Айсберг, Сонєчни, Південна Ніч та льон-
довгунець сорту Чарівний у фазі ранньої жовтої стиглості.  

Вологість соломи льону олійного на момент збирання врожаю 
складала 16,0 %, У лабораторних умовах Луцького національного 
технічного університету визначали розривне навантаження для 
отриманого волокна. В табл. 3.4 наведені середні значення розривного 
навантаження досліджуваних сортів. 

Таблиця 4.4  
Розривне навантаження волокна льону олійного 

Сорт льону олійного Розривне навантаження, даН 

Орфей 13,4 

Айсберг 9,9 

Південна ніч 11,7 

Сонєчни 23,8 

 
Наведені дані вказують, що розривне навантаження волокон льону 

олійного, у певній мірі, залежить від сорту рослини.  
Важливою технологічною характеристикою волокон рослинного 

походження, на яку необхідно звертати увагу, є лінійна щільність. В табл. 
6.5 наведені дані визначення лінійної щільності волокна льону олійного з 
вказаних сортів і періоду та умов його збирання за стандартними 
методиками. 

Таблиця 4.5 
Лінійна щільність волокна льону олійного 

Сорт льону олійного Лінійна щільність, Текс Ϭ, Текс V, % 

Південна ніч 6,65 0,41 6,15 
Орфей  9,35 0,58 6,17 
Сонєчни  10,76 1,63 15,15 
Айсберг  5,51 1,06 19,31 

 

Для визначення масодовжини волокон льону олійного визначали 
такі одиничні показники: діапазон довжин груп волокон, середню 
довжину, волокон у групі, масу волокон, масову частку волокон у групі. З 
урахуванням даних, наведених в табл. Л. 1 визначили масодовжину 
волокон льону олійного вказаних сортів (табл. 6.6). 
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Таблиця 4.6 

Масодовжина волокон льону олійного 

Сорт льону олійного Масодовжина L∂, мм 

Орфей  200,22 

Айсберг 198,3 

Південна ніч 242,64 

Сонєчни 169,26 

 

Таким чином, середня масодовжина волокон коливається у межах 
200 мм, але найвищий показник має сорт Південна ніч.  

Колір волокна визначали, порівнюючи жмути волокна зі 
стандартними еталонами. Вважали, що I – волокно буре з домішками 
чорного або зеленого кольору, а також жовто–буре; II – волокно жовте 
з домішками сірого й сіре з домішками жовтого кольору; III – волокно 
темно–сіре, сіре й світло–жовте, а також темно–сіре з жовтим; IV – 
волокно світло–сіре без блиску; V – волокно світло–сіре з блиском. Дані 
досліджень подані в табл. 6.7. 

 
Таблиця 4.7 

Колір волокна різних сортів льону олійного 

Сорт льону олійного Колір 

Сонєчни V  

Орфей III  

Айсберг III  

Південна Ніч ІІІ 

 

З результатів дослідження кольору волокна, отриманого з льону 
олійного видно, що найвищий бал отримало волокно сорту Сонєчни, 
дещо нижчий показник у волокна з льону сорту Південна ніч.  

Згідно раніше проведених досліджень [115, 116] основними 
показниками якості льняного волокна є масодовжина, вміст волокна у 
тресті, віддільність волокна, вологість, розривне навантаження, лінійна 
щільність, колір волокна, загальний вихід волокна, вихід довгого волокна. 
Розрахунки проводились з допомогою програми Microsoft Excel. 
Результати визначення коефіцієнтів вагомості показані у табл. 4.8. 
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Таблиця 4.8 

Підсумкові результати оцінювання вагомості показників якості волокна льону 
Показник 

Ко
до
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зн
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e2
 

e3
 

e4
 

e5
 

ко
еф

 в
а

го
м

о
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о
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о
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о
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о
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р
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ч.
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о
еф

 
ва

го
м

о
ст
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Масодовжина, 
мм  P1 5 5 5 5 5 0,17 0,19 0,17 0,18 0,19 0,18 

Вміст волокна у 
тресті, % P2 4 4 4 5 4 0,14 0,15 0,14 0,18 0,15 0,15 

Віддільність 
волокна P3 2 1 3 3 1 0,07 0,04 0,10 0,11 0,04 0,07 

Вологість, % P4 3 2 2 2 3 0,10 0,07 0,07 0,07 0,12 0,09 

Розивне 
навантаження, 
даН 

P5 5 4 5 4 5 0,17 0,15 0,17 0,14 0,19 0,17 

Лінійна 
щільність, Текс P6 4 5 4 4 4 0,14 0,19 0,14 0,14 0,15 0,15 

Колір волокна, 
бал P7 3 3 3 3 2 0,32 0,11 0,10 0,11 0,08 0,14 

Загальний вихід 
волокна, % P8 2 1 2 1 1 0,07 0,04 0,07 0,04 0,04 0,05 

Вихід довгого 
волокна, % P9 1 2 1 1 1 0,03 0,07 0,03 0,04 0,04 0,04 

 
Відповідно до даних в табл. 4.8 пріоритетними для випадку, що 

розглядається будуть показники з найбільшими коефіцієнтами вагомості. 
Показниками, що мають коефіцієнт менший 0,1 можна знехтувати. Далі 
будемо розглядати показники наведені в табл.4.9  

Таблиця 4.9 
Показники льоноволокна відібрані для оцінки якості 

Показник Позначення 
Коефіцієнт  
вагомості 

Вміст волокна у тресті, % P2 0,15 
Лінійна щільність, Текс P6 0,15 
Розривне наванаження, даН P5 0,17 
Масодовжина, мм P1 0,18 
Колір, бал P7 0,14 



121  

 

На третьому етапі проводиться вибір методів дослідження для 
отримання значень обраних показників. Для визначення вмісту волокна, 
лінійної щільності, розривного навантаження, масодовжини та кольору 
використали методи досліджень визначені у п. 3.1. 

На четвертому етапі дослідження здійснюється оцінка якості 
льоноволокна. Визначали показники якості волокна сортів льону 
олійного Сонєчни та льону-довгунця Чарівний, вирощені на дослідних 
ділянках на ділянках Волинської державної сільськогосподарської 
дослідної станції Національної академії аграрних наук України та на 
полях фермерського господарства с. Колодяжне Волинської області.  

Вологість становила 12 %, віддільність була в межах 4,5–5,0. Стебла 
вибирались, вилежувались на ділянках до перетворення у тресту і 
оброблялись в лабораторних умовах. 

Для визначення відносних показників якості використовують бальні 
шкали. Під час встановлення експериментальних (лабораторних) і 
розрахункових показників виконуються дві операції: вимірювальна (або 
розрахунки) й оціночна (табл. 4.10). 

Таблиця 4.10 
Значення відносних показників якості волокна льону 

Кодоване 
значення 

Кількісні значення показників 
Відносні значення 

показників 

Базові 
значення 

Льон-
довгунець 
(Чарівний) 

Льон 
олійний 

(Сонєчни) 

Льон-
довгунець 
(Чарівний) 

Льон 
олійний 

(Сонєчни) 
P2 20,10 30,50 29,63 1,52 1,47 
P6 3,90 3,90 1,60 1,00 0,41 
P5 25,80 30,40 23,70 1,18 0,92 

P1 45,00 50,00 24,20 1,11 0,54 

P7 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 

 
Комплексні показники якості досліджуваних зразків льоноволокна, 

отриманого з льону олійного сорту Сонєчни та льону-довгунця сорту 
Чарівний наведені в табл. 4.11.  

На основі даних наведених в табл. 4.11 можна зробити висновки про 
придатність волокна, отриманого з стебла льону олійного, для 
подальшої переробки.  

Проте, необхідно зазначити, що стебла льону олійного та льону-
довгунця вибирались на дослідних ділянках, кліматичні умови 
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вирощування і збирання в роки проведення досліджень сприяли 
отриманню волокна високої якості.  

Різницю значень комплексного показника якості льону олійного в 
порівнянні з льоном–довгунцем можна пояснити тим, що базові значення 
вибирали на основі нормативно–технічних документів, розроблених для 
оцінки якості льону-довгунця 

Таблиця 4.11  
Комплексний показник якості досліджуваних зразків волокна льону олійного та 

льону-довгунця (КПЯ) 
 

Показник 
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показника 
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Вміст волокна у 
тресті, % 

0,15 20,00 30,50 29,63 1,52 1,47 

Лінійна щільність, 
Текс 

0,15 3,90 3,90 1,60 1,00 0,41 

Розривне 
навантаження, даН 

0,17 25,80 30,40 23,70 1,18 0,92 

Масодовжина, мм 0,18 45,00 50,00 24,20 1,11 0,54 

Колір, бал 0,14 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 
КПЯ 0,92 0,70 

 
Дані таблиці 6.11 показують, що вагомі показники якості, які 

визначають рівень якості волокна мають відповідні до нормативних умов 
значення. В якості базових значень вибрані значення стандарту на льон-
довгунець, так як на сьогодні немає національного стандарту щодо 
якості волокна льону олійного [96]. Так вміст волокна у тресті льону 
олійного сорту Сонєчни – 29,63%, його лінійна щільність – 1,6 Текс (нижче 
нормативного значення), розривне навантаження також менше 
нормативного значення 25,8 даН та становить 23,7 даН, колірні 
характеристики волокна відповідають вимогам нормативно-технічних 
документів. Волокно льону-довгунця сорту Чарівний за всіма 
означеними вимогами відповідає нормам. 
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З урахуванням описаних вище умов, дослідження показали, що 
волокно льону олійного, отримане зі стебел, вирощених в природно-
кліматичних умовах характерних для Західного Полісся має достатній 
рівень якості (КПЯ = 0,7).  

Отже, можна зробити висновок, що волокно льону олійного, 
отримане за відповідних кліматичних умов і зібране у встановлені строки 
придатне для подальшого використання в текстильній та інших галузях 
промисловості. 

 
4.4 Комплексна оцінка якості твердих паливних матеріалів з 

стебел соломи льону 
 
Для оцінки якості отриманих паливних матеріалів вагомим вважали 

показник екологічної безпечності, а саме вміст чадного газу СО. Проте 
виготовлення паливних брикетів пов’язане зі значними затратами. Тому, 
для визначення придатності паливних брикетів, врахована 
передбачувана ціна. Під час ранжування показників експерти обрали і 
надали вагомість у такому співвідношенні: теплота згоряння, МДж/кг – 
0,15; вміст у вихідних газах СО, ppm – 0,15; вартість – 0,55; ККД котла 
"брутто" – 015. 

Досліджували брикети виготовлені з соломи льону олійного. В якості 
базового зразка (стандарту) використовували дрова з деревини 
твердих порід дерев (табл. 4.12). Дані, наведені в табл. 4.12 свідчать про 
високу екологічну безпечність брикетів із соломи льону. Вміст чадного 
газу СО у вихідних газах від продуктів згоряння – 90 ррm. Це нижче, ніж 
нормоване значення екологічних стандартів [224].Також теплота 
згоряння перевищує значення для деревини твердих порід на 5,46 МДж. 
Проте, прогнозована ціна такого твердого палива у десять разів 
перевищує паливо твердих порід дерев. Тому промислове виробництво 
пелетів з соломи льону на даному етапі досліджень не можна 
рекомендувати. 

Комплексну оцінку малогабаритних паливних рулонів здійснювали 
за методикою, описаною в п. 4.1, під час розрахунків використовували 
дані (табл. 4.13), отримані в результаті експериментальних досліджень 
МПР, отриманих зі СВМ льону та описані у розділі 3.  
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Таблиця 4.12 
КПЯ досліджуваних зразків паливних брикетів 
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Теплота згоряння, МДж/кг 0,15 14,24 19,70 1,38 

Вміст у вихідних газах СО,ppm 0,15 
100-150 за 

[224] 
90,00 1,09 

Розрахована ціна грн/м3 0,55 400,00 4000,00 0,10 

ККД котла "брутто" 0,15 85,00 88,44 1,04 

КПЯ 0,58 

 
Оцінку якості МПР проводили на основі даних отриманих у 

виробничих умовах пробним спалюванням дослідної партії продукції. 
Вагомими показниками якості вважали експлуатаційні 
(теплопродуктивність котла при використанні даного виду твердого 
палива, коефіцієнт корисної дії котла (ККД) та показники екологічної 
безпечності (вміст у вихідних газах СО, втрати тепла з хімічним 
недопалом, температура вихідних газів).  

Базовим зразком (стандартом) є дрова твердих порід дерев (табл. 
4.13). Це свідчить про перспективність використання МПР. На основі даних 
табл. 4.13 можна стверджувати, що МПР за експлуатаційними 
показниками (теплопродуктивність 0,45 Гкал/год, втрати тепла з хімічним 
недопалом 11%) відповідають нормам і кращі за дрова з деревини різних 
порід дерев. Показники екологічної безпечності, а саме вміст чадного 
газу у вихідних газах від спалювання МПР нижчий ніж нормоване 
значення екологічного стандарту.  
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Таблиця 4.13 
КПЯ для досліджуваних зразків МПР зі СВМ льону 
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Теплопродуктив-
ність котла, 
Гкал/год 

0,21 0,50 0,45 0,34 0,89 0,68 

Вміст у вихідних 
газах СО, ppm 

0,19 
100-150 за 

[224] 
92 3822 1,09 0,03 

Втрати тепла з 
хімічним 
недопалом, % 

0,17 10,00 11,00 16,01 0,91 0,62 

ККД котла "брутто" 0,16 85,00 88,44 78,44 1,04 0,92 
Температура 
відхідних 
 газів, °С 

0,17 120,00 112,60 111,10 0,94 0,93 

КПЯ 0,87 0,56 
 

На основі даних наведених в табл. 4.11–4.13 можна зробити 
висновки про придатність волокна, брикетів, рулонів, отриманих з стебел 
льону, для подальшої переробки або використання. На сьогодні відсутні 
нормативно–технічні документи, що регламентують якість брикетів та 
рулонів отриманих з стебел льону.  

Однак з урахуванням описаних вище умов, дослідження показали, 
продукція отримана зі стебел льону, вирощених в природно–
кліматичних умовах Західного Полісся має високу якість. Волокно, 
брикети та рулони з льону олійного та льону-довгунця, отримані за 
відповідних кліматичних умов, відповідної довжини, або зібраних у 
встановлені строки придатні для подальшого використання в різних 
галузях промисловості.  

Отже, для оцінки рівня якості виготовлених паливних матеріалів 
визначальними є експлуатаційні показники (теплопродуктивність котла у 
порівнянні з дровами дерев твердих порід) та показники безпечності 
(залишки спалювання та викиди).  
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Доведено, що показники безпечності МПР значно кращі ніж у дров, 
що використовуються для твердопаливних котлів. Визначено, що 
волокно льону олійного, отримане зі стебел, вирощених в кліматичних 
умовах Західного Полісся має високу якість (КПЯ = 0,73) і може бути 
використане для потреб текстильної промисловості. Затрати на 
виготовлення паливних брикетів знижують рівень якості до КПЯ=0,58 та їх 
комерційну привабливість. Результати розрахунків показали, що КПЯ для 
малогабаритних паливних рулонів із стеблово-волокнистої маси льону 
дорівнює 0,87. Значною перевагою для малогабаритних паливних 
рулонів є рівень їх екологічної безпечності.  
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