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Вимоги до якості конопляної соломи 
як текстильної сировини 

Коноплі - цінна технічна культура, волокна якої традиційно вико
ристовують rя вироблення кручених виробів: канатів, шпагатів, моту
зок тощо [1 . На сучасному етапі розвитку текстильної промисловості
розширилась сфера використання конопляних волокон [2). З них виго
товляють тканини для Од!Ігу, парусину, брезент; використовують як на
повнювач� у �ир9б�ицтв1 композиційних матеріалів та ін. Зпдно з про
гн9зами спец1атсnв до 2020 р. виробництво волокна конопель у світі
зб1льшиться до 100 тис. т [З]. Це зумовлює, в свою чергу, необхідність
розроблен�я нормативних документів, які б регламентували якість
конопляно1 сировини. 

. Коноплі -. однорічна трав'яниста рослина родини коноплевих
р1зн9виду C.s�tiva L. [4]. У даній статті розглянуто тільки посівні (куль
турн1) конопт [5J, яю вирощують для одержання волокна та насіння.
На першому етап� первинної переробки конопель сировиною є солома 
:-- зр1з�ні стебла рослин, що звільнені від суцвіть, листя та насіння,
1 луб'ян1 тканини яких не зазнали біологічного або фізико-хімічного 
впливу. Довжина стебел коливається у межах 50-350 см 
а діаметр середньої частини стебла - 2-12 мм. 

Стандарти на конопляну солому з'явились порівняно недавно 
у 30-х р_ок�х ХХ століття,. осюльки даний вид сировини не був предме�
том куп1вт-продажу. Яюсть соломи визначали за трьома нормативни
ми документами. 

Так, 
К

���
К 
���з встановлював якість середньоросійських конопель,

ост 8430 · - п1вденних тип1в конопель, що вироЩУвали 
КЗСНК 255 в середньоросійській зоні, а ОСТНКЗ 454 - ПІвден-

них конопел_ь, які виро�вали на. насіння [6). У зазначених стандартах
солому под1лено на п ять сорnв за показниками довжини стебел 
кольору, с�упеня УР.аже_ності хворобами і засміченості. 

Т�пер в Укра1н1 яюсть солом11 конопель регламентують міждер
жавн1 стан.q_арти -.гости [7, 8), яю було введено в дію понад 20 рок1в
TOr:!Y· За цеи час зм1нились у�ови вирощування й виробництва, сорто
вии склад КО!іопель тощо. Це по:r�>ебує внесення в1дповідних зм1н у
�танд�рти, яю. б враховували як р1ве_нь виробництва та розвитку науки
1 техн1ки, так)_ зм1ни у законодавств� Укра1ни та розвиток міжнародної 
ст�ндартизац11. Через це виникла необхідність у систематизації вимог,
яю ставлять до соломи конопель як текстильної сировини. 

Солому конопель як об'єкт стандартизації виділено у національних
норма�ивних докумен_:гах інших країн [9-.121. 

Яюсть конопляна� соломи залежить в1д багатьох чинників: сорту 
густоти стеблос!ою, технології� умов вирощування, забезпеченості до�
бривами, строюв з�ир!Іння та 1н. Зокрема, у нормативному документі
[10) вс"!:ановt1ено .РВ�! вимоги р.о соломи, яку з1брано у фазах техно
лопчно! та б1О!]ОГІЧ�о1 стиг�осn; стан�арт_[ll) пош11рюється тільки на 
конопт, що з1бран1 у фаз1 технолоГІчно1 стиглосn, а стандарт [12) 

Вимоги до якості конопляної соломи 
різних нормативних документів 

Гранично 

передбачає зни�ення якості �ИР.овин_и на_ одну кат�горію у разі здаван
ня соломи, що з1брана у фаз1 біолопчно1 стиглосn. ГОСТ 11008-64 по
LІ!Ирюється на солому конопель насіннєвих і зеленцевих посівів яку 
з1брано не раніше фази технічної стиглості, а ГОСТ 27024-86 не вв�дить
ніяких обмежень щодо стиглості конопель. 

Всі заз�ачені вищ� нормативні �окументи встановлюють вимоги до 
кон9пляно1 соломи п1д час за�оnвщ регламентуючи вміст смітних
дом1шок, зламаних сте�ел, волоГІсть сиров�ни тощо. 

Як ви.дно з таблиц,, у�ормована волоГІсть конопляної соломи за
лежно в1.д природно-ктматичних умов конкfетної країни коли
вається в1д 14% (Болгарія) до 25% (країни СНД . АналоГІчна картина
простежується з гранично допустимою волоГІстю, параметри якої
встановлено, виходячи з вимог збереженості сировини, і лежать
у межах 14-33%. 

Від вмісту _смітн.�х домішок у коноплян_!й соломі значною мірою
залежать насл1дки 11 подальшо� первинно, переробки, тому в усіх
розглянути!( ст�ндарта!( передбачено. коригування торгової маси партії
залеж�о вщ юл.ькосn смпн�х дом,шок, граничнии вміст яких має 
широю меж, вар,ювання - в,д 10 до 30%. 

На сучасному етапі розвитку стандартизації якість конопляної
соломи визначають безпосере�ньо за її фізико-механічними
властивостями. �агальними в ус,х розгл!Інутих стандартах є такі
показники якосn соломи, _ як дов�ина, д1аметр та КО.(Іір стебел, а 
стандарти [9-12) взаг�щ у раз, визначення якосn конопляної
сировини, оомежуються nльки ними. Це важливі морфологічні ознаки
конопель, однак ,х недо�атньо для визначення технологічної цінності
соломи для под�льшо, �ереробки й одеJ)жання з неї кінцевого
продукту._ Дании недол�к усунут9 в ГОСТ 11008, де поряд з
мор(jjолоГІчними. ознаками для оц,нки якості конопляної соломи
викор�стовують 1 технологічні властивості - вміст та міцність лубу. 

ЗГІдно з ГОСТ 27024 взагат застосовують прилади, які 1мітують про
це� перероблен�я лубу, а технологічними критеріями якості конопля
на� солом!'1 є вих,д лубу та його зношуваність, які визначено за допомо
гою спец1а�ьного прила.І\У - лаборатоJ)ного лубовиділювача коно
пель. Дании нормат�внии докумен_т не набув широкого розповсюджен
ня чер!!З обмежении випус_к спец1ального лабораторного обладнання
для оц,нювання конопляна, соломи. Через це, а також, виходячи з на
станови щодо усунення технічних бар'єрів у торгівлі широке застосу
вання ГОСТ 2702� та лабораторного лубов�ділювача (як основного об
ладнання _ _р,ля оц1нювання) на даному етап� розвитку міжнародної стан
дартизац11 неможливе. 

Залежно від рівня фізико-механічних властивостей конопляної со
л9ми . в розг�я�угих �орматив_них документах встановлено певну
юльюсть клас1в .11 ЯКОСТ) - сорnв, !іомер1в, <:_ортономерів тощо. 

Загалом наµюнальн, чандарти ІНІJ:!ИХ кра1н встановлюють три-чоти
ри класи ЯКОСТ) соломи, м1ждержавни11 ста_ндарт ГО�Т 11008 - дев'ять. 

� технолоГІчного погляду значна юльюсть клас,в дає змогу провес
ти б1л!>LІ! повне сое_тування сировини і. в подальшому підібрати опти
М!]ЛЬНlШ! реж�ми 11 перероблення. З �ншого боку, введення більшої
юлькосn клас1в у визначених межах зменшує діапазон існування кож
ного '!!lacy, а за у�ови значного варіювання фізико-механічних власти
востеи коноплян91 соломи �ожна ї1 партія з певною ймовірністю знахо
дитиметься У. деюлькох су�1�них клас�х. �е, в свою чергу, зумовлює ви
никнення сп1рних ситуац1и п1д час куп1вт-продажу конопляної соломи. 

Таким чином, в 1снуючих нормативних документах регламентова
но вимог� до. конОПJ!ЯНОJ соломи (як текстильної сировини) за 
такими юльюсними 1 яюсними показниками: вміст , розривне
нав�нтаження лубу, довжина . й діаметр стебел, засміченість
бур янами . та сторо_нн,ми дом,шками, а також пошкодженість 
стебел шюдниками I хворобами. 

Нормативний 
Волоrість, % 

допустимий 
Кількість 

класів 
Фізико-механічні 

Основним� споживчими . та _екс�луатац_ійни�и властивостя
ми коноп_ляно, соломи є вм,ст I яюсть лубу, яю у подальшому
в процес, первинного оброблення зумовлюють вихід та якість
волокна. документ 

унормо-
вміст смітних 

нкості 
показники нкості 

rранично 
домішок,% 

вана nоnvстима 

Вихід та 

гост 27024-86 
. . зношуваність лубу, 19/25 33/25-33 18 3

діаметр та довжина 
стебел 

Довжина, діаметр 

гост 11008-64 
. . та колір стебел, 19/25 33/25-33 18 9

вміст та міцність 
лубу 

ВN-81П511-08 16 20 15 3 Діаметр, довжина 
та колір стебел 

БДС 878-68 14 
.. 

3 Діаметр, довжина 10 та коліо стебел 

MSZ 17631-67 16 20 25 3 Діаметр, довжина 
та колір стебел 

CSN 462431.66 15 20 30 4 Діаметр, довжина 
та колір стебел 

Примітки: • -У чисельнику умовного дробу наведено значення параметра 

для південної зони коноплесіяння, у знаменнику - для середньоруської зони. 
• • - У даному стандарті в окрему групу виведено норми вмісту пошкоджених 
шкідниками і хворобами стебел (б-20%) та зламаних і побитих градом (З-50%). 
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