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Дослідження впливу хімічного складу конопель 
різних сортів на фізико-механічні показники трести 
The all-round /nformation concerning physical-mechanical properties hemping raw material is received 
depending оп use іп technological process of different grades monoecious the hemp and different technolog
ical parameters of cultivation and ways of initial processing. The chemical compound of the received fibre with 
definition of contents іп it of such basic components, as cellulose, lignin, pectinaceous substances and their 
found out role is investigated during formation of quality of production. 

Залежність фізико-механічних характеристик Результати експериментальних досліджень 
конопляного волокна від способу одержання тре- впливу технології приготування трести на 
сти можна визначити завдяки вивченню залеж- хімічний склад волокна наведено в табл. 1 та 2. 
ності цих характеристик від хімічного складу во- Як видно з табл. 1 та 2, після одержання трести 
локна конопель різних сортів, одержаного з трес- з конопляної соломи усіх сортів, втрачається 
ти після розстилання. найбільша частина пектинових речовин. Вміст пек-

Морфологічні та анатомічні особливості окре- тинових речовин у всіх сортів після розстилання 
мих представників лубоволокнистих рослин з нач- зменшується на 50 %. Вміст лігніну найінтенсивніше 
ною мірою залежать від хімічного складу лубу та зменшується також внаслідок розстилання. 
волокна; ці відмінності зумовлюються кількісним Таким чином, підвищення фізико-механічних 
вмістом окремих компонентів (таких, як целюлоза і показників волокна різних сортів конопель після 
лігнін, воски, дубильні та інші речовини). виділення з трести можна пояснити зменшенням 

Дані про хімічний склад окремих видів си- вмісту супутників целюлози, пектинових речовин 
ровини, наведені в різних літературних джере- та лігніну. Зменшення іх вмісту у волокні сприяє 
лах, іноді дуже вирізняються, що можна поясни- підвищенню його гнучкості, розщеплюваності та 
ти, з одного боку, випадковим характером ма- зменшенню лінійної густини. 
теріалу, який вибирають для дослідження, та Завдяки математичній обробці результатів 
різними методами аналізу, а, з іншого боку, - досліджень встановлено, що залежність міцності 
місцем вирощування, агротехнічними умовами. волокна, одержаного з різних сортів конопель, від 

Хімічний склад конопель залежить, головним вмісту лігніну має складний характер і визначено, 
чином, від таких чинників: що за вмісту лігніну 4,2 % показник міцності має 

.І Стадії стиглості найвище значенн�. Гнуч.кість волокна змен-
шується залежно в�д вм1сту пектинових речовин. 

.І Умов вирощування Найменшу гнучкість має волокно з вмістом пекти-
.І Способів первинної обробки нових речовин 5 % (див. рис.1 та 2). 
Так, під час вегетаційного періоду в коноплях У процесі приготування трести різними спо-

відбувається поступове накопичення целюлози. Од- собами хімічний склад конопляної сировини ча-
нак у разі перестиглості спостерігається різке зни- стково змінився: повністю розчинилися дубильні 
ження вмісту целюлози і збільшення вмісту лігніну. речовини, частково геміцелюлози та значно змен-

Велике значення мають умови вирощування і шився вміст пектинових речовин. 
норми висіву. Зі збільшенням густоти посіву вміст Целюлоза та лігнін не розчиняються у воді, 
целюлози у волокні зростає, а кількість лігніну і не набрякають і не піддаються гідролізу, як пек-
водорозчинних речовин знижується. тинові речовини та геміцелюлоза. Волокна, що 

Напрямок використання луб'яних волокон за- мають високу прядильну здатність, характеризу-
лежить передусім від відмінностей їхніх хімічних ються високим вмістом геміцелюлози і лігніну. 
та фізичних властивостей. Однак якість луб'яних Під час розстилання пектинові речовини руйну-
волокон визначається ще й умовами агрокультури ються, а геміцелюлоза та лігнін практично не 
луб'яних рослин (прийомами вирощування, стро- виділяються. 
ками збирання та ін.), а також технологією одер- Отже, вміст геміцелюлози і лігніну є важли-
жання волокна. вим чинником, який зумовлює склад. структуру і 

Вміст основних хімічних компонентів у во- прядильну здатність конопляного волокна, одер-
локні значною мірою залежить від природних жаного з різних сортів безнаркотичних конопель. 
властивостей самого волокна, виділеного з ко- Встановлено, що прядильна здатність коноп-
нопляноі сировини. Вміст у конопляному волокні ля ного волокна залежить від тих самих чинників, 
тих або інших хімічних речовин суттєво впливає що і його хімічний склад, тобто від сорту конопель 
на особливості фізико-механічних властивостей та від умов агрокультури, механічної обробки та 
волокна конопель. інших операцій. 

ТАБЛИЦЯ 1 - Хімічний скпад волокна, одержаного з соломи конопель різних сортів 

Основні хІмічнІ компоненти % 
Сорт пектинові целюлоза nіrнін дубильні rемІцеnюлоза 

nАЧОВИНИ D8ЧОВИНИ 

Зоnотоніські 11 4,5 67,2 6 0,19 6,2 

Зоnотоніські 15 4,7 65,3 6,1 0,25 7,3 

ЮСО-31 5,2 64,8 7,8 0,4 4,9 

Дніпровські 
4,31 68,1 5,3 0,17 8,1 

однодомні 14 

Дніпровські 
5 66,9 5,9 0,3 5,6 

однодомні 19 

ТАБЛИЦЯ 2 - Хімічний скпад сланкого волокна конопель різних сортів 

Основні хімічні компоненти % 
Сорт пектинові цеnюnоза лігнін дубиnьні геміцеnюлоза 

D8ЧОВИНИ D8ЧОВИНИ 
3опотоніські 11 2 68,9 5,2 - 5,4 

Зопотоніські 15 2,2 67,1 5,3 - 6,8 

ЮСО-31 2,5 66 6,8 - 4,1 
Дніпровські 

1,7 71,2 4,1 - 7,3 
однодомні 14 

Дніпровські 
1,9 68,1 4,5 - 4,9 

однодомні 19 

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
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Рис 1 - Залежність міцності сланкоrо 
волокна, одержаного з трести різних 

селекційних сортів безнаркотичних конопель, 
від вмісту ліrніну 
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Рис 2 - Залежність гнучкості сланкоrо 
волокна, одержаноrо з трести різних 

селекційних сортів безнаркотичних конопель, 
від вмісту пектинових речовин 

Встановлено, що найпридатнішим способом 
одержання трести для різних селекційних сортів 
безнаркотичних конопель є спосіб розстилання із 
застосуванням поверхнево-активних речовин. Ви
користання цього способу для обробки соломи сор
ту Дніпровські однодомні 14 забезпечує вихід во
локна в межах 19,3 - 25,4 %, з показниками гнуч
кості - 23,7 - 29,2 мм і розривного наванта
ження - 28,4 - 29,2 кгс. 

Таким чином, визначено залежність фізико-ме
ханічних показників конопляного волокна різних 
сортів від зміни вмісту в ньому хімічних компо
нентів. Математично доведено, що зміна міцності та 
гнучкості волокна пов'язана зі зміною вмісту лігніну 
та пектинових речовин. 
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