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Визначення фізико-механічних властивостей 
волокнисто1· частини стебел соломи льону олійного 
ПредставленЬІ расчетьІ физических и механических свойств волокон стеблей льна масляного. 

На основе зкспериментальнЬІх даннь1х бьта рассчитана линейная платность волокон в группах, 

закономерности распределения длинЬІ волокон и масса в группах соответственно их количеству. 
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The calculations of physical and mechanical properties of the fibrous stalks of flax оіІ is preseлts іл the 
article. Оп the basis of experimental data was calculated linear density of fibers in groups, paNerns of 
distribution of fiber length and weight іл groups according to their number. 
Keywords: physical and mechanical properties, fibers, stalks of flax оіІ. 

Постановка проблеми та іі 
аКУуальність 

Останнім часом на світовому ринку 

збільшився nоnит на льоноnродукцію та зрос· 

ла зацікавленість у розширеному її вироб

ництві. У народному госnодарстві нашої 

країни льон олійний nосідає важливе місце 

серед технічних культур. Багатогранне вико

ристання льону олійного робить його унікаль

ною культурою. Великий асортимент сортів, їх 

різноманітність, висока рентабельність сnону

кають до стрімкого збільшення nосівних nлощ 

льону олійного в Україні 

Аналіз експериментальних 
досліджень 

Щоб довести nридатність волокна і кост

риці льону олійного для nодальшої nерероб
ки, в лабораторії луб'яних волокон, кафедри 
товарознавства, стандартизації та серти

фікації Херсонського національного техніч

ного університету. nроведено детальніші 
дослідження фізико-механічних властивос
тей соломи льону олійного (1-6) . Техно

логічні nроцеси в галузях nереробки соломи 
льону олійного не можуть бути вnроваджені 
без розрахунків фізико-механічних nоказ
ників волокна. Для розроблення рекомен
дацій щодо nодальшого використання воло

кон льону олійного визначали їхні фізико

механічні властивості. Найбільш вагомими з 

них є довжина та лінійна щільність. 

За відсутності нормативних документів 
для визначення якісних nоказників сте

бел соломи льону олійного, вміст масової 
частки лубу в стеблах досліджуваної 
сировини визначали ваговим методом за 

ГОСТ та ДСТУ на солому і тресту льону

довгунця: ГОСТ 28285-89 «Солома льня
ная. Требования при заготовках», 
ДСТУ 4149:2003 «Треста лляна. Технічні 
умови», на льон-довгунець (8, 9). 

Розрахунки фізико-механічних харак

теристик волокон льону олійного nодано в 

таблиці. 
Аналіз даних таблиці свідчить, що во

локна за довжиною нерівномірні (їхня до

вжина коливається від 5 до 175 мм). за
лежно від довжини та кількості волокон 

змінюється й їхня маса, яка становить від 

0,0252 до 0,2769 мг. 
В наукових nрацях Г.М. Кукіна і 

О.М. Соловйова зазначено що, лінійна 

щільність волокон має дуже велике значен

ня [11]. Вона визначає. в кінцевому рахунку, 
nоnеречні розміри волокна. Чим більша 
nлоща nоnеречного nерерізу, тим більша 

його лінійна щільність. За розрахунками 

лінійна щільність льону олійного різних 

nроб становить від 0.7 до 4,1мгjм. Вив
чення властивостей волокон льону 

олійного дає змогу значно розширити ре

комендації щодо галузей застосування 

цих волокон . 

З льону олійного отримують два дуже 

цінних nродукти - волокно та насіння, з якого 

виготовляють харчові та лікувальні біологічно 

активні добавки (БАД). Проте, на nревеликий 

жаль, льону олійному nриділяють більше ува

ги як джерелу отримання високоякісної олії та 

БАД а не як сировині для текстильної та це

люлозно-nаnерової nромисловості. Стебла 

льону олійного взагалі не nереробляють, їх 

сnалюють на nолях. за що льоносіючі госnо

дарства обкладають штрафними санкціями, бо 

на сьогодні в нашій державі не розроблені й 

не вnроваджені технології nереробки стебел 

льону олійного. 

Фізико-механічні характеристики волокон льону олійного 

3,99% 4,88% 

8 Довжина воло~ он від О см до 1см 

• Довжина воло~он від 1 см до S см 

Довжина воло~он від S см до 10 см 

8 Довжина воло~он від 10 см до 15 см 

8 Довжина воло~он від 1Sсм до 20 см 

Рис. 1 - Відсотковий розподіл 

волокон за довжиною серединної 

частини стебел льону олійного 

сорту «Віра• залежно від їхньої 

загальної маси 
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Середня Середи я 
Середня маса Лінійна щільність 

довжина кіл ькість 
волокна,мг/м 

волокна, мм волокна, шт 
волокна,г 

5 158,6 0,0328 4,1 
25 555,9 0, 1947 1,4 
75 590,7 0,2769 0,7 
125 118,6 0,1439 0,9 
175 14,8 0,0252 0,9 

І О 11 12 І З 14 15 16 17 18 19 20 

Довжина волокон, см 

у = 0.0 І Ох4 + 0 . 842х3 - 34 . 28х2 + 283.6х + 18.66; R2 = І 

Рис . 2 - Діаграма розподілу волокон за довжиною у лубі 
з урахуванням їх кількості (зразок 1) 
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Для детальнішого аналізу виконаної робо

ти, побудовано діаграму розподілу волокон 

льону олійного за довжиною залежно від 

іхньої загальної маси у відсотковому спів

відношенні (див. рис.1) . 

Наведена діаграма дає можливість дійти 

висновку, що в серединній частині соломи 

льону олійного знаходиться максимальний 

відсоток нерівномірних волокон, придатних 

для застосування в різних сферах вироб

ництва: короткі волокна від 1 до 1,5 см -
у целюлозному виробництві, 1,5 - 2 см - для 

виготовлення композитних матеріалів, З см і 

вище- текстилю (10] . 
Для розширення рекомендацій щодо ви

користання волокон льону олійного проведено 

детальне вивчення розподілу за довжиною 

волокон, які було отримано з серединної час

тини стебел соломи . Для цього одержаний луб 

із соломи льону олійного сорту «Віра« розфор

мували на три проби і кожну окремо розсорто

вували за довжиною волокон з урахуванням іх 

кількості та масової частки в кожній групі. 

На основі одержаних даних, які усеред

нювали, побудовано штапельні діаграми, які 

подано на рис . 2-7. 
Аналізуючи дані діаграм розподілу волокон 

у лубі за довжиною у групах з урахуванням іх 

кількості, можна зазначити, що найбільша 

кількість довгих волокон довжиною 4-17 см 
становить 84,5%, а короткого волокна довжи

ною 0-4 см всього 15,5 %. 
Криві розподілу волокон за довжиною у 

лубі з урахуванням іх маси, свідчать про те, що 

маса волокон різних довжин коливається в 

межах від 0,02 до О,З г залежно від кількості 

волокон у лубі . З діаграми розподілу волокон 

за масою також видно, що маса волокон 

збільшується не тільки від кількості волокон в 

групі, а й від іхньої довжини . 

Роблячи висновки з наведених діаграм, 

можна зазначити, що волокна льону олійного 

сорту «Віра» не короткі й іх можна використо

вувати як в паперовій промисловості, так і для 

виготовлення текстильних виробів. 

висновки 

1. Аналіз проведених досліджень, роз

поділ волокон за довжиною у лубі льону 

олійного з урахуванням іх маси та кількості 

свідчить про те, що в стеблах льону олійного, 

загалом в серединній частині, знаходиться 

нерівномірне, високоякісне волокно. 

2. Внаслідок експериментальних дослід
жень доведено доцільність переробки стебел 

льону олійного та можливість його застосуван

ня не тільки в текстильному та целюлозному 

виробництві, а й у разі створення сорбентів, 

композиційних матеріалів, геотекстилю тощо . 

3. В цілому стебла льону олійного містять 
високоякісне волокно, що має товарознавчу 

цінність, для виробників як целюлози, так і 

текстильних виробів з льону. 

24 ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ. 2012. NоЗ 

~ 
:>:: 
о 

"' о 
"' о 
"' "" ... 
(.) 

!2 
"" <=' 
:2 

§ 
:хі 
~ 
о 
<=' 
о 

"' ... ... 
(.) 

!2 ... 
<=' 
:2 

<-: 
u 

"' 

680 

6-10 
600 
<60 
'\.!0 

~80 

~~о 

~оо 

.160 
t!O 

.!SU 

1-10 

200 
160 
120 
80 
~о 

о 

680 

б~ О 

600 

<60 

<-!О 

~80 

~~о 

100 

.160 

320 

280 

l-10 

200 

160 

120 

80 

~о 

о 

/ 

""" І .- ........ 
1/ ' , ,_ 

'\. 
/1 ''\ 

І/ ~ 
І/ ' 11 \. 

f \. 
І \. 
І ~ 
І ' І. ~ 

'\.... l l -4 -

' '\......_ 
" --1' 10 11 1.! 1.\ 1-1 1 ~ 16 1- 18 19 ! О 

;Jовжнна волокон. см 

у = -о.оо3/ + 1.334/-39.33/ + 297.7х + 27.79; R' = 1 

Рис . З - Діаграма розподілу волокон за довжиною у лубі 

з урахуванням їх кількості (зразок 2) 
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Рис . 4 - Діаграма розподілу волокон за довжиною у лубі 
з урахуванням їх кількості (зразок З) 
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у = -05х4 - 0.00 І х 3 + 0.002х2 + 0.062х + 0.00 І; R 2 = І 

Рис. 5 - Діаграма розподілу волокон за довжиною у лубі 
з урахуванням їх маси (зразок 1) 
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