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Постановка проблеми. Останнім часом у всьому світі 

спостерігається збільшення попиту на целюлозні матеріали, які 
застосовують для одержання паперу, картону та композиційних 
матеріалів різноманітного призначення. Але, на даний час, вітчизняні 
підприємства для виробництва цих видів продукції використовують 
імпортовану целюлозу і макулатуру. Висока вартість першої і 
тенденція до погіршення якості другої вимагають розвинення 
вітчизняної бази целюлозовмісної сировини. Це питання висвітлено в 
концепції Загальнодержавної цільової програми розвитку целюлозно-
паперової промисловості України та вітчизняного ринку картонно-
паперової продукції на період до 2020 року [1]. З якої випливає, що 
для розвитку власної сировинної бази для підприємств целюлозно-
паперової промисловості необхідно провести оцінку наявних ресурсів 
соломи однорічних рослин з метою їх подальшого використання у 
виробництві сировинних напівфабрикатів. З огляду на те, що в 2000 
році в нашій державі посівні площі льону олійного складали менше 3 
тис. га, а в 2013 році збільшилися більш ніж у 15 разів і досягли        46 
тис. га можна стверджувати, що ця культура є більш дешевою і 
доступною сировиною для вітчизняного виробництва целюлозних 
напівфабрикатів. Та солома льону олійного в Україні зовсім не 
використовується, навіть спалюється, це пов’язано з відсутністю 
технології поглибленої переробки стебел соломи льону олійного з 
метою одержання целюлозовмісних напівфабрикатів з даної 
сировини. Таким чином, актуальним є розроблення технологій 
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механічної переробки стебел трести цієї культури, які дозволяли б 
повною мірою використовувати виділене з них волокно для створення 
нових целюлозних матеріалів. 

Аналіз останніх досліджень. Відомо, що стебла льону олійного 
в рулоні неорієнтовані, сплутані, мають різну товщину. За всіма 
фізико-механічними параметрами вони відповідають некондиційній 
низькосортній тресті льону-довгунця [2]. Таким чином, технологія 
механічної технологія переробки трести льону олійного повинна бути 
аналогічна технології одержання однотипного волокна з 
некондиційної низькосортної трести льону-довгунця з урахуванням 
особливостей морфологічної та анатомічної будови стебел льону 
олійного. 

На даний час теоретичні основи механічної обробки 
некондиційної низькосортної трести льону-довгунця розроблені О.М. 
Іпатовим (Росія) [3]. Технологія одержання однотипного лляного 
волокна запропонована Р.Н. Гілязетдіновим і впроваджена Інститутом 
луб’яних культур НААН України [4]. Цій тематиці присвячені також 
роботи В.В. Живетіна, виконані в Центральному науково-дослідному 
інституті луб’яних волокон [5]. 

Аналізуючи сучасні розробки провідних науковців галузі, 
можна зробити висновок, що для переробки стебел трести льону 
олійного найбільш придатна запропонована Р.Н. Гілязетдіновим 
технологія одержання однотипного волокна з неорієнтованих стебел 
трести льону-довгунця [6-8].  Відмінність цієї технологічної лінії від 
вітчизняних куделеприготувальних агрегатів полягає у новій 
конструкції м’яльних вальців планчастого типу та заміні тіпальної 
частини КПАЛ розробленим автором тіпально-чесальним агрегатом. 

Однак, на превеликий жаль, на даний час відсутній серійний 
випуск машин, розроблених Інститутом луб’яних культур НААН 
України, а виготовлено лише дослідні макети агрегату, тому їх не 
можна використати з метою створення технології та обладнання для 
переробки стебел льону олійного. 

Також відомі роботи з очищення й розділення волокна льону 
олійного, виконані Римським дослідним центром, Італія (IPZS) [9]. 
Однак при обробці стебел льону олійного за цією технологією 
закостриченість виділеного волокна становить 37 %. Крім того, 
закупівля даної лінії в Італії потребує великих валютних витрат. 

У Республіці Білорусь також застосовується технологія 
переробки лляної сировини на однотипне волокно. При цьому 
волокно льону олійного та низькосортне некондиційне волокно льону-
довгунця змішуються, у результаті чого одержується однотипне 
волокно. Таке волокно використовують з метою отримання змішаної 
пряжі в текстильній промисловості. 

На жаль, вищенаведені розробки не можна використати для 
одержання волокна з трести льону олійного, оскільки під час її 
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обробки за запропонованими технологіями закостриченість 
виділеного волокна досягає 37 %. Це відбувається тому, що зв’язок 
між кострицею та волокном у льоні олійному є більш міцним, ніж у 
інших луб’яних культурах. 

Таким чином, поєднання у тресті льону олійного коротких 
стебел і волокон різної довжини зумовлює необхідність її переробки 
аналогічно з некондиційною низькосортною трестою льону-довгунця 
за традиційною технологією обробки на куделеприготувальних 
агрегатах відомих марок: КПАЛ, КП-2, АКЛВ-1, АКЛВ-1-01, МКП-1, 
МКП-1Л та їх зарубіжних аналогів фірм «Charle», «Laroche», 
«Temafa» тощо [2, 10]. 

На промислових лініях, розроблених зарубіжними фірмами, 
одержують продукцію задовільної якості, однак це обладнання має 
високу вартість і потребує додаткового налагодження безпосередньо 
на переробних підприємствах. Застосування цих ліній без належного 
налагодження й уніфікації призводить до отримання волокна, 
неоднорідного за довжиною, тониною і ступенем очищення від 
костриці та смітних домішок зі значним пошкодженням елементарних 
волокон, що зумовлює високий відсоток втрат волокна. 

У роботі  Тіхосової Г.А. було розроблено технологічну схему 
модернізованого куделеприготувального агрегату для переробки 
трести льону олійного [2, 11]. Аналізуючи регламентовані чинними 
нормативними документами технологічні властивості волокна, 
одержаного в результаті застосування запропонованого 
модернізованого куделеприготувального агрегату для переробки 
трести льону олійного, можна зробити висновок, що вони  
відповідають сучасним вимогам до якості волокна, яке застосовують 
для отримання медичної вати, паперу та композиційних матеріалів 
різноманітного призначення [12-16]. Таким чином, дана технологія є 
найбільш дешевою та придатною для одержання волокна з льону 
олійного. 

Формулювання цілей статті. Волокно льону олійного, придатне 
для одержання целюлозовмісних напівфабрикатів, повинно мати такі 
якісні показники: низький вміст костриці та смітних домішок та 
максимальний ступінь розволокнення та потоншення волокна. Для 
цього необхідно забезпечити інтенсифікацію процесу механічної 
обробки та очищення волокна за рахунок дворазового прочісування 
волокна на машинах тонкого чесання. 

Основна частина. Для досягнення поставленої мети здійснено 
узагальнення світового й вітчизняного досвіду розроблення та 
вдосконалення сучасних технологій механічної переробки трести 
льону з метою вибору технології механічної переробки трести льону 
олійного для одержання волокна, придатного для виділення 
целюлозовмісних напівфабрикатів. У результаті за основу було взято 
розроблену Г.А. Тіхосовою технологію одержання волокна з трести 
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льону олійного. Однак для одержання волокна з необхідними 
якісними показниками було запропоновано здійснювати його 
додаткове прочісування на машинах тонкого чесання ЧМД-5 (рис. 1). 
Це дозволить досягти максимального ступеня розволокнення, 
потоншення та очищення волокна від костриці. За допомогою 
ротатабельного планування другого порядку було здійснено 
оптимізацію процесу прочісування волокна на машинах тонкого 
чесання ЧМД-5. 

 

 
 
Рис. 1. Технологічна схема отримання з трести льону олійного 

волокна, придатного для одержання целюлозовмісних напівфабрикатів. 
 
За фактори варіювання при кожному прочісуванні було обрано 

частоту обертання головного барабана 1n  ( 2n ) та величину розведення 

1l  ( 2l ) між головним барабаном і сміттєвідбійним ножем машини 

ЧМД-5. Вихідними параметрами при першому та другому 
прочісуваннях відповідно були 1y   4y  – штапельна масодовжина 

волокна, 2y   5y  – масова частка костриці та смітних домішок, 3y   6y  
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– лінійна щільність волокна льону олійного. Згідно з 
експериментальними даними отримано аналітичні залежності (1-6) і 
встановлено оптимальні характеристики процесу чесання на машинах 
ЧМД-5, які наведено в табл. 1. 

 
2

1211 557,0429,079,096,26 xxxy  , (1) 

21212 1,0216,0105,098,2 xxxxy  , (2) 
2

1213 032,0052,0053,024,1 xxxy  , (3) 
2

3434 235,0341,0216,044,18 xxxy  , (4) 
2

443435 0081,0015,000573,0006,005,0 xxxxxy  , (5) 
2

4

2

34336 023,0015,0015,0025,0368,0 xxxxxy  . (6) 

  
Таблиця 1 – Фізико-механічні показники волокна льону 

олійного, одержаного за різними режимами обробки на ЧМД-5 
Режими обробки на ЧМД-5 Фізико-механічні показники 

волокна льону олійного 
частота 

обертання 
головного 
барабана, 

хв
-1 

розведення між 
головним 

барабаном і 
сміттєвідбійним 

ножем, мм 

штапельна 
масо-

довжина, 
мм 

масова 
частка 

костриці та 
смітних 

домішок, % 

лінійна 
щільність, 

текс 

Перше прочісування 
630 3,5 23,60 3,20 1,07 
750 3,0 28,10 2,50 1,15 

Друге прочісування 
605 2,5 17,80 0,07 0,46 
515 1,5 19,25 0,05 0,34 

 
Таким чином, завдяки визначенню оптимальних параметрів 

процесу чесання на машині ЧМД-5 встановлено частоту обертання 
головного барабана та відстань між ним і сміттєвідбійним ножем, що 
дозволить одержувати волокно льону олійного, яке за своїми фізико-
механічними властивостями найбільш придатне для використання у 
текстильній, целюлозно-паперовій та фармацевтичній галузях 
промисловості, а також для виробництва композиційних матеріалів. 

Висновки. Удосконалено технологію одержання волокна льону 
олійного та на основі ротатабельного планування другого порядку 
здійснено оптимізацію технологічного режиму прочісування волокна 
на машині ЧМД-5 з метою 100 % очищення волокна від деревини. У 
разі застосування даної технології одержують волокно з вмістом 
костриці 0,01-0,05 %, що зумовлює його придатність для 
виготовлення целюлозовмісних напівфабрикатів різноманітного 
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призначення. Впровадження запропонованої технології сприятиме 
розширенню сфери застосування волокна льону олійного. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ СТЕБЛЕЙ ТРЕСТЫ МАСЛИЧНОГО ЛЬНА 

 

Меняйло-Басистая И.А., Терновая Т.И., Тихосов С.Н. 
 

Аннотация - работа посвящена оптимизации процесса 
прочесывания волокна масличного льна на машинах тонкого 
чесания с целью получения волокна, пригодного для выделения 
целлюлозосодержащих полуфабрикатов. 
 
IMPROVING MACHINING PROCESS STEMS OF OILSEED FLAX 

RETTING STRAW  
 

Mieniailo-Basysta I., Ternova.T., Tikhosov S. 
 

Summary 
 

The work is devoted optimization process carding of oilseed flax 
fiber to the machines thin combing on purpose to produce fibers 
suitable to produce cellulosic semi-finished products. 


