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Обгрунтовано доцільність широкого використання лляних волокон для екологізації асортимен
ту та властивостей текстильних матеріалів для виробництва одягу та інтер'єрного текстилю на
вітчизняному ринку екотекстилю. Основна увага приділена пошуку шляхів більш ефективного ви
користання унікальних властивостей згаданих волокон.
The expediency of wide utilization of flax fibres for the ecologization of range and properties of textile
materials for the production of apparel and interior textile on the domestic market of ecotextile was
substantiated. The main attention was devoted to the utilization of unique properties of the mentioned fibres.
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ВСТУП

Як відомо, в останні десятиріччя у всьому
світі чітко намітилась тенденція постійного
зростання обсягів виробництва та розширення
асортименту екологобезпечних груп товарів
(особливо харчового, лікарського та текстиль!
ного призначення). Це, в свою чергу, зумовило
створення в різних країнах (особливо еконо!
мічно розвинутих) окремих сегментів екоринків
на базі цих товарів. Такі ринки в останні роки
формуються і в нашій країні (особливо після її
вступу до СОТ).
Питання екологізації сировинних ресурсів,
технологій виробництва, асортименту та вла!
стивостей різних за призначенням груп еко!
логобезпечних товарів і формування на їх ос!
нові окремих сегментів вітчизняного ринку ак!
тивно дискутуються в періодичних фахових
виданнях, на міжнародних, регіональних і
міжвузівських науково!практичних конфе!
ренціях. Актуальність даного дослідження
стосується вирішення проблем екологізації
сировинних ресурсів, технологій виробницт!
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ва, формуванню асортименту та властивостей
екологобезпечних текстильних матеріалів і
виробів одягового та інтер'єрного призначен!
ня виготовлених на основі або з додаванням
лляних волокон.
АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам застосування лляних волокон
присвячені публікації у вітчизняній і зарубіж!
ній науковій літературі. Зокрема, відомі дос!
лідження Л.Н. Гінзбурга, П.А. Глубіша, О.В.
Демкович, М.М. Діаніча, В.В. Живетіна, Т.О.
Кузьміної, Є. Лангера, О.М. Ольшанської,
Г.А. Тіхосової, Л.А. Чурсіної, Н.Л. Фомчен!
кової, Х.С. Шарми. Дослідження згаданих
авторів охоплюють досить широке коло пи!
тань, пов'язаних з технологіями переробки
льону та його використанням у різних галу!
зях народного господарства. Однак, на наш
погляд, у них недостатньо висвітлено роль
лляних волокон у формуванні вітчизняного
ринку екотекстилю.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Таблиця 1. Деякі показники, що характеризують галузь

Ринок екотекстилю
льонарства (льон6довгунець) в Україні у 1990—2008 роках
розвивається в Україні та
має хороші перспективи.
Про це свідчать не тільки
публікації вчених та
інформація з мережі
Інтернет, але й зростаю!
чий інтерес з боку вироб!
ників текстильної про!
дукції та торговельних
підприємств, що займа!
ються реалізацією еколог!
ічно безпечних товарів.
Попит з боку вітчизняних
покупців на високоякісний
Джерело: підготовлено автором на основі даних департаменту статистики сільського гос!
одяг, інтер'єрний текстиль подарства
та навколишнього середовища Держкомстату України, 2008 р.
та інші текстильні вироби
постійно зростає. Враховуючи це, існує невир! наших сусідів — Білорусі та Росії, де ця галузь
ішена на даний час проблема забезпечення динамічно розвивається та користується під!
вітчизняної легкої промисловості окремими тримкою на державному рівні. За останні роки
видами сировини рослинного походження для посівні площі льону!довгунця в Україні змен!
виробництва екологічно безпечних текстиль! шилися майже у 25 разів, валовий збір волокна
них виробів різного цільового призначення. — у 28,8 і насіння — у 23,5 рази. Якщо частка
Лляні волокна, без сумніву, є сировиною, кот! льоноволокна, виготовленого в Україні, у
ра може і повинна широко використовуватися структурі світового виробництва у 1990—1992
в Україні для виробництва екологічно безпеч! рр. становила 15,7%, то 2007 року — менше ніж
ного текстилю та виробів з нього.
1,0% [1]. Не менш драматичним було і скоро!
Метою даної статті є обгрунтування техно! чення валового збору льону!довгунця у нашій
логічної, екологічної та економічної доціль! країні, що стало наслідком системної кризи цієї
ності більш широкого використання лляних галузі (табл.1, рис.1). Тому відродження льо!
волокон (особливо коротких) для екологізації нарства в Україні є одним з ключових пріори!
сировини, технології виробництва, асортимен! тетів у сфері повноцінного ресурсного забез!
ту та властивостей екологобезпечних видів тек! печення ринку екотекстилю та ряду інших
стильних матеріалів з метою задоволення зро! ринків.
стаючого в Україні попиту споживачів на
вироби одягового та інтер'єрного призна!
чення (екотекстилю).
ВИКЛАДЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Як відомо, льон було вкрай вигідно ви!
рощувати ще за радянських часів, адже,
займаючи у структурі посівних площ до
10% земель, льон!довгунець забезпечував
60—70% чистого прибутку, не кажучи вже
про чималий золотовалютний зиск, що
його приносив республіці "український
шовк". Тільки одна Волиньська область
щороку отримувала від льонарства понад
двадцять мільйонів доларів (!) у перерахун!
ку на ціни, які на сьогодні існують на світо!
Рис. 1. Динаміка валового збору льону6довгунця в
вому ринку [1].
Україні у 1990—2008 роках
Однак, ситуацію у галузі вирощування
Джерело: підготовлено автором на основі даних департаменту ста!
та переробки лоьну в Україні можна вва! тистики
сільського господарства та навколишнього середовища Дер!
жати критичною, на відміну від ситуації у жкомстату України, 2008 р.
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Як підтверджує вітчизняний досвід і світо!
ва практика, одним із радикальних і економіч!
но виправданих шляхів екологізації асортимен!
ту сировини і готової текстильної продукції на
вітчизняному ринку є більш широке викорис!
тання лляного волокна в різних підгалузях
вітчизняного текстильного виробництва. Це
обумовлено низкою причин, а саме [2; 4; 6]:
— наявністю у лляних волокон унікальних
медико!біологічних, механічних, фізичних, ес!
тетичних властивостей;
— можливістю часткової заміни відсутньої
у нашій країні бавовни;
— можливістю вирощування у нашій країні
необхідної кількості лляного волокна, яке за!
безпечить не тільки потреби вітчизняної про!
мисловості, але й відповідні обсяги експорту
льоновмісних текстильних матеріалів і виробів;
— можливістю надання необхідної гігієніч!
ності, зносостійкості та екологічної безпеч!
ності різним за призначенням льоновмісним
тканинам і виробам (особливо тканинам для ви!
готовлення столової і постільної білизни, кос!
тюмно!платтяного призначення, тканинам і
виробам для покриття підлоги та стін, оббивки
меблів та ін.).
Разом з тим, сучасний ринок екотекстилю
ставить перед лляною підгалуззю ряд конкрет!
них вимог з метою реструктуризації та опти!
мізації існуючої структури асортименту льо!
новмісних тканин, суттєвого вдосконалення
способів їх оброблення, а основне — підвищен!
ня рівня їх якості. Особливо гостро стоїть про!
блема більш ефективного використання корот!
коволокнистого льону [2; 4; 6].
Необхідно підкреслити, що в останні деся!
тиріччя в нашій країні, як і в інших зарубіжних
країнах, знайдені ефективні шляхи використан!
ня коротковолокнистого льону. Найбільшого
поширення отримало виробництво із коротко!
волокнистого льону котоніну та мовольону, які
успішно використовуються в суміші з бавов!
ною, вовною та хімічними волокнами в різних
підгалузях вітчизняного текстильного вироб!
ництва [2; 4].
Вибір лляних волокон і тканин як об'єкта
дослідження на вітчизняному ринку текстилю
мотивується низкою невирішених завдань. На!
звемо основні з них, які, на нашу думку, галь!
мують подальший розвиток вітчизняного рин!
ку екотекстилю [4; 7; 8]:
— притаманні лляним волокнам і виготовле!
ним з них текстильним матеріалам і виробам уні!
кальні медико!біологічні, механічні, фізичні і ес!
тетичні властивості ще не повною мірою дово!
дяться до потенційних споживачів цих товарів;
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— недостатня обгрунтованість екологічної
і економічної доцільності широкого викорис!
тання лляних волокон (особливо коротких) для
екологізації асортименту і властивостей еколо!
гобезпечних видів і груп текстильних матеріалів
і виробів одягового та інтер'єрного призначен!
ня;
— відсутність методичних рекомендацій для
впровадження в практику роботи вітчизняно!
го екоринку текстилю принципів екологічного
маркетингу;
— необхідність розроблення і впроваджен!
ня в практику роботи вітчизняного лляного
виробництва та сфери торгівлі більш доскона!
лих організаційно!економічних механізмів уп!
равління асортиментом і якістю льоновмісних
текстильних матеріалів і виробів одягового та
інтер'єрного призначення;
— відсутність необхідних статистичних да!
них про структуру екологічних потреб і реаль!
ного попиту споживачів на конкретні види еко!
логобезпечних льоновмісних текстильних ма!
теріалів і виробів різного цільового призначен!
ня та способів виробництва.
Все це свідчить про необхідність проведен!
ня поглиблених комплексних технологічних,
маркетингових, матеріалознавчих, товаро!
знавчих і екологічних досліджень з метою оп!
тимізації асортименту, підвищення якості та
екологічної безпечності названих груп товарів
та вдосконалення управління їх ринком.
Зупинимось на більш детальному розгляді
деяких з піднятих питань, акцентуючи увагу на
пошуку ефективних шляхів їх вирішення [8; 9].
1. Для забезпечення високої гігієнічності та
екологічної безпечності лляних і льоновмісних
текстильних матеріалів і виробів доцільно:
— проводити більш глибоку переробку
лляного волокна (особливо короткого) у
принципово новий конкурентоспроможний
асортимент екологобезпечних текстильних
матеріалів і виробів побутового, санітарно!
гігієнічного та лікувально!профілактичного
призначення;
— основним резервом збільшення обсягів
виробництва лляних екологобезпечних тек!
стильних матеріалів і виробів є більш повне і
ефективне використання короткого волокна,
включаючи його модифіковані види (котонін,
мовольон);
— широко використовувати низькосортне
лляне волокно і відходи кардо! і гребінного
чесання для виготовлення нетканих матеріалів,
придатних для формування деталей в автомо!
білебудуванні, машинобудуванні та в інших га!
лузях.
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2. Встановлено, що завдяки притаманній
лляному волокну бактерицидності і його здат!
ності гальмувати ріст небажаних мікроор!
ганізмів (особливо патогенних), ці волокна ви!
явились найбільш перспективними для вироб!
ництва наступних видів текстильних матеріалів
і виробів санітарно!гігієнічного та лікувально!
профілактичного призначення:
— лляних ватно!марлевих і перев'язуваль!
них матеріалів, які володіють підвищеним гемо!
статичним ефектом (кращою здатністю в по!
рівнянні з іншими матеріалами зупиняти кро!
вотечу і не прилипати до ран);
— лляних хірургічних ниток, які мають сут!
тєві переваги над аналогічними шовковими,
капроновими, лавсановими та поліпропілено!
вими нитками (вони зручніші в роботі, легко
в'яжуться у вузли, забезпечують отримання
надійних хірургічних швів);
— лляної постільної та натільної білизни,
яка більш позитивно впливає на шкіру людини
та її імунітет, ніж аналогічна бавовняна білизна
(тому в лікувальних установах доцільно викори!
стовувати лляну постільну та натільну білизну).
3. Як свідчить аналіз літературних даних [2;
4; 6], а також результати деяких наших дослід!
жень [5; 9], одним із ефективних і радикальних
напрямів розширення асортименту, підвищен!
ня якості та екологічної безпечності лляних і
льоновмісних тканин одягового та інтер'єрно!
го призначення є подальше вдосконалення спо!
собів їх фарбування, друкування та заключно!
го оброблення. Так, наприклад, в результаті
наших досліджень обгрунтована доцільність:
— протравлювання пофарбованих рослинни!
ми барвниками лляних і льоновмісних одягових і
інтер'єрних тканин різними видами протравлю!
вачів і їх композиціями, що дозволяє не тільки
суттєво розширити та збагатити кольорову гаму
забарвлень на цих тканинах, але й помітно підви!
щити їх світлостійкість та термостійкість;
— заміни формальдегідних обробних пре!
паратів безформальдегідними при малозми!
нальному та малоусадковому обробленні лля!
них і льонобавовняних платтяно!сорочкових і
костюмних тканин.
Розглянемо більш детально шляхи екологі!
зації технологій оздоблювального виробництва
та асортименту одягових і інтер'єрних лляних
і льоновмісних тканин. Так, фарбування екст!
рактами кори крушини, кори лісової яблуні
(дички), коренів марени фарбувальної лляних
платтяно!сорочкових і декоративних (гардин!
них) тканин замість різних марок токсичних
прямих і активних барвників дозволило отри!
мати на цих тканинах не тільки широку гаму
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різноманітних кольорів і відтінків забарвлень,
але й суттєво підвищити їх світлостійкість.
Окрім того, протравлювання пофарбованих на!
званими рослинними барвниками лляних плат!
тяно!сорочкових і декоративних тканин станум
хлоридом, дикаліймоно!ксалатотитаном, ко!
бальт хлоридом, купрум сульфатом, а також
алюміній калієм дисульфатом у поєднанні з
барій сульфідом та ін. дозволяє ще більше урі!
зноманітнити кольорову гаму забарвлень цих
тканин та підвищити їх світлостійкість.
Важливу роль у формуванні вітчизняного
ринку екологобезпечних лляних тканин одяго!
вого та інтер'єрного призначення, як свідчить
аналіз літературних даних і результатів наших
досліджень [7; 8; 10; 11], відіграє інформаційне
забезпечення даного ринку. Зупинимось на
розгляді деяких маркетингових аспектів цього
багатогранного завдання.
По!перше, пропозиція на вітчизняному рин!
ку екотекстилю високоякісних екологобезпеч!
них лляних тканин і виробів попередньо вима!
гатиме всебічного вивчення та узагальнення
структури екологічних потреб і реального по!
питу потенційних споживачів цих товарів. Вся
складність в отриманні такої інформації поля!
гає в тому, що вона поки відсутня в офіційній
державній і галузевій статистичній звітності. І
отримати таку інформацію можна тільки із за!
стосуванням інструментів первинних марке!
тингових досліджень, у першу чергу різних
видів опитувань.
По!друге, вимоги споживачів до рівня еко!
логічної безпечності конкретних видів еколо!
гобезпечних лляних і льоновмісних тканин і
виробів різного цільового призначення (особ!
ливо білизняного, санітарно!гігієнічного, ліку!
вально!профілактичного та іншого) повинні
бути обгрунтовані й стандартизовані у відпо!
відності з вимогами існуючих міжнародних і
вітчизняних екологічних стандартів.
По!третє, на законодавчому рівні потрібно
узаконити обов'язкову щорічну державну ста!
тистичну звітність про обсяги виробництва,
реалізації і експорту та імпорту основних видів
екологобезпечних текстильних матеріалів і ви!
робів одягового й інтер'єрного призначення,
включаючи сюди і екологобезпечні лляні і льо!
новмісні текстильні матеріали і вироби.
Окрім цього, маркетингова інформація про
ринок лляного екотекстилю, на нашу думку,
повинна містити дані [11]:
— про місткість вітчизняного ринку екотек!
стилю і структуру асортименту лляних еколо!
гобезпечних видів тканин і виробів на цьому
ринку;
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— про діапазон роздрібних цін на еколого!
безпечні види лляних тканин і виробів та їх зви!
чайних аналогів;
— про тривалість основних етапів життєво!
го циклу конкретних видів лляних екологобез!
печних тканин і виробів одягового та інтер'єр!
ного призначення;
— про засоби і форми реклами асортимен!
ту, властивостей, рівня екологічної безпечності
лляного екотекстилю на вітчизняному ринку.
Тепер конкретизуємо вимоги споживачів до
названих груп товарної інформації на ринку
лляного екотекстилю:
— ця інформація повинна бути фаховою і
максимально сприяти успішному функціону!
ванню даного ринку;
— ця інформація повинна містити необхід!
ний обсяг даних про видову і внутрішньовидо!
ву структуру асортименту лляних і льоновміс!
них одягових й інтер'єрних тканин, їх власти!
вості, переваги та недоліки, а також бути при!
датною для використання всіма суб'єктами еко!
ринку;
— ця інформація повинна бути достовір!
ною, точною та доступною, враховувати су!
часні досягнення техніки та технології вітчиз!
няного лляного текстильного виробництва;
— ця інформація повинна врахувати зару!
біжний досвід виробництва та реалізації лля!
ного екотекстилю одягового та інтер'єрного
призначення.
ВИСНОВКИ

На основі проведених досліджень ми вва!
жаємо доцільним більш широко використову!
вати лляні волокна (особливо короткі) для
збільшення обсягів виробництва та розширен!
ня асортименту екологобезпечних видів тек!
стильних матеріалів і виробів, реалізації їх на
вітчизняному ринку екотекстилю. Через дефі!
цит бавовни в нашій країні саме лляні волокна
необхідно вважати основним резервом сиро!
винного забезпечення ринку екотекстилю.
Підприємствам, що займаються переробкою
лляних волокон, ми пропонуємо більш актив!
но використовувати рослинні барвники замість
токсичних марок синтетичних барвників для
фарбування екологобезпечних видів одягових
і інтер'єрних лляних тканин. Запропоновані
вимоги та основні напрями інформаційного за!
безпечення необхідні для подальшого розвит!
ку вітчизняного ринку лляного екотекстилю.
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