
37  

УДК 675.024 : 675.026 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРІВ ДЛЯ ОБРОБКИ ШКІР  

 

Бірцун Н.В., Ніконова А.В., Андреєва О.А. 

Київський національний університет технологій та дизайну, Україна  

kristi5491@gmail.com 

 

Останнім часом велика увага надається застосуванню полімерних 

сполук нового покоління для рідинної обробки натуральних шкір у 

напряму забезпечення їх якості та зменшення екологічного навантаження. 

Так, авторами [1] отримано нанокомпозити  LDH/P(DMDAAC-AA-SAS) на 

основі водорозчинного полімера у вигляді диметилдіаліламонійхлорид-

акрилової кислоти-алілсульфонату натрію [P(DMDAAC-AA-SAS) з 

вмістом 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 % шаруватих подвійних гідроксидів 

(LDH)] за допомогою ультразвуку та самозбирання. Аналіз ІЧ-спектра 

Фур’є підтверджує  одержання саме нанокомпозитів, а  методами 

рентгенівської дифракції та трансемісійної електронної мікроскопії 

доведено часткове розшарування та вплив вмісту LDH на розчинність 

одержаних матеріалів. Після фарбування шкіри різною кількістю 

LDH/P(DMDAAC-AA-SAS) встановлено, що нанокомпозити з вмістом 

LDH 1 % покращують забарвлення та фізичні характеристики шкіри. 

У роботі [2] здійснено екологічний підхід до зменшення вмісту 

твердих речовин у відходах шляхом використання амфотерного полімеру 

при пікелюванні. Загальну витрату солі зменшили з 8 до 2 %, витрата 

основного сульфату хрому становила 4 %. У контрольному варіанті при 

пікелюванні додавали 8 % хлориду натрію, при дубленні – 4 %  основного 

сульфату хрому. За результатами аналізу сольового розчину, 

напівфабрикату Вет блу та Краст встановили, що при застосуванні 

амфотерного електроліту загальна кількість розчинних твердих речовин у 

хромвмісних відходах скоротилась до 178,1 г/л, вміст оксиду хрому 

зменшився до 53,5 %, хлоридів – на 78,3 %. Механічні властивості, 

кольорова гамма та гідротермічна стійкість шкіри, обробленої амфотерним 

електролітом, наближались до відповідних властивостей звичайної шкіри. 

Таким чином, застосування амфотерного полімеру уможливлює зменшення 

забруднення навколишнього середовища після процесів пікелювання-

дублення, що сприятиме розвитку більш чистого виробництва. 

Нанобіокомпозити являють собою інтегровані системи,  які 

об’єднують функціональні можливості кожного компонента разом з 

новими фізико-хімічними властивостями, обумовленими їх складністю. 

mailto:kristi5491@gmail.com


38  

Такі композиційні матеріали мають особливе значення для обробки шкіри 

у якості допоміжних речовин, а також для скорочення таких токсичних 

відходів як хром, солі, барвники, жирові агенти, синтани, таніди та інші 

органічні речовини, що зазвичай забруднюють навколишнє середовище, 

що можна визначити за допомогою показників ХСК, БСК, ТС, ТДС і ТСС. 

Авторами [3] розроблений та застосований в якості допоміжного замісного 

реагента біодеградабельний композит на основі гідроксилапатиту (НА) в 

присутності співполімеру Poly (лактид-со-гліколид) (PLGA). 

Функціональність композиту обумовлює його придатність до 

додублювання, оскільки завдяки такій обробці досягається однорідність 

властивостей по топографії, термостійкість та міцність шкіри.   

На кафедрі біотехнології, шкіри та хутра КНУТД досліджено 

можливість застосування полімерного матеріалу на основі малеїнової 

кислоти під час хромового дублення одягових шкір з овчини [4]. 

Встановлено, що порівняно з традиційним способом розроблений дозволяє 

більш ефективно використати матеріальні та енергетичні ресурси, зменшити 

шкідливе навантаження на довкілля, оскільки при високій якості 

напівфабрикату Вет блу тривалість процесу дублення скорочується в 3,0 

рази, витрата дубителя знижується на 25,0 %, а його вибирання з розчину 

підвищується на 27,9 %. Ще в одній роботі співробітників кафедри [5] 

експериментально підтверджена доцільність сумісного використання під час 

дублення шкіряного напівфабрикату з овчини сульфатотитанілату амонію та 

полімерних матеріалів нового покоління, одержаних на базі ненасичених 

карбонових кислот. Ефективність розробки підтверджується скороченням 

тривалості процесу в дослідних групах на 1,5-2 години при покращенні 

органолептичної оцінки та більшості показників напівфабрикату Вет вайт. 
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