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При купівлі взуття кожен з нас стояв перед вибором в магазині. Який 

від шкіри краще? Як різні види шкір відрізнити та у чому полягає ця 

різниця? Особливо гостро постає питання вибору між замшею та шкіряним 

велюром. Адже часто речі із велюру називають замшевими.  

Замша є найдорожчою шліфованою шкірою, при виробництві якої 

використовують шкури молодих оленів, лосів, дрібної рогатої худоби [1]. 

При обробці цих шкур використовують метод жирового дублення, 

просочуючи структуру дерми шкіри сумішшю природних тваринних та 

рослинних жирів і олій, продуктами їх модифікації, синтетичними 

жирувальними матеріалами. Завдяки жировій обробці замша стає стійкою до 

впливу води, її навіть можна випрати в теплій воді за сильного забруднення. 

Шкіра має високу паропроникність, забезпечуючи природну вентиляцію тіла 

людини. Матеріал легко тягнеться, не втрачаючи при цьому форми, добре 

переносить перепади температур. Відрізняється високою міцністю, 

пластичністю і стійкістю до стирання. Натуральна замша має легку 

ворсистість, що відрізняє її не лише від штучних матеріалів, але і від 

натурального шкіряного велюру, який має коштувати дешевше, бо не володіє 

такою як у замші зносостійкістю. Замша часто використовується для 

шліфування лінз, протирання оптики, при виготовленні паливних фільтрів. 

Основним недоліком замшевих виробів є потреба у ретельному догляді. 

Оскільки замша відноситься до відкритого типу шкіри, вона швидко 

поглинає воду, легко брудниться, втрачає оксамитовість своєї поверхні через 

постійне чищення готових виробів щіткою [2].  

Шкіряний велюр є бюджетним матеріалом, для виготовлення якого 

використовують шкури великої рогатої худоби. Часто на виробництво 

велюру направляють шкури з дефектами лицьової поверхні, які 

зішліфовують в технологічному циклі абразивними матеріалами різної 

зернистості. Шкіряний велюр кілька разів шліфують по лицьовій (лицьовий 

велюр) поверхні або по бахтарм’яній (бахтарм’яний велюр). Але основна 

відмінність технології виробництва велюру – хромове дублення, яке не дає 

такого рівня водостійкості як у замші [3]. Високоякісний шкіряний велюр 
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більш жорсткий та менш тягучий матеріал ніж замша, має низький пружній 

ворс. Використання звичайного для технологів-шкіряників хромового 

дублення у виробництві велюру, знижує його вартість у порівнянні із 

замшею. Якщо вартість виробів з велюру складає від кількох сотень до 

кількох тисяч, то вироби із замші коштують у десятки разів більше. 

Характерні відмінності замші та шкіряного велюру [4] наведені в таблиці. 

Таблиця. Порівняльна характеристика шкір  

Критерій оцінювання 
Вид шкіри 

замша шкіряний велюр 

Бархатистість З обох боків 
З одного боку, але наявний 

більш густий ворс 

Стійкість до вологи Стійка 
Може деформуватися при 

контакті з водою 

Можливість 

очищення мильним 

розчином 

Очищується,  

не деформується,  

не змінює форму та 

структуру 

Очищення  протипоказано, 

матеріал втрачає первинний 

вигляд, можуть з’явитися 

розводи та плями 

Вартість 
Коштує дорого через 

складність виробництва 
Доступний 

Колір 

Може мати декілька 

відтінків навіть на одному 

виробі 

Однотонний 

Властивості поверхні 

Поверхня оксамитова, 

помітні сліди від торкання 

пальцями виробу не 

залишаються 

Поверхня ворсиста, рівна, 

ворсинки можуть міняти 

напрям нахилу, особливо під 

дією механічного впливу 

Підгинання у швах 

виробу 
Не підгинається Може підгинатися 

 

Отже, знання характерних властивостей шкіри, її особливостей – 

запорука вдалої покупки виробу, впевненість у своїй спроможності догляду 

за шкіряним виробом, і, нарешті, гарний настрій.   
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