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Досліджено вплив фракцій електрохімічна активованої води і витрат 

алкенмалеїнової композиції на фізико-хімічні властивості хутрового велюру. 

3 використанням цих реагентів розроблено процеси відмочування, знежи
рювання, хромового дублення і гідрофобізації шкірної тканини хутрового 

велюру овчини. 
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Розроблення інноваційних технологій хутрового виробни

цтва спрямовано на скорочення масоенерговитрат, зокрема сиро

вини, води, хімічних реагентів, особливо екологічно шкідливих. 

При цьому серед асортименту хутрової сировини значні об'єми 

належать овчинио-шубній сировині [1], яку використовують при 
виготовленні овчин хутрових, шубних та хутрового велюру [2]. 
При цьому на хутровий велюр направляють напівтонкорунні 

та напівгрубі овчини з бездефектною поверхнею шкірної тка

нини. Технологія його виготовлення відзначається значною 

тривалістю і високими енергетичними затратами. Недоліком 

такого матеріалу є низька стійкість до намокання. Для його 

усунення на поверхні шкірної тканини матеріалу формують 

багатошарове плівкове покриття [3], що обумовлює інструмен
тальне ускладнення, подовжує тривалість виробничого процесу 

і, відповідно, підвищує енергетичні затрати. 

Щодо цього можна вважати перспективним використан

ня поліфункціональних, екологічно безпечних реагентів на 

основних стадіях виробничого циклу при виготовленні гідро-
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Розділ 2. Прикладпа хімія 

фобізаваного хутрового велюру. Зокрема, це стосується про

цесів відмочування, знежирювання, пікелювання, дублення, 

жирування. З цією метою на відмочувально-дубильних проце

сах буде використана електрохімічна активована вода (аноліт, 

католіт), а на стадії жирування для гідрофобізації хутрового 

велюру - алкенмалеїнова композиція. 

Отже, актуальним можна вважати розроблення екологічно 

орієнтованої технологїї виготовлення гідрофобізованого ху

трового велюру завдяки скороченню витрат води, тривалості 

технологічного циклу при використанні нових ефективних 

хімічних реагентів. 

Перероблення хутрової сировини зі збереженням волосяного 

покриву вимагає ефективного проведення низки фізико-хімічних 

процесів при значних витратах хімічних реагентів і води. При 

цьому, як свідчать теоретична і практична інформація, значні 

перспективи має електрохімічна активована (ЕХА) вода, яка 

проявляє поліфункціональні властивості. Зокрема, в роботі 

[ 4] наведені фізико-хімічні основи отримання і використання 
активованої води та її аномальні властивості. Автори роботи 

[5]вважають, що специфічні властивості активованої води та 

розчинів на її основі обумовлені руйнуванням кластерів, утво

рених молекулами води, наявністю значної кількості радикалів 

різного хімічного складу і термодинамічною неврівноважені

стю упродовж тривалого часу. Це сприяє прискоренню низки 

біотехнологічних процесів. Відзначається також суттєва бак

терицидна дія ЕХА води, зокрема аналіту [6, 7] на мікрофлору 
білкової сировини. Це дає можливість уникнути використання 

екологічно шкідливих антисептичних речовин у відповідних 

технологічних процесах. Фізико-хімічні особливості фракцій 

ЕХА води- аналіту ікатоліту-були виявлені при дослідженні 

ензимної активності дріжджів [8] при виготовленні етилового 
спирту. Використання аналіту з низьким рН при кислотному 

гідролізі відходів рослинної сировини як каталізатора [9] дає 
можливість виключити з технологічного процесу кислоти. 

Суттєвий науковий і практичний інтерес можуть мати дослі

дження впливу ЕХА води на перебіг різних стадій технологічного 
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Перспективні .матеріали та інноваційні технології: 

біотехнологія, прикладна хімія та екологія 

процесу формування хутрових матеріалів. Автори роботи [10] 
показали, що складові аналіту активно дифундують у клітини 

білкової сировини, а католіт з високим рН активує процес зво

ротної дифузії глобулярних білків, ліпідів і глюкозаміногліканів 

з сировини та міжфібрилярних проміжків її напівфабрикату. 

Автори робіт [11, 12] наводять результати дослідження ролі 
ЕХА води в процесах пластифікації різних шкіряних матеріалів 

при формуванні з них виробів. Це виявляється у підвищенні 

їх деформаційної здатності та зменшенні скорочення деталей 

порівняно з використанням неактивованої води в обтяжна

затяжних процесах виготовлення взуття. Зокрема, підвищена 

активність католіту в цих процесах залежно від виду матеріалу 

дає можливість зменшити до 5 % його деформаційну здатність. 
Відомо суміщене використання розчинів католіту і реагентів 

різної хімічної природи і структури для підвищення деформа

ційних властивостей шкірної тканини хутра [13]. 
Аналіз інноваційних джерел інформації свідчить про іс

нування фізико-хімічних основ використання різних фракцій 

електрохімічна активованої води у масообмінних процесах 

при перероблепні біосировини. У технологічних обробленнях 

хутрової сировини і напівфабрикату ефективне використання 

активованої води може бути реалізовано за необхідної її ста

більності та хімічної активності при взаємодії з реагентами на 

різних стадіях оброблення і, передусім, пов'язаної з видаленням 

з них неструктурованих компонентів. 

При формуванні властивостей хутрових матеріалів, коли 

на перших стадіях їх технологічного оброблення зростає гідро

фільність структури, то в подальшому необхідно підвищувати 

стійкість до намокання. Особливо це важливо при виготовленні 

матеріалів зі спеціальними властивостями, зокрема гідрофоб

ного типу. Для отримання матеріалів із підвищеною водостій

кістю автори багатьох робіт рекомендують використовувати 

хімічні реагенти різного складу і структури. Слід відзначити, 

що при аналізі публікацій щодо взаємодії хімічних реагентів 

з волокнистою структурою колагену немає суттєвої відмінності 

між структурою шкірної тканини хутра і шкіри. Так, в роботі 
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Розділ 2. Прикладпа хімія 

[14] аналізують методи підвищення водастійкості шкіряних 
матеріалів з використанням жирних і оксикарбонових кислот 

та їх похідних, оксиетильованих жирних кислот, азотмістких 

сполук різного складу, металокомплексних сполук, полідіметіл

силоксанових каучуків, фторкарбонових полімерів, фтормістких 

силанів, комбінації солей алюмінію з парафіном чи воском. 

Для підвищення експлуатаційних властивостей шкіряних 

матеріалів автори роботи [15] рекомендують фторкремнієві 
та полімерні фторкарбонові сполуки. Суттєве підвищення 

водастійкості й пластичності матеріалу спостерігається при 

застосуванні кополімеру на основі ефіру малеїнової кислоти 

і а.-оксипропілдіметілсилоксану у співвідношенні 2: 1, акрилової 
кислоти і 1-октадекана [16, 17]. Для підвищення водастійкості 
шкіри автори роботи [18] рекомендують сумісне використан
нясиланових,карбонільних,карбоксильнихігідроксильних 

сполук, які вступають у взаємодію з аміногрупами колагенової 

структури з утворенням поверхневої захисної плівки. Також 

для поверхневої гідрофобізації шкіри використані полімерні 

системи на основі полівінілетинілдігідроксихлорсилана [19]. 
Досягнутий гідрофобний ефект за крайовим кутом змочування 

становить 11 О град, який після 300 циклів стирання зменшу
ється на 15%. 

При використанні фторсилапів і фторсилокеанів для об

роблення шкіряного і хутрового валівфабрикату спостері

гається підвищення його водастійкості й міцності [20]. При 
цьому шкірна тканина хутра набуває стійкого гідрофобного 

ефекту, зокрема знижується її вологоємність і намокання 

у три рази, а тривалість водапромокання підвищується у 34 
рази при збереженні необхідних гігієнічних властивостей. 

Суттєвий гідрофобізуючих ефект може бути досягнутий при 

обробленні колагенвмісних матеріалів хімічними реагентами 

і низькотемпературною плазмою. При комплексному оброблен

ні сполуками гексаметілдісилоксану і тетраетилортосилікату 

сумісно з низькотемпературною плазмою [21] спостерігається 
значне підвищення водастійкості матеріалу. Авторами в роботі 

[22, 23] досліджено залежність фізико-хімічних і гігієнічних 
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Перспективні .матеріали та інноваційні технології: 

біотехнологія, прикладна хімія та екологія 

властивостей колагенвмісного напівфабрикату від умов його 

плазмового оброблення і витрат кремнійорганічного полімеру 

А -18 7. При цьому отримані матеріали за гідрофобним ефектом 
характеризувались збільшенням тривалості всмоктування кра

плі води на 86% зі зменшенням гігроскопічності на 76-87% 
і підвищенням міцності на 23 % . 

Отже, аналіз наукових публікацій з виробництва гідро

фобізонаних шкіряних і хутрових матеріалів свідчить про 

застосування широкого асортименту хімічних реагентів різної 

природи і структури. При цьому роботи мають переважно ем

піричний характер без теоретичного обr'рунтування механізму 

взаємодії реагентів із колагеновою структурою на різних стадіях 

технологічного оброблення сировини і напівфабрикату та без 

урахування особливостей їх взаємодії і структурних перетво

рень на різних стадіях перероблення волокнистої структури. 

Мета дослідження- розроблення екологічно орієнтова

них технологічних процесів виробництва гідрофобізованого 

хутрового велюру овчини шляхом використання електрохіміч

но активованої води і алкенмалеїнового полімеру. При цьому 

розроблено: 

- регенерацію структури сировини овчини прісно-сухого 

консервування та її знежирювання з використанням 

ЕХАводи; 

- хімічне структурування хутрового напівфабрикату ов

чин з використанням ЕХА води та їх гідрофобізація; 

- апробація розробленої технології у напіввиробничих 

умовах. 

Після проведення комплексу постадійних наукових до

сліджень відмочувально-дубильно-жирувальних процесів 

виготовлення хутрового велюру завданнями були удоскона

лення існуючої технології його виробництва та розроблення 

нових активованих процесів - відмочування-знежирювання, 

пікелювання-дублення та гідрофобізації отриманого велюру. 

Об'єкт дослідження- фізико-хімічний процес перетворен

ня колагенвмісної сировини напівгрубих овчин прісно-сухого 

консервування у хутровий велюр підвищеної стійкості до води. 
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Предмет дослідження - встановлення закономірностей 

фізико-хімічних процесів виготовлення хутрового велюру під

вищеної водастійкості з використанням електрохімічна акти

вованих технологічних розчинів та гідрофобізуючого полімеру. 

Матеріали та методи. Хутровий велюр виробляли з вапів

грубої овчини [24] масою 1,9±0,1 кг із гладким неоднорідним 
волосяним покривом, міцно зв'язаним із шкірною тканиною та 

переважавням пухового і проміжного волосу над остьовим з то

виною 32-34 мкм. У роботі на стадії відмочувально-дубильних 
процесів використано дві фракції електрохімічна активованої 

води- аноліт і католіт, які отримували у науково-дослідній 

лабораторії Національного університету харчових технологій на 

напіввиробничій установці проточного типу •Изумруд КФТО• 

(РФ, м. Санкт-Петербург) потужністю 60-70 дм3jгод. Аволіт 

і католіт характеризувались рИ відповідно 2, 7-3,6 і 9,0-10,8 та 
окисвовідновним потенціалом 300 ... 1500 і -100 ... -700 мВ. 
Основні зміни рИ фракцій ЕХА води відбуваються у перші 

дні [25], водночас за умов зберігання у закритих ємностях 
без прошарку повітря водневий показник і окисно-відновний 

потенціал католіту і аволіту релаксують до квазістабільного 

стану протягом 50 год відповідно на 3 і 16-18 % [26]. 
Значення рИ аволіту і католіту та технологічних розчи

нів визначали приладом рИ -340 зі скляним хлоркалієвим 
електродом, а ОВП ЕХА води - потенціометричним методом 

з використанням платинового і хлорсрібного електродів за 

методикою [27]. 
У процесі оброблення хутрових овчин використано низку 

хімічних реагентів, зокрема: 

- неіоногенна поверхнево-активна речовина СПК-50 (ТУ 

2488-014-22284955-99); 
-хромовий дубитель Cr2 (S04 )n(OH)6_2n (ТУ 2141-033-

541386-2003) основністю 35-40 %; 
- алюмокалієвий галун КА1(804)2·12И20 (ГОСТ 4329-77); 
- жирунальний матеріал тrupon DL як суміш сульфатона-
них і сульфітованих синтетичних та натуральних жи

рів аніонного типу з вмістом активної речовини 70 % , 
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Перспективпі .матеріали та іпповаційпі техполоzії: 
---- біотехполоzія, прикладпа хімія та Рколоzія ----

рН 10% емульсії 7,5 виробництва фірми Trumpler (Ні
меччина); 

- композиція на основі а.-алкенів С20-24 полімеризова

них з малеїновим ангідридом, що являє собою 50-52 % 
водно-органічного розчину полімеру з середньочисло

вою молекулярною масою 38·103. 
Вміст води у сировині визначали гравіметричним методом за 

температури 102 ± 2 °С, тоді як рН води і технологічних розчинів 
вимірювали за допомогою рН -метра марки рИ -340. Перед зважу
ванням зразків на електронних вагах (AXIS, AD200, Польща) 
поверхиеву вологу ретельно видаляли фільтрувальним папером. 

Характеризацію отриманого напівфабрикату овчини та ве

люру проводили за комплексом фізико-хімічних властивостей 

після попереднього кондиціонування зразків ексикаторним 

методом за температури 20 ± 2 ос та відносної вологості повіт
ря 65 ± 5%. 

Уміст дубильних сполук хрому визначали йодометричним 

титруванням і виражали як масову частку оксиду хрому (ІІІ) [28]. 
Незв'язані жирові речовини (ЖРН) в овчині визначали екстра

гуванням тетрахлорметаном в апараті Зайченка і висушуванням 

за температури 128-130 ос відповідно протягом 1,5 та 1,0 год. 
Механічні властивості овчин (напруження при розтягуванні 

та подовження) вимірювали за допомогою розривної машини 

РМ-250М зі швидкістю деформування 90 ммjхв із використанням 
спеціального затискача для випробування цілих шкур. Початкова 

відстань при ширині 10 мм між затискачами становила 50 мм. 
Результати дослідження. Технологія виготовлення хутро

вого велюру овчини [2] передбачає послідовне проведення низки 
фізико-хімічних процесів у контрольованих умовах з викорис

танням значної кількості води і хімічних реагентів. При цьому 

враховують стан волосяного покриву за міцністю його зв'язку 

з шкірною тканиною. Процеси відмочування і знежирюван

ня, в основному, виконують у лужному середовищі і тільки 

за наявності слабкого зв'язку волосяного покриву з шкірною 

тканиною овчин, процес відмочування виконують у кислому 

середовищі. Така технологія характеризується використав-
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ням екологічно шкідливих реагентів, зокрема формаліну, та 

значною тривалістю процесів. 

Для активізації процесів відмочування-знежирювання 

при регенерації структури сировини раціонально їх проводи

ти у електрохімічно активованому середовищі. Враховуючи 

високий ступінь декластеризації активованої води та її високу 

дифузійну здатність щодо структури колагену дерми, а також 

антибактеріальні властивості, у цих процесах раціонально 

використовувати фракції католіту і аноліту. Для ефективного 

виконання відмочування за необхідного значення рН середо

вища експериментально встановлено співвідношення католіт І 

аноліт 5:1 з рН 8,2, що забезпечить антимікробні властивості 
цього процесу. 

Для визначення тривалості процесу відмочування овчин 

проведено дослідження кінетики водопоглинання суміші ка

толітjаноліт шкірною тканиною (рис. 1) після видалення воло
сяного покриву. Отримані дані свідчать про інтенсивне водопо

глинання у всіх варіантах оброблення шкірної тканини овчин 

о 5 10 15 20 

Рисунок 1 - Ківетика водопоrлииаии.и шкірвою тканиною 

овчини при використанні: католіт/аволіт 5:1 (1, 2), за діючою 
техиолоrією (З), СПК-50 відповідво 0,5 і 1,0 r/дм3 (1, З); 

температура 25 °С (1, 2) і ЗО ос (З) 
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у перші дві години. При цьому процес ефективніше проходить 

при використанні суміші католіт/аноліт і практично досягає 

рівноважного значення протягом 6 год. Слід відзначити, що 
використання ПАРП дещо прискорює процес водопоглинання. 

У разі контрольного варіанта за неактивованої води і у двічі 

вищої концентрації ПАРП, вищої температури на 5 ос процес 
водопоглинання шкірною тканиною овчини проходить повіль

ніше і триває 16 год. Кінетичний процес водопоглинання акти
вованої води можна пояснити тим, що після 4 год обводнення 
відбувається подальше проникання молекул декластеризованої 

води у мікрофібрилярну структуру шкірної тканини на макро

молекулярний рівень. 

Для підготовки структури шкірної тканини овчини прісно

сухого консервування до процесу знежирювання необхідно про

вести друге відмочування. Цьому сприяє подальше віджимання 

волосяного покриву овчин із видаленням з нього жиропоту та 

одночасним деформуванням шкірної тканини, що підвищує 

мобільність елементів її мікрофібрилярної структури. Слід 

відзначити, що друге відмочування, на відміну від першого, 

відбувається у присутності ПАРПзвитратою 0,5 г/дм3 після 

проміжного віджимання зразків, їх міздріння і фінішного 

промивання за температури 38 °С. При цьому скорочується 
витрата ПАРП і тривалість відмочування щодо діючої техно

логії відповідно у два і 2, 7 раза. 
У роботі досліджено три варіанти двоступеневого знежи

рювання шкірної тканини овчини з використанням католіту, 

які відрізнялись ступенем лужності технологічного процесу 

і додаванням на другому знежирюванні 2 г І дм3 ПАРП СПВ:-50 

(варіант 2). Результати проведеного дослідження наведені 
в табл. 1. 

Отримані дані свідчать про зменшення вмісту ЖРП у шкір

ній тканині овчини з підвищенням рИ середовища і менші 

їх абсолютні значення порівняно з контрольним варіантом 

оброблення за діючою технологією, яка передбачає у три рази 

більші витрати ПАРП, а також використання карбонату на

трію і формаліну. Це може свідчити про вищу ефективність 
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Таблиця 1 -Вміст незв'язаних жирових речовин у шкірній 
тканині овчин після їх знежирювання 

Процес: Варіант дослідної технології За діючою 

показник* 1 2 3 технологією 

Звежирювання 1: 
рИ розчину 9,0 9,7 10,5 9,8 
ЖРН,% 14,1 13,4 13,0 14,3 

Звежирювання 2: 
рИ розчину 8,0 9,5 10,5 7,8 
ЖРН,% 8,7 7,1 7,9 9,2 

Промивання: 

рИ розчину 6,7 6,7 6,7 6,7 
ЖРН,% 3,8 2,95 3,3 4,1 

*Після відмочування овчини містять 20,8 % ЖРН 

проведення процесу знежирювання шкірної тканини овчини 

в середовищі католіту. При цьому вміст залишкових ЖРН після 

знежирювання і промивання шкірної тканини овчин зменшу

ється на 28,0 % щодо їх знежирювання за діючою технологією. 
Результати дослідження деформаційних властивостей 

шкірної тканини овчин після відмочування-знежирювання 

наведені у табл. 2. Одержані дані свідчать про більшу дефор
маційну і пластичпу здатність зразків овчини, отриманих 

за дослідною технологією, що вказує на вищу рухливість 

елементів волокнистої структури колагену шкірної тканини 

і, відповідно, підготовленість овчин до ефективного проведен

ня наступних технологічних процесів оброблення хутрового 

напівфабрикату. 

Отже, завдяки використанню суміші фракцій електрохі

мічна активованої води католіт/аволіт з урахуванням їх специ

фічних фізико-хімічних властивостей при відмочуванні овчин 

прісно-сухого консервування і католіту, при знежирюванні за 

зменшеної удвічі витрати неіоногенної поверхнево-активної 

речовини і відсутності екологічно шкідливого формаліну процес 

відмочування-знежирювання може бути суттєво скороченим. 

343 



Перспективпі .матеріали та іпповаційпі техполоzії: 

біотехполоzія, прикладпа хі.мія та екологія 

Таблиця 2 - Деформаційні властивості знежиреної овчини 

Овчина 
Показник 

дослідна контрольна 

Деформація, %, повна 15,0 12,9 
-пружна 3,1 3,6 
-еластична 3,6 3,2 
-залишкова 8,3 6,1 

Надалі відмочений і знежирений напівфабрикат овчини 

піддають хімічному структуруванню при дубленні та обро

бленню алкенмалеїновою композицією. Після знежирювання 

і промивання замість пікелювання, передбаченого діючою 

технологією, його обробляють аволітом при рН 3 і рідинному 
коефіцієнті (РК) 7 протягом 5,5-7 ,О год (табл. 3). За годину 
до завершення фізико-хімічного процесу підготовки до ду

блення у розчин аволіту додають молочну кислоту в кількості 

0,9-1,35 гjдм3 • Завершення процесу контролюють появою 

«сушинки,. на поверхні шкірної тканини. Після цього додають 

хромовий дубитель у вигляді порошкузвитратою О, 7 гjдм3 

у перерахунку на Cr20 3 за рН 3,5-3,6. Контрольний варіант 
технології передбачає виконання дублення напівфабрикату на 

новому розчині. Після забарвлення всієї товщини зрізу шкірної 

тканини розчином дубителя, його основність доводять розчи

ном карбонатунатрію дорН 3,5-3,6. Процес дублення овчини 
контролюють за температурою зварювання (Т ), яка має бути 

зв 

не нижчою ніж 73 °С. Для повнішого зв'язування хромового 
дубителя з колагеном шкірної тканини овчини залишають під 

поліетиленовою плівкою на 12 год. 
Наступний процес хромалюмінієвого додублювання папів

фабрикату за дослідною технологією виконують із зменшенням 

витрат хромового дубителя і алюмокалієвого галуну порівняно 

з діючою технологією відповідно у 1,6-2,0 і 1, 75-2,3 рази. При 
цьому шкірна тканина овчини повинна мати Т не менше 90 °С. 

зв 

Як показали дослідження впливу концентрації молоч-

ної кислоти і витрат хромового дубителя, Т шкірної ткани-
зв 
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Таблиця 3- Фізико-хімічні властивості дубленого на

півфабрикату 

Варіант дослідної 
За діючою 

технології 
Процес: показник техноло-

1 2 3 гією 

Пікелювання: концентрація 

хлорид натрію - - - 40 
молочна кислота, гjдм3 0,9 1,2 1,35 -
мурашина кислота - - - 5 

Тривалість, год 7 5,5 6 11 

Дублення: 

хромовий дубитель (Cr20 3), гjдм3 0,6 0,7 0,9 1,5 
Тривалість, год 3 2,5 2,5 6-8 
Масова доля Cr20 3,% 
у шкірній тканині 0,84 0,93 0,91 0,87 
у розчині, мг/дм3 47 51 65 134 

т *, ос 71 75 77 74 
Додублювання: 

хромовий дубитель (Cr20 3), г/дм3 2,5 2 2 4 
алюмокалієвий галун, г/дм3 4 3 3 7 

Тривалість, год 3 2,5 2,5 6 
Масова доля Cr20 3,% 
у шкірній тканині 1,93 2,28 2,16 3,25 
у розчині, г І дм3 1,54 0,93 1,06 2,37 

рИ шкірної тканини 5,4 5,6 5,3 5,2 
тзg' ос 89 93 90 91 

* т •• визначена після 12 год пролежування 

ни овчини після хімічного структурування Підвищувалась 

зі збільшенням їх концентрації до 77 °С. При цьому зразки 
овчини, отримані за другим і третім варіантами оброблення, 

відповідають вимогам діючої технології. Структуруючий ефект 

у цьому разі досягається завдяки наявності у шкірній тканині 

овчини декластеризованого аноліту і маскувальної дії молочної 

кислоти при меншій витраті хромового дубителя у 2,1 раза за 
2,4-3,2 раза швидше. 
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У подальшому обробленні напівфабрикату овчини при до

дублюванні процес хімічного структурування шкірної тканини 

завершується, і її Т,в у другому варіанті технології досягає 93 °С. 
Водночас за діючою технологією навіть при збільшеній витра

ті хромового дубителя і алюмокалієвого галуну температура 

зварювання є нижчою на 2 °С. Отже, проведені дослідження 
можуть свідчити про більшу ефективність взаємодії хімічних 

реагентів у присутності активованої води з колагеном шкірної 

тканини овчини. 

Отриманий напівфабрикат овчини після сушильно-зволо

жувально-деформаційних процесів і операцій гідрофобізували 

шляхом розпилення алкенмалеїнової композиції 10 % концен
трації та її наступної фіксації алюмокалієвим галуном 1 % кон
центрації у перерахунку на Al20 3 з витратами відповідно 0,3-2 
і 0,2 г І дм2 • Після цього зразки гідрофобізованого велюру овчини 

залишали під поліетиленовою плівкою на пролежування протя

гом 12 год. Потім зразки деформували розтягуванням вручну, 
підсушували за температури 40-45 ос до вологості 12-15%. 

Результати дослідження фізико-хімічних властивостей 

гідрофобізованого хутрового велюру після кондиціювання зраз

ків у нормальних умовах протягом 24 год наведені у табл. 4, 5. 
Як видно з табл. 4, спостерігається підвищення водастійкості 
велюру зі збільшенням витрат алкенмалеїнової композиції до 

1 гjдм2 , яка надалі залишається незмінною. Це виражається 

у зменшенні величини намокання шкірної тканини овчини, 

підвищенні крайового кута змочування і тривалості всмок

тування краплі води. При цьому намокання гідрофобізованої 

овчини порівняно з контрольним варіантом через 2 і 24 год є 
меншим у 1, 7-1,9 раза, а тривалість динамічного водапромо
кання для шкірної тканини гідрофобізованого велюру більше 

ніж у 50 разів перевищує відповідне значення овчин, отриманих 
за діючою технологією. 

Екстремальна залежність пористості від концентрації 

використаної композиції може бути зумовлена частковим зни

женням взаємодії між гідрофільними ділянками, що модифіко

вані молекулами алкенмалеїнового полімеру після видалення 
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Таблиця 4 - Фізико-хімічні показники гідрофобізованого 

хутрового велюру 

Витрата, г І дм2 

Показник алкенмалеїнової композиції 
Trupol 

DL 

0,3 0,6 1,0 1,5 2,0 2,0 
Пористість, % 58 65 69 62 59 56 
Всмоктування краплі води, 58 65 86 84 85 0,5 
хв 

Крайовий кут змочування, 

град, через хв: 1 116 128 137 136 138 -
30 103 112 122 120 - -

Динамічне водопромокан- 18 22 28 28 29 0,5 
ня, хв 

Намокання, %, через год: 
2 146 135 130 127 130 248 
24 193 166 162 168 171 270 

Паропроникність віднос- 31,0 37,0 32,5 27,0 20,0 43,0 
на,% 

Пові тропроникність віднос- 56,0 60 64 68,0 57,0 63,0 
на, см3j(см2·год) 

Таблиця 5 -Фізико-механічні показники хутрового вешору 

Витрата, гjдм2 

Показник алкенмалеїнової композиції 
Trupol 

DL 

0,3 0,6 1,0 1,5 2,0 2,0 

Межа міцності при розри- 11,2 11,9 12,6 12,2 12,5 10,4 
ванні, МПа 

Подовження при напру- 33,0 35,0 38,0 36,0 33,0 35,0 
женні 4,9 МПа, % 
Подовження відносне, % , 
при розриванні 64,0 66,0 72,0 69,0 60,0 58,0 
залишкове 15,0 18,0 19,0 21,0 17,0 16,0 
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вологи і збільшення унаслідок цього міжструктурних відста

ней. Надмірна витрата композиції спричиняє відкладання її 

в порах, що сприяє зменшенню цього показника. Аналогічно 

змінюється і повітропроникність. 

Характер зміни парапроникності взагалі корелює із по

ристістю, що відповідає механізму проходження вологи через 

товщу шкірної тканини зразка велюру овчини шляхом сорбції

десорбції молекул води під дією градієнта тиску. Максимальне 

значення парапроникності спостерігається за витрати алкенма

леїнової композиції 0,6 гjдм2 , що свідчить про неадекватність 

впливу гідрофобності й пористості структури хутрового велюру 

на цей показник. 

Гідрофобізація шкірної тканини велюру овчини виявляє 

пластифікаційну дію алкенмалеїнової композиції на фізико

механічні властивості напівфабрикату (табл. 5). При збільшен
ні концентрації гідрофобізуючої композиції спостерігається 

підсилюючий конформаційно-орієнтаційний вплив сорбова

них молекул модифікатора на структуру напівфабрикату, що 

виявляється в підвищенні межі міцності й подовження при 

витраті композиції до 1,0 гjдм2• Це обумовлено ослабленням 

міжфібрилярних взаємодій над орієнтаційним впливом молекул 

модифікатора, що супроводжується стабілізацією цих показ

ників. При цьому відносне залишкове подовження виявляє 

подібну залежність. 

Отже, отриманий хутровий велюр овчини за розробленою 

технологією характеризується комплексом підвищених фізико

механічних властивостей і водастійкості порівняно з хутровим 

велюром отриманим за діючою технологією. 

Висновки. Розроблено процеси відмочування, знежирюван

ня, хромового дублення і гідрофобізації виробництва хутрового 

велюру овчини з сировини прісно-сухого консервування з вико

ристанням електрохімічна активованої води і алкенмалеїнової 

композиції. Встановлено ефективний вплив фракцій активо

ваної води католіту і аноліту на процеси регенерації структури 

шкірної тканини овчин і видалення неструктурованих компо

нентів колагену дерми за відсутності антисептика- формаліну, 
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і прискорювача процесу відмочування - сульфіту натрію, при 

зменшеній витраті неіоногенної поверхнево-активної речовини 

у 4 раза та скороченні тривалості процесу відмочування у 2, 7 
рази порівняно з діючою технологією. 

Визначені умови знежирювання напівфабрикату овчини 

при використанні католіту за відсутності антисептика- фор

маліну, та зменшеної утричі витрати неіоногенної поверхнево

активної речовини порівняно з діючою технологією. Виявлено 

вплив аволіту і молочної кислоти на процес хімічного струк

турування колагену шкірної овчини. Показана можливість 

зменшення витрат хромового дубителя і жирувального реагенту 

та скорочення тривалості дубильно-додублювальних процесів 

виготовлення хутрового велюру овчини у 2 раза порівняно 
з діючою технологією. 

Досліджено вплив витрат алкенмалеїнової композиції при 

її нанесенні шляхом розпилення на поверхню шкірної тканини 

хутрового велюру овчини на його фізико-хімічні властивості. 

Встановлено оптимальну витрату композиції при отриманні 

гідрофобізованого велюру овчини з підвищенням гідростій

кості та фізико-механічних властивостей. Зокрема, міцність 

шкірної тканини велюру зростає на 21 % порівняно з овчинами 
отриманими за діючою технологією. 

Розроблена технологія виготовлення гідрофобізованого 

велюру овчини з використанням електрохімічна активованої 

води і алкенмалеїнової композиції може бути рекомендована 

для апробації в промислових умовах. 
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