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Систематизувавши відомості про захист полімерних матеріалів 

природного походження від біопошкоджень мікроорганізмами, можна виділити 

ряд основних методів: механічне видалення бруду, підтримання правильного 

санітарно-гігієнічного та температурно-вологісного режиму, фізичні методи, 

гідрофобізація поверхні, запобігання проникнення мікроорганізмів до об’єкту 

біопошкоджень, створення матеріалів із заданими біостійкими властивостями 

та застосування біоцидних сполук. В працях [1, 2]  за характером дії токсиканти 

поділяють на біоциди, статики, репеленти. 

Хімічні засоби захисту від біопошкоджень (біоциди) класифікують за: 

-  біологічною дією (фунгіциди, бактерициди, альгіциди, моллюскіциди, 

зооциди і т.д.);  

- хімічним складом: неорганічні сполуки, вуглеводні, їх галогено- і 

нітропохідні; спирти, феноли та їх похідні; альдегіди, кетони, органічні кислоти 

і їх похідні; аміни, солі амінів, четвертинні амонієві сполуки; елементоорганічні 

з’єднання; гетероциклічні сполуки [2]; 

- призначенням для обробки наступних груп матеріалів: целюлозовмісні 

(деревина, папір, картон та ін.), синтетичні, текстильні, натуральна шкіра і 

вироби з неї, нафтопродукти, мастильно-охолоджуючі рідини, лакофарбові 

матеріали та покриття. 

Вимоги до біоцидів у працях [2-6] умовно поділяють на три групи: 

загальні, гігієнічні та спеціальні вимоги. До загальних вимог автори відносять 

високу активність щодо шкідливих біофакторів, безпеку в застосуванні, 

відсутність негативного впливу на навколишнє середовище, доступність, 

низька вартість. Біоциди не повинні впливати на фізико-механічні, фізико-

хімічні та ін. властивості матеріалів, не повинні прискорювати їх старіння і 

викликати корозію. Гігієнічні вимоги до біоцидів включають малу токсичність 

для тварин і людини, не повинні накопичуватися в навколишньому середовищі, 

не повинні бути алергенами. Спеціальні вимоги можуть бути пов’язані з 

конкретними особливостями матеріалу. 
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У світовій практиці для захисту шкіряної сировини, готових шкір і хутра 

широкого розповсюдження набули: фенілртутні сполуки, n-хлор-m-креозол, 

алкілнафталін-сульфодікислоти, борат натрію, оксид цинку, 2-оксидифеніл, 

саліциланілін і ряд інших сполук [6- 9]. Ряд авторів [2, 5] зазначають, що  широке 

застосування деяких біоцидів обмежене специфікою вимог. Біоциди повинні бути 

розчинні в жирах, термостабільними при температурах жирування, сумісні з 

іншими компонентами, застосовуваними в технологічних процесах. 

Авторами [5-10] встановлено, що більшість з вищеназваних біоцидів не 

виявляють тривалої антимікробної дії, оскільки введені на стадії жирування 

антисептики при експлуатації випотівають разом з жиром. У зв’язку з цим 

оптимальний захист можуть забезпечити біоциди, що вводяться до складу 

оздоблювальних покриттів, а також сполуки, що здатні хімічно зв’язуватися з 

колагеном. В цьому відношенні добре себе проявили β-нафтол та β-

оксинафтальдегід, якими просочують шкіри на стадії рідинного оздоблення. 

Встановлено, що підвищенню природної мікробіологічної стійкості шкіри 

сприяє застосування жирувальних матеріалів на основі хлорорганічних 

продуктів, а отримати шкіри з фунгіцидними властивостями можливо за 

рахунок використання сульфохлорованих парафінів при жируванні. 

Ефективний захист як напівфабрикату, так і готової шкіри забезпечує 

застосування бензогуаноаміноформальдегідних смол (БГАФ). Ці сполуки з 

вмістом основної речовини 40 % добре розчинні у воді, що дозволяє 

застосовувати їх практично на всіх стадіях технології виготовлення шкіри [10]. 
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