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Для виготовлення дитячого взуття використовують різні хімічні 
речовини, з метою забезпечення показників якості, таких як міцність 
довговічність, гнучкість та інші.  Застосування таких речовин у дуже 
низьких концентраціях може бути нешкідливими для здоров’я дитини, 
проте, їх присутність у взуттєвих матеріалах, можуть викликати алергічні 
контактні дерматити.  У більшості випадків шкіра являє собою матеріал, 
який забезпечує більш прямий і тривалий контакт із шкірою стопи дитини, 
оскільки більшість деталей дитячого взуття, як підйом, підкладка та 
устілка, виготовляються зі шкіри [1]. Майже 80-90 % шкір у світі 
виробляються з використанням сполук хрому. Це пов’язано з простотою 
технології, надійністю процесу, високими технологічними та 
експлуатаційними властивостями шкір хромового дублення, можливістю 
виробництва товарів різного ассортименту [2].  Після хромового дублення у 
шкірах може залишатися Cr (III) та Cr( VI), в результаті чого виникає ризик 
для здоровя дитини. Контактна алергія на Cr є третьою найпоширенішою 
металевою алергією, після алергії на нікель та кобальт, що впливає 
приблизно на 1-3% населення Європи [3]. На сьогодні дослідження багатьох 
науковців спрямовані на уникнення присутності  Cr(VI), проте реальність 
полягає в тому, що у деяких випадках це усунення не досягається повністю 
[4]. Фактично, згідно з дослідженнями, проведеними з 2000 р., у Німеччині 
та Данії було виявлено, що більш ніж 30% випробуваних шкіряних виробів 
містять Cr (VI) у концентраціях більше 3 мг / кг. В іншому подальшому 
дослідженні, проведеному винятково серед взуття, було встановлено, що в 
44% аналізованого взуття рівень Cr (VI) становив від 3 до 62 ppm. У цих 
дослідженнях було зроблено висновок, що алергія хрому в даний час 
збільшується через контакт зі шкірою [5-7]. 

З травня 2015 року REACH (Regulation (ЄС) № 301/2014) [8] передбачає, 
що вироби, призначені для вступають в безпосередній і тривалий контакт з 
шкірою не повинні бути розміщені на ринку, якщо шкіра містить концентрації 
хрому дорівнює або вище 3 мг / кг на сухій речовині. Це значення базується на 
межі кількісної оцінки, встановленої в стандарті EN ISO 17075 (1-2) [9-10] для 
шкіри. Оцінюючи викладений матеріал вище, можна сказати, що хромове 
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дублення  не можна вважати екологічно і економічно ефективним для 
шкіряного виробництва. Даний вид дублення має ряд недоліків: 

• велика тривалість процесу (9-16 год); 

• не повне поглинання сполук хрому із розчинів, близько 40 % сполук 
хрому залишаються в стічних водах, що вимагає додаткових засобів для 
їх очищення; 

•  проблема використання хромових відходів; 

• нестабільність властивостей сполук хрому при тривалому зберіганні; 

•  ймовірністю утворення шестивалентного хрому.  
Зазначені особливості шкір хромового методу дублення намагаються 

ліквідувати за рахунок часткової заміни сполук хрому іншими мінеральними 
або органічними дубителями, оптимізацією параметрів дублення, 
багаторазовим використанням дубильних розчинів, введенням маскувальних 
підлужнюючих реагентів тощо [11].  Перспективним напрямом є застосування 
глинистих мінералів для ефективної стабілізації структури колагену дерми 
[12]. Тому подальші дослідження будуть направлені на розробку нового 
методу дублення з частковою або повною заміною хромового дубителя для 
вирішення екологічних проблем та питань ресурсозбереження. 
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