
  

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

Київський національний університет 
технологій та дизайну 

 
Факультет хімічних та біофармацевтичних 

технологій 
 

Кафедра біотехнології, шкіри та хутра 
 

 

«ІННОВАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ  

ТА ТЕХНОЛОГІЇ ШКІРЯНО-ХУТРОВОГО  

ВИРОБНИЦТВА» 

 
ЗБІРНИК ТЕЗ 

 

ІV МІЖНАРОДНОГО 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 

 

5 грудня 2018 року 

 

КИЇВ 2018 



КYIV 2018 

 

Ministry of Education and Science of Ukraine 

 
Kyiv National University of Technologies and Design  

Faculty of Chemical and Biopharmaceutic Technologies  

Department of Biotechnology, Leather and Fur 

 
 
 
 
 
 
 
 

«INNOVATIVE TECHNOLOGIES  
AND MATERIALS OF LEATHER  

AND FUR PRODUCTION» 
 

PROCEEDINGS 

of 

ІV INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL SEMINAR 

 

 

December 5, 2018



 

УДК 675(100)(06) 

   З-41 

 

Організатори: 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет технологій та дизайну 

 

З-41    Інноваційні матеріали та технології шкіряно-хутрового 

виробництва: збірник тез IV Міжнародного науково-практичного 

семінару, 5 грудня 2018 року  / упор. : Мокроусова О. Р., Андреєва О. А., 

Охмат О. А., Майстренко Л. А. – Київ : КНУТД, 2018. – 128 с. 

         ISBN 978-617-7506-06-22-4 

 

 

З-41    Innovative technologies and materials of leather and fur production :  

proceedings of the IV International scientific-practical seminar, December 5, 

2018 / Compiled by Mokrousova E. R., Andreeva O. A., Ohmat E. A., 

Maistrenko L. A. – Kyiv : KNUTD, 2018. – 128 p. 

                  ISBN 978-617-7506-06-22-4 

 

 

З-41    Инновационные материалы и технологии кожевенно-

мехового производства : сборник тезисов ІV Международного 

научно-практического заочного семинара, 5 декабря 2018 года / 

Составители : Мокроусова Е. Р., Андреева О. А., Охмат Е. А., 

Майстренко Л. А. – Киев : КНУТД, 2018. – 128 с. 

ISBN 978-617-7506-06-22-4 

 

 

 

Публікується в авторському варіанті 

Published in the author’s version 

Публикуется в авторском варианте 

 

 

 

 

ISBN 978-617-7506-06-22-4              © Київський національний університет  

                                                             технологій та дизайну, 2018    



6  

Секція 6 

 

32 РАЗРАБОТКА МЕТОДА ИСКУССТВЕННОГО СТАРЕНИЯ ПУШНО-

МЕХОВОГО ПОЛУФАБРИКАТА 

Есина Г.Ф., Чиркова Н.А., Илькович Ю.В. ………………………….... 
 

 

 

66 

33 ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ЧОБІТ СПЕЦІАЛЬНИХ ТМ 

«KRAL®» МОДЕЛІ «VALERIA» 

Омельченко Н.В., Браїлко А.С. …………..……………………………. 

 

 

68 
 

34 ОЦІНКА ЯКОСТІ ЧОБІТ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ  

Лисенко Н.В., Мартосенко М.Г. …………..………………………….… 

 

71 
 

35 ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ БАРАБАННОГО ЗАБАРВЛЕННЯ  

РІЗНИХ ВИДІВ ШКІР  

Стаднік К.С. …………..…………………………………………………… 

 

 

73 
 

36 ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОВАРОЗНАВЧОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ  

Рой В.П. …………..…………………………………………………..…….. 

 

 

74 
 

37 ЗМІНЮВАННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПЕРГАМЕНТУ  

ПРИ ДІЇ РІЗНИХ ЧИННИКІВ 

Колесник Т.О., Ніконова А.В., Андреєва О.А. …………..……………. 

 

 

77 
 

38 КАСТОМІЗАЦІЯ ВЗУТТЯ З ОГЛЯДУ ПІДСИСТЕМИ 

«ПАКЕТ МАТЕРІАЛІВ – ШКІРА СТУПНІ СПОЖИВАЧА» 

Фордзюн Ю.І. …………..………………………………………………….. 

 

 

79 
 

39 ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ НАТУРАЛЬНИХ ШКІР ДЛЯ ВЕРХУ ВЗУТТЯ 

Суліма О.М., Скляр Р.А. …………..…………………………………….. 

 

81 
 

40 ХАРАКТЕРИСТИКА ШКІР ПІДВИЩЕНОЇ ВОДОСТІЙКОСТІ 

Коцан С.М., Охмат О.А. …………..……………………………………. 

 

83 
 

41 СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ШКІР 

Лошкарьова І.І., Первая Н.В., Андреєва О.А. …………..…………… 

 

85 
 

42 ВПЛИВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ВЛАСТИВОСТІ 

ОРГАНІЧНОГО БІОПОЛІМЕРУ 

Євтушок Д.П., Майстренко Л.А. …………..……………………………. 

 

 

87 
 

43 ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАМШІ ТА ШКІРЯНОГО 

ВЕЛЮРУ 

Головіна О.М., Охмат О.А. …………..……………………………….. 

 

 

89 
 

 

 

 

 

 

ТОВАРОЗНАВСТВО І ОЦІНКА ЯКОСТІ  

ШКІРЯНИХ І ХУТРОВИХ ВИРОБІВ / COMMODITY RESEARCH AND 

EVALUATION  

OF THE QUALITY OF LEATHER AND FUR PRODUCTS 



68  

УДК 685.345: 620.1 

 

ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ЧОБІТ СПЕЦІАЛЬНИХ  

ТМ «KRAL
®
» МОДЕЛІ «VALERIA» 

 

Омельченко Н.В., Браїлко А.С. 

Науково-дослідний центр «Незалежна експертиза», Полтава, Україна 

natomen@gmail.com, anna.brailko@gmail.com 

 

Взуття спеціальне з верхом із шкіри призначене для захисту ніг 

людини, наприклад від механічного діяння, сирої нафти, нафтових масел 

та нафтопродуктів тяжких фракцій, кислот та лугів, нетоксичного та 

вибухонебезпечного пилу тощо. У повній мірі забезпечити вищенаведені 

захисні властивості, безпечність для життя та здоров’я людини, може лише 

взуття спеціальне, що відповідає вимогам до його якості та безпечності 

встановленим, зокрема, у технічному регламенті засобів індивідуального 

захисту, ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99), ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 

12.4.137-2001) тощо. 

Звернення підприємств виробників спеціального взуття, юридичних 

осіб (співробітники яких використовують взуття спеціальне) до науково-

дослідного центру «Незалежна експертиза», з метою надання експертних 

висновків (висновків спеціаліста), підтверджує актуальність проведення 

товарознавчих експертиз взуття спеціального.  

Об’єктом досліджень обрано чоботи спеціальні торговельної марки 

(ТМ) «kral
®
» моделі «VALERIA» нових 3 пари (далі по тексту – зразки Н 1, 

Н 2, Н 3) та ті, що перебували у експлуатації, 1 пара (далі по тексту – 

зразок ПЕ), Предметом дослідження є процедура експертизи та наявні 

дефекти на зразках чобіт спеціальних ТМ «kral
®
» моделі «VALERIA».  

Дослідження проведено із використанням наступних методів:  

1) аналітичного (за документами, маркованням); 

2) органолептичного (візуальний, обстеження); 

3) фізичного (вимірювальний із використанням лінійок металевих 

0÷300 мм; 0÷1000 мм, штангенциркуля ШЦЦ-1-125-0,01 (ГОСТ 166) типу I 

з діапазоном вимірювань 0-125 мм із кроком дискретності цифрового 

відлікового пристрою 0,01 мм); 

4) фотографічного (з використанням цифрової камери 

«Samsung ST200F»). 

Метою публікації є отримання відповідей на питання товарознавчої 

експертизи:  

1) які дефекти наявні на чоботах спеціальних ТМ «kral
®
» моделі 

mailto:natomen@gmail.com
mailto:anna.brailko@gmail.com
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«VALERIA», нові (3 пари) та ті, що перебували у експлуатації (1 пара)?;  

2) чи є виявлені дефекти на чоботах спеціальних ТМ «kral
®
» моделі 

«VALERIA» нових (3 пари) та тих, що перебували у експлуатації (1 пара), 

істотними (не допустимими), тобто такими, які не можна усунути, або 

усунення яких пов’язане з непропорційними витратами або затратами 

часу?  

Дослідження виконане в рамках науково-дослідної теми 

«Товарознавча експертиза чобіт робочих для захисту від занижених 

температур Kral». 

Відповідно до розробленої програми товарознавчої експертизи: 

1) за результатами візуального огляду, даними реквізитів 

марковання та наданих товаросупровідних документів встановлено, що 

чоботи, які є об’єктами експертизи, призначені для захисту ніг від певних 

видів небезпечних впливів, при виготовленні їх використані захисні 

матеріали і деталі, отже вони можуть бути віднесені до спеціальних чобіт з 

верхом із шкіри для захисту від механічного діяння, нафти, 

нафтопродуктів, кислот, лугів (згідно реквізитів марковання); 

2) шляхом візуального огляду, вимірювання, аналізу вимог ДСТУ 

3835-98 (ГОСТ 28507-99), ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) та 

фотографічної фіксації – виявлені дефекти, їх локалізація та допустимість 

на нових чоботах спеціальних ТМ «kral®» моделі «VALERIA» (зразки Н 1-

Н 3) та на парі (зразок ПЕ) чобіт спеціальних ТМ «kral®» моделі 

«VALERIA», що перебували у експлуатації з 01.02.2018 по 12.03 2018 р. у 

період гарантійного терміну; 

3) доведена наявність недопустимих дефектів на зразках Н 1-Н 3, ПЕ.  

За результатами дослідження об’єктів експертизи, нами 

сформульовані відповіді на питання експертизи: 

1. На чоботах спеціальних ТМ «kral
®
» моделі «VALERIA» нових 

(зразки Н 1-Н 3) наявні такі дефекти: строчки з’єднувальних швів не рівні, 

мають стібки різної довжини та незакріплені кінці ниток (зразки Н1-Н 3); 

зафарбування знятого шліфуванням лицьового шару матеріалу верха 

(зразки Н 1-Н 3); відставання підошви від матеріалу верху чобіт литтєвого 

методу кріплення (зразки Н 1-Н 3); балансові порушення при розміщенні 

пари чобіт на рівній поверхні (зразок Н 1); зморшки всередині взуття 

та/або нерівності на поверхні задника (зразки Н 1-Н 3); різниця у висоті 

чобіт у парі (зразки Н 1-Н 3); різниця у висоті накладних задинок півпар 

чобіт (зразки Н 1-Н 3); різниця у довжині підошв у парі чобіт (зразки Н 1-Н 

3); різниця у ширині підошви в підметочній частині півпар чобіт (зразки Н 

1-Н 3); відхилення від осі симетрії заднього зовнішнього ременя (зразки Н 
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1-Н 3); ум’ятина на поверхні (зразок Н 2); подряпина (зразок Н 2); не 

відповідність розміру штучного хутра (першого шару) вкладної устілки її 

основі (другому шару) із картону (зразок Н 1, Н 2); відставання штучного 

хутра від основи вкладної устілки (зразки Н 1, Н 2); відшарування 

позначення захисної властивості (зразки Н 3).  

На парі чобіт спеціальних ТМ «kral
®
» моделі «VALERIA», що 

перебували у експлуатації з 01.02.2018 по 12.03 2018 р. (зразок ПЕ) 

виявлені такі дефекти: незакріплені кінці ниток; відставання матеріалу 

деталей верху від підошви по контуру; сходження поверхневого шару 

матеріалу деталей верху; накрізне порушення цілісності клиновидної 

вставки у її нижній частині; зморшки всередині взуття та/або нерівності на 

поверхні задника; значні чисельні забруднення. 

2. На нових чоботах спеціальних ТМ «kral
®
» моделі «VALERIA» 

(зразки Н 1-Н 3) наявні недопустимі дефекти: відставання підошви від 

матеріалу верху чобіт литтєвого методу кріплення (зразки Н 1-Н 3); 

зафарбування знятого шліфуванням лицьового шару матеріалу верха 

(зразки Н 1-Н 3); зморшки всередині взуття та/або нерівності на поверхні 

задника (зразки Н 1-Н 3); різниця у висоті чобіт у парі (зразок Н 2); різниця 

у висоті накладних задинок півпар чобіт (зразок Н 1); різниця у ширині 

підошви (зразок Н 3); відхилення від осі симетрії заднього зовнішнього 

ременя (зразки Н 1-Н 3), які є істотними, тобто такими, які не можна 

усунути, або усунення яких пов’язане з непропорційними витратами або 

затратами часу. 

На парі чобіт спеціальних ТМ «kral
®
» моделі «VALERIA», що 

перебували у експлуатації (зразок ПЕ) виявлено: відставання матеріалу 

деталей верху від підошви по контуру, зморшки всередині взуття та/або 

нерівності на поверхні задника та сходження поверхневого шару матеріалу 

деталей верху, що є істотними недоліками, тобто такими, які не можна 

усунути, або усунення яких пов’язане з непропорційними затратами часу.  

Виявлені недоліки роблять недопустимим використання чобіт 

спеціальних ТМ «kral
®
» моделі «VALERIA» відповідно до їх цільового 

призначення.  
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