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MATERIALS CHARACTERISTICS OF MEDICAL SHEEPSKINS 

Abstract - The aim of the research to explore the possibility of using the emulsion systems 
of reverse type for cleaning and degreasing of sheepskin. Comparison of methods of wool half-
finished product processment and picking the most effective method; development of sheepskin 
purification technology… 
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Вступ 
Сучасною наукою доведено, що мало що може зрівнятися з цілющою 

силою хутра. В стародавні часи люди чудово знали про корисний вплив 
натуральної шерсті на людський організм. Овчини використовували для 
лікування застуди, при ревматичних болях у суглобах, пневмонії та інших 
хворобах. .................... 

 
Експериментальна (аналітична, теоретична…) частина 

Для очищення та знежирення такого хутрового напівфабрикату ще досить 
активно використовують перхлоретилен (ПХЕ). Емульсійні системи 
дозволяють поєднати переваги “сухого” знежирення перхлоретиленом (легкість 
видалення жирових речовин) та позитивні якості “вологого” (видалення 
водорозчинних забруднень). У зв’язку з цим для підвищення ефективності 
процесів знежирення та очищення напівфабрикату є актуальним застосування 
водних емульсійних систем зворотного типу, що також дає можливість 
використовувати існуюче обладнання [3, 4]. 

.................... 
навантаження, які виникають в процесі пошиття та експлуатації одягу. 

Кількісними характеристиками міцності є межа міцності при розтягуванні 
зразків (σ) (табл. 1). 



Висновки 
Аналіз сучасних тенденцій обробки хутрового напівфабрикату визначив 

необхідність створення і впровадження нових ефективних технологій, здатних 
інтенсифікувати обробку і покращити якість готової 

.................... 
ПХЕ та зворотних емульсіях при різному співвідношенні фаз, можна 

зробити наступні висновки: обробка хутрових шкур у рідкому середовищі 
(чистий ПХЕ, емульсія ПХЕ/Н2О, розчин ПАР) погіршує її характеристики 
міцності та деформації, обробка в емульсійних системах менше впливає на 
втрату міцності та деформації, ніж обробка у чистому ПХЕ. 
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