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Доведено можливості використання шкурок нутрії для виробництва хутряного велюру.
Здійснено розрахунки комплексного показника якості хутряного велюру зі шкурок нутрії, оброблених за різними

технологіями. Підтверджено, що гідрофобізований хутряний велюр зі шкурок нутрії має вищий комплексний показник
якості, порівняно з хутряним велюром зі шкурок нутрії, обробленим за традиційною технологією. Застосування методу
поверхневого змочування розбризкуванням зафіксувало більш значну різницю між комплексними показниками якості
вказаних зразків.

Встановлено, що використання гідрофобізованого хутряного велюру зі шкурок нутрії є перспективною
можливістю розширення асортименту одягових виробів.
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COMPLEX ASSESSMENT OF THE NUTRIA FUR VELOUR QUALITY

Abstract – The possibility of nutria pelts using for the fur velour production is proved.
The complex rate calculations of nutria fur velour quality treated with different technologies are done. It is confirmed that hydrophobic

nutria fur velour has higher complex quality rate in comparison with nutria fur velour which is treated with traditional technology. The method
application of surface damping by sprinkling registered more significant difference between complex quality rates of mentioned samples.

It is found that the application of hydrophobic nutria fur velour is a perspective possibility of assortment enlargement of clothes
production.

Keywords: hidrofobizovanyy velor fur skins from nutria, a composite index of quality consumer properties.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи
практичними завданнями. Проблема пошуку альтернативних можливостей використання ресурсів з
залученням різних видів хутровини є актуальною і зумовлює потребу у застосуванні нових способів, технологій
обробки з метою надання цій сировині споживних властивостей, які здатні задовольнити потреби
найвибагливіших споживачів.

Традиційно хутро нутрії застосовується для виробництва верхнього одягу, а саме для виробництва шуб,

пальто, півпальто, френчів, жакетів, жилетів, манто, курток жіночих. Хутро нутрії за незначної ваги, має високу

зносостійкість, високу міцність, водовідштовхувальні та теплозахисні властивості. Однак, іноді частина такої

цінної сировини має недостатньо розвинений волосяний покрив, а саме, недостатньо розвинуту ость та пух. За

таких обставин ця сировина може слугувати основою для пошиття одягу шкірною тканиною назовні.

Позитивним є те, що навіть в разі наявності окремих дефектів і пороків шкірної тканини, їх можливо усунути

шліфуванням, та отримати напівфабрикат з поліпшеними естетичними властивостями. Цей напівфабрикат має

тонку шкірну тканину, що сприятиме подальшому розширенню асортименту фасонних виробів через



реалізацію додаткових можливостей у застосуванні особливих видів крою, зокрема драпіруванні виробів. При

цьому, важливим є надання хутряному велюру зі шкурок нутрії відповідних показників міцності та

водостійкості. Вирішення поставленого завдання може забезпечити отримання одягових виробів з хутряного

велюру зі шкурок нутрії, які завдяки своїм споживним властивостям можуть експлуатуватися в осінньо-

зимовий період в умовах підвищеної вологості та мокрого снігу.  Це є актуальним для споживачів,  що

географічно формують відповідні кліматичні сегменти ринку, особливо в умовах інтеграційних процесів

України з ЄС та пріоритетності експорту продукції поглибленої переробки хутряної і шкіряної сировини та

поступової відмови від застосування давальницьких схем сировинного забезпечення виробництва.

Аналіз останніх досліджень чи публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на
які спирається автор. Обґрунтовано застосування комплексного методу оцінки якості продукції, яке дозволяє
в сукупності оцінити всі найважливіші показники якості на всіх стадіях життєвого циклу продукції [1].

Враховувати значну кількість вимог,  розглядати різні властивості матеріалів і показники їх якості
необхідно при виборі матеріалів для швейних виробів різного асортименту [2]. Для вибору оптимального
варіанту проводилася їх порівняльна оцінка. Доводилося, що для одночасного врахування різних
показників якості матеріалів їх необхідно об’єднати в один комплексний показник, тобто використовувати
комплексну оцінку якості об’єкту.

Комплексна порівняльна оцінка [3] проводилася за значенням комплексного коефіцієнта порівняльної
оцінки якості, що розраховувався як середнє геометричне відносних показників – коефіцієнтів досяжності, які
формувалися для кожної властивості досліджуваних видів шкір на основі абсолютних показників властивостей
з урахуванням найкращого значення показника серед усіх видів шкір, а також мінімально допустимого
значення показника, заданого нормативним документом.

Дослідженню кількісних методів оцінки якості хутра присвячено значну кількість робіт,  а саме праці
проф. Б.А. Кузнєцова, проф. Б.Ф. Церевітінова, проф. В.А. Пчеліна і Т.А. Шмельової, проф. Ш.К. Ганцова,
проф. А.Н. Бесєдіна та ін. Запропоновано різні методи оцінки сорту хутро-хутряної шкурки. Питанню розробки
кваліметричного методу оцінки сорту хутра присвячена також робота [4], де пропонується власний погляд
щодо розв’язання даної проблеми, що стоїть перед хутряним товарознавством через усереднену величину
універсальних показників стану волосяного покриву.

Розроблено [5] методики оцінки властивостей по термомеханічним кривим, змін лінійних розмірів і
товщини під дією тепла і вологи, а також різно-усадковості шарів, які дозволяють отримувати відомості щодо
деформаційних властивостей шкіряної тканини хутра та виявити вплив основних технологічно факторів: тепла,
вологи і зовнішніх механічних навантажень на зміну властивостей хутряних шкурок. Це дозволяє прогнозувати
поведінку матеріалу в процесі виготовлення виробів, на основі чого управляти якістю готового одягу.

Аналіз літературних джерел показує, що дослідженню підлягали окремі показники якості хутра,
вивчалися окремі властивості шкіряної тканини хутра із застосуванням специфічних методик, здійснювалася
комплексна порівняльна оцінка близьких за природою натуральних матеріалів чи матеріалів для виробництва
виробів іншого призначення. Питання комплексної оцінки якості хутряного велюру зі шкурок нутрії для
одягових виробів є актуальним з причини необхідності підвищення рівня задоволеності потреб споживачів у
одязі з натуральних матеріалів та необхідності надання виробам, що виготовляються з них, належної якості.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена
стаття. В межах проблеми ресурсного забезпечення хутряної промисловості сировинними матеріалами для
пошиття нагольних виробів, потрібно врахувати кілька напрямків пошуку. У попередніх дослідженнях
розглядалося питання кількісного збільшення обсягів традиційних джерел сировини на основі
впровадження сучасної Концепції розвитку тваринництва; питання застосування інноваційних технологій
щодо сировини цих джерел. На нашу думку, одним зі шляхів повинна стати можливість застосування
диверсифікованого підходу, який передбачає реалізацію стратегії: «види хутровини – нові технології», а



саме, стратегії «хутряний велюр зі шкурок нутрії – гідрофобізація». Запропоновані технологічні прийоми
нададуть можливість використовувати шкурки нутрії з недорозвиненим хутровим покривом для
виготовлення нагольних виробів, і тим самим розширити асортимент хутряного одягу і задовольнити
потреби споживачів.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою дослідження є здійснення комплексної
оцінки рівня якості хутряного велюру зі шкурок нутрії, обробленого за традиційною та запропонованою
технологіями. Завдання дослідження:

- встановити градації розмірних, безрозмірних одиничних показників якості з урахуванням градації
функції їх бажаності;

- визначити безрозмірні одиничні показники якості на основі розмірних та значення функції
бажаності для одиничних показників;

- розрахувати комплексний показник якості;
- здійснити порівняльну оцінку рівня якості хутряного велюру зі шкурок нутрії, виготовленого з

застосуванням нової та традиційної технологій;
- з’ясувати можливість використання хутряного велюру зі шкурок нутрії, виготовленого за

визначеними технологіями, у різних умовах експлуатації;
- надати рекомендації щодо перспектив розширення сировинної бази хутряної галузі за рахунок

хутряного велюру зі шкурок нутрії для виготовлення фасонного одягу шкірною тканиною назовні.
Матеріали і методи дослідження Об’єктом дослідження обрано гідрофобізований хутряний велюр зі

шкурок нутрії [6]. Для гідрофобізації хутряного велюру використано композицію до складу якої входять a-
алкени С20-24, полімеризовані з малеїновим ангідридом, і ряд хімічних реагентів [7]. Товарознавчу оцінку
хутряного велюру зі шкурок нутрії здійснено за допомогою узагальненої функції бажаності, яка широко
використовується для різних об’єктів дослідження [8 – 11].

Комплексну оцінку якості гідрофобізованого хутряного велюру зі шкурок нутрії розраховували за
формулою:
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де j –  вид хутряного велюру, im – вагомість і показника якості,  що розраховували за відношенням рангів
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, k – кількість суттєво впливових показників якості хутряного велюру, id  – функція бажаності

поточної змінної iy , що розраховували за формулою (2).
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де краще
i

гірше
i yy ,  – найгірше і найкраще значення показника якості yi, відповідно, зменшити яке далі не

можливо з причин неможливості його використання за призначенням, збільшити яке не можливо з причин
технологічного характеру;

краще
i

гірше
i yy ¢¢ ,  – найгірше і найкраще значення безрозмірного показника якості, що визначали за формулами:
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де гіршеd  і кращеd – гірше і краще значення функцій бажаності для одиничних показників якості.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових
результатів.

Інтервал значень функції бажаності від 0  до 1  було розбито на відрізки,  що характеризували поганий
(0,00 – 0,37), задовільний (0,37 – 0,62) добрий (0,63 – 0,79), відмінний (0,80 – 1,00) рівні показників якості. Межі
значень одиничних показників були обґрунтовані нормативно – технічною документацією, експертними
оцінками, науковими публікаціями та результатами проведених досліджень. Рівень «добре» встановлювався як
середнє значення показників рівнів «задовільно» та «відмінно» (табл.1).

Таблиця 1
Рівні розмірних важливих показників якості хутряного велюру

Показник Градація показника якості
позна
чення

назва погано задовільно добре відмінно

х1.8 сумарний тепловий опір хутряного
велюру, (град.*кв.м)/Вт < 0,07 0,07 – 0,27 0,28 – 0,48 ≥ 0,49

х1.5 відносне залишкове видовження
шкірної тканини при напруженні 9,8
МПа, % 21 21 – 14,5 14,4 – 7,9 ≤ 8

х3.1 колористичне оформлення шкірної
тканини і волосяного покриву, бал < 0,37 0,37 – 0,62 0,63 – 0,79 ≥ 0,80

х2.4 водопромокання шкірної тканини у
динамічних умовах, с < 0 0 – 839 840 – 1679 ≥ 1680

х1.6 відносне пружне видовження шкірної
тканини при напруженні 9,8 МПа, % < 8 8 – 11,4 11,5 – 14,9 ≥ 15

х2.2 паропроникність шкірної тканини,
кг/(кв.м*с) < 1,2 1,2 – 4,64 4,65 – 8,09 ≥ 8,1

х2.1 повітропроникність шкірної тканини,
куб.м/(кв.м*с) < 0,04 0,04 – 0,154 0,155 – 0,269 ≥ 0,27

х1.2 межа міцності при розтягуванні шкірної
тканини, МПа < 0,48 0,48 – 0,79 0,8 – 1,319 ≥ 1,32

х3.2 якість оздоблення шкірної тканини, бал < 0,37 0,37 – 0,62 0,63 – 0,79 ≥ 0,8
х1.4 відносне повне видовження шкірної

тканини при напруженні 9,8 МПа, % < 19 19 – 23,9 24 – 28,9 ≥ 29

Об’єднання різних розмірних показників у комплексний показник виконували після переведення
розмірних [12] у безрозмірні показники якості (табл. 2). Для цього визначали коефіцієнти рівнянь переведення

)(
1

)(
0 , ii bb з урахуванням граничних значень функцій бажаності d  (0,37 та 0,8) і відповідних їм значень

безрозмірних показників якості, а також найгіршого та найкращого розмірних показників якості.
Таблиця 2

Безрозмірні показники якості хутряного велюру зі шкурок нутрії
Показник Безрозмірні значення показників

якості iy¢ варіантів хутряного
велюру зі шкурок нутрії
гідро

фобізованого
контрольного

жирування
позначення назва

1 1¢ 2 2¢
х1.8 сумарний тепловий опір хутряного велюру,

(град.*кв.м)/Вт 0,874 0,765 0,729 0



х1.5 відносне залишкове видовження шкірної тканини при
напруженні 9,8 МПа, % 1,412 1,177 1,530 0,118

х3.1 колористичне оформлення шкірної тканини і
волосяного покриву, бал 2,242 1,708 1,530 0,818

х2.4 водопромокання шкірної тканини у динамічних
умовах, с 1,257 0,792 0,052 0

х1.6 відносне пружне видовження шкірної тканини при
напруженні 9,8 МПа, % 0,874 0,874 0,656 -0,219

х2.2 паропроникність шкірної тканини, кг/(кв.м*с) 1,530 0,998 1,242 0,044
х2.1 повітропроникність шкірної тканини, куб.м/(кв.м*с) 1,330 0,399 0,599 0,067
х1.2 межа міцності при розтягуванні шкірної тканини, МПа 0,383 0,273 0,328 0
х3.2 якість оздоблення шкірної тканини, бал 2,242 1,708 1,530 0,818
х1.4 відносне повне видовження шкірної тканини при

напруженні 9,8 МПа, % 0,306 0,612 0 1,224
Примітка. Варіанти 1, 2 - зразки хутряного велюру зі шкурок нутрії до поверхневого змочування розбризкуванням, 1¢, 2¢ – після

поверхневого змочування розбризкуванням.

Для розрахунку комплексного показника якості було обчислено функції бажаності di одиничних
показників якості, які для гідрофобізованого хутряного велюру зі шкурок нутрії до поверхневого змочування
розбризкуванням становили:

;659,0]417,0exp[)]874,0exp(exp[)]exp(exp[ 8.18.1 =-=--=¢--= yd

;784,0]244,0exp[)]412,1exp(exp[)]exp(exp[ 5.15.1 =-=--=¢--= yd

;899,0]106,0exp[)]242,2exp(exp[)]exp(exp[ 1.31.3 =-=--=¢--= yd

;752,0]285,0exp[)]257,1exp(exp[)]exp(exp[ 4.24.2 =-=--=¢--= yd

;659,0]417,0exp[)]874,0exp(exp[)]exp(exp[ 6.16.1 =-=--=¢--= yd

;805,0]217,0exp[)]530,1exp(exp[)]exp(exp[ 2.22.2 =-=--=¢--= yd

;768,0]264,0exp[)]330,1exp(exp[)]exp(exp[ 1.21.2 =-=--=¢--= yd

;506,0]682,0exp[)]383,0exp(exp[)]exp(exp[ 2.12.1 =-=--=¢--= yd

;899,0]106,0exp[)]242,2exp(exp[)]exp(exp[ 2.32.3 =-=--=¢--= yd

.479,0]736,0exp[)]306,0exp(exp[)]exp(exp[ 4.14.1 =-=--=¢--= yd

Отримані дані та розрахунки функцій бажаності іd одиничних показників якості для гідрофобізованого

хутряного велюру зі шкурок нутрії після поверхневого змочування розбризкуванням та хутряного велюру з
нутрії контрольного жирування двох варіантів до і після поверхневого змочування розбризкуванням
відображено у табл. 3.

Таблиця 3
Функції бажаності одиничних показників якості хутряного велюру зі шкурок нутрії

Функції бажаності іd  одиничних показників якості

варіантів хутряного велюру зі шкурок нутрії

Позначення
показника

1 1¢ 2 2¢
х1.8 0,659 0,628 0,617 0,368
х1.5 0,784 0,735 0,805 0,411
х3.1 0,899 0,834 0,805 0,643
х2.4 0,752 0,636 0,387 0,368
х1.6 0,659 0,659 0,595 0,288
х2.2 0,805 0,692 0,749 0,384



х2.1 0,768 0,511 0,577 0,392
х1.2 0,506 0,467 0,487 0,368
х3.2 0,899 0,834 0,805 0,643
х1.4 0,479 0,581 0,368 0,745

Примітка: Варіанти 1, 2 - зразки хутряного велюру зі шкурок нутрії до поверхневого змочування розбризкуванням, 1¢,  2¢ – після
поверхневого змочування розбризкуванням

Розрахунок комплексного показника якості опирається на коефіцієнти вагомості [13] та розрахункову
інформацію щодо їх співвідношень з функціями бажаності одиничних показників якості (табл. 3). Результати
розрахунку комплексного показника якості наведено у підсумковому рядку табл. 4.

Таблиця 4
Розрахунок комплексного показника якості хутряного велюру зі шкурок нутрії

Показник Розрахункові дані ii dm для
варіантів хутряного велюру

зі шкурок нутрії
позначен

ня
назва

Вагомість
показника,

im
1 1¢ 2 2¢

х1.8 сумарний тепловий опір хутряного
велюру, (град.*кв.м)/Вт 0,125 0,190 0,199 0,203 0,340

х1.5 відносне залишкове видовження
шкірної тканини при напруженні 9,8
МПа, %

0,123 0,157 0,167 0,153 0,299

х3.1 колористичне оформлення шкірної
тканини і волосяного покриву, бал 0,122 0,136 0,146 0,152 0,190

х2.4 водопромокання шкірної тканини у
динамічних умовах, с 0,107 0,142 0,168 0,276 0,291

х1.6 відносне пружне видовження шкірної
тканини при напруженні 9,8 МПа, % 0,105 0,159 0,159 0,176 0,365

х2.2 паропроникність шкірної тканини,
кг/(кв.м*с) 0,099 0,123 0,143 0,132 0,258

х2.1 повітропроникність шкірної тканини,
куб.м/(кв.м*с) 0,084 0,109 0,164 0,146 0,214

х1.2 межа міцності при розтягуванні шкірної
тканини, МПа 0,082 0,162 0,176 0,168 0,223

х3.2 якість оздоблення шкірної тканини, бал 0,078 0,087 0,094 0,097 0,121
х1.4 відносне повне видовження шкірної

тканини при напруженні 9,8 МПа, % 0,075 0,157 0,129 0,204 0,101

Разом
å
=

k

i i
i

d1

m
1,422 1,546 1,707 2,401

Комплексний показник якості хутряного велюру з
нутрії, jK åå

==

k

i i
i

k

i
i d11

m
m 0,703 0,647 0,586 0,417

Примітка: Варіанти 1, 2 - зразки хутряного велюру зі шкурок нутрії до поверхневого змочування розбризкуванням, 1¢,  2¢ – після
поверхневого змочування розбризкуванням

Характеризуючи отримані результати, перш за все, можемо підкреслити, що гідрофобізація хутряного
велюру призводить до значного покращання якості хутряного велюру зі шкурок нутрії.  За комплексним
показником якості гідрофобізований хутряний велюр зі шкурок нутрії за градацією показника бажаності
Харінгтона має «добру» оцінку, в той час як комплексний показник якості хутряного велюру зі шкурок нутрії,
виробленого за традиційною технологією складає 0,586, що свідчить про «задовільний» рівень якості.

Застосування методики комплексного оцінювання додатково дає можливість отримати інформацію
щодо впливу окремих показників якості хутряного велюру на комплексний показник якості і, таким чином,
визначити, які одиничні показники спричинили зменшення рівня комплексного показника якості і за рахунок
яких одиничних показників відбулося його збільшення. Негативний вплив на комплексний показник якості



хутряного велюру зі шкурок нутрії, виробленого за традиційною технологією спричинюють: показник
відносного повного видовження шкірної тканини при напруженні 9,8МПа – 0,368, який визначає низькі
деформаційні властивості, показник водопромокання шкірної тканини у динамічних умовах – 0,387, який
характеризує гігієнічні властивості та показник межі міцності при розтягуванні шкірної тканини – 0,487, що
впливає на механічні властивості гідрофобізованого хутряного велюру зі шкурок нутрії. Ці показники є
наближеними до нижньої межі «задовільного» рівня. Позитивний вплив на комплексний показник якості
хутряного велюру зі шкурок нутрії, виробленого за традиційною технологією, зумовлюють показники, що
впливають на естетичні властивості, а саме колористичне оформлення шкірної тканини і волосяного покриву та
якість оздоблення шкірної тканини, та на деформаційні властивості – показник відносного залишкового
видовження шкірної тканини при напруженні 9,8 МПа. Вони мають «відмінний» рівень якості.

Гідрофобізація хутряного велюру відзначилася на покращанні не тільки комплексного показника
якості, а і на одиничних його показниках. Частково нівельовано негативний вплив на комплексний показник
якості хутряного велюру зі шкурок нутрії показника відносного повного видовження шкірної тканини при
напруженні 9,8МПа – функція бажаності якого зросла до 0,479 та показника межі міцності при розтягуванні
шкірної тканини – зростання функції бажаності до 0,506. Ці показники хоч і мають «задовільний» рівень, однак,
за градацією показників якості, в результаті впливу алкен-малеїнової композиції на структуру колагену дерми,
вони наближаються до «доброго»  рівня.  Особливо актуальним для нашого дослідження має той факт,  що
функція бажаності показника водопромокання шкірної тканини у динамічних умовах завдяки застосуванню
нової технології гідрофобізації зросла майже вдвічі і має рівень, наближений до відмінного (функція бажаності
складає 0,752). Крім того позитивний вплив на комплексний показник якості гідрофобізованого хутряного
велюру зі шкурок нутрії

справив показник повітропроникності шкірної тканини, що впливає на гігієнічні властивості, функція
бажаності якого також наближена до «відмінного» рівня (0,768). «Відмінний» рівень за функцією бажаності
мають показники колористичного оформлення шкірної тканини і волосяного покриву та якості оздоблення
шкірної тканини, які визначають високі естетичні властивості (0,899), а також показник паропроникності, що
характеризує гігієнічні властивості хутряного велюру, гідрофобізованого алкен-малеїновою композицією
(0,805).

Вивчено вплив умов експлуатації на зміну комплексного показника якості хутряного велюру зі шкурок
нутрії. Поверхневе змочування розбризкуванням, що моделює процес експлуатації хутряного велюру зі шкурок
нутрії, призводить до незначного погіршення якості хутряного велюру за градацією Харингтона.
Гідрофобізований хутряний велюр зі шкурок нутрії залишається на «доброму» рівні, хутряний велюр зі шкурок
нутрії, вироблений за традиційною технологією – на «задовільному» рівні. Прослідковується уповільнення
зниження якості через застосування гідрофобізації на 21 %. Для гідрофобізованого хутряного велюру зі шкурок
нутрії рівень якості знижується на 8 %, для хутряного велюру зі шкурок нутрії, виробленого за традиційною
технологією, зниження рівня якості складає 29%, що впритул наближає негідрофобізований велюр, який має
комплексний показник якості 0,417 до «поганої» оцінки, верхня межа якої складає 0,37.

Розглядаючи вплив одиничних показників якості хутряного велюру зі шкурок нутрії,  виробленого за
традиційною технологією після поверхневого змочування розбризкуванням, на комплексний показник якості
можемо відмітити, що за рахунок позитивного впливу показників, що визначають естетичні властивості
(функція бажаності яких становить 0,643) та показника відносного повного видовження шкірної тканини при
напруженні 9,8 МПа (0,745) він набув не найнижчого (за градацією функції Харингтона) значення
«задовільного» рівня якості. Ці показники компенсували негативний вплив частини важливих одиничних
показників, таких як сумарний тепловий опір хутряного велюру (0,368), межа міцності при розтягуванні
шкірної тканини (0,368), водопромокання шкірної тканини у динамічних умовах (0,368), відносне пружне
видовження шкірної тканини при напруженні 9,8 МПа (0,288). Безрозмірне значення показника відносного
пружного видовження шкірної тканини при напруженні 9,8 МПа навіть має від’ємне значення, що свідчить про
надзвичайно низький рівень деформаційних характеристик, одяг з такого велюру за умов підвищеної вологості



та динамічних навантажень безповоротно втрачатиме форму, а тому може стати навіть непридатним до
експлуатації за цим показником якості, не зважаючи на перераховані вище позитивні впливи.

Гідрофобізація усуває проблему низьких рівнів якості одиничних показників навіть за умов підвищеної
вологості. Кількісні значення функції бажаності за одиничними показниками якості покращується і такі
показники, як сумарний тепловий опір хутряного велюру, водопромокання шкірної тканини у динамічних
умовах, відносне пружне видовження шкірної тканини при напруженні 9,8 МПа набувають «доброї» оцінки та
зумовлюють аналогічне покращання комплексного показника якості гідрофобізованого хутряного велюру зі
шкурок нутрії до рівня 0,647.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку
Гідрофобізований хутряний велюр зі шкурок нутрії має значно вищі рівні комплексного показника

якості, порівняно з хутряним велюром зі шкурок нутрії, виготовленим за традиційною технологією;
характеризується «добрим» рівнем якості, тоді як хутряний велюр зі шкурок нутрії, виготовлений за
традиційною технологією має «задовільний» рівень якості.

Гідрофобізований хутряний велюр зі шкурок нутрії може використовуватися в умовах підвищеної
вологості, низьких температур та динамічних навантажень.

Хутряний велюр зі шкурок нутрії, гідрофобізований алкен-малеїновою композицією може бути
рекомендованим для виготовлення фасонного одягу шкірною тканиною назовні.

В подальших дослідженнях намічається здійснити розрахунок рівня економічної та соціальної
ефективності від впровадження запропонованої технології гідрофобізації хутряного велюру зі шкурок нутрії,
що дасть можливість розширити асортимент та забезпечити потреби українського споживача у хутряних
виробах.
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