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The infl uence of leather factories on the environment is due to the fl ow of liquid, solid and gaseous 
waste materials and the use of raw hides and skins, energy, auxiliary materials and water. The main pollutants, 
emi  ed by the waste water, are formed in the wet treatment in the processes of unhairing, liming and 
tanning. The disposal of neutral salts during the leather processing is among the most important problems of 
leather produc  on. The gases and adours released into the air are formed at diff erent stages of processing, 
mainly in fi nishing.

This study summarizes the types of wastes in the leather industry, the possibili  es for their 
regula  on, processing and re-use as new materials.
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Резюме:

Въздействието, което кожарските заводи имат 
върху околната среда, се дължи на потоците 
от течни, твърди и газообразни отпадъци 
и на използването на сурови кожи, енергия, 
спомагателни материали и вода. Главните 
замърсители, изпускани с отпадъчните води, 
се образуват при мократа обработка основно в 
процесите на обезкосмяване, варосване и дъбене. 
Изхвърлянето на неутрални соли по време 
на преработката е сред най-съществените 
проблеми на кожарското производство. 
Замърсителите, изпускани във въздуха се 
образуват на различни етапи от обработката, 
основно във финишните процеси.  

Настоящото изследване обобщава видовете 
отпадъци в кожарската промишленост, 
възможностите за тяхното регулиране, 
преработване и повторна употреба като нови 
материали.

Ключови думи: сурови кожи, отпадъци, 
преработване, повторна употреба

Увод

 Кожата, като продукт на бита, е сред 
основните суровинни и чисто материални основи 
на най-ранното човешко развитие, наред с камъка 
и дървото. При лова на диви зверове кожата се е 
използвала за защитно облекло. След снемането 
суровата кожа бързо изсъхва и става чуплива, 
протичат и процеси на разпадане, тя става 
неподходяща за облекло. През вековете човекът 
постепенно усвоява до съвършенство подбора, 
отделянето, очистването, консервирането, 
омекчаването и конфекционирането на суровата 
кожа и нейните продукти. През цялото това време 
той се е стремял да постигне най-рентабилното 
ниво на обработката. Именно тогава се достига до 
отклонения от равновесните взаимоотношения 
между човека и природата. 

 Производството на кожи и кожени изделия 
е най-големият индустриален сектор в света, 
който използва вторични продукти. Той превръща 
потенциалните отпадъци от месодобива във 
висококачествени стоки за потребление. Трябва 
да се отбележи, че кожарското производство ще 
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съществува, докато човечеството се храни с месо. 
Населението и търсенето, например на обувки, се 
увеличава по-бързо отколкото консумацията на 
месо, което означава, че кожените изделия все 
повече и повече ще стават луксозни стоки. Една от 
отчетливите тенденции на 21 век е нарастването на 
употребата на изделия от естествена кожа, което 
води до криза в снабдяването на промишлеността 
със сурови кожи за обработка. Това развитие ще 
трябва да предостави по-голямо пространство 
за необходимите екологични изисквания за 
кожарството в бъдеще.

Кожарската промишленост е потенциално 
интензивен замърсител на околната среда. 
Твърдите и течни отпадъци, както и отпадъчните 
газове са в големи количества. Твърдите отпадъци 
обикновено се депозират в депа за отпадъци, 
където при неконтролируеми условия се 
замърсява околната среда чрез изтичане на газови 
емисии или инфилтрат в подпочвените води [1,2]. 
Отпадъчните води се характеризират с високо 
съдържание на разтворени и на суспендирани 
органични и неорганични твърди вещества, 
водещи до висока потребност от кислород (БПК и 
ХПК), и потенциално токсични метални соли. Голям 
обем от използваната вода отива в системите, 
обработващи водата за населението или се 
изхвърля директно в природата. 

 Настоящото изследване обобщава 
видовете отпадъци в кожарската промишленост, 
възможностите за тяхното регулиране, 
преработване и повторна употреба като нови 
материали.

Отпадъчни емисии при производството на 
естествени кожи

Производственият процес в едно кожарско 
предприятие може да бъде разделен на четири 
основни категории процеси: съхранение на 
кожите; процеси и операции по обезкосмяване 
и варосване; дъбилни операции, последваща и 
окончателна обработка. 

Отпадъците в кожарската промишленост 
могат да бъдат разделени в зависимост от фазата, 
в която се намират на въздушни, течни и твърди 
отпадъци. Балансът на отпадъчните вещества е: 75% 
кожна субстанция, невлизаща в обработената кожа 
от суровата кожа; 10% кожни остатъци; 8% косми; 
40% вода; 17% съдържащи се в отпадъчните води 
вещества (например, деструктурирани белтъци, 
натриев хлорид, мазнини). Това показва, че от 
един тон осолена суровина само една четвърт се 
превръща в готова обработена кожа. Три четвърти 

от суровите кожи напускат кожарските заводи 
по други пътища [3]. От използваните през 2012 
г. в кожарското производство 8,5 Mt (мегатона) 
осолени кожи и приблизително 4,5 Mt  химикали, 
значителна част попадат в отпадъчните води. При 
обработването на 1 t сурови кожи се отделят 50 m3

течни и 800 kg твърди отпадъци. 

1.1. Газови емисии от кожарското 
производство  

 Изпусканите във въздуха замърсители и 
газови емисии в кожарското производство могат 
да се образуват на различни етапи от обработката 
и да бъдат носители на различни вещества и 
частици. Съхраняването на кожите, използването 
на някои специфични химикали, основно във водно 
варовите и финишните процеси, също са източници 
на вредни газови емисии и миризми. Емисиите от 
органични разтворители от обезмасляващите и 
финишните процеси, амоняк от водно-варовите 
процеси и багренето, серен диоксид и сероводород 
от обезкосмяването и варосването, всякакви 
твърди вещества, както и миризмите които могат 
да се образуват от тези вещества, са сред основните 
газови емисии от производството на кожи [4].

1.1.  Течни емисии

 Основен източник на замърсявания в 
кожарската индустрия са отпадъчните води. Те 
съдържат различни концентрации от химикали, 
използвани при преработването на кожите, 
както и други замърсители от неорганичен и 
органичен произход. Сред тези замърсители 
има големи количества леш (подкожна тъкан 
и варосани парчета кожа), полуобработени 
парчета кожа, косми, кръв, онечиствания, соли, 
разтворими белтъчни вещества, вар, сулфати и 
сулфиди, амини, хромови соли, захари, скорбяла, 
растителни дъбилни вещества, мазнини и масла, 
минерални киселини, багрила и други органични 
и неорганични вещества. Най-голям дял в 
замърсяването имат методите за консервиране на 
кожите със сол (натриев хлорид) и процесите на 
преддъбилна обработка с извличането от кожата 
на органични вещества [5]. Именно поради тази 
причина отпадъчните води съдържат NaCl, Na2CO3, 
Na2S, Ca(OH)2, които се използват при процесите 
опресняване, варосване, обезкосмяване и 
обезмасляване. Отделянето им в отпадъчните води 
до промяна на осмотичното налягане в клетките на 
живите организми и понижаване разтворимостта 
на кислорода. Голямата разтворимост на 
натриевите и други соли затруднява отделянето 
им и пречистването на водите. Попадането им 
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в съответните водоеми влошава качеството на 
водата, нарушава се екологичното равновесие 
и се променя естествената флора и фауна [6]. 
Като пример за замърсяване на почвата  може 
да се посочи високата концентрация на NaCl във 
водите от опреснителните процеси. В областите 
с безводен климат тази концентрация е много 
сериозен проблем. Солта прониква в почвените 
слоеве и води до унищожаване на ценните качества 
необходими за земеделието.  

1.2.  Твърди отпадъци, методи за преработване 
и оползотворяване

 Основните източници на твърди отпадъци 
са големите количества леш (подкожна тъкан и 
варосани парчета кожа), полуобработени парчета 
кожа, косми, суспендирани твърди отпадъци. 
Подходът на управлението им са различните 
новаторски методи за оползотворяването им като 
се създават нови материали за промишлеността и 
бита. 

1.2.1.  Колагенови и кератинови отпадъци

 Колагеновите отпадъци са около 60% от 
твърдите отпадъци, кератиновите – около 8÷10% 
в зависимост от вида на обработваната кожа. 
Тяхното основно приложение е в хранителната 
промишленост, селското стопанство, козметиката, 
фармацията и медицината като биоматериали, 
както и като изходни материали в кожарската 
промишленост, хартиената, мебелната, каучуковата 
и др. [7,8,9,10,11].

1.2.2.  Мазнини

 Естествените мазнини, получени като 
отпадъци от кожарското производство, са ценна 
суровина за получаването на биопродукти. 
Съдържанието на мазнини и мастоподобни 
вещества в кожата при различните животни е 
различно и се определя преди всичко от вида, 
възрастта, пола и начина на хранене на животното. 
Така например в говеждите кожи количеството 
мазнини се движи в границите от 0,5 до 2,0%, в 
козите – 3-10%, в свинските до 30 %. Много мазнини 
съдържат и овчите кожи – от 4 до 30%. При някои 
морски бозайници като тюлени, делфини и др., 
кожите са още по богати на естествени мазнини, 
съдържанието им достига до 51% [12]. Мастните 
включвания са разпределени в мастните жлези 
на  кожната тъкан и в подкожната тъкан, която 
се отстранява в процеса на обезлешване. При 
производството на 100 тона сурови кожи дневно се 
отделя около 30 тона мазнини и това създава много 
сериозен екологичен проблем [13].

 Основното  количество отпадъци в твърда 
фаза се получава при изолирането на висшите 
мастни киселини от отпадните разтвори получени 
от процеса на обезмасляване. Мазнината от 
суровите изрезки, месести части и остатъци от 
цепенето може да се оползотвори посредством 
инсталации за топене на мазнини. Възможно е да 
се наложи тези отпадъци да бъдат предварително 
третирани преди преработката. Мазнината 
може да бъде отделена и рециклирана, но това 
е приложимо само в изключителни случаи. 
Суровата леш от неваросани кожи не съдържа 
химикали и затова е приемлива за преработка 
за храна за животни. Свинската леш се използва 
за получаване на техническа свинска мас, която 
се преработва след това до различни продукти.  
Един от тези продукти е неутрален намаслител за 
кожарски кожи заместващ копитното масло  [14]. 
При сулфониране на рафинирана свинска мас с 
концентрирана сярна киселина, а още по добре 
с олеум, се получава друг вид намаслител за 
различни видове кожи [15,16]. 

 Интерес представляват естествените 
мазнини, получени като отпадъци от кожарското 
производство, които са ценна суровина за 
получаването на биопродукти. Направен е 
нов технологичен прочит за употребата на 
отпадните мазнини от кожарското и кожухарското 
производство, който с минимум инвестиции да 
обезпечи изцяло нуждите от дизелово гориво на 
предприятията, отговарящо и на най–строгите 
стандарти [17]. Употребата на дизел, получен от 
животински отпадъци, генерира и значителен 
обем други ценни деривати, които с минимални 
модификации могат да бъдат получени ценни 
крайни продукти: присадки, компост и др. 
Посредством контролируема естерификация на 
животинки мазнини се получава биодизел, а от 
глицериновия остатък се получава triacetalglycerol 
(TAG), а от остатъчните соли се получава компост. 
Тази технология се основава на сродната химична 
структура на подкожните мазнини при всички 
животни, които са суровина за кожарската 
промишленост. Преобладаването на ω-6 и ω-9 
мастни киселини снижава производствените 
разходи [18]. Като изходна суровина се използва 
предварително разтопена и хомогенизирана 
подкожна мазнина. 

 Един от начините за повторно използване 
на мазнините от кожарството е включването 
им в системи за получаване на енергия. Фирма 
Sudleder GmbH преди около 20 години започва 
да търси биоенергиен подход за производство 
на топлина и енергия от кожарските си отпадъци 
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[19]. Създава биоенергийно предприятие, в което 
се регенерират извличат  мазнините, отделят 
се протеиновите отпадъци, получава се утайка 
от отпадъците. След това утайката се разгражда 
анаеробно заедно с протеиновите отпадъци и 
полученият метан захранва електроцентралата. 
Има и други публикации относно използването 
на мазнините от кожарското производство в 
инсталации за получаване на биогаз [20]. Биогазът е 
подходящо гориво, както за домакинствата (готвене, 
осветление), така и като автомобилно гориво.

1.2.3.  Суспендирани твърди вещества

 Утайката от отпадъчните води на 
кожарското производство е друг вид твърд отпадък  
и неговото оползотворяване или депониране 
е сред приоритетните проблеми за решаване в 
промишлеността.

 Твърде голямо количество утайка се получа 
в процеса на обработката на отпадъчните води от 
кожарското производство. Някои биоразградими 
органични вещества преминават в утайката по време 
на процеса на биохимично третиране. Кожарската 
утайка съдържа много токсични вещества, такива 
като хром, сулфиди и т.н. Решаването на проблемите 
относно замърсяването на утайката стана гореща 
точка на кожарската индустрия. Много изследователи 
публикуват разработки за обработката на утайката и 
нейното използване в керамиката, строителството, 
зърнопроизводството. Добре е известно, че 
анаеробното разграждане на утайката може да 
доведе до по-доброто й оползотворяване  и затова 
методите за неговото ускоряване и подобряване е 
от огромно значение за учените. В тази разработка 
се предлага предварителна ензимна обработка с 
ултразвук, подобрявайки анаеробното разграждане 
на утайката [20]. 

 Други възможни решения за третиране на 
органични отпадъци и утайка от инсталациите за 
преработка на отпадъчни води са компостирането, 
рециклиране в селското стопанство, анаеробното 
храносмилане и топлинна обработка. 
Приложимостта на техниките за утайките зависи от 
техния състав и особено от съдържанието на хром и 
трябва да бъде преценявана за конкретния случай 
като се отчитат националните норми и стратегии. 
Други изследователи  предлагат анаеробно 
разлагане като начин за получаване на биогаз - 
приблизително 60 40: метан СО2 [21,22]. Основните 
субстрати са утайки от отпадъчните води, тор и 
общинските отпадъци.

1.Предотвратяване и контрол на отпадъчните 
емисии

Основни цели за минимизиране на вредното 
въздействие върху околната среда са:

1.Намаляване на потреблението на различни 
ресурси и енергия;

2.Намаляване на количеството и вредното 
въздействие на отпадъчните емисии (газообразни, 
течни, твърди);

3.Намаляване на риска от аварии и инциденти.

 Принципният подход при опазването на 
околната среда изисква да се вземат превантивни 
мерки за да не се допусне възникване на 
замърсяване или риск от такова, а след това да се 
търси начин за неговото обезвреждане. Спазвайки 
този принцип, може да се формулират следните 
приоритети за ефективното оползотворяване на 
различните ресурси.

Сурова кожа – колаген и неколагенови включвания:

•Максимално оползотворяване като готова кожа;

•Получаване на страничните продукти във вид, 
позволяващ оползотворяване и на възможно най-
ранен етап;

•Оползотворяване на страничните продукти;

•Правилно обезвреждане на отпадъчните емисии;

•Отстраняване на последствията за околната среда.

Химикали и спомагателни материали:

•Избор на неопасни химикали. Анализ на влиянието 
върху качеството, другите ресурси и всички видове 
емисии;

•Максимален процент на участие в готовата кожа;

•Използване на неусвоените химикали 
(рециклиране, възстановяване, употреба в друг 
процес);

•Правилно обезвреждане на отпадъчните емисии;

•Отстраняване на последствията за околната среда.

Вода и енергия:  минимален разход

За да се реализират гореспоменатите мерки в 
правилния порядък се прилагат следните подходи:

•Промени в технологията (чисти технологии) 
– технологии, които осигуряват минимално 
потребление на различни суровини и материали, 
замяна или намаляване на опасните и силно 
замърсяващи вещества, безотпадъчни и малко 
отпадъчни технологии;
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•Организационни промени – такава 
последователност на процесите и съоръженията, 
позволяващи рециклиране и възстановяване на 
страничните продукти;

•Осигуряване на условия за пречистване на 
отпадъчните емисии.

Управление и третиране на отпадъци

Споменатите по-горе включени в процеса мерки 
пряко или косвено предотвратяват образуването 
на отпадъци. Също така е важно да се третират 
отпадъците, например посредством отделяне на 
определени фракции.

Най-добри налични техники (НДНТ)

Таблица 1.  НДНТ (най-добри налични техники) с мерки включени в процеса
ТЕХНОЛОГИЧЕН 
БЛОК

НДНТ е:

Изсушаване и 
опресняване

 Обработването на пресни кожи
Изключения: 
- Когато е необходимо продължително време за транспорт (макс. 8-12 часа за 

пресни, неохладени кожи; 5-8 дни когато е осигурено охлаждане до 2 °C);
- За определени видове крайни продукти; 
- Овчи и телешки кожи
 Намаляване количеството на използваната сол (NaCl)

Обезкосмяване и 
варосване 

 Употреба на щадяща космената покривка технология, но икономическата полза 
от нея може да се окаже проблем за съществуващи инсталации, при които не е 
възможно запазената космена покривка да бъде оползотворена отново 

 Намаляване използването на сулфиди с използване на ензимни препарати; 
 Рециклиране на отработените разтвори само при обработката на овчи кожи, 

чиято вълна е била отстранена с каша от натриев сулфид и вар 

Цепене  Цепене при варосването  
Изключения: 
- Когато подавания материал е ует-блу; 
- Когато се произвежда кожа с по-висока здравина (например за обувки) 
- Когато е необходимо да се постигне по-голяма равномерност и прецизност в 

дебелината на крайното изделие;
 Оползотворяване до максимум на продукта от цепенето

Обезваросване и 
омекотяване

 Частичното заместване на амонячните соли с CO2 и/или слаби органични киселини

Обезмасляване 
на овчи кожи

 Оптимизиране на мокрото обезмасляване посредством повърхностно активни 
вещества, със или без органични разтворители

 Закрити машини с мерки за намаляване на замърсителите изпускани във въздуха 
и отпадъчните води, когато за обезмасляване на кожите на сухо се използват 
органични разтворители 

Пиклиране  Прилагане на частично рециклиране или повторна употреба на отработените 
разтвори 

 Използване на обеми на потапяне в диапазона от 50 – 60 % (тегло с месестата 
част) за необработените овчи и биволски кожи, за да се намали използването на 
сол  

Дъбене  Повишаване производителността на хромовия дъбилен процес с внимателен 
контрол на pH, разтвора, температурата, времето и скоростта на барабана, в 
комбинация с регенериране на хрома чрез утаяване на потоците отпадъчни води 
със съдържание на Crобщо  > 1 g/l  

 Когато регенерирането на хрома не е възможно, използване на дъбилни методи 
с висока изчерпване

 Увеличаване до максимум на изчерпване на растителния дъбилен разтвор чрез 
противопоток или рециклиране (барабанно дъбене)
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Fragnance, Cosmetics, 2016, 18-19

11.Miroslawa Prochon, Anita Przepior Kowska, JSLTC, 
2017, 2, 101

12.Пешева, М., Химия и физика на суровата кожа и 
дъбилните вещества, ВХТИ, София, 1982

13.Simeonova, L. S., Dalev, P.G., Waste Management, 
1996, 16, 765

14.M.A. Habib, G. Alshammari,  JSLTC, 2014, 5, 199

15.A. M. Ola, M.A. Habib, N. H. El Sayed, JSLTC, 2014, 
5, 205

16.Jeremy Goodfellow, Sanimax; Biodisel Magazine 
USA, March 2009

17.Kolomaznik, K., Barinova M., Low quality waste fats 
from tanneries as a valuable feedstock for biodiesel 
production , 1-st International Leather Eng. Symposium, 
Izmir, Turkey, p. 17, 2009

18.Tsanov V., Ivanova D., Koleva M., Obtaining biodisel, 
TAG and compost derived from fleshings -  ICAMS 2010 
- 3-rd International Conference on Advanced Materials 
ans Systems - Bucharest, Romania, September 16-18, 
2010, p.411-416

19.Beate Haaser, (Sudleder GmbH), World Leather, 
2016, 28 (6), 33     

20.Li Xiaoxing, Chen Jie, JSLTC, 2015, 5, 255

21.Caroline Borges Agustini, Wolmir Neto, JALCA, 
2016, 112(1), 7

22.Jayna Pessuto, Marcelo Godhino, Aline Dettmer (U. 
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(July), 37  

Намаляването на разливите, инцидентите, 
загубите на вода се постига с избора на подходящи 
техники, добра поддръжка и технологичен контрол 
(проследяване и регулиране на технологичните 
параметри), както и добре обучен персонал.

Заключение

 Основните насоки за решаване на 
екологичните проблеми, които възникват са 
въвеждането на комплекс от мерки включващи 
най-добрите възможни технологии при които се 
цели постигането на:

1.Максимално оползотворяване на суровата кожа, 
рециклиране и употреба на твърдите отпадъчни 
продукти, получени в процеса на обработката й. 

2.Получаване на нови материали от твърдите 
кожарски отпадъци, които се използват в 
кожарската, хранително-вкусовата промишленост, 
селското стопанство, козметиката, фармацията, за 
медицински изделия и други.

3.Използването на твърдите кожарски отпадъци 
като източници на енергия.

4.Обезвреждане на отпадъчните емисии и 
минимизиране на последствията за околната среда 
и човешкото здраве.

5.Избор на неопасни химикали и възможно най-
пълното им усвояване в процеса на обработката.

6.Използване на неусвоените химикали.

7.Минимален разход на вода и енергия.
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