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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Актуальність і необ-
хідність екологізації шкіряного виробництва проди-
ктована часом і вимогами світових і громадських 
організацій з охорони та безпеки довкілля.  

У науково-технологічному аспекті питання під-
вищення ефективності використання природних 
високодисперсних мінералів у шкіряній галузі зво-
диться до розробки та впровадження ресурсо- і ене-
ргозберігаючих технологій [1], які дозволили б ефе-
ктивно підвищувати якість готових шкір без суттє-
вих змін технологічного процесу виробництва.  

Метою даної роботи є пошук шляхів ефективної 
модифікації високодисперсних мінералів для ство-
рення поліфункціональних матеріалів і подальшої 
екологізації технологій виробництва шкіри, а також 
обґрунтування на цій основі економічної і екологіч-
ної доцільності формування ринку екошкіри в Укра-
їні.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Становить інтерес використання у шкіряному виро-
бництві природних високодисперсних мінералів, 
доступність, дешевизна і запаси яких в Україні дос-
татні. Перспективність цього напряму зумовлена 
екологічністю і властивостями природних мінералів, 
які залежать від будови кристалічної решітки,  дис-
персності, здатності до іонного обміну в результаті 
модифікації неорганічними та органічними сполу-
ками. При цьому модифікація не змінює кристаліч-
ну структуру мінералів, але дозволяє регулювати їх 
колоїдно-хімічні властивості і отримувати техноло-
гічні матеріали з поліфункціональними властивос-
тями. У результаті модифікації дисперсій природних 
мінералів можна отримувати матеріали з високою 
спорідненістю до колагенової структури і регулюва-

ти ефективність формування шкір різного цільового 
призначення [2]. 

Кафедрою технології шкіри та хутра КНУТД ро-
зроблені нові поліфункціональні матеріали на основі 
високодисперсного бентоніту з основним мінералом 
– монтморилонітом (Дашуківське родовище бенто-
нітових глин Черкаської області,  Україна) для ство-
рення екологічно чистих матеріалів і технологій 
післядубильних процесів виробництва шкіри [3]. 

Для досліджень використовували напівфабрикат 
бичини легкої хромового методу дублення товщи-
ною 1,4–1,6 мм, отриманий до стругання, включно, 
за діючою технологією АТ «Чинбар» (м. Київ). 
Для оцінки впливу отриманих матеріалів на якість 
шкір було проведено дослідження хімічного складу, 
експлуатаційних і гігієнічних властивостей готових 
шкір [4]. 

У результаті модифікації дисперсії бентоніту по-
ліфосфатними сполуками натрію отримано напов-
нювальні композиції (НКП) [5] з високою сорбцій-
ною активністю та спорідненістю до колагенової 
структури, що впливає на глибоке і рівномірне роз-
поділення наповнювача в дермі. Це покращує фор-
мування структури шкіри, що проявляється у під-
вищенні виходу шкір за товщиною на 1,4–2,9 %, 
площею – на 1,3–2,5 %, зростанні об’ємного виходу 
– на 8,4–13,9 %, зниженні уявної питомої маси та 
отриманні більш м’якої, еластичної, без пухлинува-
тості шкіри. 

Модифікація дисперсій бентоніту основними со-
лями хрому та лігносульфонатами (НКЛ) [6] дозво-
лила створити композиції для до дублювання –
наповнювання шкіряного напівфабрикату. Позитив-
ним у даному випадку є структуруюча дія лігносу-
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льфонатів натрію в складі поліфункціонального ма-
теріалу, в результаті чого підвищуються фізико-
механічні та релаксаційні властивості готових шкір.  

У цілому, отримані шкіри характеризуються під-
вищеними показниками формування об’єму дерми, 
що підтверджено зростанням об’ємного виходу – на 
3,2–6,3 %, виходу площі – на 1,9–3,9 %, покращен-
ням фізико-механічних і пружно-пластичних влас-
тивостей. Сформовані шкіри визначаються високою 
пористістю і, відповідно, підвищеною паро- і повіт-
ропроникністю. Застосування композицій для доду-
блювання–наповнювання дозволяє скоротити витра-
ти рослинних дубителів під час виробництва шкіри 
на 50–60 %.  

Отримання органо-мінеральної дисперсії бенто-
ніту шляхом модифікації аніонною поверхнево-
активною речовиною дозволяє застосовувати моди-
фікований бентоніт як твердий емульгатор [7] для 
стабілізації емульсій природних жирів та олій з ме-
тою жирування шкіряного напівфабрикату. Ефекти-
вним є використання в отриманих емульсіях (ЖК) 
яловичого жиру як продукту вторинної переробки 
недублених відходів, що дає можливість розширити 
сировинну бази жирувальних матеріалів шкіряного 
виробництва. Це обумовлює якісне формування 
структури дерми, підвищення гігієнічних та експлу-
атаційних властивостей готових шкір (табл. 1).  

 
Таблиця 1 – Показники готових шкір 
 

Показники Наповнювальні 
композиції 

Жирувальні 
 композиції 

НКП НКЛ ЖК ГЖК  
Вихід шкір, %   
напівфабрикату: 
– за площею 
– за  товщиною 

 
 

105,6 
109,6 

 
 

104,8 
107,5 

 
 

105,5 
107,8 

 
 

104,9 
106,5 

Об'ємний вихід 
шкір, см3/100г  
білка 

286,5 285,6 289,2 287,6 

Межа міцності при 
розтягуванні, МПа 18,0 19,5 19,1 19,2 

Жорсткість , Н·10-2 22,3 23,1 23,2 25,1 
 
Отримані жирувальні композиції характеризу-

ються підвищеною агрегативною стійкістю, висо-
кою жирувальною та наповнювальною здатністю 
без введення додаткових емульгаторів. Використан-
ня нових жирувальних композицій сприяє скоро-
ченню тривалості технологічного циклу шляхом 
поліфункціональної дії на структуру шкіри. При 
цьому підвищується вихід шкіри за площею на 5–6 
%, товщини – на 3,7–4,9 %, покращуються гігієнічні 
та деформаційні властивості готової шкіри. 

Використання твердого емульгатору на основі 
дисперсії бентоніту, модифікованої сполуками алю-
мінію та олеїновою кислотою [8], дозволяє створити 
гідрофобні нанокомпозиційні матеріали (ГЖК) для 
підвищення водостійких властивостей шкір для вер-
ху взуття, знизити собівартість виробництва гідро-
фобних шкір і розширити сировинну базу для отри-
мання емульгаторів. Отримані шкіри мають високу 

стійкість до водопромокання у статичних і динаміч-
них умовах.  

Покривне фарбування повинне відповідати ціло-
му комплексу умов. Це, насамперед, надання шкірі 
високих естетичних властивостей. Поряд з цим пок-
риття на шкірі повинне задовольняти комплекс вла-
стивостей, що диктують вимоги експлуатації виро-
бів з неї і технологією їх виробництва.  

Значна увага приділяється гігієнічним властиво-
стям шкіри, що у результаті покривного фарбування 
різко знижуються. За допомогою покривного фар-
бування можна також усунути такі дефекти, як пух-
кість, частково пухлинуватість напівфабрикату, збі-
льшити вихід площі, розширити та обновити асор-
тимент. 

Відповідність цим вимогам полягає в правиль-
ному підборі і сполученні оздоблювальних матеріа-
лів і належній підготовці самої шкіри до покривного 
фарбування. 

Раціональним методом покривного фарбування є 
компактне оздоблення, основане на використанні 
для всіх шарів покриття композиції одного і тож 
складу [9]. У даному випадку суміш дисперсій полі-
мерів повинна володіти універсальними властивос-
тями: мати високий ступінь покривності, щоб забез-
печити мінімальну товщину плівки, забезпечувати 
високу адгезію її до шкіри і одночасно еластичність 
покриття в широкому інтервалі температур. 

З літератури відомо, що поліуретани, які засто-
совують у шкіряному виробництві, володіють ком-
плексом таких властивостей,  як морозостійкість і 
термомеханічна стійкість, еластичність і твердість, 
стійкість покриття до стирання та багаторазових 
вигинів і переважають за цими властивостями інші 
оздоблювальні матеріали. До того ж, покриття, 
отримані з їх використанням, відрізняються  висо-
кою адгезією, блиском і гарним зовнішнім вигля-
дом.  

Разом з основною вихідною сировиною при син-
тезі поліуретанів використовуються і допоміжні 
продукти: каталізатори, зшиваючі агенти, подовжу-
вачі ланцюга, барвники, наповнювачі. Використання 
допоміжних матеріалів сприяє підвищенню колори-
стичного ефекту і поліпшенню якості оздоблення 
шкіри.  

За кордоном останнім часом у шкіряній промис-
ловості найбільш широко використовують іономерні 
поліуретанові дисперсії, в структурі яких містяться 
хімічні активні групи, здатні утворювати солі: чет-
вертинний амоній, фосфоній, сульфонати, третин-
ний сульфоній, карбоксилати. Сполучення власти-
востей іономерів зі специфічними властивостями 
поліуретанів дозволяє одержати поліуретанові дис-
персії, які відрізняються високою хімічною і меха-
нічною стабільністю, хорошою адгезією, високою 
плівкоутворювальною здатністю і варіюванням у 
широких межах структури та властивостей [10].  

Головним недоліком поліуретанових іономерів є 
їх невисокі фізико-механічні та гігієнічні властивос-
ті, тому актуальною є проблема поліпшення цих 
властивостей поліуретанових іономерів. Для покра-
щення фізико-механічних властивостей полімерних 
матеріалів зазвичай використовують структурно-
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хімічну модифікацію, що полягає у додаванні хіміч-
ними методами до складу макромолекул полімеру 
сегментів, які надають їм необхідних властивостей.  

Монтморилоніт при незначному своєму вмісті 
дозволяє змінювати гігієнічні та фізико-механічні 
властивості композицій, що пов’язано з незворот-
ною деформацією еластомерів. Такий неорганічний 
наповнювач збільшує опір еластомеру процесам 
течії,  або незворотної деформації.  Це пов’язано з 
асиметричністю довжини і товщини, що утворюють 
його шаруваті структури. Композиції на основі по-
лімерів і таких нанонаповнювачів, як монтморило-
ніт, мають назву нанокомпозитів. Таким чином, од-
ним з перспективних напрямків у науці про поліме-
ри і матеріалознавство останніх років стало одер-
жання полімерних матеріалів, які мають назву по-
лімерних нанокомпозитів, що можуть бути вико-
ристані в найрізноманітніших галузях застосуван-
ня полімерних матеріалів,  у тому числі і в оздоб-
ленні шкіри. 

На кафедрі шкіри та хутра КНУТД були синтезо-
вані нові аніономерні поліуретани (АПУ), здатні 
утворювати водні поліуретанові дисперсії. Плівкові 
матеріали,  отримані з нових АПУ,  мають високі фі-
зико-механічні та гігієнічні показники. Новий метод 
полягає у введенні до полімерної матриці невеликої 
кількості (1–3 % мас.) дисперсного шаруватого си-
лікату, такого як монтморилоніт гідрофільної натрі-
євої форми (Na+‒ММТ).  

За допомогою введення Na+‒ММТ до полімер-
ної матриці, вдається поліпшити термічну стабіль-
ність, механічні та гігієнічні властивості покриття 
на шкірі. Досягається це завдяки поєднанню ком-
плексу властивостей органічного (легкість, гнуч-
кість, пластичність) і неорганічного (міцність, теп-
лостійкість, хімічна стійкість) матеріалів [11]. 

Важливими показниками придатності полімерних 
матеріалів для покривного фарбування є умови ство-
рення покриття на шкірі та фізико-механічні власти-
вості покривних плівок. Тому вивчення умов форму-
вання полімерних плівок із дисперсій аніонних полі-
уретанів (АПУД) і вплив різних чинників на їх фізи-
ко-механічні властивості має важливе значення для 
даної роботи. 

Для визначення оптимального режиму форму-
вання плівок із дисперсій АПУ їх висушували при 
температурах: 20, 60 та 100 0С (табл.  2).  Як видно з 
табл. 2, температура істотно впливає на видалення 
води із полімеру. Формування плівок у нормальних 
умовах (при 20 ˚С) тривале, до того ж отримані плі-
вки мають помітну липкість,  що свідчить про непо-
вне завершення процесу структуроутворення полі-
меру. Плівки, сформовані при 20 0С, після 48 годин 
висушування вміщують до 52 % вологи від початко-
вого його вмісту. Після наступної термообробки 
протягом трьох годин при 60 0С вода видаляється до 
вмісту 36 %. Досушування при 100 ˚С дозволяє 
майже повністю видалити вологу (до 99 %) за три 
години лише для зразків з монтморилонітом. Для 
висушування зразків вихідного АПУ знадобилося 
набагато більше часу навіть при підвищеній темпе-
ратурі.  

 

 
Таблиця 2 – Фізико-механічні характеристики  

чистих плівок АПУ та модифікованих Na+‒ММТ 
 

Ва-
рінт 

Відно-
шення 
АПУ/ 
Na+‒ 
ММТ, 

% 

T суш-
ки, 

оС/год 

Рs100,  
МПа 

Рsmax, 
МПа e,% 

1 100/0 20/72 0,18 1,07 3000 
2 100/0 60/2,5 0,29 1,47 2900 
3 100/0 100/3 0,28 2,29 1400 
4 97/3 20/72 0,98 2,85 1100 
5 97/3 60/2,5 1,42 4,2 1000 
6 97/3 100/3 4,45 12,1 1000 

 
Як видно з табл. 2, досліджувані зразки з чистого 

АПУ належать до м'яких з невисокими модулем 
еластичності й розривним напруженням і значним 
відносним видовженням при розриві. Введення до 
складу композицій незначної кількості Na+‒ММТ 
значно збільшує показники міцності та зменшує 
відносне видовження при розриві. Такі полімерні 
матеріали необхідні для створення покриття на ела-
стичних шкірах різноманітного призначення. 

Вірогідно, що на міцність і еластичність плівок 
впливають додаткові зв’язки, що виникають між 
полімером та Na+‒ММТ. Міцність таких зв’язків 
залежить від кількості активних груп модифікатора 
й полімеру, а також від можливості їх взаємодії, що 
підтверджують ІЧ-спектральні дослідження [12]. 

З метою більш глибокого вивчення впливу 
Na+‒ММТ на властивості готових шкір проведені 
дослідження покриттів, отриманих з використанням 
досліджуваних плівок (варіанти 3 і 6). 

На напівфабрикат хромового методу дублення із 
шкур ВРХ, виготовлений на ЗАТ “Чинбар”, наноси-
ли досліджувані покривні фарби відповідних складів 
(табл. 3).  

 
Таблиця 3 – Співвідношення компонентів 

покривної фарби 
 

Найменування компонентів Вміст компо-
нентів, мас. % 

3* 6* 
Пігментний концентрат, 40%–
вий 

20,0 20,0 

Воскова емульсія, 20%–ва 1,5 1,5 
АПУД, 18%–ва 54,0 – 
АПУД + Na+‒ММТ, 18% –ва – 54,0 
Вода 24,5 24,5 

Примітка: * – номера варіантів відповідають номерам  в 
таблиці 2. 

 
У нижніх і середніх шарах покриття при оздоб-

люванні шкір хромового дублення зі шкур великої 
рогатої худоби використовували поліуретанові дис-
персії 12 %-вої концентрації, а для заключного шару 
застосовували  склади фарб, наведені у табл. 3. Ви-
трати покривних складів для обробки натуральної 
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шкіри за один прохід  складали 40 г/м2 для кольору 
бордо.  

Показники фізико-механічних і гігієнічних  влас-
тивостей покриттів на шкірі з використанням запро-
понованих складів наведені у табл. 4. 

 
Таблиця 4 – Фізико-механічні властивості  

покриття на шкірі 
 

Найменування показника 
Номер  

варіанту 
3 6 

Адгезійна міцність покриття до 
шкіри, Н/м: 
– у сухому стані 
– у мокрому стані 

560 
330 

 
600 
340 

Стійкість покриття до багаторазо-
вого вигину, 103 вигинів 92,4 92,5 

Жорсткість шкір за ПЖУ-12М, Н 0,16 0,19 
Термомеханічна стійкість, °С 138 162 
Стійкість покриття до мокрого 
тертя, оберти 220 230 

Повітропроникність, смі/(смІ·год) 48,7 53,5 
Паропроникність відносна, %   20,1 28,3 

 
Як видно з табл. 4, зразки АПУ, модифіковані 

Na+‒ММТ в сухому та мокрому стані, мають дещо 
більші показники адгезії та мокрого тертя.  Це свід-
чить про те, що в процесі формування адгезійної 
взаємодії даних варіантів покриття зі шкірою пере-
важаючу роль відіграє хімічна складова з утворен-
ням міцних гідростійких зв’язків між реакційнозда-
тними групами поліуретану і структурних елементів 
дерми, зокрема за участю хромових комплексів.  

Адгезія досліджуваних варіантів покриття тісно 
пов'язана з його стійкістю до багаторазового вигину, 
оскільки у процесі формування покриття поряд з 
адгезійними явищами, що зумовлюють виникнення 
адгезійної взаємодії, в структурі полімеру відбува-
ються когезійні явища, спрямовані на підсилення 
внутрішньо- і міжмолекулярної взаємодії полімер-
них ланцюгів, результатом чого є зміцнення покри-
вної плівки. 

Інтенсивність адгезійно-когезійних взаємодій у 
структурі полімерної плівки, сформованої на основі 
АПУ + Na+‒ММТ , буде зростати завдяки збільшен-
ню числа реакційноздатних функціональних груп, 
спроможених утворювати точки потенційних конта-
ктів. 

Як видно з табл. 4, термостійкість покриття зраз-
ка модифікованого Na+‒ММТ набагато вища від 
зразка, що має в своєму складі чистий АПУ.  

Аналізуючи показники термомеханічної стійкос-
ті полімерної матриці АПУ і композиції на її основі 
з Na+‒ММТ можна припустити існування певного 
зв’язку жорстких блоків АПУ з ММТ.  

Подібна взаємодія є можливою між негативно 
зарядженими карбоксильними групами ( – СОО – ) з 
позитивно зарядженими гранями ММТ.  

Оскільки термостійкість покриття залежить, на-
самперед, від термостійкості його верхнього шару, 

до складу верхнього шару  вводили АПУ більшої 
концентрації.  

Таким чином, можна зробити припущення, що 
при одержанні композицій на основі аніоноактивних 
поліуретанів і монтморилоніту вирішальний внесок 
при їх формуванні робить взаємодія аніонних груп 
макромолекули з позитивно зарядженими боковими 
гранями мінералу та активними групами колагену 
дерми, а також за рахунок обмінних катіонів хромо-
вого комплексу та натрієвою формою ММТ. 

Визначення жорсткості  полімерної матриці АПУ 
та композиції на її основі з Na+‒ММТ виявило, що 
ММТ у складі композиції немає значного впливу на 
рухливість гнучких блоків полімерної матриці. Де-
що вищою є жорсткість композиції з ММТ,  ймовір-
но, пов’язана з можливою взаємодією іонних груп 
АПУ з хромовим комплексом дерми шкіри. 

Гігієнічні властивості покриття, паропроникність 
і повітропроникність обумовлені пористістю покри-
вної плівки та її товщиною.  Ці властивості форму-
ються в процесі полімеризації покриття, тому при-
сутність у його складі матеріалів чи добавок,  здат-
них підвищувати гідрофільність полімеру чи забез-
печувати йому потрібну пористість, позитивно 
впливає на гігієнічні властивості. Гідрофільність 
композиції з ММТ покращується за рахунок прису-
тності у її складі гідрофільних груп монтморилоні-
ту, зокрема гідроксильних, а також завдяки самій 
структурі шаруватого пористого силікату.  

ВИСНОВКИ. Таким чином, створені компози-
ційні матеріали на основі високодисперсних мінера-
лів спрямовані на розробку екологобезпечних після-
дубильних технологій наповнювання, додублюван-
ня, жирування та гідрофобізації шкіряного напівфа-
брикату. Результатом застосування отриманих ком-
позиційних матеріалів є структурні зміни в шкірі, 
що пов’язані зі здатністю частинок модифікованого 
мінералу адсорбуватися на елементах колагенової 
структури та екранувати їх поверхню, що під час 
висушування запобігає склеюванню та підвищує 
формування дерми як в об’ємі, так і за площею.  

Встановлено, що для створення покривних ком-
позицій на основі  аніоноактивних поліуретанів з 
ММТ з метою покращення властивостей покриття 
на шкірі доцільно використовувати такі гідрофільні 
форми ММТ, як натрієва форма. 

Отримані водні дисперсії АПУ, модифіковані 
шаруватим силікатом – монтморилонітом, мають 
високу стабільність у часі, а покриття на шкірі на їх 
основі мають високі фізико-механічні та гігієнічні  
показники. 

Використання природних високодисперсних мі-
нералів у виробництві шкіри на різних технологіч-
них процесах дозволяє створити абсолютно новий 
напрям у розробці екологічно чистих технологій, 
вирішити проблеми охорони навколишнього сере-
довища та одержати екологічно чисті шкіри. 
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