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1. Вступ 
Пріоритетним напрямком розвитку легкої промисловості є розробка екологічно 

безпечних полімерних адгезіних композиційних матеріалів та технологій виробництва 
сучасної, високоякісної взуттєвої продукції. Технологія виробництва взуття пов'язана із 
застосуванням різних матеріалів (полімерів, шкіри, інших інгредієнтів) та технологіч-
них процесів  використання яких в багатьох випадках супроводжується виділенням в 
довкілля шкідливих речовин. Наприклад, частина летких органічних сполук, випаро-
вуючись при сушінні адгезивної (клейової) плівки, що потребує значних енерговитрат, 
органічні сполуки потрапляють в атмосферне повітря, забруднюючи його, а частина 
залишається в клейовий плівці і при експлуатації взуття негативно впливає на людину 
[1]. 

Перспективним з екологічної точки зору є полімерні клеї-розплави, які викорис-
товуть для адгезійного кріплення низу взуття. На данний час має місце відсутність які-
сних рецептур полімерних екологічно небезпечних полімерних рецептур, що забезпе-
чують надійне водо-, термостійке та довговічне адгезійне з'єднання елементів взуття 
[2]. 

 
2. Аналіз літературних данних та обгрунтування проблеми 
Аналіз робіт з розробки рецептур клеїв-розплавів на основі кополімеру ЕВА, ви-

явив, що ефективним наповнювачем є діоксид кремнію. У деяких роботах описується 
клей-розплав, отриманий шляхом наповнення кополімеру ЕВА мікродисперсним діок-
сидом кремнію (розмір часток 30 мкм). Клеї-розплави на основі кополімеру ЕВА, мо-
дифікованого мікродісперним діоксидом кремнію і тауритом широко застосовують у 
паперовій та меблевій промисловості. Використання мікродісперного діоксиду кремнію 
і тауриту в якості наповнювача дозволяє скоротити кількість компонентів клею і він 
має стабілізуючі і модифікуючі властивості [3]. 

В деяких випадках для склеювання окремих елементів взуття використовуються 
низьков'язькі адгезиви на основі фурано-епоксидних реакційноздатних олігомерів [4], 
що мають  високу седиментаційну та агрегативну стабільність [5]. 

Розробка та оптимізація складу екологічно чистих полімерних  адгезивів (клеїв-
розплавів), високоефективної технології адгезійного з'єднання низу взуття, що забезпе-
чує максимальну міцність адгезійного контакту без використання материалів і систем 
розчинного типу які містять  шкідливі, алергенні органічні сполуки є актуальним за-
вданням. Його вирішення  сприяє виробництву якісного взуття з екологічної, експлуа-
таційної точок зору, значно покращить умови праці виробничого персоналу на взуттє-
вих підприємствах [6–7]. 
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3. Мета та задачі дослідження 
Метою роботи є розробка технології клейового кріплення взуття з різних матері-

алів і рецептур композицій клею-розплаву підвищеної екологічності, що виключають 
проведення попередньої хімічної обробки підошовних матеріалів і забезпечують міц-
ність і вологостійкість з'єднання. 

Для досягнення поставленої мети визначені такі завдання дослідження: система-
тизація та аналіз клейових композицій, що застосовуються для клейового кріплення  
взуття; дослідження адгезійних властивостей кополімеру етилену і вінілацетату (ЕВА) 
– основи клею-розплаву, при введенні до їх складу нанодисперсних модифікуючих до-
бавок; розробка нової рецептури і вивчення структури і властивостей клеїв-розплавів 
на основі кополімеру ЕВА для клейового кріплення взуття; розробка методики при-
клеювання взуття з різних матеріалів з використанням модифікованих клеїв-розплавів 
на основі кополімеру ЕВА; дослідження експлуатаційних властивостей взуття запропо-
нованого способу кріплення. 

 
4. Матеріали та методи дослідження 
В якості об'єктів досліджень обрані кополімер етилену та вінілацетату (ЕВА) як 

полімерна основа клеїв-розплавів, що найкращим чином відповідають вимогам еколо-
гічної безпеки, а також автоматизації виробництва взуттєвих виробів. В якості напов-
нювачів нанодисперсні модифікуючі добавки – діоксид кремнію та таурит. 

Дослідження структури кополімеру ЕВА проводилися з використанням фізико-
хімічних методів аналізу на сучасних приладах і лабораторних установках. Для дослі-
дження показників властивостей клейових з'єднань використані стандартні методики 
випробувань на розшаровування, термостійкість і водостійкість. 

Для розробки рецептури, її оптимізації, дослідження комплексу технологічних 
та експлуатаційних властивостей полімерних адгезивів (клеїв-розплавів) для виробниц-
тва взуття в якості полімерної матриці використовували кополімер етилену та вінілаце-
тату (ЕВА). Обраний полімерний матеріал характеризується високим рівнем адгезійних 
властивостей, утворює однорідні, гомогенні структури з іншими матеріалами органіч-
ного та неорганічного походження, екологічно безпечний.  Експериментально дослі-
джувалися марки кополімерів ЕВА марок ES 28005 та ES18002 (виробництва Південної 
Кореї), деякі властивості яких наведені у табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Фізико-хімічні властивості кополімеру на основі етилену з вінілаце-

татом 
 

Марки кополімеру ЕВА Показник 
 ES 28005 ES18002- 
Густина, кг/м3 948 939 
Показник плинності розплаву (ППР), г/10 хв. 5,0 2,5 
Масова частка вінілацетату у макромолекулі 
ЕВА,  мас. % 

 
28 

 
18 

Руйнівна напруга при розриві, МПа, не менше 14,5 12,0 
Відносне подовження при розриві, %, не менше 600 550 
Адгезійна міцність при розшаруванні, (кН/ м) не 
менше 

 
4,5 

 
3,8 
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Для дослідження експлуатаціоних властивостей адгезивних композицій в якості 
дисперсного (нульмірного) наповнювача був обраний таурит – сланцевий дрібнодиспе-
рсний порошок марки ТС-Д (таблиця 2). 

 
Таблиця 2 – Загальні характеристики дисперсного наповнювача – тауриту 
 

Показник Нормоване значення показника 
 

Зовнішній вигляд Дрібнодисперсний порошок від 
темно-сірого до чорного кольору 

Дисперсність подрібнення, мас. %  від 0 до 10 
мкм 

75 

Масова частка вуглецю,  мас. %  3,5–10 
Масова частка діоксиду кремнію,  мас. %  50–85 
Густина, кг/м3  2500 
Вміст часток розміром менше 10 мкм, мас. %  97–99 

 
Таурит одночасно є активним наповнювачем, модифікатором і пластифікатором. 

Таурит має високу питому поверхню (понад 20 м2/г, високий сумарний об'єм пор: 0,05–
0,15 см3/см3) при ефективному радіусі 30–100 А . Складається з глобулярного, рентге-
ноаморф-ного, метастабільного вуглецю високодисперсного діоксиду кремнію. Вугле-
ць у тауриті знаходиться у некристалічній формі з графітоподібною структурою, у ньо-
го відсутня графітова структура. Графітоподібні шари вуглецю довжиною 4–6 нм за-
блоковані в пачки з кількістю шарів 3–8. Пачки утворюють глобулярні елементи розмі-
ром 10–20 нм з фулереноподібною структурою. 

Вуглець і діоксиду кремнія не розділяються при подрібненні і мають дві взаємо-
проникаючі мозаїчні структури з контактною поверхнею між фазами приблизно 20 
м2/г, що забезпечує дифільні властивості тауриту і спроможність змішуватися з поліме-
рами різної полярності. 

Оцінку фізико-механічних властивостей клею-розплаву  з дисперсним наповню-
вачем на основі кополімеру ЕВА здійснювали з використанням стандартних методів 
випробувань (відносне подовження при розриві, когезійна міцність при розтягуванні). 
Для визначення характеру  взаємодії частинок наповнювача (тауриту, діоксиду крем-
нію) і кополімеру ЕВА застосовувався метод інфрачервоної спектроскопії. 

 
5. Результати дослідження адгезивних композиційних матеріалів 
Основним технологічним параметром адгезійних композицій (клеїв-розплавів) є 

робоча температура процесу склеювання (визначали за оригінальною методикою за до-
помогою латунного диску), що знаходиться в інтервалі температур плавлення та де-
струкції полімерної матриці – кополімер ЕВА. Експериментально встановлено, що се-
редня температура розм'якшення кополімеру ЕВА марки 28005 складає 70 оС, марки 
18002–75 оС, а температура плавлення 135 оС (марка 28005) і 165 оС (марка 28005) від-
повідно.  

Експериментально визначено діапазон температур при яких полімерна основа 
клею-розплаву (ЕВА) має оптимальну плинність, тобто найбільшє значення показника 
плинності розплаву матеріалу. Для дослідження обрано технологічно прийнятний тем-
пературний інтервал 90–210 оС (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Залежність показника плинності розплаву кополімеру ЕВА  

від температури: 1 – марка ES 28005; 2 – марка ES 18002 
 
Аналіз експериментальних даних (рисунок 1) свідчить про монотонне збільшен-

ня показника плинности розплаву кополімеру ЕВА при зростанні температури. Абсо-
лютне значення в'язкості, швидкість її зменьшення суттєво залежать від хімічного 
складу кополімеру ЕВА (масової частки вінілацетату у макромолекулі полімеру). У ко-
полімеру ЕВА марки ES 28005 (28 мас. %. вінілацетату) починається стабілізація в'яз-
кості при 190–210 оС. Висока в'язкість полімерної матриці  на основі кополімеру ЕВА 
зменшує швидкість проникнення адгезиву до пор взуттєвих матеріалів при склеюванні, 
що призводить до зниження міцності склеювання елементів взуття. Кополімер ЕВА з 28 
мас.ч. вінілацетату навпаки, різко знижує в'язкість вже при температурах 110-120 0С 
Низький рівень в'язкості адгезиву в області робочих температур експлуатації, незважа-
ючи на високу швидкість заповнення пір взуттєвих материалів адгезивною композиці-
єю, негативно впливає на міцність склеювання завдяки утворення ділянок у виробі з 
повною відсутністю клейового прошарку. 

 
6. Обговорення результатів дослідження 
З метою отримання оптимальної рецептури клею-розплаву, підвищення адгезій-

них характеристик, термостабільності і регулювання в'язкості було вивчено вплив на-
повнювачів, що вводяться в досліджувані марки кополімерів ЕВА. Відомо, що власти-
вості клеїв визначаються не тільки типом полімерної основи, а й ступенем наповнення, 
типом наповнювача, формою, розміром і взаємним розташуванням часток наповнюва-
ча. Полімери з частинками наповнювача малих розмірів, рівномірно розподіленими в 
полімерній матриці, характеризуються ізотропією властивостей, оптимум яких досяга-
ється при ступені наповнення, що забезпечує адсорбцію всього обсягу полімерної ос-
нови поверхнею дисперсного наповнювача. Експериментально встановлено, що опти-
мальним є введення дисперсного наповнювача в кількості 10 мас. ч. від маси кополіме-
ру ЕВА. Подальше зростання ступеню наповнення призводить до різкого збільшення 
в'язкості системи, і, як результат, суттєве погіршення технологічних і експлуатаційних 
властивостей адгезивів. 

Результати експериментальних випробувань полімерних адгезивів на міцність та 
еластичнчність, показали, що введення до  кополімеру ЕВА мікродисперсного діоксиду 
кремнію (2,5 мас.ч.) призводить до зниження міцності й еластичності клейового матері-
алу, а при збільшення ступеню наповнення кополімеру ЕВА дисперсним наповнювачем 
дані параметри знижуються (рис. 2 б). При наповненні кополімеру ЕВА мікродісперс-
ним тауритом (2,5 мас. ч.) спостерігається  зростання міцності адгезивів, при цьому їх 
еластичність не зменьшується. Збільшення ступеню наповнення наповнювачів до 10 
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мас.ч. призводить до зростання міцності клейового матеріалу, а збільшення концентра-
ції дисперсного наповнювача понад 10 мас. ч. суттєво знижує міцність полімерних ад-
гезивів і зменшення їх еластичності (рис. 2 а). 

При введенні до складу кополімеру ЕВА дисперсного тауриту відбувається 
трансформація надмолекулярної структури високомолекулярної сполуки, що обумов-
лена впливом аморфної поверхні наповнювача на рухливість макромолекул кополімеру 
ЕВА. При низькому рівні ступеня наповнення (2,5 мас. ч) його частки виступають в ро-
лі гетерогенних центрів зародкоутворення, що призводить до збільшення  кристалічно-
сті, і як результат, підвищення міцності й еластичності клейових материалів. Однак, 
при подальшому збільшенні концентрації наповнювача (понад 10 мас. ч.) його частки 
обмежують рухливість макромолекул кополімеру  ЕВА, що призводить до зниження  
параметрів, що аналізуються. 

 

 
а                                                                            б 

Рисунок 2– Залежність фізико-механічних властивостей наповнених клеїв-розплавів на основі 
кополімеру ЕВА від ступеня наповнення з відповідним розміром часток (а – таурит 10 мкм;  б – 
діоксид кремнію 30 мкм): 1 – кополімер ЕВА + 2,5 мас. ч. наповнювача; 2– кополімер ЕВА + 5 

мас. ч. наповнювача; 3– кополімер ЕВА + 10  мас. ч. наповнювача 
 
Для аналізу характеру взаємодії кополімеру ЕВА, діоксиду кремнію і тауриту 

використані методи інфрачервоної спектроскопії, диференційного термічного та термо-
гравіметричного аналізів.   

На рисунку 3 представлені інфрачервоні спектри кополімеру ЕВА в чистому ви-
гляді і з концентрацією мікродисперсного тауриту 2,5 мас.ч. Смуги поглинання при 
3500 см-1 відповідають валентним коливанням –ОН групи, смуга меншої інтенсивності 
в районі 3605 см-1 – це коливання незв’язаних –ОН груп, а характеристична смуга бі-
льшої інтенсивності при 3456 см-1 – це ймовірно, коливання –ОН груп, що мають вод-
невий зв’язок з групами С=О. Значна кількість полярних груп у складі кополімеру і та-
уриту обумовлює утворення водневих зв’язків при введенні мікродисперсного напов-
нювача в полімерну матрицю, сприяє підвищенню міцності адгезійного контакту. Вод-
неві зв’язки в клеї-розплаві на основі СЕВА сприяють збільшенню когезії клейового 
матеріалу. 

Інфрачервоні спектри кополімеру ЕВА, отриманих введенням до його складу ча-
стинок тауриту клеїв-розплавів практично ідентичні. Суттєва розбіжність спектрів від-
мічається при 1000–1400 см-1. В цій частині спектру спостерігаються асиметричні ко-
ливання, що може пояснюватися накладенням спектру тауриту та спектру кополімеру 
ЕВА. Аналіз інфрачервоних спектрів розробленних адгезійних композитів не виявив 
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нових хімічних зв'язків, ймовірно, що взаємодія між макромолекулами кополімеру і ча-
стинками наповнювача відбувається на міжмолекулярному рівні. Формування мозаїч-
ної структури частинок мікродисперсного тауриту на поверхні гранул кополімеру, ймо-
вірно, забезпечується,  дією сил електростатичного притяжіння та за рахунок капіляр-
них сил високопористих наповнювачів 

 

  
а                                                                          б 

Рисунок 3 – Інфрачервоні спектри клею-розплаву на основі кополімеру ЕВА (а) та композиції 
кополімер ЕВА+ 2,5 мас. ч тауриту 

 
Експериментальні данні термогравіметричного і диференційно термічного ана-

лізу клею-розплаву, отриманого шляхом введення до кополімеру ЕВА дисперсного та-
уриту з розміром частинок 10 мкм наведені на рис. 4–5. 

 

 
 
 
 
 

 
Аналіз отриманих експериментальних даних показує, що введення дисперсного 

наповнювача призводить до підвищення термостабільності адгезивної композиції, сут-
тєво зменшує викид токсичних продуктів деструкції, тому що в наповненій системі 
втрати маси не спостерігається (крива ТГА). Введення дисперсного наповнювача за-
безпечує високу термостабільність або «життєздатність» клею-розплаву на основі ко-
полімеру ЕВА 

 

Рисунок 4 – Криві ТГА і ДТА аналізу 
клею-розплаву на основі кополімеру ЕВА 

Рисунок 5 – Криві ТГА і ДТА аналізу 
клею-розплаву на основі кополімеру ЕВА 

з вмістом 2,5 мас.ч. тауриту 
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7. Висновки 
Розроблено клейова композиція, яка має істотні переваги в порівнянні з казеїно-

вими клеями. Зовнішній вигляд, консистенція клею зберігаються постійними при збері-
ганні більше 6 місяців, первісна схвативаемость клею становить 5–45 с при склеюванні. 
Клей відрізняється високими адгезійними характеристикамии як до скляної, так і плас-
тмасовій тарі, має підвищену водостійкість. Визначено оптимальний склад розробленої 
клейової композиції ( кополімер ЕВА – 15,0–30,0 мас.%; гліцериновий ефір живичної 
каніфолі – 10,0–20,0 мас.%; термоеластопласт – 15,0–20,0 мас.%; наповнювач (таурит) – 
3,0–10,0 мас.%; вазелінове масло – 9,5–12,5 мас.%). 

Досліджено технологічні, адгезійні та експлуатаційні властивості клейової ком-
позиції. 

Розроблено технологію приготування, нанесення та затвердіння клейової компо-
зиції. Проведено оцінку якості клейового з'єднання. 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО КЛЕЯ ДЛЯ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Разработаны новые рецептуры клеев-расплавов на основе сополимера ЭВА. Для 
производства клеев-расплавов использовали сополимеры ЭВА различных марок. В ка-
честве наполнителя использовали диоксид кремния и микродисперсный таурит. Иссле-
дованы технологические, адгезионные и эксплуатационные свойства оптимальной 
клеевой композиции. Разработана технология приготовления и приклеивания обуви с 
использованием разработанных рецептур клеев-расплавов. 

 
 

Cherkashina GM, Rasoshka OM, Titarenko V.M. 
 

DEVELOPMENT AND RESEARCH OF ENVIRONMENTAL AND ENERGY 
SAFETY CLIMBING FOR THE OUTLET INDUSTRY 

 
New formulations of glue-melts based on EVA copolymer have been developed. EVA 

copolymers of various brands were used for the production of glue-melts. As a filler, silicon 
dioxide and microdisperse taurite were used. The technological, adhesion and operational 
properties of the optimum adhesive composition have been investigated. The technology of 
cooking and gluing of shoes using developed adhesive-melts recipes has been developed. 

 
 

 
 


