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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ  
ВИМОГ ДО ВЗУТТЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ  

 
Експертне опитування фахівців та споживачів показало, що при розробленні раціонального взуття для 

людей похилого віку необхідно звертати увагу не тільки на конструкцію взуття та спосіб його кріплення на нозі, а 
й на якість матеріалів, які мають забезпечувати комфортне відчуття під час експлуатації даного взуття. 
Якість матеріалу для верху взуття характеризується як нормативними показниками фізико-механічних 
властивостей, так і показниками пластичності та формостійкості, які характеризують здатність матеріалів 
верху взуття формуватися, приформовуватися та зберігати отриману форму під час експлуатації. Враховуючи 
вікові зміни стопи, взуття для людей похилого віку повинно забезпечувати тепловий комфорт, що 
уможливлюється за рахунок використання матеріалів з покращеними теплофізичними та гігієнічними 
властивостями. Забезпечити функціонально-експлуатаційні вимоги до взуття для людей похилого віку можна 
шляхом обґрунтованого використання у рідинних процесах виробництва натуральних шкір сучасних ефективних 
жирувальних, синтетичних та полімерних матеріалів. Встановлено, що шкіра для верху взуття з козлини з 
використанням нових жирувальних та синтетичних матеріалів у рідинному оздобленні, яке передбачає 
проведення нейтралізації в присутності Politan BN у кількості 3,6 % (у перерахунку на сухий залишок), жирування 
сумішшю препаратів Sulphirol C та СМХ-473 у співвідношенні 70:30 при загальній витраті жиру 5,0 % (у 
перерахунку на 100-відсотковий жир), додублювання-наповнення Retanal LMV 100 у кількості 4,5 % (у перерахунку 
на сухий залишок), має кращі показники фізико-механічних, гігієнічних та теплофізичних властивостей у 
порівнянні зі шкірою, виготовленою за відомою технологією. Це дозволяє рекомендувати використання одержаних 
за новою технологією хромових шкір для верху взуття з козлини для  виготовлення повноцінного взуття для 
людей зазначеної вікової категорії.  

Ключові слова: взуття для людей похилого віку, шкіра для верху взуття, пластичність, формостійкість, 
теплофізичні властивості. 
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FUNCTIONAL AND OPERATIONAL REQUIREMENTS FOR SHOES FOR ELDERLY PEOPLE 
 
Expert survey of experts and consumers showed that the development of a rational shoe for the elderly should pay attention not 

only to the design of footwear and a method of mounting on the leg, but also on the quality of materials, which should provide a comfortable 
feeling while using the shoes. The quality of the material for the upper of the shoe is characterized by both normative indicators of physical 
and mechanical properties, as well as indicators of plasticity and form resistance, characterizing the ability of the materials of the upper of 
the shoe to be moldіng, the shape stability and retain the obtained shape during operation. Considering age-related changes, shoes for the 
elderly should also provide thermal comfort, which is possible through the use of materials with improved thermal and hygienic properties. It 
is possible to provide functional and operational requirements for shoes for the elderly by the justified use of modern effective fatliquoring, 
synthetic and polymeric materials in liquid processes of natural leather production. It was found that the leather for the upper of the shoes is 
made of goatskin using new fatliquoring and synthetic materials in a liquid finish, which provides for neutralization in the presence of 
Politan BN in an amount of 3.6 % (in terms of solids), fatliquoring with a mixture of Sulphirol C and SMX- 473 in a ratio of 70:30 with a total 
fat consumption of 5.0 % (in terms of 100% fat), retanning-filling Retanal LMV 100 in an amount of 4.5 % (in terms of dry residue), has the 
best physical mechanical, hygienic and thermophysical properties. This allows us to recommend the use of chrome leathers from goats 
obtained by the new technology for the upper  of shoes  for the manufacture of high-grade shoes for people of this age category. 

Key words: shoes for the elderly, leather for the upper of shoes, plasticity, the shape stability, thermophysical properties. 

 
За останні 50 років процес старіння нації у світовому масштабі розвивається із великою швидкістю.  

За даними Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) Україна має найнижчі показники 
тривалості життя у порівнянні із європейськими країнами і входить до 30 «найстаріших» країн світу. У 2007 
році  частка  людей  пенсійного  віку  досягла  23,9  %  (понад  11  млн  осіб),  за  рейтингом  старіння  (часткою 
населення старше 65 років) Україна займала 11 місце у світі, а у 2025 переміститься на 9-е місце. Згідно з 
національним демографічним прогнозом на період до 2025 року частка осіб віком від 60 років становитиме 
25 %, а у 2030 році – понад 26 % [1]. 

Інтерес  до  вивчення  проблем,  пов’язаних  зі  стопами  літніх  людей,  обумовлений  поширенням 
патологічних  змін  стопи  серед  дорослого  населення,  що  призводить  до  розвитку  синдрому  вікової  стопи, 
який  можна  визначити  як  комплекс  анатомо-функціональних  порушень.  Вікові  зміни  стоп  розвиваються 
внаслідок  порушення  нервової  системи  та  кровообігу  нижніх  кінцівок  і  можуть  ускладнюватись 
атеросклерозом, ураженням артерій,  вен  та  нервів  при  синдромі діабетичної  стопи. Тому при розробленні 
конструкції  взуття  для  літніх  людей  необхідно  забезпечити  його  зручність  при  експлуатації  з  метою 
полегшення  відчуття  синдрому  вікової  стопи.  Внутрішня  форма  взуття  повинна  не  заважати  природній 
формі  стопи  та  її  правильному  функціонуванню,  відповідати  потребам  організму  людини  без  погіршення 
водного і теплового балансу.  

До  взуття,  призначеного  для  людей  похилого  віку,  повинні  висуватися  певні  вимоги,  обумовлені 
тим,  що  з  віком  людям  стає  важче  рухатися,  нахилятися,  згинатися.  Іноді  порушується  координація 
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внаслідок  прийому  медичних  препаратів.  Час  від  часу  це  може  викликати  проблеми  з  одяганням  взуття. 
Тому не всі зміни біомеханічних показників руху стопи слід вважати її патологією.  

На  жаль,  без  комплексного  підходу  біологічної  суті  цієї  проблеми  та  з’ясування  причин  вікових 
змін  у  стопі  неможливо  створити  повноцінне  взуття  за  рахунок  наближення  розмірів  стопи  до  реальних. 
Призначення  такого  взуття  полягає  не  тільки  в  полегшенні  стану  людини,  а  й  у  зручності  експлуатації 
кожного  дня  [2].  Взуття  має  забезпечувати  збереження  природної  форми  стопи,  її  правильне 
функціонування, а також відповідний потребам організму людини похилого віку водний і тепловий баланс.  

Оскільки  з  віком  фізіологія  людини  набуває  небажаних  змін,  які  виявляються  у  погіршенні 
кровообігу  і  теплообміну,  зменшенні  секреції  потових  залоз,  розроблення  та  підбір  матеріалів  для 
виготовлення  взуття  для  людей  похилого  віку  необхідно  виконувати  з  урахуванням  цих  симптомів  [2–4]. 
Крім того, не слід забувати, що понад 50 % уражень стоп у літніх людей спричиняється травмуванням через 
взуття  [5].  Втрата  м’язової  маси  і  тонусу  сухожиль  з  віком  призводить  до  сплощення  склепіння  стопи  та 
зменшення її гнучкості, а структура старіючої шкіри пошкоджується і стає більш  схильною до різних видів 
травм  та  інфекцій.  Таким  чином,  взуття  для  даної  вікової  групи  повинне  бути  зручним  та  комфортним  і 
цього можна досягти не тільки розробленням раціональної внутрішньої форми та конструкції  взуття [6, 7], а 
усвідомленим пошуком матеріалів, які б забезпечували функціонально-експлуатаційні вимоги до взуття для 
людей похилого віку. 

Постановка завдання. Відомо, що одним з найбільш об’єктивних методів обґрунтованого підходу 
до  вибору  вагомих  факторів,  які  потрібно  враховувати  при  розробленні  взуття,  є  метод  експертного 
опитування  [8].  У  даній  роботі  при  розробленні  взуття  для  людей  похилого  віку  провели  опитування 
фахівців  та  споживачів  для  встановлення  вагомих  вимог  до  виробу  з  урахуванням  його  основних  і 
допоміжних  функцій,  особливостей  умов  експлуатації  [9].  За  допомогою  порівняного  аналізу  результатів 
експертного опитування визначили вагомі фактори, на які потрібно звернути увагу. 

При  порівнянні  досліджуваних  факторів  виявлено  (рис.  1),  що  за  узгодженості  думок  фахівців  та 
споживачів при кількості факторів k = 8 найбільш вагомими (ji> 0,125) є такі чинники: Х1 – матеріал верху; 
Х3  –  спосіб  кріплення  на  нозі;  Х7  –  конструкція  взуття.  Отже,  за  результатами  експертного  опитування 
фахівців  та  споживачів  встановлено,  що  при  розробленні  раціонального  взуття  для  людей  похилого  віку 
необхідно враховувати не тільки конструкцію взуття та спосіб його кріплення на нозі, а й якісні матеріали, 
які б забезпечували комфортне відчуття при експлуатації цього взуття. 

Якість матеріалу для верху взуття характеризується не тільки нормативними показниками фізико-
механічних  властивостей  [10],  а  й  показниками  пластичності  та  формостійкості,  які  характеризують 
здатність  матеріалів  верху  взуття  формуватися,  приформовуватися  та  зберігати  отриману  форму  під  час 
експлуатації [11].  

 

 
Рис. 1. Результати експертного оцінювання факторів, які необхідно враховувати під час розроблення взуття для людей 

похилого віку: Х1 – матеріал верху взуття; Х2 – кольорова гама взуття; Х3 – спосіб кріплення взуття на нозі; Х4 – 
оригінальність моделі; Х5 – матеріал підошви; Х6 – конструкція підошви; Х7 – конструкція взуття (світло-сірий колір – 

експерти-фахівці, темно-сірий – експерти-споживачі); Х8 – висота каблука 

  
Пластичність  матеріалу  П розраховується  відношенням  залишкової  деформації  lзал до  загальної 

деформації lзаг, у відсотках: 

.                                         (1) 

Формостійкість матеріалу Ф визначається за формулою: 
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,                                         (2) 

де      r0 та  rк    –    початковий  та  кінцевий  радіуси  відформованого  зразка  на  півсфері  пластиметричного 
пристрою, мм. 

Враховуючи  вікові  зміни  споживачів,  взуття  для  людей  похилого  віку  повинно  забезпечувати 
тепловий  комфорт,  що  можливо  за  рахунок  використання  матеріалів  з  покращеними  теплофізичними  та 
гігієнічними властивостями. Відповідні показники пластичності, формостійкості, гігієнічності та теплового 
опору матеріалу формують забезпечення функціонально-експлуатаційних вимог до зазначеного взуття. 

Результати дослідження. Покращити показники функціонально-експлуатаційних вимог до взуття 
для  людей  похилого  віку  можна  шляхом  обґрунтованого  використання  у  рідинних  процесах  виробництва 
натуральних шкір сучасних ефективних  жирувальних, синтетичних та полімерних матеріалів. 

У роботі оцінювали зразки хромової шкіри з сировини козлини, виготовлені за наступною схемою 
рідинного  оздоблення:  промивання  –  нейтралізація  –  промивання  1,  2  –  фарбування  –  промивання  – 
жирування  –  промивання  –  додублювання-наповнювання  –  промивання.  При  цьому  дотримувались 
наступних параметрів: нейтралізація: рідинний коефіцієнт (РК) 1,0, температура 32–35 °С, тривалість 1,0-
1,5 год, витрата Politan BN 3,6 % (у перерахунку на сухий залишок);  закінчення процесу визначали за рН 
відпрацьованого  розчину  індикатором  бромкрезол  зелений;  жирування:  РК  1,0,  температура  50–55  °С, 
тривалість 1,0 год; суміш препаратів Sulphirol C та СМХ-473 у співвідношенні 70:30 при загальній витраті 
жиру 5,0 % (у перерахунку на 100-відсотковий жир); додублювання-наповнювання: РК 1,0, температура 35–
40 °С, тривалість 1,0 год, Retanal LMV 100 4,5 % (у перерахунку на сухий залишок). 

Для  співставлення  використали  зразки  шкіри  (контрольна  група),  обробленої  у  такій  саме 
послідовності, але процес нейтралізації проводили в присутності 0,6 % карбонату та 1,5 % форміату натрію, 
процес  жирування  –  з  використанням  лише  композиції  СМХ-473  (витрата  5,0  %),  додублювання-
наповнювання – в присутності танідів квебрахо (витрата 4,5 %). 

Витрата всіх матеріалів розраховувалася від  струганої маси  з  урахуванням активності  (або  сухого 
залишку)  застосованих реагентів. Всі попередні й подальші  процеси  та операції  виконувалися  за  відомою 
методикою виробництва хромової шкіри для верху взуття з козлини. 

Відповідність  зразків  шкіри,  виготовленої  за  різних  умов  рідинного  оздоблення,  функціонально-
експлуатаційним  вимогам  до  взуття  для  людей  похилого  віку  виявляли  після  кондиціювання  зразків  з 
дотриманням стандарту [12] за комплексом фізико-механічних, теплофізичних та гігієнічних властивостей: 
пружно-пластичні та деформаційні властивості шкір визначали на розривній машині РТ-250М за методикою 
[13];  теплофізичні  властивості  –  на  приладі  Alambeta  фірми  SENSORA  (Чехія)  [14];  паропроникність  –  за 
стандартом [15], пористість – за методикою [13].  

Достовірність  результатів  експерименту  оцінювали  за  допомогою  математичної  статистики  на 
підставі аналізу середнього квадратичного відхилення σ,  коефіцієнта варіації V і  точності випробування δ, 
що відображає близькість результатів дослідження. 

За результатами експериментальних досліджень (табл. 1) була оцінена здатність хромової шкіри для 
верху взуття з козлини, виготовленої за різних умов рідинного оздоблення, приймати задану форму під час 
формування  взуття,  зберігати  її  при  експлуатації,  приформовуватися  до  стопи  та  забезпечувати  тепловий 
комфорт.  Встановлено  покрашення  показників  дослідних  зразків  у  порівнянні  з  показниками  контрольної 
групи:  так,  подовження  під  час  напруження  10  МПа  підвищується  на  5  %,  залишкове  подовження  при 
напруженні  10  МПа  –  на  3,7  %,  пластичність  –  на  7,9 %,  формостійкість  –  на  7 %,  паропроникність  –  на 
0,22 мг/см2 год,  пористість  –  на  3,5  %,  коефіцієнт  теплового  опору  –  на  3 10-3  м2·К·Вт-1,  коефіцієнт 
теплопровідності – на 10 10-3, Вт·м–1·К–1. Тобто хромова шкіра для верху взуття з козлини, виготовлена за 
новою  технологією  рідинного  оздоблення,  здатна  забезпечити  функціонально-експлуатаційні  вимоги  до 
взуття для людей похилого віку. 

 
Таблиця 1 

Показники хромової шкіри для верху взуття з козлини 
Група 

Показник 
дослід  контроль 

Границя міцності під час розтягування, 10 МПа  1,93  1,80 
Напруження під час появи тріщин лицьового шару, 10 МПа  1,80  1,60 
Подовження при розриві, %  76,0  79,0 
Подовження під час напруження 10 МПа, %  34,0  25,0 
Залишкове подовження при напруженні 10 МПа, %   14,0  8,3 
Пружна деформація, %  20,0  16,7 
Пластичність, %  41,1  33,2 
Формостійкість, %  93  86 
Паропроникність, мг/см2   год.  2,11  1,89 
Пористість, %  57,5  54,0 
Коефіцієнт теплового опору, R 10-3, м2 · К · Вт-1  17  20 
Коефіцієнт теплопровідності, λ   10-3, Вт · м–1· К–1  50  60 
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Висновки. Досліджено можливість  забезпечення функціонально-експлуатаційних вимог до взуття 

для  людей  похилого  віку  натуральних  шкір,  виготовлених  за  новою  технологією  рідинного  оздоблення 
хромових  шкір  для  верху  взуття  з  козлини  з  використанням  сучасних  ефективних  жирувальних, 
синтетичних та полімерних матеріалів. Нова технологія передбачає проведення нейтралізації в присутності 
Politan BN у кількості 3,6 % (у перерахунку на сухий залишок), жирування сумішшю препаратів Sulphirol C 
та СМХ-473  у  співвідношенні 70:30 при  загальній витраті жиру 5,0 %  (у перерахунку на 100-відсотковий 
жир), додублювання-наповнювання Retanal LMV 100 у кількості 4,5 % (у перерахунку на сухий залишок), 

Встановлена,  що  у  порівняні  зі  шкірою,  виготовленою  за  відомою  технологією,  виготовлена  за 
новою  технологією  шкіра  має  більш  високі  показники  фізико-механічних,  гігієнічних  та  теплофізичних 
властивостей,  що  забезпечує  функціонально-експлуатаційні  вимоги  до  взуття  для  людей  похилого  віку. 
Таким  чином,  результати  дослідження  дають  підставу  рекомендувати  використання  одержаних  за  новою 
технологією  хромових шкір для верху взуття  з  козлини для виготовлення повноцінного взуття для  людей 
даної вікової категорії. 
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