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WP 7 Komfort użytkowania obuwia 

 

Właściwości higieniczne układów materiałowych  

w obuwiu 

 



DOBRE  OBUWIE 

Przy użytkowaniu obuwia ważna jest możliwość wytworzenia 

mikroklimatu wokół stopy dającego pozytywne odczucia 
fizjologiczne, sensoryczne i psychologiczne.  



MIKROKLIMAT WNĘTRZA OBUWIA 

    Materiały stosowane na wewnętrzne elementy obuwia 
mają z reguły jednowarstwową strukturę i są jednorodne 
surowcowo. Struktura taka nie zapewnia intensywnego 
spadku gradientu  wilgoci od cholewki w kierunku ciała.      
     
   Względnie równomierna zawartość wilgoci w strukturze 
materiału przylegającego do stopy  nie jest korzystna 
z punktu widzenia komfortu fizjologicznego, gdyż wysoki 
poziom wilgoci utrzymywana jest w bliskości ciała. 



TYPOWY UKŁAD  STOPA – OBUWIE  SKÓRZANE 

CIAŁO

SKARPETKA + PODSZEWKA

WIERZCH  - SKÓRA LICOWA

CIAŁO

SKARPETKA + PODSZEWKA

WIERZCH  - SKÓRA WELUROWA



HIGIENNICZNE  OBUWIE  -  NOWA KONCEPCJA 

transport mediów
biofizycznych

skarpetka

stopa

wierzch obuwia



NOWOCZESNE UKŁADY DZIANINOWE 

Dzianiny dystansowe 

Dzianina dwuwarstwowa 



UKŁADY MATERIAŁOWE - BADANIA 

-   sorpcja pary wodnej wg metody własnej IPS 
             (PN-P-22160) 
 
-   desorpcja pary wodnej wg metody własnej IPS 
             (PN-P-22160) 
 
-   przepuszczalność pary wodnej wg metody własnej IPS 
             (PN-P-22138) 
 
-   nasiąkliwość w wodzie wg metody własnej IPS 
             (PN-P-22160) 
 
-   desorpcja wody wg metody własnej IPS 
 



Prowadzone badania dla materiałów i układów 
materiałowych oraz obuwia: 
 
 -  właściwości termoizolacyjnych (opór cieplny) 
 
 -  właściwości fizjologicznych tekstyliów poprzez 
pomiar przepływu ciepła i wilgoci w warunkach stanu 
ustalonego 
     (metodą pocącej się zaizolowanej cieplnie płyty) 
 
-  ocena użytkowników 
 
-  badania ergonomiczne 
 

NOWOCZESNE UKŁADY MATERIAŁOWE - BADANIA 



Wykonywane na ochotnikach przy użyciu 
wielofunkcyjnego urządzenia wysiłkowego i sond T/ RH 
umieszczonych bezpośrednio w obuwiu. 
Pozwalają na wskaźnikową ocenę higieniczności obuwia. 

BADANIA SYMULACYJNE 



MIKROKLIMAT WNĘTRZA OBUWIA   
W  BADANIACH SYMULACYJNYCH 

Rzeczywiste zmiany T i RH 



Przyjęto dla parametru wilgotności względnej RH:  

      przedział 70 ÷ 85% RH  -  obszar względnego dyskomfortu 

użytkowania obuwia 

      przedział 86 ÷ 100% RH   -   obszar dyskomfortu.  

WdH  -  współczynnik określający stopień dyskomfortu wewnątrz 

obuwia, przy kryterium wilgotności 

     Współczynnik WdH = 0,5 charakteryzuje obuwie, w którym 

w czasie całego badania uzyskano średnią  wartość H = 85 %,  

przy H > 70 % dla każdego punktu pomiarowego w teście. 

Współczynnik taki określa wielkość dyskomfortu przy 

użytkowaniu badanego obuwia (dla współczynnika = 1  mamy 

maksymalny dyskomfort). 

BADANIA SYMULACYJNE 



WdT  -  współczynnik określający stopień dyskomfortu wewnątrz 

obuwia, przy kryterium temperatury 

     Współczynnik WdT = 0,5 charakteryzuje obuwie, w którym w 

czasie całego badania uzyskano średnią  wartość T = 32,8 oC 

przy T > 28,0 oC dla każdego punktu pomiarowego w teście. 

Współczynnik taki określa wielkość dyskomfortu przy 

użytkowaniu badanego obuwia (dla współczynnika  = 1  mamy 

maksymalny dyskomfort). 

BADANIA SYMULACYJNE 

Przyjęto dla parametru temperatury T wewnątrz obuwia: 

 

przedział  28,0  -  32,8 oC   -   jako obszar względnego dyskomfortu 

termicznego  

przedział  32,9 - 36,6 oC   -  jako obszar całkowitego dyskomfortu 

termicznego 
 



BADANIA SYMULACYJNE 

Obliczono również globalne wskaźniki dyskomfortu WdHT  wg 

wzoru (przyjmując wagę 0,5 dla wskaźników cząstkowych):  

dH  dT  
dHT   

 W  W
W =  

2 2


Porównano również oceny dyskomfortu obuwia przez 

użytkowników w trakcie badań symulacyjnych w skali 0 - 6, 

 gdzie 0 oznaczało całkowity dyskomfort użytkowania,  

 a 6 – pełny komfort użytkowy 



Model sztucznej stopy                    Badanie obuwia z funkcją ruchu 

Schemat mechanizmu ruchu stopy:  
 1- dźwignia główna przekazująca siłę na model stopy, 2- 
siłownik dwustronnego działania, 3- mechanizm 
mimośrodowy podnoszący stopę za pośrednictwem  podstawy  
obrotowej 4, 4- podstawa  obrotowa, 5- Podkładka pod piętę, 
6- zawór hydrauliczny przełączany położeniem stopy, 7- 
popychacz zaworu hydraulicznego, 8- zbiornik płynu, 9- 
zbiornik ciśnieniowy gazu roboczego, 10- pomocniczy 
zbiornik ciśnieniowy gazu roboczego 



   Usytuowanie czujników temperatury i wilgotności względnej w strefach emisji wilgoci 

SZTUCZNA STOPA 



Stosowana procedura pomiarowa umożliwiała ocenę zdolności 
obuwia do odprowadzania określonej masy wilgoci przy stałej 
mocy dostarczanej do poszczególnych stref. 

SZTUCZNA STOPA - BADANIA 

Przykładowy wykres zmian 
temperatury i wilgotności 
otoczenia stopy 
podczas badania obuwia 
 
Warunki testu:   

T= 200 C ,RH=40 % 



  Zmiany  poziomu wilgotności  otoczenia stopy bez funkcji ruchu  (A) 
                    
                                                                      i z funkcją ruchu stopy  (B) 
  

SZTUCZNA STOPA - BADANIA 

A 

B 
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Przykład zmian wilgotności względnej i temperatury na modelu 
sztucznej stopy w strefie dolnego śródstopia. 

SZTUCZNA STOPA - BADANIA 



Ogólna postać wskaźnika statystycznego Wst ma postać: 

 

    Wst  =  WstT * wagaT  +  WstRH * wagaRH 

 

gdzie wagi dla T i RH przyjęto na poziomie 0,5. 

(0 – najgorsza ocena,  1 -  ocena maksymalna) 

 

Uwzględniane statystyki: rozstęp, średnia, maksimum, minimum) 

SZTUCZNA STOPA - BADANIA 



BADANE MATERIAŁY 

           WIERZCHNIE 

Skóra naturalna obuwiowa (boks bydlęcy licowy) - SW/1 

Skóra naturalna obuwiowa (boks bydlęcy nubuk) - SW/2 

Skóra naturalna bydlęca „buffallo”  - SW/3 

Skóra nat.: bukat poł., softy gładkie, lico naturalne - SW/4 

Skóra naturalna: cielęca, soft anilinowy „cool” - SW/5 

          PODPODESZWOWE 

Skóra naturalna - bok blankowy - SPP/1 

Materiał celulozowy Flexon - MPP/1 

Wtórna skóra SALAMANDER 2 mm - MPP/2 

Wtórna skóra SALAMANDER 3 mm - MPP/3 



BADANE MATERIAŁY 

      PODSZEWKOWE 

Dwoina bydlęca podszewkowa szlifowana - SP/1 

Podszewka bydlęca - SP/2 

Świńska podszewka licowa, duża międlona - SP/3  

Dzianina dystansowa K-I-D - MP/1 

Dzianina dystansowa ażurowa K-II-D - MP/2 

Dzianina dystansowa szara - MP/42 

Materiał bawełniany/PA st R-I Dw - MP/3 

Materiał bawełniany/PA antybalit R-II Dw - MP/4 

Materiał bawełniany /PP - MP/6 

Trewira/PP - MP/7 

Dzianina PE/Bw - MP/12 

Dzianina bawełniana - MP5 

Dzianina bawełniana/Bawełna - MP43 

Tkanina wełniana - MP44 

Trewira/Trewira - MP/8 

Włóknina gruba - MP/9 

Włóknina PAN - MP/10 

Dzianina welurowa PA - MP/35 

Dzianina welurowa prążkowana  PA - MP/37 

Mikrowłókno sport. PE - MP/38 

Dzianina aksamitna prążki PE - MP/39 

Dzianina aksamitna PE - MP/40 

Mikrowłókno PE - MP/41 



     Wnętrze trzewika z podszewką dzianinową 

         Wnętrze trzewika z podszewką   

z dzianiny dystansowej ażurowej      Trzewik derbowy 

     „Skarpetka z dzianiny” 



Wskaźnik dyskomfortu – badania symulacyjne 



Wskaźnik statystyczny – sztuczna stopa 



                 Generalny wskaźnik jakości 
 
Wg prof. Tadeusza Żylińskiego,  
wybitnego specjalisty w zakresie metrologii włókienniczej 
i fizyki włókna, generalny wskaźnik jakości jest to: 
 
Wskaźnik liczbowy odtwarzający globalną wartość wyrobu  
(względnie surowca) z punktu widzenia jego jakości  
lub przydatności wyrobu do określonego celu 
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gdzie:   ti - stopnie ważności, 

            ai – wskaźnik danej cechy, 

           mi  - maksymalny lub podstawowy  

                    wskaźnik danej cechy.   

  

Wskaźnik S osiągnie zero jedynie wtedy, 

gdy wszystkie cechy ai będą miały wartość 

równą zeru.   



    Uogólniając uzyskane wyniki należy stwierdzić, iż poprawę 

własności fizjologiczno-higienicznych obuwia można uzyskać 

poprzez zastosowanie dwóch warstw podszewkowych: 

jednej o własnościach konduktywno-dyfuzyjnych usytuowanej 

bliżej ciała  

i drugiej sorpcyjnej przylegającej do cholewki,  

lub przez zastosowanie jako absorbera wilgoci przestrzennej 

konstrukcji tekstyliów zapewniającej drożność dla mediów 
biofizycznych: powietrza i pary wodnej.  

PODSUMOWANIE 



 

 

DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ 
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