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    WP 8  

 Zbadanie bezpieczeństwa 

 użytkowania obuwia poprzez: 

• określenie poziomu substancji 

niebezpiecznych 

• zbadanie dynamicznej migracji 

substancji w układach materiałowych 



Skóry Wierzchnie 
 

Boks bydlęcy licowy – SW/1 
Boks bydlęcy nubuk – SW/2 

Skóra bydlęca „buffallo” – SW/3 
Bukat połówka, softy gładkie, lico naturalne – SW/4 

Skóra cielęca, soft anilinowy „cool” – SW/5 
 

Skóry Podszewkowe 
 

Dwoina bydlęca podszewkowa szlifowana – SP/1 
Podszewka bydlęca – SP/2 

Świńska podszewka licowa, duża międlona – SP/3  
 

Skóry Podpodeszwowe 
 

Bok blankowy – SPP/1 



INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO 

 

Aminy Aromatyczne 

Ftalany 

Fumaran Dimetylu 

Pentachlorofenol 

Chrom VI 

 



Aminy aromatyczne 
Barwniki azowe należą do najbardziej 
rozpowszechnionej grupy barwników,  

stanowiącej 60% produkowanych środków 
barwiących  

 

Aminy aromatyczne uwalniane są  
z barwników azowych (kwasowych, bezpośrednich, 
metalokompleksowych, niektórych zawiesinowych) 

w wyniku degradacji  
w warunkach redukcyjnych 

Aminy aromatyczne 



Rakotwórcze działanie niektórych barwników 
wynika z faktu, że podczas kontaktu ze skórą 
 barwniki znajdujące się w wybarwionych 

tkaninach mogą pod wpływem bakterii 
obecnych na skórze ulegać degradacji  

z odtworzeniem różnych amin 

H2N NH2  benzydyna 
 

 

    
  

Aminy aromatyczne 



 

Lp 
 

Nazwa substancji 

Wartość 

dopuszczalna 

[mg/kg] 

1 4 – aminofenol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 każdej z amin 

2 benzydyna 

3 4-chloro-o-toluidyna 

4 2-naftyloamina 

5 o-aminoazotoluen 

6 2-amino-4-nitrotoluen 

7 p-chloroanilina 

8 2,4-diaminoanizol 

9 4,4’ – diaminodifenylometan 

10 3,3’ – dichlorobenzydyna 

11 3,3’ – dimetoksybenzydyna 

12 3,3’ – dimetylobenzydyna 

13 3,3’ – dimrtylo - 4,4’ – diaminodifenylometan 

14 p - krezydyna 

15 4,4’ – metyleno – bis – (2 – chloroanilina) 

16 4,4’ – oksydianilina 

17 4,4’ – tiodianilina 

18 o - toluidyna 

19 2,4 – toluenodiamina 

20 2,4,5 – trimetyloanilina 

21 o - anizydyna 

22 4 - aminoazobenzen 



Aminy aromatyczne 

1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0

benzydyna - 
wzorzec 

benzydyna – 
próba 

Wykres 1. Chromatogram ekstraktu butów po redukcji wykonany metodą HPLC/DAD 

Wykres 2. Chromatogram ekstraktu butów po redukcji wykonany metodą GC/MS 
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 Aminy aromatyczne - wyniki  
   

 

 

       

     Numer próby 

 

Wynik [mg/kg] 

 

Wartość dopuszczalna zgodnie  

z załącznikiem XVII rozporządzenia REACH  

[mg/kg] 

SW/1 < 30  

 

 

 

 

 

30 

SW/2 < 30 

SW/3 < 30 

SW/4 < 30 

SW/5 < 30 

SP/1 < 30 

SP/2 < 30 

SP/3 < 30 

SPP/1 < 30 

Tabela 1. Stężenie amin aromatycznych w poszczególnych próbkach skóry dostarczonych 
w ramach projektu „Cornet” oraz wartość dopuszczalna zgodnie  

z załącznikiem XVII rozporządzenia REACH 



Ftalany  
to sole i estry  

kwasu ftalowego 

OR

OR'

O

O

Rysunek 1. Ogólny wzór estrów ftalowych 

Rysunek 2. Przykład związku ftalowego 
                  Ftalan dietyloheksylu - DEHP 
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Ftalany stosuje się 
głównie jako 

plastyfikatory  
do tworzyw sztucznych 



 
Zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci 

zawierające następujące ftalany: 
 
 

 - ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP)  
(nr CAS: 117-81-7, nr EINECS:   204-211-0), 
   - ftalanu dibutylu (DBP)  
(nr CAS: 84-74-2, nr EINECS: 201-557-4)  
   - ftalanu benzylu butylu (BBP)  
(nr CAS: 85-68-7, nr EINECS: 201-622-7),  
 
 

   w stężeniu większym niż 0,1 %  
nie są wprowadzane do obrotu 



 

Zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci, które mogą być 
brane przez nie do ust, zawierające następujące ftalany: 
 

    - ftalanu di-izononylu (DINP)  

(nr CAS: 28553-12-0 i 68515-48-0, nr EINECS:  

249-079-5 i 271-090-9),  

     - ftalanu di-izodecylu (DIDP)  

(nr CAS: 26761-40-0 i 68515-49-1,nr EINECS: 247-977-1  

i 271-091-4)  

     - ftalanu di-n-oktylu (DNOP)  

(nr CAS: 117-84-0, nr EINECS: 204-214-7),  

w stężeniu większym niż 0,1 % nie są wprowadzane do obrotu 

 
Artykułami pielęgnacyjnymi dla dzieci, o których mowa  
są wszelkie produkty przeznaczone do ssania,  
ułatwiania snu, odpoczynku, higieny lub karmienia dzieci 



 
 



Ftalany mogą być przyczyną: 

 

 zmniejszenia masy ciała płodów 

 zwiększenia częstości śmierci 
wewnątrzmacicznej 

 występowania wad wrodzonych 

 zmniejszenie masy jąder 

 uszkodzeń płodu 

 chorób wątroby i nerek 

 



  

Wykres 3. Chromatogram mieszaniny sześciu zakazanych ftalanów wykonany 
metodą  chromatografii cieczowej z detektorem diodowym (HPLC/DAD) 
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 Ftalany - wyniki  
   

 

 

    
  

 

     Numer próby 

 

Wynik [%] 

 

Wartość dopuszczalna zgodnie  

z załącznikiem XVII rozporządzenia REACH  

[%] 

SW/1 < 0,1  

 

 

 

 

 

0,1 

SW/2 < 0,1 

SW/3 < 0,1 

SW/4 < 0,1 

SW/5 < 0,1 

SP/1 < 0,1 

SP/2 < 0,1 

SP/3 < 0,1 

SPP/1 < 0,1 

Tabela 2. Stężenie ftalanów w poszczególnych próbkach skóry dostarczonych w ramach 
projektu „Cornet” oraz wartość dopuszczalna zgodnie  

z załącznikiem XVII rozporządzenia REACH 



 Fumaran dimetylu 
 

      

 jest biocydem, którego stosowanie jest zabronione  
  na terytorium Unii Europejskiej 
 
 

 w 2006 roku stwierdzono jego obecność na terytorium 
Wspólnoty ponieważ wywołał reakcję alergiczną w kontakcie    
ze skórą człowieka 
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 Fumaran dimetylu  
   

 

 

      
Może być przyczyną: 
 
 alergii 
 

 bolesnego podrażnienia skóry 
 

 ostrej niewydolności oddechowej 



Fumaran dimetylu 

Fumaran dimetylu 

Wykres 4. Chromatogram wzorcowego roztworu  
fumaranu dimetylu wykonany metodą GC/MS 

Wykres 5. Chromatogram otrzymany z ekstraktu  
       buta sportowego metodą GC/MS 



 Fumaran dimetylu - wyniki  
   

 

 

      
 

     Numer próby 

 

Wynik [mg/kg] 

 

Wartość dopuszczalna zgodnie  

z załącznikiem XVII rozporządzenia REACH  

[mg/kg] 

SW/1 < 0,1  

 

 

 

 

 

0,1 

SW/2 < 0,1 

SW/3 < 0,1 

SW/4 < 0,1 

SW/5 < 0,1 

SP/1 < 0,1 

SP/2 < 0,1 

SP/3 < 0,1 

SPP/1 < 0,1 

Tabela 3. Stężenie fumaranu dimetylu w poszczególnych próbkach skóry dostarczonych  
w ramach projektu „Cornet” oraz wartość dopuszczalna zgodnie  

z załącznikiem XVII rozporządzenia REACH 



 Pentachlorofenol 
   

 

 

      

 
 należy do grupy chlorofenoli 
 

 jest fungicydem i działa przeciwgrzybiczo 
 

 został zaklasyfikowany jako rakotwórczy kategorii drugiej 
co oznacza, że istnieją poszlaki pozwalające stwierdzić,  
że przyczynia się znacznie do powstawania nowotworów 



 Pentachlorofenol 
   

 

 

      

Wykres 6. Chromatogram wzorcowego roztworu pentachlorofenolu wykonany 
metodą chromatografii gazowej z detektorem masowym (GC/MS) 
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 Pentachlorofenol - wyniki 
   

 

 

       

     Numer próby 

 

Wynik [mg/kg] 

 

Granica oznaczalności zgodnie  

z Procedurą Badawczą P.B – 5.4  

[mg/kg] 

SW/1 < 0,1  

 

 

 

 

 

0,1 

SW/2 < 0,1 

SW/3 < 0,1 

SW/4 < 0,1 

SW/5 < 0,1 

SP/1 < 0,1 

SP/2 < 0,1 

SP/3 < 0,1 

SPP/1 < 0,1 

Tabela 4. Stężenie pentachlorofenolu w poszczególnych próbkach skóry dostarczonych  
w ramach projektu „Cornet” oraz granica oznaczalności zgodnie z Procedurą Badawczą 5.4  



 Metale ciężkie – Chrom VI 
   

 

 

      Może być przyczyną: 
 
 alergii 
 

 bezpośredni kontakt może skutkować podrażnieniem oraz 
wolno gojącym się owrzodzeniem skóry 

 
uszkodzenia górnych dróg oddechowych 

 
uszkodzenia nerek 

 
 rozwoju nowotworów 
 



 Metale ciężkie – Chrom VI 
   

 

 

      
 

     Numer próby 

 

Wynik [mg/kg] 

 

Wartość z normy 17075 

(bezpośredni kontakt ze skórą)[mg/kg] 

SW/1 < 3,0  

 

 

 

 

 

3,0 

SW/2 < 3,0 

SW/3 < 3,0 

SW/4 < 3,0 

SW/5 < 3,0 

SP/1 < 3,0 

SP/2 < 3,0 

SP/3 < 3,0 

SPP/1 < 3,0 

Tabela 5. Stężenie chromu (VI) w poszczególnych próbkach skóry dostarczonych 
 w ramach projektu „Cornet” oraz wymagania normy 17075 dotyczące stężenia chromu (VI)  



DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ 
 

       Kontakt 

 

        Laboratorium Badań Produktów Procesów i Środowiska 

       e – mail:  srodowisko@ips.lodz.pl 

              telefon:  42/2536121 

                adres:  ul. Zgierska 73 

                           91-462 Łódź 

 


