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MINIMALIZACJA WPàYWU OBUWIA POWSZECHNEGO UĩYTKU
NA ĝRODOWISKO
Streszczenie
Obuwie jest artykuáem konsumenckim powszechnego uĪytku, który w caáym cyklu Īycia oddziaáuje
na Ğrodowisko przyrodnicze i czáowieka. Wpáyw ten nie jest do koĔca poznany i okreĞlony iloĞciowo.
Szczególnie jest on widoczny w fazie projektowania, decydującej o stosowanych materiaáach i technologii montaĪu oraz w fazie produkcji, w której jest generowany haáas, pyáy i pary rozpuszczalników organicznych. Istotnym problemem, z uwagi na ochronĊ Ğrodowiska, jest proces likwidacji zuĪytego obuwia,
w którym waĪną rolĊ odgrywa jego skáad surowcowy. W niniejszym artykule przedstawiono przegląd
dziaáaĔ zapobiegawczych, które mogą przyczyniü siĊ do minimalizacji wpáywu obuwia powszechnego
uĪytku na Ğrodowisko.

Minimisation of the common use footwear environmental impact
Absract
Footwear is a consumer’s good of common use that has an environmental impact during its whole life
cycle. The mentioned impact is still not fully investigated and quantified. It is especially noticeable in the
phase of designing which decides of used materials and technology of assembly as well as in the production phase, during which noise, dust and vapours of organic solvents are generated. Utilisation of the used
footwear is also significant problem from the environmental protection point of view because of the complexity of the liquidated footwear material composition. Presented in the paper are the areas where undertaking of preventive actions may result in the minimisation of the common use footwear environmental
impact.

WPROWADZENIE
Obuwie jest jednym z podstawowych artykuáów konsumpcyjnych, wytwarzanym
w masowej iloĞci. Zarówno jego produkcja, jak i pozostaáe etapy cyklu Īycia, obejmujące projektowanie, uĪytkowanie i likwidacjĊ pouĪytkową, nie są obojĊtne dla Ğrodowiska przyrodniczego i czáowieka.
Skala problemu jest znaczna, chociaĪ czĊsto niedoceniana. Rocznie Ğrednio
zuĪywa siĊ w Polsce okoáo 120 milionów par obuwia (produkcji krajowej oraz z importu). UwzglĊdniając Ğrednią masĊ pary butów, wynoszącą w przybliĪeniu 0,7 kg,
otrzymuje siĊ 84 000 ton zuĪytego, odpadowego obuwia, które powinno zostaü poddane likwidacji.
W krajach Unii Europejskiej iloĞü powstających odpadów tego typu moĪna oszacowaü áącznie na okoáo milion ton w skali roku. OczywiĞcie, wraz ze wzrostem
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zamoĪnoĞci spoáeczeĔstw UE liczba par nabywanego obuwia bĊdzie wzrastaáa, potĊgując wpáyw na Ğrodowisko. W Unii Europejskiej juĪ w latach 90. ubiegáego wieku
wáączono obuwie do programu przyznawania oznakowania ekologicznego, tzw. European Flower, tym wyrobom, które w caáym cyklu Īycia przyczyniają siĊ do zmniejszenia negatywnego wpáywu na Ğrodowisko w wiĊkszym stopniu niĪ inne wyroby
o tych samych wáasnoĞciach funkcjonalnych (Rozporządzenie (WE) Nr 1980/2000).
W artykule omówiono podstawowe oddziaáywania na Ğrodowisko obuwia powszechnego uĪytku we wszystkich etapach cyklu Īycia oraz uzasadniono koniecznoĞü
podjĊcia kompleksowych badaĔ nad minimalizacją tych oddziaáywaĔ.
1. PROJEKTOWANIE OBUWIA
Podczas projektowania są podejmowane decyzje dotyczące doboru surowców
i stosowanej technologii montaĪu. Rodzaj i fason obuwia, projektowany z uwzglĊdnieniem jego przeznaczenia i aktualnych trendów mody, determinuje w znacznym
stopniu zakres oddziaáywania na Ğrodowisko. Na tym etapie wyznacza siĊ na przykáad gruboĞü i ksztaát podeszwy, fason cholewki, elementy wewnĊtrzne oraz rodzaj
uĪytych surowców i technologiĊ ich przetwórstwa. Dokonuje siĊ w nim ustalenia
wzoru i fasonu, okreĞlenia przeznaczenia i podstawowych cech uĪytkowych. W wyniku tych ustaleĔ dobiera siĊ materiaá na cholewkĊ, przy czym są moĪliwe róĪnorodne kombinacje dla obu podstawowych elementów – przyszwy i obáoĪyny.
Wykorzystuje siĊ bardzo wiele róĪnorodnych surowców i Ğrodków pomocniczych.
Okoáo poáowa produkowanego obuwia powszechnego uĪytku ma cholewki ze skór
naturalnych, przede wszystkim bydlĊcych, garbowanych chromowo. Ponadto, do
produkcji cholewek stosuje siĊ materiaáy z tworzyw sztucznych lub materiaáy tekstylne z powáoką z tworzyw sztucznych.
Spody obuwia są wykonywane przede wszystkim z polimerów syntetycznych.
Są to gumy z kauczuku naturalnego, materiaáy termoplastyczne z kauczuków butadienowo-styrenowych i plastyfikowanego PVC oraz poliuretany. Dobiera siĊ takĪe róĪne
materiaáy pomocnicze, przede wszystkim podszewkowe (tekstylne-wáókninowe, dzianinowe lub skórĊ naturalną), zakáadkowe i wyĞcióákowe. Charakterystyka wyrobu
bardzo czĊsto zmienia siĊ nawet w jednym zakáadzie, poniewaĪ są uwzglĊdniane wymagania rynkowe narzucane przez aktualne trendy mody.
Na tym etapie ustala siĊ takĪe technologiĊ montaĪu (np. klejowa przy uĪyciu klejów rozpuszczalnikowych lub bezpoĞredniego formowania przy uĪyciu wtryskarek)
oraz sposób wykaĔczania, iloĞü i rodzaj nanoszonych apretur wykaĔczających.
Przedstawione czynniki decydują o wpáywie zaprojektowanego wyrobu na Ğrodowisko. BezpoĞredni wpáyw samego procesu projektowania jest niewielki, poniewaĪ
polega gáownie na zuĪyciu mediów energetycznych, materiaáów biurowych, wody
oraz powstawaniu odpadów i odprowadzaniu Ğcieków.
W Polsce nie ma wytycznych dla projektantów obuwia, które w sposób kompleksowy uwzglĊdniaáyby europejskie trendy w dziedzinie ochrony Ğrodowiska.
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2. PRODUKCJA OBUWIA
Produkcja obuwia z pewnoĞcią najbardziej oddziaáuje na Ğrodowisko przyrodnicze i czáowieka. Przemysáowa produkcja obuwia obejmuje wiele operacji technologicznych, które wiąĪą siĊ z emisją czynników szkodliwych dla zdrowia. Są to przede
wszystkim pary róĪnego rodzaju rozpuszczalników organicznych, pyáy o zróĪnicowanym skáadzie i haáas.
Z uwagi na emisjĊ poszczególnych czynników szkodliwych istotne są przede
wszystkim poniĪej wymienione operacje.
I. Emisja haáasu wystĊpująca przy nastĊpujących czynnoĞciach:
• Mocowanie podpodeszew, polegające na ich przyczepianiu do kopyta, przy uĪyciu
zszywek drucianych, wbijanych za pomocą specjalnej maszyny. W tym procesie
jest emitowany haáas o natĊĪeniu okoáo 85 dB.
• Frezowanie brzegów podeszew gumowych, skórzanych i skáadek obcasowych,
polegające na wyrównywaniu ich brzegów przy uĪyciu szybkoobrotowego frezu
metalowego. Emitowany jest haáas o natĊĪeniu zaleĪnym od twardoĞci obrabianych
materiaáów spodowych, o duĪej zawartoĞci skáadowych wysokoczĊstotliwoĞciowych.
• ûwiekowanie piĊt przy uĪyciu teksów metalowych, polegające na zaciąganiu brzegów cholewki w piĊcie na podpodeszwĊ i przybijaniu ich teksami specjalną üwiekarką. Wytwarzany jest haáas o natĊĪeniu okoáo 110 dB (Andie 2004).
II. Emisja rozpuszczalników wystĊpująca przy nastĊpujących czynnoĞciach:
• Nanoszenie kleju na wierzchy i spody, polegające na jednokrotnym lub dwukrotnym smarowaniu klejem powierzchni przeznaczonych do klejenia. Stosowane są
kleje poliuretanowe lub polichloroprenowe, zawierające okoáo 80% rozpuszczalników organicznych: acetonu, octanu etylu, toluenu, benzyny ekstrakcyjnej.
• Klejowe üwiekowanie cholewek, polegające na przyklejaniu ich brzegów do podpodeszwy. Stosowane są kleje chloroprenowe nanoszone jednokrotnie, zawierające
do 80% masowych rozpuszczalników organicznych: toluenu, acetonu, benzyny
ekstrakcyjnej.
• Obciąganie obcasów, wklejanie wyĞcióáek, polegające na przyklejaniu wykoĔczeĔ
– elementów skórzanych lub ze sztucznych skór do obcasów lub podpodeszew
w celu nadania im estetycznego wyglądu i poĪądanych wáaĞciwoĞci uĪytkowych.
Stosowane są kleje kauczukowe lub chloroprenowe zawierające 80–90% benzyny
ekstrakcyjnej i toluenu.
• àączenie elementów cholewki, polegające na áączeniu róĪnych elementów cholewki ze skóry lub jej imitacji, wklejaniu podszewek, wzmocnieĔ, zawijaniu brzegów
cholewek. Stosowane są do tego kleje kauczukowe, nanoszone jednokrotnie na
powierzchnie áączonych elementów. Kleje te zawierają okoáo 80% benzyny ekstrakcyjnej i ewentualnie 5–10% toluenu.
• Nanoszenie apretur wykaĔczających, polegające na natryskowym nanoszeniu Ğrodków na gotowe obuwie, nadające mu na przykáad poáysk. ĝrodki te zawierają do
90% rozpuszczalników organicznych: octanu etylu, octanu butylu, acetonu.
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Obecnie emisja zanieczyszczeĔ gazowych jest ograniczana dwoma sposobami
(Perbellini, Soave, Cerpelloni 1992):
• podczas projektowania procesu technologicznego przez odpowiedni dobór surowców, ich wstĊpne oczyszczanie oraz hermetyzacjĊ i automatyzacjĊ procesów przemysáowych – są to tzw. „dziaáania u Ĩródáa”,
• gdy nie jest moĪliwe caákowite zredukowanie emisji zanieczyszczeĔ w czasie procesu technologicznego lub spalania paliw – oczyszcza siĊ gazy odlotowe; rozwiązania tego typu okreĞla siĊ jako „dziaáania na koĔcu rury”.
III. Emisja pyáów wystĊpująca przy nastĊpujących czynnoĞciach:
• ĝcieranie cholewek przed klejeniem jest wykonywane w celu przygotowania
powierzchni cholewki do klejenia przez usuniĊcie wierzchniej warstwy materiaáu.
Do Ğcierania stosuje siĊ Ğcierające kóáka gumowo-druciane, páótno Ğcierne, frezy
metalowe, szczotki metalowe. ĝcierane są materiaáy stosowane do produkcji
wierzchów – skóra naturalna, materiaáy syntetyczne. Powstające pyáy skáadają siĊ
przede wszystkim z pyáu materiaáu wierzchniego z dodatkiem pyáu tekstylnego
(ze Ğcieranej podszewki), zanieczyszczonego cząstkami Ğcierniwa.
• ĝcieranie spodów przed klejeniem jest wykonywane w celu przygotowania powierzchni spodów do klejenia przez rozwiniĊcie powierzchni i usuniĊcie zanieczyszczonych warstw wierzchnich. Do Ğcierania stosuje siĊ frezy metalowe lub
páótno Ğcierne. ĝcierane są materiaáy spodowe – skóra podeszwowa, gumy róĪnego
rodzaju, poliuretan. Powstające pyáy zawierają cząsteczki Ğcieranych materiaáów
i zanieczyszczenia z materiaáów Ğciernych. Szczególnie zróĪnicowany skáad mają
pyáy powstające przy obróbce gum. Wynika to z duĪej róĪnorodnoĞci gum stosowanych w obuwnictwie. Są to zarówno miĊkkie, mikroporowate materiaáy typu
styrogum, sporządzane z kauczuku butadienowo-styrenowego, jak i twarde gumy
typu poligum, w znacznym stopniu napeánione sadzą lub krzemionką, sporządzane
z kauczuków: butadienowo-styrenowego i izoprenowego.
• Obróbka brzegów podeszew polega na wyrównywaniu brzegów podeszew gumowych i skórzanych, przy uĪyciu frezu metalowego. Powstające pyáy zawierają
cząstki obrabianych materiaáów gumowych i skórzanych.
• Frezowanie skáadek obcasowych polega na formowaniu obcasów, wykonanych
przez sklejanie warstw wtórnej skóry, przy uĪyciu frezu metalowego. Powstające
pyáy zawierają cząsteczki wtórnej skóry celulozowej lub skóry naturalnej i lepiszcza lateksowego.
Problem zanieczyszczeĔ pyáowych rozwiązuje siĊ obecnie, stosując róĪnego
rodzaju filtry. Są to zarówno filtry ogólnej instalacji wentylacyjnej, jak i filtry przy
poszczególnych maszynach, na których wykonuje siĊ czynnoĞci powodujące szczególnie intensywne pylenie. Maszynami takimi są, na przykáad Ğcierarki, do mechanicznego usuwania warstewki materiaáu wierzchu lub spodu przed nanoszeniem kleju.
IV. Generowanie odpadów obsáugowych i poprodukcyjnch
Są to odpady powstające w procesach obsáugowych i remontach, bardzo zróĪnicowane pod wzglĊdem iloĞciowym i jakoĞciowym. Lista tych odpadów jest obszerna
i obejmuje podstawowe ich grupy (PN-EN 12940:2005).
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Odpady przetwórcze:
• odpady z rozkroju materiaáu wierzchów, podpodeszew, podeszew, z formowania
wtryskowego,
• okrawki, pyá lub muá (ze Ğcierania),
• inne odpady przetwórcze,
• pozostaáoĞci tuszów, lakierów, klejów, Ğrodków halogenizujących, rozpuszczalnikowych i wodnych,
• zuĪyte rozpuszczalniki (pojedyncze lub mieszaniny),
• obuwie poza jakoĞcią.
Odpady opakowaniowe:
• opakowania tekturowe: pudeáka na buty, pudeáka po róĪnych materiaáach,
• Ğrodkowe tuby z rolek tekstyliów,
• tworzywowe stoĪki, szpule, torby i folie,
• pudáa, pojemniki, beczki (tworzywowe i/lub metalowe) czyste i zawierające resztki
produktów,
• drewniane palety,
• metalowe odpady opakowaniowe.
Inne odpady (obsáugowe itp.):
• olej hydrauliczny i/lub silnikowy,
• uszkodzone lub przestarzaáe kopyta (tworzywowe lub drewniane),
• zuĪyte filtry powietrza,
• uszkodzone wyposaĪenie,
• papier biurowy i komputerowy,
• uszkodzone lub przestarzaáe noĪe i wykrojniki,
• odpady kuchenne,
• odpady zbliĪone do domowych (puszki po napojach, zmiotki warsztatowe).
3. UĩYTKOWANIE OBUWIA
W czasie uĪytkowania obuwia jego bezpoĞrednie oddziaáywanie na Ğrodowisko,
a zwáaszcza na czáowieka jest stosunkowo maáo poznane. UĪytkowanie obuwia wiąĪe
siĊ przede wszystkim z mechanicznym zuĪywaniem podeszwy, co skutkuje wprowadzaniem do Ğrodowiska pyáów materiaáu, z którego jest ona wykonana. Inny rodzaj
oddziaáywania jest związany z bezpoĞrednim, bądĨ poĞrednim, kontaktem substancji
chemicznych zawartych w obuwiu ze skórą stopy czáowieka. Dane literaturowe na ten
temat są fragmentaryczne i niejednoznaczne.
4. LIKWIDACJA ZUĩYTEGO OBUWIA
PowaĪnym Ĩródáem negatywnego oddziaáywania przemysáu obuwniczego na Ğrodowisko przyrodnicze jest likwidacja zuĪytego obuwia. Jest to zagadnienie stosunkowo sáabo rozpoznane. Likwidacja nie jest procesem prostym. Ze wzglĊdu na duĪą
9
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zawartoĞü syntetycznych polimerów obuwie w warunkach naturalnych ulega bardzo
powolnemu rozkáadowi. TakĪe utylizacja przez spalanie nie jest dobrym rozwiązaniem ze wzglĊdu na moĪliwoĞü emisji toksycznych substancji lotnych powstających
przy pirolitycznym rozkáadzie niektórych polimerów (Bahillo, Cabanillas 2004).
TrudnoĞci w opracowaniu wáaĞciwych i efektywnych metod likwidacji zuĪytego
obuwia są spowodowane zarówno znacznym rozproszeniem powstających odpadów,
jak i bardzo zróĪnicowanym skáadem. Obuwie moĪe skáadaü siĊ caákowicie ze skóry
naturalnej – skórzana cholewka i podeszwa, caákowicie naturalnych tekstyliów, jak
równieĪ caákowicie z wulkanizowanej gumy lub plastyfikowanego poli(chlorku winylu) – obuwie caáotworzywowe. Wszystkie te materiaáy róĪnie zachowują siĊ w procesie uĪytkowania obuwia i róĪnie poddają siĊ likwidacji po zakoĔczeniu cyklu Īycia
wyrobu. Zwykle Ğredni skáad obuwia, to:
• syntetyczny polimer podeszwowy (plastyfikowany polichlorek
winylu, kauczuk termoplastyczny SBS lub guma)
50–65%,
• skóra naturalna
30–40%,
• materiaá tekstylny
5–15%,
• elementy metalowe
5–10%.
Problemy podczas likwidacji sprawiają przede wszystkim polimery syntetyczne,
a zwáaszcza plastyfikowany poli(chlorek winylu), który na przykáad podczas spalania
moĪe wydzielaü szkodliwy chlorek winylu.
5. MOĩLIWOĝCI OGRANICZENIA NEGATYWNEGO ODDZIAàYWANIA
PRZEMYSàU OBUWNICZEGO NA ĝRODOWISKO
W Ğwietle przedstawionych rozwaĪaĔ jest niezbĊdne podjĊcie dziaáaĔ w celu
zredukowania wpáywu przemysáu obuwniczego na Ğrodowisko. Przez UniĊ Europejską szczególna uwaga zostaáa zwrócona na eliminowanie lub ograniczanie iloĞci
zanieczyszczeĔ powstających na wszystkich etapach cyklu Īycia wyrobu oraz stosowanie efektywnych metod przetwórstwa. Dla przemysáu obuwniczego powinny byü
opracowane:
• wskazówki związane z lepszym przyjmowaniem i efektywniejszym wykorzystaniem przyszáych regulacji dotyczących przetwórstwa odpadów,
• narzĊdzia związane z okreĞlaniem efektywnoĞci przetwórstwa odpadów.
W celu zmniejszenia iloĞci powstających odpadów oraz poprawienia efektywnoĞci ich przetwórstwa konieczne jest, aby byáy podejmowane przedsiĊwziĊcia, takie
jak:
• powtórne uĪycie moĪliwie duĪych iloĞci odpadów,
• stosowanie recyklingu odpadów,
• spalanie i odzyskiwanie energii z odpadów,
• obróbka odpadów umoĪliwiająca ich dalsze wykorzystanie.
Zapobieganie zanieczyszczeniom to poszukiwanie sposobów ograniczania iloĞci
powstających odpadów i emisji zanieczyszczeĔ do Ğrodowiska. RównieĪ tak jest na10
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zywane dziaáanie polegające na wymianie niebezpiecznych dla Ğrodowiska związków
chemicznych na mniej niebezpieczne.
Kompleksowa regulacja w tej dziedzinie, dotycząca Unii Europejskiej, jest zawarta w tzw. dyrektywie ramowej w sprawie oceny i zarządzania jakoĞcią powietrza
w otoczeniu – 96/62/EEC, a w Polsce w Rozporządzeniu Ministra ĝrodowiska z dnia
4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. W dyrektywie okreĞlono podstawowe normy prawne, w tym ujednolicone metody i kryteria oceny jakoĞci
powietrza i jest ona uzupeániana licznymi pochodnymi aktami prawnymi. Aktualne
wymagania oraz kryteria stosowane w ocenie jakoĞci otaczającego powietrza w odniesieniu do konkretnych substancji okreĞlają dyrektywy pochodne (tzw. dyrektywycórki) lub ich projekty. NaleĪą do nich:
• Dyrektywa Rady 99/30/EC (z dnia 22.04.1999 r.) dotycząca wartoĞci granicznych
dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, cząstek zawieszonych
i oáowiu w powietrzu atmosferycznym.
• Dyrektywa Rady 2002/3/EC (z dnia 12.02.2002 r.) dotycząca zawartoĞci ozonu
w otaczającym powietrzu.
• Dyrektywa Rady 2000//69/EC (z dnia 13.12.2003 r.) dotycząca wartoĞci granicznych dla benzenu i tlenku wĊgla w otaczającym powietrzu.
W prawie wspólnotowym wymagania dotyczące jakoĞci urządzeĔ ochronnych są
ĞciĞle powiązane z problematyką dopuszczalnej emisji. Emisja jest dopuszczalna, gdy
nie moĪna jej zlikwidowaü lub ograniczyü, mimo zastosowania najlepszej dostĊpnej
techniki – tzw. BAT (Best Available Techniques). Zasady dąĪenia do zapobiegania
i zmniejszania zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego emisją z zakáadów
przemysáowych, zostaáy okreĞlone w dyrektywie Rady 84/360/EWG (Griffiths 2001).
Dyrektywa ta odzwierciedla zasadĊ prewencji i reguáĊ ostroĪnoĞci i jest uzupeániona
koncepcją BATNEEC (najlepsza dająca siĊ zastosowaü technologia niewymagająca
nadmiernych kosztów). Najnowszy sposób rozumienia tej koncepcji jest zawarty
w dyrektywie Rady nr 96/61/EWG z dnia 24 wrzeĞnia 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeĔ (IPPC – Integrated Pollution Prevention
and Control) (dyrektywa Rady UE 96/61/WE).
Wedáug szacunków Europejskiej Grupy ds. Rozpuszczalników Przemysáowych,
powoáanej przy Europejskiej Radzie Przemysáu Chemicznego w Brukseli, w krajach
Wspólnoty jest okoáo 400 tys. firm wykorzystujących klejowe produkty rozpuszczalnikowe w 30 róĪnych sektorach. Emitują one do atmosfery 1,5 miliona ton/rok
Ğrodków lotnych zanieczyszczających Ğrodowisko i niszczących warstwĊ ozonową,
przyczyniając siĊ bezpoĞrednio do powstawania dziury ozonowej (EU Solvent…
2003). W Polsce ocenia siĊ emisjĊ rozpuszczalników w przemyĞle skórzanym na okoáo 3000 ton/rok.
Zagadnienia związane z eliminacją rozpuszczalników w przemyĞle obuwniczym
są istotne, gdyĪ jest on powaĪnym Ĩródáem ich emisji (Hulshof 2003). CzĊste są poza
tym przekroczenia obowiązujących wartoĞci NDS dla poszczególnych rozpuszczalników. Znane są wyniki badaĔ wykonanych w fabrykach niemieckich, gdzie mierzono
stĊĪenie toluenu, octanu etylu, heptanu, metylocykloheksanu, cykloheksanu, 2-butanolu
i acetonu na stanowiskach pracy. Stwierdzono sytuacjĊ doĞü zróĪnicowaną pod wzglĊ11
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dem bezpieczeĔstwa i higieny pracy. W 95% pomiarów, przy dziaáających odciągach
wentylacyjnych, na stanowiskach pracy nie byáo przekroczeĔ dopuszczalnych wartoĞci
w badanej grupie rozpuszczalników. Przy braku wyciągów powietrza natomiast przekroczenia zanotowano w 17% badanych stanowisk. ĝwiadczy to o znaczeniu wáaĞciwej wymiany powietrza w zakáadach produkcyjnych (Cape 2002).
Rozpuszczalnikom w przemyĞle obuwniczym poĞwiĊcono wiele uwagi. OkreĞlono wiele cech potrzebnych do zwalczania ich szkodliwego dziaáania na czáowieka:
Ĩródáa i wielkoĞü emisji, skáad czy sposoby likwidacji. UmoĪliwia to prace nad przydatnymi w obuwnictwie Ğrodkami áączącymi, niezawierającymi rozpuszczalników
organicznych (Schmid 2004).
Zapylenie w przemyĞle obuwniczym jest tematem stosunkowo maáo rozpoznanym. Nie są znane badania bezpoĞredniego wpáywu jakoĞci wentylacji na iloĞü zanieczyszczeĔ pyáowych w zakáadach. Problem ten nie jest jednak w polskim przemyĞle
obuwniczym traktowany z naleĪytą powagą. Przyczyniają siĊ do tego miĊdzy innymi
dokonujące siĊ przeksztaácenia w tym przemyĞle. W miejsce duĪych zakáadów powstają maáe. CzĊsto mieszczą siĊ one w pomieszczeniach przypadkowych, nieprzystosowanych do produkcji, a ich wáaĞciciele nie dysponują odpowiednimi funduszami,
aby speániü wszystkie wymogi BHP.
Pyáy powstające podczas produkcji obuwia mają bardzo zróĪnicowany skáad.
Są to pyáy skórzane, pyáy tekstylne, pyáy z róĪnych zamienników skóry naturalnej
(skóry sztuczne i wtórne, celulozowe i z odpadów skór naturalnych). Brak jednak
kompleksowego rozeznania tych zagroĪeĔ.
Walka z zapyleniem to przede wszystkim stosowanie odpowiednich filtrów. Znane
są metody miejscowej likwidacji pyáów, na przykáad pyáu powstającego przy szlifowaniu skór, czy teĪ przy rozkroju materiaáów. Stwierdzono na przykáad, Īe stosunkowo
wydajnym urządzeniem odpylającym jest cyklon, jednak nie we wszystkich przypadkach zdaje on egzamin. CzĊsto musi byü uzupeániany o filtry tkaninowe. Ustalono takĪe,
Īe stopieĔ zapylenia w duĪym stopniu zaleĪy od rodzaju obrabianych materiaáów.
W literaturze brak jest informacji na temat kompleksowych metod walki z wystĊpującymi zanieczyszczeniami. Nie są znane równieĪ opracowania krajowe. Brak takĪe
zaleceĔ dla projektantów, umoĪliwiających wáaĞciwe opracowanie wytycznych dotyczących wentylacji hal produkcyjnych w zakáadach duĪych, Ğrednich i maáych. NaleĪy
zauwaĪyü, Īe wytyczne projektowe zostaáy juĪ opracowane dla innych gaáĊzi przemysáu, np. górnictwa, hutnictwa, przemysáu drzewnego.
DuĪe znaczenie przypisuje siĊ teĪ odpowiednim uregulowaniom prawnym, tak,
aby istniaáy stosowne narzĊdzia kontroli ochrony Ğrodowiska. Zarówno stosowane
w klejach obuwniczych rozpuszczalniki, jak i wytwarzane pyáy przemysáowe, są
w Polsce zdefiniowane jako substancje szkodliwe (Rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Spoáecznej 2002). OkreĞlono najwyĪsze dopuszczalne natĊĪenie fizycznego
czynnika szkodliwego dla zdrowia – ustalone jako wartoĞü Ğrednia, której oddziaáywanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego, dobowego i 48-godzinnego, tygodniowego wymiaru czasu pracy, przez okres jego aktywnoĞci zawodowej, nie powinno
spowodowaü ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego potomnych. OkreĞlono takĪe najwyĪsze dopuszczalne stĊĪenie chwilowe (NDSCh) – jest
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to wartoĞü Ğrednia, która nie powinna spowodowaü ujemnych zmian w stanie zdrowia
pracownika oraz w stanie zdrowia jego potomnych, jeĪeli utrzymuje siĊ w Ğrodowisku
pracy nie dáuĪej niĪ 30 min w czasie zmiany roboczej.
Dla podstawowych rozpuszczalników stosowanych w klejach montaĪowych oraz
dla pyáów wystĊpujących w przemyĞle skórzanym wartoĞci te przedstawiają siĊ nastĊpująco (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spoáecznej 2002) (tabl. 1):
Tablica 1. NajwyĪsze dopuszczalne natĊĪenia i dopuszczalne stĊĪenie chwilowe czynników szkodliwych
Czynnik
Aceton
Toluen
Benzen
Octan etylu
Pyáy1):
pyá caákowity
pyá respiralny
1)

NDS, mg/m3
600
100
–
200

NDSCh, mg/m3
1800
350
–
600

4,0
2,0

–
–

OkreĞlenie „pyáy” obejmuje pyáy organiczne pochodzenia zwierzĊcego i roĞlinnego z wyjątkiem pyáów
drewna oraz pyáy zawierające poniĪej 10% wolnej krzemionki.

Znaczna szkodliwoĞü pyáów w przemyĞle skórzanym wynika z obecnoĞci czynników podejrzewanych o dziaáanie rakotwórcze, na przykáad chromu Cr+6 w skórze
lub niektórych przyspieszaczy (tiuram, DPG) w gumach. Prowadzone są prace uaktualniające Rozporządzenie Ministra Opieki Spoáecznej oraz Przemysáu i Handlu
z dnia 7 maja 1937 r. o higienie i bezpieczeĔstwie pracy w zakáadach wyprawiających skóry. Projekt rozporządzenia bĊdzie stanowiü wprowadzenie do ustawodawstwa polskiego dyrektywy 2006/122/WE z dnia 12 grudnia 2006 zmieniającej
dyrektywĊ 76/769/EWG. Obecnie jest oczekiwane uaktualnienie Rozporządzenia
przez wydanie stosownego aktu prawnego przez Ministerstwo Zdrowia.
Projekt Rozporządzenia zostaá zaopiniowany w Instytucie Przemysáu Skórzanego.
Nie ma w nim jednak informacji o NDS związanych z zapyleniem. Wynika to z braku
opracowaĔ jakoĞciowych i iloĞciowych zagadnieĔ dotyczących pyáów powstających
w przemyĞle skórzanym i obuwniczym, dlatego niezwykle istotne jest szybkie rozpoznanie problemu zapylenia.
W zakáadach obuwniczych czynnikiem szkodliwym jest takĪe haáas. ZagroĪenie,
jakie on niesie dla operatorów maszyn obuwniczych, jest stosunkowo dobrze rozpoznane. WartoĞü ciĞnienia akustycznego zarówno NDS, jak i NDSCh na stanowiskach
pracy, nie przekracza wartoĞci okreĞlonych w rozporządzeniu MP i PS z dnia 29 listopada 2002 r. (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spoáecznej 2002).
Konsekwencją negatywnego oddziaáywania szkodliwych czynników na czáowieka
są choroby zawodowe. Jak podaje Instytut Medycyny Pracy (Choroby zawodowe…
2005) zapadalnoĞü na choroby zawodowe w Polsce nie maleje od dziesiĊciu lat.
Rokrocznie zapada na nie od 8 do 12 tys. osób. CzĊĞciej chorują mĊĪczyĨni niĪ kobiety. NajczĊĞciej wystĊpują uszkodzenia sáuchu, choroby zakaĨne, choroby narządu gáosu, pylice páuc, choroby skóry, zespóá wibracyjny, zatrucia, nowotwory i astma
oskrzelowa. Gáównymi „winowajcami” wywoáującymi te schorzenia są: haáas, pyáy
przemysáowe, drgania, chrom, oáów, tlenek wĊgla, dwusiarczek wĊgla, materiaáy
biologiczne zakaĪone wirusem zapalenia wątroby.
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PODSUMOWANIE
ĝwiadome dziaáanie na rzecz ograniczenia negatywnego wpáywu przemysáu
obuwniczego na Ğrodowisko wymaga dokáadnego rozpoznania wzajemnych zaleĪnoĞci
miĊdzy poszczególnymi Ĩródáami powstawania zanieczyszczeĔ, dokáadnego ich jakoĞciowego i iloĞciowego scharakteryzowania oraz opracowania narzĊdzi do efektywnego przetwórstwa odpadów, z uwzglĊdnieniem specyfiki przemysáu obuwniczego.
Obecny stan wiedzy w tym zakresie jest niewystarczający.
Brak jest kompleksowej oceny wspóázaleĪnoĞci miĊdzy wszystkimi etapami
cyklu Īycia obuwia powszechnego uĪytku i ich wpáywem na Ğrodowisko przyrodnicze
i na czáowieka.
Brak jest jednoznacznych metod ewidencji odpadów produkcyjnych i obsáugowych. Nie jest dokáadnie znana ich iloĞü, a co za tym idzie brak jest dokáadnego oszacowania skali zagroĪenia stwarzanego przez tego rodzaju odpady.
Dokáadne poznanie wzajemnych, zasygnalizowanych powyĪej zaleĪnoĞci wymaga wieloetapowego dziaáania o charakterze empirycznym. Dziaáania takie bĊdą
przedmiotem projektów badawczych, opracowywanych w Instytucie Przemysáu Skórzanego w àodzi i Gáównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, zgáoszonych do
finansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyĪszego. Uzyskane Ğrodki
finansowe pozwolą na przeprowadzenie kompleksowych badaĔ nad negatywnym
wpáywem procesów produkcji, uĪytkowania i likwidacji obuwia na Ğrodowisko przyrodnicze, dokonanie szczegóáowej analizy róĪnych metod i technologii produkcji
z uwzglĊdnieniem poszczególnych operacji technologicznych oraz sprawdzenie podstawowych metod likwidacji obuwia zuĪytego z uwzglĊdnieniem szkodliwoĞci oddziaáywania na Ğrodowisko w zaleĪnoĞci zarówno od stosowanej metody, jak i rodzaju
likwidowanego obuwia.
Wyniki badaĔ umoĪliwią opracowanie wytycznych, adresowanych do projektantów obuwia i technologów obuwnictwa, które bĊdą odzwierciedlaü nowoczesną strategiĊ ochrony Ğrodowiska, a mianowicie zapobieganie zanieczyszczeniom.
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