
PRACE NAUKOWE GIG 
GÓRNICTWO I RODOWISKO 

RESEARCH REPORTS 
MINING AND ENVIRONMENT 

 Kwartalnik Quarterly 4/2007 

Jacek Boba∗, Bogus aw Wo niak∗* 

MINIMALIZACJA WP YWU OBUWIA POWSZECHNEGO U YTKU 
NA RODOWISKO 

Streszczenie 
Obuwie jest artyku em konsumenckim powszechnego u ytku, który w ca ym cyklu ycia oddzia uje 

na rodowisko przyrodnicze i cz owieka. Wp yw ten nie jest do ko ca poznany i okre lony ilo ciowo. 

Szczególnie jest on widoczny w fazie projektowania, decyduj cej o stosowanych materia ach i technolo-

gii monta u oraz w fazie produkcji, w której jest generowany ha as, py y i pary rozpuszczalników orga-

nicznych. Istotnym problemem, z uwagi na ochron  rodowiska, jest proces likwidacji zu ytego obuwia,  

w którym wa n  rol  odgrywa jego sk ad surowcowy. W niniejszym artykule przedstawiono przegl d 

dzia a  zapobiegawczych, które mog  przyczyni  si  do minimalizacji wp ywu obuwia powszechnego 

u ytku na rodowisko. 

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 produc-

tion 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 com-

plexity of the liquidated footwear material composition. Presented in the paper are the areas where under-

taking of preventive actions may result in the minimisation of the common use footwear environmental 

impact. 

WPROWADZENIE 

Obuwie jest jednym z podstawowych artyku ów konsumpcyjnych, wytwarzanym 

w masowej ilo ci. Zarówno jego produkcja, jak i pozosta e etapy cyklu ycia, obejmu-

j ce projektowanie, u ytkowanie i likwidacj  pou ytkow , nie s  oboj tne dla rodo-

wiska przyrodniczego i cz owieka. 

Skala problemu jest znaczna, chocia  cz sto niedoceniana. Rocznie rednio  

zu ywa si  w Polsce oko o 120 milionów par obuwia (produkcji krajowej oraz z im-

portu). Uwzgl dniaj c redni  mas  pary butów, wynosz c  w przybli eniu 0,7 kg, 

otrzymuje si  84 000 ton zu ytego, odpadowego obuwia, które powinno zosta  pod-

dane likwidacji.  

W krajach Unii Europejskiej ilo  powstaj cych odpadów tego typu mo na osza-

cowa  cznie na oko o milion ton w skali roku. Oczywi cie, wraz ze wzrostem  

                                                           
∗ G ówny Instytut Górnictwa. 
∗ * Instytut Przemys u Skórzanego w odzi. 



Mining and Environment 

 6 

zamo no ci spo ecze stw UE liczba par nabywanego obuwia b dzie wzrasta a, pot -

guj c wp yw na rodowisko. W Unii Europejskiej ju  w latach 90. ubieg ego wieku 

w czono obuwie do programu przyznawania oznakowania ekologicznego, tzw. Euro-

pean Flower, tym wyrobom, które w ca ym cyklu ycia przyczyniaj  si  do zmniej-

szenia negatywnego wp ywu na rodowisko w wi kszym stopniu ni  inne wyroby  

o tych samych w asno ciach funkcjonalnych (Rozporz dzenie (WE) Nr 1980/2000). 

W artykule omówiono podstawowe oddzia ywania na rodowisko obuwia po-

wszechnego u ytku we wszystkich etapach cyklu ycia oraz uzasadniono konieczno  

podj cia kompleksowych bada  nad minimalizacj  tych oddzia ywa .  

1. PROJEKTOWANIE OBUWIA 

Podczas projektowania s  podejmowane decyzje dotycz ce doboru surowców  

i stosowanej technologii monta u. Rodzaj i fason obuwia, projektowany z uwzgl d-

nieniem jego przeznaczenia i aktualnych trendów mody, determinuje w znacznym 

stopniu zakres oddzia ywania na rodowisko. Na tym etapie wyznacza si  na przy-

k ad grubo  i kszta t podeszwy, fason cholewki, elementy wewn trzne oraz rodzaj 

u ytych surowców i technologi  ich przetwórstwa. Dokonuje si  w nim ustalenia 

wzoru i fasonu, okre lenia przeznaczenia i podstawowych cech u ytkowych. W wy-

niku tych ustale  dobiera si  materia  na cholewk , przy czym s  mo liwe ró no-

rodne kombinacje dla obu podstawowych elementów – przyszwy i ob o yny. 

Wykorzystuje si  bardzo wiele ró norodnych surowców i rodków pomocniczych. 

Oko o po owa produkowanego obuwia powszechnego u ytku ma cholewki ze skór 

naturalnych, przede wszystkim bydl cych, garbowanych chromowo. Ponadto, do 

produkcji cholewek stosuje si  materia y z tworzyw sztucznych lub materia y tek-

stylne z pow ok  z tworzyw sztucznych. 

Spody obuwia s  wykonywane przede wszystkim z polimerów syntetycznych.  

S  to gumy z kauczuku naturalnego, materia y termoplastyczne z kauczuków butadie-

nowo-styrenowych i plastyfikowanego PVC oraz poliuretany. Dobiera si  tak e ró ne 

materia y pomocnicze, przede wszystkim podszewkowe (tekstylne-w ókninowe, dzia-

ninowe lub skór  naturaln ), zak adkowe i wy ció kowe. Charakterystyka wyrobu 

bardzo cz sto zmienia si  nawet w jednym zak adzie, poniewa  s  uwzgl dniane wy-

magania rynkowe narzucane przez aktualne trendy mody. 

Na tym etapie ustala si  tak e technologi  monta u (np. klejowa przy u yciu kle-

jów rozpuszczalnikowych lub bezpo redniego formowania przy u yciu wtryskarek) 

oraz sposób wyka czania, ilo  i rodzaj nanoszonych apretur wyka czaj cych.  

Przedstawione czynniki decyduj  o wp ywie zaprojektowanego wyrobu na ro-

dowisko. Bezpo redni wp yw samego procesu projektowania jest niewielki, poniewa  

polega g ownie na zu yciu mediów energetycznych, materia ów biurowych, wody 

oraz powstawaniu odpadów i odprowadzaniu cieków. 

W Polsce nie ma wytycznych dla projektantów obuwia, które w sposób komplek-

sowy uwzgl dnia yby europejskie trendy w dziedzinie ochrony rodowiska.  
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2. PRODUKCJA OBUWIA 

Produkcja obuwia z pewno ci  najbardziej oddzia uje na rodowisko przyrodni-

cze i cz owieka. Przemys owa produkcja obuwia obejmuje wiele operacji technolo-

gicznych, które wi  si  z emisj  czynników szkodliwych dla zdrowia. S  to przede 

wszystkim pary ró nego rodzaju rozpuszczalników organicznych, py y o zró nicowa-

nym sk adzie i ha as. 

Z uwagi na emisj  poszczególnych czynników szkodliwych istotne s  przede 

wszystkim poni ej wymienione operacje. 

I. Emisja ha asu wyst puj ca przy nast puj cych czynno ciach: 
• Mocowanie podpodeszew, polegaj ce na ich przyczepianiu do kopyta, przy u yciu 

zszywek drucianych, wbijanych za pomoc  specjalnej maszyny. W tym procesie 

jest emitowany ha as o nat eniu oko o 85 dB. 

• Frezowanie brzegów podeszew gumowych, skórzanych i sk adek obcasowych, 

polegaj ce na wyrównywaniu ich brzegów przy u yciu szybkoobrotowego frezu 

metalowego. Emitowany jest ha as o nat eniu zale nym od twardo ci obrabianych 

materia ów spodowych, o du ej zawarto ci sk adowych wysokocz stotliwo cio-

wych. 

• wiekowanie pi t przy u yciu teksów metalowych, polegaj ce na zaci ganiu brze-

gów cholewki w pi cie na podpodeszw  i przybijaniu ich teksami specjaln  wie-

kark . Wytwarzany jest ha as o nat eniu oko o 110 dB (Andie 2004). 

II. Emisja rozpuszczalników wyst puj ca przy nast puj cych czynno ciach: 
• Nanoszenie kleju na wierzchy i spody, polegaj ce na jednokrotnym lub dwukrot-

nym smarowaniu klejem powierzchni przeznaczonych do klejenia. Stosowane s  

kleje poliuretanowe lub polichloroprenowe, zawieraj ce oko o 80% rozpuszczalni-

ków organicznych: acetonu, octanu etylu, toluenu, benzyny ekstrakcyjnej. 

• Klejowe wiekowanie cholewek, polegaj ce na przyklejaniu ich brzegów do pod-

podeszwy. Stosowane s  kleje chloroprenowe nanoszone jednokrotnie, zawieraj ce 

do 80% masowych rozpuszczalników organicznych: toluenu, acetonu, benzyny 

ekstrakcyjnej. 

• Obci ganie obcasów, wklejanie wy ció ek, polegaj ce na przyklejaniu wyko cze  

– elementów skórzanych lub ze sztucznych skór do obcasów lub podpodeszew  

w celu nadania im estetycznego wygl du i po danych w a ciwo ci u ytkowych. 

Stosowane s  kleje kauczukowe lub chloroprenowe zawieraj ce 80–90% benzyny 

ekstrakcyjnej i toluenu. 

• czenie elementów cholewki, polegaj ce na czeniu ró nych elementów cholew-

ki ze skóry lub jej imitacji, wklejaniu podszewek, wzmocnie , zawijaniu brzegów 

cholewek. Stosowane s  do tego kleje kauczukowe, nanoszone jednokrotnie na 

powierzchnie czonych elementów. Kleje te zawieraj  oko o 80% benzyny eks-

trakcyjnej i ewentualnie 5–10% toluenu. 

• Nanoszenie apretur wyka czaj cych, polegaj ce na natryskowym nanoszeniu rod-

ków na gotowe obuwie, nadaj ce mu na przyk ad po ysk. rodki te zawieraj  do 

90% rozpuszczalników organicznych: octanu etylu, octanu butylu, acetonu.  
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Obecnie emisja zanieczyszcze  gazowych jest ograniczana dwoma sposobami 

(Perbellini, Soave, Cerpelloni 1992): 

• podczas projektowania procesu technologicznego przez odpowiedni dobór surow-

ców, ich wst pne oczyszczanie oraz hermetyzacj  i automatyzacj  procesów prze-

mys owych – s  to tzw. „dzia ania u ród a”,  

• gdy nie jest mo liwe ca kowite zredukowanie emisji zanieczyszcze  w czasie pro-

cesu technologicznego lub spalania paliw – oczyszcza si  gazy odlotowe; rozwi -

zania tego typu okre la si  jako „dzia ania na ko cu rury”. 

III. Emisja py ów wyst puj ca przy nast puj cych czynno ciach: 
• cieranie cholewek przed klejeniem jest wykonywane w celu przygotowania  

powierzchni cholewki do klejenia przez usuni cie wierzchniej warstwy materia u. 

Do cierania stosuje si  cieraj ce kó ka gumowo-druciane, p ótno cierne, frezy 

metalowe, szczotki metalowe. cierane s  materia y stosowane do produkcji 

wierzchów – skóra naturalna, materia y syntetyczne. Powstaj ce py y sk adaj  si  

przede wszystkim z py u materia u wierzchniego z dodatkiem py u tekstylnego  

(ze cieranej podszewki), zanieczyszczonego cz stkami cierniwa. 

• cieranie spodów przed klejeniem jest wykonywane w celu przygotowania po-

wierzchni spodów do klejenia przez rozwini cie powierzchni i usuni cie zanie-

czyszczonych warstw wierzchnich. Do cierania stosuje si  frezy metalowe lub 

p ótno cierne. cierane s  materia y spodowe – skóra podeszwowa, gumy ró nego 

rodzaju, poliuretan. Powstaj ce py y zawieraj  cz steczki cieranych materia ów  

i zanieczyszczenia z materia ów ciernych. Szczególnie zró nicowany sk ad maj  

py y powstaj ce przy obróbce gum. Wynika to z du ej ró norodno ci gum stoso-

wanych w obuwnictwie. S  to zarówno mi kkie, mikroporowate materia y typu 

styrogum, sporz dzane z kauczuku butadienowo-styrenowego, jak i twarde gumy 

typu poligum, w znacznym stopniu nape nione sadz  lub krzemionk , sporz dzane 

z kauczuków: butadienowo-styrenowego i izoprenowego. 

• Obróbka brzegów podeszew polega na wyrównywaniu brzegów podeszew gumo-

wych i skórzanych, przy u yciu frezu metalowego. Powstaj ce py y zawieraj  

cz stki obrabianych materia ów gumowych i skórzanych. 

• Frezowanie sk adek obcasowych polega na formowaniu obcasów, wykonanych 

przez sklejanie warstw wtórnej skóry, przy u yciu frezu metalowego. Powstaj ce 

py y zawieraj  cz steczki wtórnej skóry celulozowej lub skóry naturalnej i lepisz-

cza lateksowego. 

Problem zanieczyszcze  py owych rozwi zuje si  obecnie, stosuj c ró nego  

rodzaju filtry. S  to zarówno filtry ogólnej instalacji wentylacyjnej, jak i filtry przy 

poszczególnych maszynach, na których wykonuje si  czynno ci powoduj ce szcze-

gólnie intensywne pylenie. Maszynami takimi s , na przyk ad cierarki, do mecha-

nicznego usuwania warstewki materia u wierzchu lub spodu przed nanoszeniem kleju. 

IV. Generowanie odpadów obs ugowych i poprodukcyjnch 
S  to odpady powstaj ce w procesach obs ugowych i remontach, bardzo zró ni-

cowane pod wzgl dem ilo ciowym i jako ciowym. Lista tych odpadów jest obszerna  

i obejmuje podstawowe ich grupy (PN-EN 12940:2005). 



Górnictwo i rodowisko 

 9 

Odpady przetwórcze: 
• odpady z rozkroju materia u wierzchów, podpodeszew, podeszew, z formowania 

wtryskowego, 

• okrawki, py  lub mu  (ze cierania), 

• inne odpady przetwórcze, 

• pozosta o ci tuszów, lakierów, klejów, rodków halogenizuj cych, rozpuszczalni-

kowych i wodnych, 

• zu yte rozpuszczalniki (pojedyncze lub mieszaniny), 

• obuwie poza jako ci . 

Odpady opakowaniowe: 
• opakowania tekturowe: pude ka na buty, pude ka po ró nych materia ach, 

• rodkowe tuby z rolek tekstyliów, 

• tworzywowe sto ki, szpule, torby i folie, 

• pud a, pojemniki, beczki (tworzywowe i/lub metalowe) czyste i zawieraj ce resztki 

produktów, 

• drewniane palety, 

• metalowe odpady opakowaniowe. 

Inne odpady (obs ugowe itp.): 
• olej hydrauliczny i/lub silnikowy, 

• uszkodzone lub przestarza e kopyta (tworzywowe lub drewniane), 

• zu yte filtry powietrza, 

• uszkodzone wyposa enie, 

• papier biurowy i komputerowy, 

• uszkodzone lub przestarza e no e i wykrojniki, 

• odpady kuchenne, 

• odpady zbli one do domowych (puszki po napojach, zmiotki warsztatowe). 

3. U YTKOWANIE OBUWIA 

W czasie u ytkowania obuwia jego bezpo rednie oddzia ywanie na rodowisko,  

a zw aszcza na cz owieka jest stosunkowo ma o poznane. U ytkowanie obuwia wi e 

si  przede wszystkim z mechanicznym zu ywaniem podeszwy, co skutkuje wprowa-

dzaniem do rodowiska py ów materia u, z którego jest ona wykonana. Inny rodzaj 

oddzia ywania jest zwi zany z bezpo rednim, b d  po rednim, kontaktem substancji 

chemicznych zawartych w obuwiu ze skór  stopy cz owieka. Dane literaturowe na ten 

temat s  fragmentaryczne i niejednoznaczne.  

4. LIKWIDACJA ZU YTEGO OBUWIA 

Powa nym ród em negatywnego oddzia ywania przemys u obuwniczego na ro-

dowisko przyrodnicze jest likwidacja zu ytego obuwia. Jest to zagadnienie stosunko-

wo s abo rozpoznane. Likwidacja nie jest procesem prostym. Ze wzgl du na du  
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zawarto  syntetycznych polimerów obuwie w warunkach naturalnych ulega bardzo 

powolnemu rozk adowi. Tak e utylizacja przez spalanie nie jest dobrym rozwi za-

niem ze wzgl du na mo liwo  emisji toksycznych substancji lotnych powstaj cych 

przy pirolitycznym rozk adzie niektórych polimerów (Bahillo, Cabanillas 2004). 

Trudno ci w opracowaniu w a ciwych i efektywnych metod likwidacji zu ytego 

obuwia s  spowodowane zarówno znacznym rozproszeniem powstaj cych odpadów, 

jak i bardzo zró nicowanym sk adem. Obuwie mo e sk ada  si  ca kowicie ze skóry 

naturalnej – skórzana cholewka i podeszwa, ca kowicie naturalnych tekstyliów, jak 

równie  ca kowicie z wulkanizowanej gumy lub plastyfikowanego poli(chlorku winy-

lu) – obuwie ca otworzywowe. Wszystkie te materia y ró nie zachowuj  si  w proce-

sie u ytkowania obuwia i ró nie poddaj  si  likwidacji po zako czeniu cyklu ycia 

wyrobu. Zwykle redni sk ad obuwia, to:  

• syntetyczny polimer podeszwowy (plastyfikowany polichlorek   

winylu, kauczuk termoplastyczny SBS lub guma)  50–65%, 

• skóra naturalna 30–40%, 

• materia  tekstylny   5–15%, 

• elementy metalowe  5–10%. 

Problemy podczas likwidacji sprawiaj  przede wszystkim polimery syntetyczne,  

a zw aszcza plastyfikowany poli(chlorek winylu), który na przyk ad podczas spalania 

mo e wydziela  szkodliwy chlorek winylu. 

5. MO LIWO CI OGRANICZENIA NEGATYWNEGO ODDZIA YWANIA 
PRZEMYS U OBUWNICZEGO NA RODOWISKO 

W wietle przedstawionych rozwa a  jest niezb dne podj cie dzia a  w celu  

zredukowania wp ywu przemys u obuwniczego na rodowisko. Przez Uni  Europej-

sk  szczególna uwaga zosta a zwrócona na eliminowanie lub ograniczanie ilo ci  

zanieczyszcze  powstaj cych na wszystkich etapach cyklu ycia wyrobu oraz stoso-

wanie efektywnych metod przetwórstwa. Dla przemys u obuwniczego powinny by  

opracowane: 

• wskazówki zwi zane z lepszym przyjmowaniem i efektywniejszym wykorzysta-

niem przysz ych regulacji dotycz cych przetwórstwa odpadów, 

• narz dzia zwi zane z okre laniem efektywno ci przetwórstwa odpadów. 

W celu zmniejszenia ilo ci powstaj cych odpadów oraz poprawienia efektywno-

ci ich przetwórstwa konieczne jest, aby by y podejmowane przedsi wzi cia, takie 

jak: 

• powtórne u ycie mo liwie du ych ilo ci odpadów, 

• stosowanie recyklingu odpadów, 

• spalanie i odzyskiwanie energii z odpadów, 

• obróbka odpadów umo liwiaj ca ich dalsze wykorzystanie. 

Zapobieganie zanieczyszczeniom to poszukiwanie sposobów ograniczania ilo ci 

powstaj cych odpadów i emisji zanieczyszcze  do rodowiska. Równie  tak jest na-
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zywane dzia anie polegaj ce na wymianie niebezpiecznych dla rodowiska zwi zków 

chemicznych na mniej niebezpieczne.  

Kompleksowa regulacja w tej dziedzinie, dotycz ca Unii Europejskiej, jest zawar-

ta w tzw. dyrektywie ramowej w sprawie oceny i zarz dzania jako ci  powietrza  

w otoczeniu – 96/62/EEC, a w Polsce w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 

4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. W dyrektywie okre-

lono podstawowe normy prawne, w tym ujednolicone metody i kryteria oceny jako ci  

powietrza i jest ona uzupe niana licznymi pochodnymi aktami prawnymi. Aktualne  

wymagania oraz kryteria stosowane w ocenie jako ci otaczaj cego powietrza w odnie-

sieniu do konkretnych substancji okre laj  dyrektywy pochodne (tzw. dyrektywy-

córki) lub ich projekty. Nale  do nich: 

• Dyrektywa Rady 99/30/EC (z dnia 22.04.1999 r.) dotycz ca warto ci granicznych 

dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, cz stek zawieszonych  

i o owiu w powietrzu atmosferycznym. 

• Dyrektywa Rady 2002/3/EC (z dnia 12.02.2002 r.) dotycz ca zawarto ci ozonu  

w otaczaj cym powietrzu. 

• Dyrektywa Rady 2000//69/EC (z dnia 13.12.2003 r.) dotycz ca warto ci granicz-

nych dla benzenu i tlenku w gla w otaczaj cym powietrzu. 

W prawie wspólnotowym wymagania dotycz ce jako ci urz dze  ochronnych s  

ci le powi zane z problematyk  dopuszczalnej emisji. Emisja jest dopuszczalna, gdy 

nie mo na jej zlikwidowa  lub ograniczy , mimo zastosowania najlepszej dost pnej 

techniki – tzw. BAT (Best Available Techniques). Zasady d enia do zapobiegania  

i zmniejszania zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego emisj  z zak adów  

przemys owych, zosta y okre lone w dyrektywie Rady 84/360/EWG (Griffiths 2001). 

Dyrektywa ta odzwierciedla zasad  prewencji i regu  ostro no ci i jest uzupe niona 

koncepcj  BATNEEC (najlepsza daj ca si  zastosowa  technologia niewymagaj ca 

nadmiernych kosztów). Najnowszy sposób rozumienia tej koncepcji jest zawarty  

w dyrektywie Rady nr 96/61/EWG z dnia 24 wrze nia 1996 r. w sprawie zintegrowa-

nego zapobiegania i kontroli zanieczyszcze  (IPPC – Integrated Pollution Prevention 

and Control) (dyrektywa Rady UE 96/61/WE). 

Wed ug szacunków Europejskiej Grupy ds. Rozpuszczalników Przemys owych, 

powo anej przy Europejskiej Radzie Przemys u Chemicznego w Brukseli, w krajach 

Wspólnoty jest oko o 400 tys. firm wykorzystuj cych klejowe produkty rozpuszczal-

nikowe w 30 ró nych sektorach. Emituj  one do atmosfery 1,5 miliona ton/rok  

rodków lotnych zanieczyszczaj cych rodowisko i niszcz cych warstw  ozonow , 

przyczyniaj c si  bezpo rednio do powstawania dziury ozonowej (EU Solvent… 

2003). W Polsce ocenia si  emisj  rozpuszczalników w przemy le skórzanym na oko-

o 3000 ton/rok.  

Zagadnienia zwi zane z eliminacj  rozpuszczalników w przemy le obuwniczym 

s  istotne, gdy  jest on powa nym ród em ich emisji (Hulshof 2003). Cz ste s  poza 

tym przekroczenia obowi zuj cych warto ci NDS dla poszczególnych rozpuszczalni-

ków. Znane s  wyniki bada  wykonanych w fabrykach niemieckich, gdzie mierzono 

st enie toluenu, octanu etylu, heptanu, metylocykloheksanu, cykloheksanu, 2-butanolu  

i acetonu na stanowiskach pracy. Stwierdzono sytuacj  do  zró nicowan  pod wzgl -
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dem bezpiecze stwa i higieny pracy. W 95% pomiarów, przy dzia aj cych odci gach 

wentylacyjnych, na stanowiskach pracy nie by o przekrocze  dopuszczalnych warto ci 

w badanej grupie rozpuszczalników. Przy braku wyci gów powietrza natomiast prze-

kroczenia zanotowano w 17% badanych stanowisk. wiadczy to o znaczeniu w a ci-

wej wymiany powietrza w zak adach produkcyjnych (Cape 2002).  

Rozpuszczalnikom w przemy le obuwniczym po wi cono wiele uwagi. Okre lo-

no wiele cech potrzebnych do zwalczania ich szkodliwego dzia ania na cz owieka: 

ród a i wielko  emisji, sk ad czy sposoby likwidacji. Umo liwia to prace nad przy-

datnymi w obuwnictwie rodkami cz cymi, niezawieraj cymi rozpuszczalników 

organicznych (Schmid 2004).  

Zapylenie w przemy le obuwniczym jest tematem stosunkowo ma o rozpozna-

nym. Nie s  znane badania bezpo redniego wp ywu jako ci wentylacji na ilo  zanie-

czyszcze  py owych w zak adach. Problem ten nie jest jednak w polskim przemy le 

obuwniczym traktowany z nale yt  powag . Przyczyniaj  si  do tego mi dzy innymi 

dokonuj ce si  przekszta cenia w tym przemy le. W miejsce du ych zak adów po-

wstaj  ma e. Cz sto mieszcz  si  one w pomieszczeniach przypadkowych, nieprzysto-

sowanych do produkcji, a ich w a ciciele nie dysponuj  odpowiednimi funduszami, 

aby spe ni  wszystkie wymogi BHP.  

Py y powstaj ce podczas produkcji obuwia maj  bardzo zró nicowany sk ad.  

S  to py y skórzane, py y tekstylne, py y z ró nych zamienników skóry naturalnej 

(skóry sztuczne i wtórne, celulozowe i z odpadów skór naturalnych). Brak jednak 

kompleksowego rozeznania tych zagro e . 

Walka z zapyleniem to przede wszystkim stosowanie odpowiednich filtrów. Znane 

s  metody miejscowej likwidacji py ów, na przyk ad py u powstaj cego przy szlifowa-

niu skór, czy te  przy rozkroju materia ów. Stwierdzono na przyk ad, e stosunkowo 

wydajnym urz dzeniem odpylaj cym jest cyklon, jednak nie we wszystkich przypad-

kach zdaje on egzamin. Cz sto musi by  uzupe niany o filtry tkaninowe. Ustalono tak e, 

e stopie  zapylenia w du ym stopniu zale y od rodzaju obrabianych materia ów. 

W literaturze brak jest informacji na temat kompleksowych metod walki z wyst -

puj cymi zanieczyszczeniami. Nie s  znane równie  opracowania krajowe. Brak tak e 

zalece  dla projektantów, umo liwiaj cych w a ciwe opracowanie wytycznych doty-

cz cych wentylacji hal produkcyjnych w zak adach du ych, rednich i ma ych. Nale y 

zauwa y , e wytyczne projektowe zosta y ju  opracowane dla innych ga zi przemy-

s u, np. górnictwa, hutnictwa, przemys u drzewnego. 
Du e znaczenie przypisuje si  te  odpowiednim uregulowaniom prawnym, tak, 

aby istnia y stosowne narz dzia kontroli ochrony rodowiska. Zarówno stosowane  

w klejach obuwniczych rozpuszczalniki, jak i wytwarzane py y przemys owe, s   

w Polsce zdefiniowane jako substancje szkodliwe (Rozporz dzenia Ministra Pracy  

i Polityki Spo ecznej 2002). Okre lono najwy sze dopuszczalne nat enie fizycznego 

czynnika szkodliwego dla zdrowia – ustalone jako warto  rednia, której oddzia y-

wanie na pracownika w ci gu 8-godzinnego, dobowego i 48-godzinnego, tygodnio-

wego wymiaru czasu pracy, przez okres jego aktywno ci zawodowej, nie powinno 

spowodowa  ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego po-

tomnych. Okre lono tak e najwy sze dopuszczalne st enie chwilowe (NDSCh) – jest 
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to warto  rednia, która nie powinna spowodowa  ujemnych zmian w stanie zdrowia 

pracownika oraz w stanie zdrowia jego potomnych, je eli utrzymuje si  w rodowisku 

pracy nie d u ej ni  30 min w czasie zmiany roboczej. 

Dla podstawowych rozpuszczalników stosowanych w klejach monta owych oraz 

dla py ów wyst puj cych w przemy le skórzanym warto ci te przedstawiaj  si  nast -

puj co (Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej 2002) (tabl. 1): 

Tablica 1. Najwy sze dopuszczalne nat enia i dopuszczalne st enie chwilowe czynników szkodliwych 

Czynnik NDS, mg/m3 NDSCh, mg/m3 

Aceton 600 1800 

Toluen 100 350 

Benzen – – 

Octan etylu 200 600 

Py y1):  

py  ca kowity 4,0 – 

py  respiralny 2,0 – 
1) Okre lenie „py y” obejmuje py y organiczne pochodzenia zwierz cego i ro linnego z wyj tkiem py ów 

drewna oraz py y zawieraj ce poni ej 10% wolnej krzemionki. 

Znaczna szkodliwo  py ów w przemy le skórzanym wynika z obecno ci czyn-

ników podejrzewanych o dzia anie rakotwórcze, na przyk ad chromu Cr+6 w skórze 

lub niektórych przyspieszaczy (tiuram, DPG) w gumach. Prowadzone s  prace uak-

tualniaj ce Rozporz dzenie Ministra Opieki Spo ecznej oraz Przemys u i Handlu  

z dnia 7 maja 1937 r. o higienie i bezpiecze stwie pracy w zak adach wyprawiaj -

cych skóry. Projekt rozporz dzenia b dzie stanowi  wprowadzenie do ustawodaw-

stwa polskiego dyrektywy 2006/122/WE z dnia 12 grudnia 2006 zmieniaj cej 

dyrektyw  76/769/EWG. Obecnie jest oczekiwane uaktualnienie Rozporz dzenia 

przez wydanie stosownego aktu prawnego przez Ministerstwo Zdrowia. 

Projekt Rozporz dzenia zosta  zaopiniowany w Instytucie Przemys u Skórzanego. 

Nie ma w nim jednak informacji o NDS zwi zanych z zapyleniem. Wynika to z braku 

opracowa  jako ciowych i ilo ciowych zagadnie  dotycz cych py ów powstaj cych  

w przemy le skórzanym i obuwniczym, dlatego niezwykle istotne jest szybkie rozpo-

znanie problemu zapylenia. 

W zak adach obuwniczych czynnikiem szkodliwym jest tak e ha as. Zagro enie, 

jakie on niesie dla operatorów maszyn obuwniczych, jest stosunkowo dobrze rozpo-

znane. Warto  ci nienia akustycznego zarówno NDS, jak i NDSCh na stanowiskach 

pracy, nie przekracza warto ci okre lonych w rozporz dzeniu MP i PS z dnia 29 listo-

pada 2002 r. (Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej 2002).  

Konsekwencj  negatywnego oddzia ywania szkodliwych czynników na cz owieka 

s  choroby zawodowe. Jak podaje Instytut Medycyny Pracy (Choroby zawodowe… 

2005) zapadalno  na choroby zawodowe w Polsce nie maleje od dziesi ciu lat.  

Rokrocznie zapada na nie od 8 do 12 tys. osób. Cz ciej choruj  m czy ni ni  kobie-

ty. Najcz ciej wyst puj  uszkodzenia s uchu, choroby zaka ne, choroby narz du g o-

su, pylice p uc, choroby skóry, zespó  wibracyjny, zatrucia, nowotwory i astma 

oskrzelowa. G ównymi „winowajcami” wywo uj cymi te schorzenia s : ha as, py y 

przemys owe, drgania, chrom, o ów, tlenek w gla, dwusiarczek w gla, materia y  

biologiczne zaka one wirusem zapalenia w troby.  
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PODSUMOWANIE  

wiadome dzia anie na rzecz ograniczenia negatywnego wp ywu przemys u 

obuwniczego na rodowisko wymaga dok adnego rozpoznania wzajemnych zale no ci 

mi dzy poszczególnymi ród ami powstawania zanieczyszcze , dok adnego ich jako-

ciowego i ilo ciowego scharakteryzowania oraz opracowania narz dzi do efektywne-

go przetwórstwa odpadów, z uwzgl dnieniem specyfiki przemys u obuwniczego. 

Obecny stan wiedzy w tym zakresie jest niewystarczaj cy. 

Brak jest kompleksowej oceny wspó zale no ci mi dzy wszystkimi etapami  

cyklu ycia obuwia powszechnego u ytku i ich wp ywem na rodowisko przyrodnicze 

i na cz owieka. 

Brak jest jednoznacznych metod ewidencji odpadów produkcyjnych i obs ugo-

wych. Nie jest dok adnie znana ich ilo , a co za tym idzie brak jest dok adnego osza-

cowania skali zagro enia stwarzanego przez tego rodzaju odpady. 
Dok adne poznanie wzajemnych, zasygnalizowanych powy ej zale no ci wyma-

ga wieloetapowego dzia ania o charakterze empirycznym. Dzia ania takie b d  

przedmiotem projektów badawczych, opracowywanych w Instytucie Przemys u Skó-

rzanego w odzi i G ównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, zg oszonych do 

finansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Uzyskane rodki 

finansowe pozwol  na przeprowadzenie kompleksowych bada  nad negatywnym 

wp ywem procesów produkcji, u ytkowania i likwidacji obuwia na rodowisko przy-

rodnicze, dokonanie szczegó owej analizy ró nych metod i technologii produkcji  

z uwzgl dnieniem poszczególnych operacji technologicznych oraz sprawdzenie pod-

stawowych metod likwidacji obuwia zu ytego z uwzgl dnieniem szkodliwo ci od-

dzia ywania na rodowisko w zale no ci zarówno od stosowanej metody, jak i rodzaju 

likwidowanego obuwia.  

Wyniki bada  umo liwi  opracowanie wytycznych, adresowanych do projektan-

tów obuwia i technologów obuwnictwa, które b d  odzwierciedla  nowoczesn  stra-

tegi  ochrony rodowiska, a mianowicie zapobieganie zanieczyszczeniom.  
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