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rodowisku pracy dofinansowanego
przez Komitet Badañ Naukowych
kóra zwierz¹t jest jednym z pierwszych surowców stosowanych
przez cz³owieka. Pierwotnie u¿ywano skóry w nieprzetworzonej postaci.
Dzia³anie wilgoci, pleni i bakterii powodowa³o szybkie zniszczenie wyrobów z
nieprzetworzonej skóry. Z biegiem lat
cz³owiek nauczy³ siê jak wyd³u¿yæ trwa³oæ, zwiêkszyæ wytrzyma³oæ mechaniczn¹ i podnieæ walory estetyczne skóry. Wyprawiona skóra sta³a siê uniwersalnym materia³em o wielkim znaczeniu dla
rozwoju cywilizacji. Ze skóry wytwarzano przede wszystkim wyroby powszechnego u¿ytku, jak obuwie, odzie¿, pasy,
torby, namioty, tarcze wojowników, he³my, elementy zbroi, uprz¹¿ dla zwierz¹t
poci¹gowych, pojemniki i oprawy na dokumenty, pergaminy i ksiêgi. Dziêki technicznemu postêpowi skóra znajdowa³a
coraz wiêksze zastosowanie. W ostatnim
wieku skóra jako materia³ techniczny jest
wypierana przez gumê, tworzywa sztuczne i tworzywa skóropodobne. Jednak
wyprawiona skóra zapewne d³ugo jeszcze bêdzie poszukiwanym materia³em do
produkcji obuwia, odzie¿y, wyrobów kaletniczych itp.
Obecnoæ wyrobów skórzanych w codziennym ¿yciu cz³owieka by³a mo¿liwa
dziêki poznaniu i opanowaniu procesu
garbowania. Garbowanie jest to proces
wyprawy skóry, w którym odpowiednio
przygotowana surowa skóra zostaje przekszta³cona w skórê wyprawion¹ o nowych
lepszych w³asnociach u¿ytkowych.
Procesy i operacje uszlachetniania skór
s¹ ród³em emisji wielu substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia. Ro-
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dzaj i iloæ zanieczyszczeñ powietrza na
stanowiskach zale¿y od procesu, wykonywanej operacji oraz zastosowanej technologii [1]. Pracownicy garbarni s¹ potencjalnie nara¿eni na dzia³anie zwi¹zków
rakotwórczych lub prawdopodobnie rakotwórczych, takich jak: barwniki azowe,
benzen, formaldehyd, pentachlorofenol,
zwi¹zki N-nitrozowe, zwi¹zki arsenu,
zwi¹zki chromu (VI) i py³ skórzany [2].
Du¿e zagro¿enie substancjami szkodliwymi dla zdrowia wystêpuje na stanowiskach pracy warsztatu mokrego. Badania
prowadzone na stanowiskach pracy
warsztatu mokrego wykaza³y obecnoæ w
powietrzu amoniaku, kwasu siarkowego,
siarkowodoru [3, 4]. Na oddzia³ach, gdzie
technologia wymaga³a stosowania siarczanu dimetyloaminy stwierdza siê obecnoæ N-nitrozodimetyloaminy. Obok Nnitrozodimetyloaminy czêsto by³a identyfikowana N-nitrozomorfolina [5, 6].
Obecnie w wiêkszoci garbarni do garbowania skór s¹ stosowane brzeczki chromowe. Brzeczki chromowe s¹ to roztwory soli chromu (III). Pracownicy wydzia³ów zatrudnieni bezporednio przy obs³udze procesu garbowania nara¿eni s¹ na
dzia³anie roztworów garbuj¹cych. Badania powietrza wskazuj¹ na niskie stê¿enia chromu w powietrzu [7-9]. Wykañczanie k¹pielowe uwa¿ane jest za bezpieczny proces, gdzie stê¿enie substancji
szkodliwych w powietrzu jest stosunkowo niskie [1].
Zupe³nie inny rodzaj zanieczyszczeñ
emitowany jest do powietrza na wydzia³ach ostatecznego wykañczania. Pracownicy, wykonuj¹cy operacje zwi¹zane z t¹
czêci¹ obróbki skór, nara¿eni s¹ na wdychanie rozpuszczalników organicznych,
py³u skóry i barwników azowych [1, 2,
10, 11]. Rodzaj zanieczyszczeñ wystêpuj¹cych na stanowiskach wykañczania
koñcowego w wielu wypadkach jest podobny do zanieczyszczeñ identyfikowanych na stanowiskach pracy w przemyle obuwniczym [12].

Procesy garbarskie
i zagro¿enia
Technika garbowania skóry jest procesem z³o¿onym, sk³adaj¹cym siê z wielu procesów i operacji technologicznych.
G³ówny proces garbowania skóry poprzedzaj¹ liczne procesy chemiczne i operacje mechaniczne, które powszechnie nazywane s¹ warsztatem mokrym. Po wygarbowaniu skóra poddawana jest kolejnym procesom wykañczania, które podnosz¹ jej walory u¿ytkowe i nadaj¹ po¿¹dany wygl¹d. Procesy i operacje wykoñczeniowe dziel¹ siê na wykañczanie k¹pielowe, zwane te¿ wykañczaniem mokrym oraz wykañczanie w³aciwe [2, 13,
14, 15].

Procesy i operacje
warsztatu mokrego
Pierwszym procesem z licznych procesów warsztatu mokrego jest moczenie.
Nastêpuje tu nawodnienie skóry, usuniêcie rodków konserwuj¹cych oraz ró¿nego rodzaju zanieczyszczeñ. Moczenie
przeprowadza siê w wodzie o temperaturze 1522oC z dodatkiem detergentu, rodków dzia³aj¹cych bakteriostatycznie oraz
siarczku sodu lub wodorotlenku sodu.
Proces ten prowadzony jest w do³ach, cytrokach, bêbnach lub w reaktorach typu
betoniarka. W garbarniach czerpi¹cych
surowiec bezporednio z rzeni proces ten
jest niekiedy pomijany.
Kolejnym procesem warsztatu mokrego jest wapnienie. W tym procesie nastêpuje rozlunienie struktury w³óknistej kolagenu skóry, usuniêcie naskórka, w³osa i
zbêdnych tkanek. W wyniku rozlunienia i usuniêcia w³osa otrzymuje siê tzw.
goliznê. Podczas wapnienia skór futerkowych i ko¿uchowych proces ogranicza
siê do rozlunienia tkanki kolagenu i usuniêcia naskórka. Proces prowadzony jest
w silnie alkalicznych roztworach (pH 12
13). Do wapnienia sporz¹dza siê k¹piele
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z wapna palonego, wodorotlenku sodu,
siarczku sodu, chlorku sodu. Proces wapnienia prowadzony jest w bêbnach w temperaturze 2022oC.
Po rozlunieniu tkanki przeprowadza
siê usuwanie w³osa, które mo¿e byæ wykonane chemicznie. Zastosowanie amoniaku, siarczku sodu lub kwanego siarczynu sodu powoduje zniszczenie w³osa.
Innym sposobem pozbycia siê w³osa ze
skóry jest usuwanie mechaniczne na maszynach nazywanych odw³aszarkami w
bêbnach z niewielk¹ iloci¹ ciep³ej wody.
Po zakoñczeniu wapnienia skór wykonuje siê operacjê mizdrowania, której celem jest usuniêcie przylegaj¹cej do skóry
tkanki miêniowej i t³uszczowej. Niekiedy operacja ta jest wykonywana po moczeniu skór. Po wapnieniu i mizdrowaniu
skóry s¹ poddawane operacji dwojenia na
urz¹dzeniach nazywanych dwojarkami.
Po mizdrowaniu i dwojeniu skóry
umieszcza siê w bêbnach z k¹pielami odwapniaj¹cymi. Roztwory odwapniaj¹ce
zawieraj¹ niewielkie iloci kwasów (np.
kwasu mlekowego) i soli amonowych (np.
siarczanu amonu). Odwapnianie, prowadzone przez oko³o 12 godzin, obni¿a kwasowoci skóry do pH 8. Kolejnym procesem warsztatu mokrego jest wytrawianie.
W procesie tym skóry poddawane s¹ dzia³aniu wodnych roztworów enzymów (np.
wodne wyci¹gi z trzustki). Temperatura
roztworów roboczych nie przekracza 35oC.
Procesami koñcz¹cymi tzw. mokry
warsztat s¹ procesy odt³uszczania i piklowania. Odt³uszczaniu poddawane s¹ skóry o du¿ej zawartoci t³uszczu. Proces
wykonywany jest w bêbnach. Do mokrych skór dodawany jest rozpuszczalnik
organiczny (np. nafta) i emulgator. Po zakoñczeniu odt³uszczania, powsta³¹ emulsjê t³uszczow¹ usuwa siê przez odwirowanie lub wysolenie np. 5% roztworem
soli kuchennej.
Piklowaniu poddawane s¹ skóry, które w dalszym procesie bêd¹ garbowane
w brzeczkach chromowych. Proces piklowania zmierza do kolejnego obni¿enia pH

skór. Piklowanie prowadzone jest zazwyczaj w roztworze kwasu siarkowego i soli
kuchennej (u¿ywane s¹ równie¿ inne kwasy). Temperatura procesu utrzymywana
jest na poziomie 1820oC. Czas piklowania wynosi 28 h i zale¿y od gruboci skóry oraz przewidzianej w dalszym procesie rodzaju k¹pieli garbuj¹cej.
K¹piele warsztatu mokrego s¹ rozcieñczonymi roztworami kwasów, wodorotlenków i soli. Wyj¹tek stanowi¹ alkaliczne k¹piele do wapnienia, które s¹ roztworami stê¿onego wodorotlenku wapniowego osi¹gaj¹cym wartoæ do 13 pH.
Sama obs³uga urz¹dzeñ, w których
znajduj¹ siê roztwory i s¹ prowadzone
procesy nie stwarza bezporedniego zagro¿enia dla pracowników. Niebezpieczeñstwo pojawia siê przy sporz¹dzaniu
tych roztworów, gdzie operuje siê stê¿onymi kwasami i palonym wapnem. U¿ycie pó³maski, okularów ochronnych, rêkawic gumowych i fartucha dostatecznie
zabezpiecza pracownika przed szkodliwym dzia³aniem tych zwi¹zków. Inne zagro¿enia pojawiaj¹ siê podczas opró¿niania bêbnów, cytroków lub reaktorów. Wy³adunek przerabianych skór wi¹¿e siê ze
zwiêkszon¹ emisj¹ par i gazów, co objawia siê wzmo¿onym nieprzyjemnym, charakterystycznym dla garbarni zapachem.
W powietrzu da siê wyczuæ zapach amoniaku i amin.
Badania wykaza³y obecnoæ w powietrzu na stanowiskach mokrego warsztatu
niewielkich iloci amoniaku i amin. Nie
stwierdzono natomiast obecnoci w powietrzu N-nitrozodimetyloaminy, o wystêpowaniu której na tych stanowiskach pracy informowali niektórzy badacze [5, 6].
Osobnym zagadnieniem s¹ zagro¿enia
wystêpuj¹ce podczas wykonywania operacji, takich jak mizdrowanie czy dwojenie skóry. Operacje te s¹ przeprowadzane na nas¹czonych roztworami skórach.
Wiruj¹ce czêci maszyn rozpylaj¹ w powietrzu wokó³ stanowiska mg³ê k¹pieli,
która wdychana jest przez pracowników
obs³uguj¹cych urz¹dzenia.

Na zakoñczenie nale¿y zwróciæ uwagê na mo¿liwoæ zagro¿enia zaka¿enia
pracowników chorobami odzwierzêcymi.
Szczególnie nara¿eni s¹ tu pracownicy
zajmuj¹cy siê sortowaniem skór oraz obs³uguj¹cy urz¹dzenia, w których prowadzony jest proces moczenia.

Garbowanie
Jak ju¿ wspomniano, istot¹ garbowania jest wnikanie cz¹steczek garbnika do
wnêtrza skóry i tworzenie mostków sieciuj¹cych miêdzy w³óknami kolagenu
skóry a adsorbowaniem siê garbnika na
w³óknach kolagenu. Zdolnoæ garbowania ma wiele zwi¹zków chemicznych, nieorganicznych, jak zwi¹zki chromu (III),
cyrkonu (IV), glinu (III), ¿elaza (III), tytanu (IV) i organicznych np. formaldehyd,
glutaraldehyd. Do garbowania skór stosowane s¹ równie¿ garbniki pochodzenia
rolinnego, jak np.: kora wierka, kora
brzozy, kora dêbu, drzewo quebracho,
owoce szafranu garbarskiego, korzenie
badanu. Innymi czynnikami stosowanymi do garbowania skór s¹ syntany 
sztuczne garbniki opracowane z myl¹ zast¹pienia garbników rolinnych oraz t³uszcze i rozpuszczalniki organiczne.
W wiêkszoci garbarni s¹ obecnie stosowane do garbowania skór brzeczki
chromowe. Jony chromu tworz¹ kompleksy wewnêtrzne z aminokwasami. W ten
sposób realizowana jest podstawowa reakcja procesu garbowania  tworzenia
mostków miêdzy w³óknami kolagenu. Zasadniczy proces garbowania zachodzi w
k¹pieli garbuj¹cej. Proces sterowany jest
przez utrzymywanie takich parametrów
technologicznych k¹pieli, jak temperatura, pH oraz stê¿enia substancji garbuj¹cej.
Po zakoñczeniu garbowania skóry
wyjmowane s¹ z k¹pieli, uk³adane na koz³ach i odstawiane, aby dojrza³y. Podczas
dojrzewania zachodz¹ nadal reakcje sieciowania i wi¹zania garbnika z w³óknami kolagenu. Proces garbowania zamykaj¹ operacje wyciskania i strugania. Pod-
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czas wyciskania (na wy¿ymaczkach) ze
skór usuwany jest nadmiar wilgoci. Wy¿ête skóry w celu wyrównania gruboci
s¹ strugane na strugarkach, wyposa¿onych w szybko wiruj¹ce no¿e.
Pracownicy zatrudnieni przy operacjach garbowania i dojrzewania s¹ w
mniejszym stopniu nara¿eni na substancje szkodliwe dla zdrowia ni¿ obs³uga
warsztatu mokrego. Podczas garbowania
stosowana jest mniejsza liczba substancji
chemicznych, a podstawowy surowiec
dziêki uprzednim procesom jest jednorodny. Pracownicy obs³uguj¹cy urz¹dzenia
w bardzo ma³ym stopniu s¹ nara¿eni na
dzia³anie szkodliwych wyziewów, które
jednak pojawi¹ siê podczas za³adunku i
wy³adunku.
Badania rodowiska powietrza na stanowiskach obs³ugi procesu garbowania nie
wykaza³y obecnoci w powietrzu chromu
(III). Zagro¿enie chromem wystêpuje natomiast na stanowiskach obs³ugi strugarek, gdzie jest on zawarty w pyle skórzanym powstaj¹cym w czasie tej operacji.

Wykañczanie k¹pielowe
Celem procesów wykoñczeniowych
jest poprawienie w³asnoci skóry i jej
uszlachetnienie. Wykañczanie k¹pielowe
nazywane równie¿ mokrym to najczêciej
cztery nastêpuj¹ce po sobie procesy: neutralizacje, dogarbowywanie, barwienie i
nat³uszczanie. Powy¿sze operacje zazwyczaj wykonywane s¹ w tych samych urz¹dzeniach, do których wprowadzane s¹
kolejne k¹piele i ich modyfikatory.
Neutralizacjê przeprowadza siê roztworami zawieraj¹cymi substancje odkwaszaj¹ce, jak np. kwany wêglan sodu
oraz substancje maskuj¹ce np. mrówczan
sodu. Proces prowadzony jest w temperaturze 3035oC.
Do dogarbowywania skór garbowanych chromowo stosuje siê k¹piele chromowe, jak równie¿ k¹piele rolinne lub
syntanowe. Czas procesu jest krótki, a

8

temperatura k¹pieli nie przekracza 40oC.
Na sk³ad u¿ytej do dogarbowywania k¹pieli wp³ywa rodzaj garbowanej skóry i
w³aciwoci jakie ma ona posiadaæ po
zakoñczeniu garbowania.
Kolejnym procesem wykañczania k¹pielowego jest barwienie. Celem procesu
jest wyrównanie barwy skóry i nadanie
jej estetycznego wygl¹du. Do barwienia
stosowane s¹ wodne roztwory barwników
naturalnych i syntetycznych.
Ostatnim procesem tego etapu produkcji jest nat³uszczanie. Nat³uszczanie prowadzi siê w k¹pielach o temperaturze 50
60oC zawieraj¹cych rodki nat³uszczaj¹ce i wykonywanie jest zazwyczaj w bêbnach. Jako rodki nat³uszczaj¹ce stosowane s¹ t³uszcze zwierzêce, tran, oleje rolinne, oleje mineralne oraz rodki syntetyczne.
Po nat³uszczeniu skóry poddawane s¹
licznym operacjom, takim jak: wy¿ymanie, wyg³adzanie, suszenie, nawil¿anie,
zmiêkczanie itp.
Na tym etapie produkcji brak jest informacji o wystêpowaniu zagro¿eñ substancjami chemicznymi w powietrzu. Badania prowadzone w czasie operacji neutralizacji i dogarbowywania nie wykaza³y
obecnoci w powietrzu chromu (III).
Niewielkie iloci py³u wykryto na stanowiskach obejmuj¹cych zmiêkczanie
skór, zw³aszcza skór futerkowych i ko¿uchowych.

Wykañczanie w³aciwe
Wykañczanie w³aciwe obejmuje wiele operacji takich jak: przygotowanie powierzchni, apreturowanie, prasowanie,
nak³adanie pow³ok lakierniczych itp. Procesy te prowadzone s¹ w prasach, aparatach natryskowo-suszarniczych, aparatach
do apreturowania, miêdlarkach, suszarkach itp. Celem tych operacji jest nadanie skórze estetycznego wygl¹du i po¿¹danych w³aciwoci lica. W czasie tych
operacji skóra jest poddawana dzia³aniu

zarówno czynnikom mechanicznym jak i
chemicznym.
Czynniki mechaniczne to m.in.: wy¿ymanie, prasowanie, szlifowanie itp.
Dzia³anie czynników chemicznych sprowadza siê w zasadzie do operacji zwi¹zanych z licem skóry, któremu nadaje siê
¿¹dan¹ barwê i fakturê. Skórê poddaje siê
operacjom uodporniaj¹cym na dzia³anie
czynników zewnêtrznych, takich jak
deszcz, b³oto, pot itp. Wymagane w³aciwoci osi¹ga siê stosuj¹c ró¿nego rodzaju farby, lakiery, kleje, rozpuszczalniki,
wype³niacze, zawiesiny tworzyw sztucznych i wiele innych preparatów chemicznych. Obecnie wiêkszoæ preparatów chemicznych stosowanych w przemyle skórzanym jest przystosowana do rozpuszczania w wodzie, przez co podnosi siê
bezpieczeñstwo pracy. Z drugiej strony 
sk³ad chemiczny wiêkszoci preparatów
jest nieznany, a informacje o nich s¹ chronione przez producentów. St¹d s¹ pewne
trudnoci w ocenie rodzaju zwi¹zków
chemicznych wystêpuj¹cych na stanowiskach pracy, gdzie stosowane s¹ tego rodzaju preparaty.
Tak jak wykañczanie w³aciwe ró¿ni
siê zasadniczo od warsztatu mokrego, garbowania, wykañczania k¹pielowego, tak
ca³kowicie inne zanieczyszczenia wystêpuj¹ w powietrzu na stanowiskach operacji wykoñczeniowych. Stosowane tu
preparaty s¹ ród³em emisji ró¿nego rodzaju zwi¹zków chemicznych. Wiêkszoæ
stosowanych preparatów jest rozpuszczalnych w wodzie. Przeprowadzone badania wykaza³y obecnoæ w powietrzu estrów, alkoholi, ketonów, aldehydów i wêglowodorów. W próbkach powietrza metod¹ chromatografii gazowej w po³¹czeniu ze spektrometrem masowym zidentyfikowano takie zwi¹zki jak: 2,3-dimetyl-4-heptanon, 2-butanon, 4-hydroksy-4metyl-2-pentanon, 1-furanyletanon, 4metyl-2-pentanon, 4-metyl-3-penten-2on, 2-butanal, 2-butoksyetanol, 1-metoksy-2-propanol, 2-etoksy-etanol, 2-okta-
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nol, ester glikolu butylowego kwasu octowego, ester etylowy kwasu octowego,
ester dimetylowy kwasu szczawiowego,
ester metylowy kwasu 2-furano-karboksylowego, ester 2-etylheksylu kwasu
octowego, benzen, toluen, styren, etylobenzen, 1,2-dimetylobenzen, 1,4-dimetylobenzen.
***
W garbarniach obok podstawowego
surowca, jakim s¹ skóry, w czasie produkcji stosuje siê ró¿ne kwasy, alkalia, sole,
garbniki, barwniki, rozpuszczalniki itp.
Wszystkie te substancje i preparaty stosowane s¹ w postaci roztworów lub zawiesin wodnych. Roztwory i zawiesiny
funkcjonuj¹ce w garbarniach jako k¹piele technologiczne nie s¹ obojêtne w kontakcie ze skór¹ r¹k i innych czêci cia³a
cz³owieka i mog¹ byæ przyczyn¹ ró¿nego rodzaju podra¿nieñ, uszkodzeñ i chorób skóry. Bezporedni kontakt z mokrymi, nasyconymi k¹piel¹ skórami maj¹ pracownicy warsztatu mokrego, pracownicy zatrudnieni na oddzia³ach garbowania
oraz pracownicy wykañczania mokrego.
Nara¿enie na dzia³anie czynników chemicznych powa¿nie wzrasta na stanowiskach mechanicznej obróbki skór, gdzie
szybko wiruj¹ce elementy maszyn w zetkniêciu z mokrymi skórami s¹ wytwórcami mg³y k¹pieli. Operatorzy urz¹dzeñ
do mizdrowania i zdwajania skór nale¿¹
do szczególnie nara¿onych na wdychanie
mg³y.
Na dzia³anie py³u garbników rolinnych, barwników, tlenku wapnia, siarczanu chromu i innych zwi¹zków chemicznych nara¿eni s¹ pracownicy przygotowuj¹cy k¹piele technologiczne. Natomiast
czynniki chemiczne w postaci gazowej
wystêpuj¹ na stanowiskach pracy warsztatu mokrego, zw³aszcza przy roz³adunku, przek³adaniu mokrych skór i transporcie. Na dzia³anie par rozpuszczalników

organicznych nara¿eni s¹ pracownicy
przygotowuj¹cy i stosuj¹cy preparaty do
wykañczania skór. Obecnoæ par rozpuszczalników stwierdza siê równie¿ na stanowiskach kontroli, sortowania i magazynowania gotowych skór. Py³ skórzany
i py³ z futer powstaje podczas szlifowania, ciêcia, zmiêkczania, strugania itp. Py³
ten jest niebezpieczny i szkodliwy dla
zdrowia. Operacje, podczas których wytwarzany jest py³ skóry s¹ zakwalifikowane jako operacje, podczas których pracownik nara¿ony jest na dzia³anie czynników rakotwórczych.
Obok czynników chemicznych i py³owych w garbarniach mog¹ wystêpowaæ
zagro¿enia czynnikami biologicznymi, takimi jak: bakterie, wirusy lub grzyby powoduj¹ce choroby odzwierzêce. Szczególnie nara¿eni na te czynniki s¹ pracownicy pierwszych procesów i operacji
warsztatu mokrego.
liskie, mokre i doæ czêsto zat³uszczone pod³ogi s¹ powa¿nym zagro¿eniem
wystêpuj¹cym w garbarniach. Dlatego
pod³ogi powinny byæ wykonane z materia³ów antypolizgowych oraz  ³atwe w
utrzymaniu czystoci. Innym zagro¿eniem
s¹ wiruj¹ce i ruchome czêci maszyn i
urz¹dzeñ. Wiele urz¹dzeñ, takich jak bêbny, cytroki, mieszalniki znajduj¹ siê na
ró¿nych poziomach, przez co konieczna
jest budowa schodów, podestów, ró¿nego rodzaju barier, os³on itp.
Innym wa¿nym czynnikiem zagra¿aj¹cym zdrowiu pracownikom garbarni jest
ha³as. ród³em ha³asu s¹ urz¹dzenia wentylacyjne oraz maszyny do mechanicznej
obróbki skór.
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