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Wodoodporne kremy ochronne
rzyczyn¹ chorób skóry r¹k jest nie
tylko dzia³anie szkodliwych zwi¹zków chemicznych i ich mieszanin,
jak: oleje, smary, rozpuszczalniki, kwasy, ³ugi, ale równie¿ dzia³anie wody i roztworów wodnych, pozornie ma³o szkodliwych substancji, takich jak: chlorek sodu,
myd³o, detergenty. Nawet rozcieñczone
roztwory myde³ i detergentów wskutek
czêstego lub d³ugotrwa³ego dzia³ania na
skórê mog¹ powodowaæ zmiany na jej
powierzchni.
Najprostszym sposobem zabezpieczenia skóry r¹k przed szkodliwym dzia³aniem wody i jej roztworów, p³ynów do
mycia naczyñ, detergentów stosowanych
do prania itp. jest u¿ywanie rêkawic
ochronnych. Rêkawice takie wykonywane s¹ zazwyczaj z gumy naturalnej, wytwarzanej na bazie kauczuku naturalnego. Guma naturalna jest znacznie tañsza
od kauczuków syntetycznych, a ponadto
ma znacznie lepsze w³aciwoci wytrzyma³ociowe, zw³aszcza odpornoæ na rozdzieranie.
W ostatnich latach pojawi³ siê problem
uczuleñ na gumê naturaln¹. W Stanach
Zjednoczonych uwa¿a siê, ¿e ok. 10%
osób nara¿onych na kontakt z gum¹ naturaln¹ zapada na alergie, czasem bardzo
ciê¿kie. W Polsce badania alergii wywo³anej przez lateks prowadzi Instytut Medycyny Pracy; oszacowano, ¿e blisko 10%
pracowników s³u¿by zdrowia zapada na
choroby wywo³ane uczuleniem na gumê.
Alergiê wywo³uje jeden ze sk³adników lateksu. Lateks naturalny jest mieszanin¹ wielu sk³adników, takich jak:
wêglowodory (g³ównie cis-1,4-poliizopren), ¿ywice, cukry i bia³ka. Wród tych
ostatnich znajduje siê proteina z³o¿ona z
137 aminokwasów o masie 14,6 kD (Hev
b I) zwana Rubber Elongation Factor 
REF, niezbêdna do prawid³owego dzia³ania enzymu wyd³u¿aj¹cego ³añcuch cz¹steczki izoprenu  g³ówny alergen zawar-
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ty w lateksie naturalnym, spotykany równie¿ w talku czy innych materia³ach u¿ywanych do pudrowania rêkawic i maj¹cych dodatkowe dzia³anie dra¿ni¹ce.
Uczulenie na lateks mo¿e wyst¹piæ nie
tylko w s³u¿bie zdrowia, ale wszêdzie tam,
gdzie u¿ywa siê rêkawic gumowych, tzn.
w przemyle spo¿ywczym, zak³adach
¿ywienia zbiorowego, przy wykonywaniu prac porz¹dkowych w zak³adzie pracy oraz w domach prywatnych, w rolnictwie itp.
Alternatyw¹ dla rêkawic ochronnych
wykonanych z gumy naturalnej mog¹ byæ
kremy ochronne, zwane inaczej kremami
barierowymi, rêkawicami biologicznymi,
niewidzialnymi rêkawicami. Nie mog¹
one w pe³ni zast¹piæ rêkawic, gdy¿ nie zabezpieczaj¹ przed urazami mechanicznymi, ponadto ulegaj¹ miejscowemu cieraniu. Jednak dla osób uczulonych na
gumê naturaln¹ lub dla osób wykonuj¹cych prace, przy których u¿ywanie rêkawic jest uci¹¿liwe lub zabronione (urz¹dzenia wiruj¹ce, obrabiarki) kremy barierowe mog¹ byæ przydatne, gdy¿ chroni¹
w pewnym stopniu skórê.
cierania kremów ochronnych podczas wykonywania pracy nie mo¿na unikn¹æ, jednak mo¿na przyj¹æ, ¿e najbardziej
nara¿one na tarcie s¹ opuszki palców oraz
chwytna strona d³oni. W tych miejscach
naskórek jest doæ gruby i sam stanowi
barierê ochronn¹, natomiast cienka i wra¿liwa skóra miêdzy palcami r¹k, strona
grzbietowa d³oni i nadgarstki nie s¹ nara¿one na intensywne tarcie. Krem wype³nia linie papilarne skóry, miejsca po mikrourazach, przestrzenie oko³opaznokciowe i nawet przy cieraniu pewna jego iloæ
pozostaje we wg³êbieniach skóry. Zak³ada siê, ¿e substancje p³ynne zawarte w kremach ochronnych, spe³niaj¹ce rolê zmiêkczaczy  s¹ to zwykle oleje rolinne lub
mineralne (w przypadku kremów hydrofobowych). Wnikaj¹ one w g³¹b warstwy

rogowej naskórka, zabezpieczaj¹c skórê
w³aciw¹ przed penetracj¹ wody i jej roztworów.
Jak wiadomo, skóra ludzka sk³ada siê z
naskórka, skóry w³aciwej i tkanki podskórnej. Struktura skóry jest ró¿na w zale¿noci od okolicy cia³a. Ró¿nice dotycz¹ gruboci skóry w³aciwej i gruboci naskórka. Skór¹ cienk¹ pokryta jest prawie
ca³a powierzchnia cia³a cz³owieka, natomiast skór¹ grub¹  strona chwytna d³oni i
podeszwy stóp. Na powierzchni skóry grubej nie wystêpuj¹ w³osy, natomiast pokrywaj¹ j¹ rowki zwane liniami papilarnymi.
Z punktu widzenia ochrony skóry
przed szkodliwymi czynnikami chemicznymi najwa¿niejszy jest naskórek, a dok³adnie jego 2 warstwy: zrogowacia³a
oraz komórki z³uszczaj¹ce.
Warstwa zrogowacia³a zwana stratum
granulosum (SG) sk³ada siê z du¿ej liczby warstw komórek martwych, ca³kowicie zrogowacia³ych, zmienionych w p³askie ³uski; liczba warstw waha siê od 2 do
5 w skórze cienkiej i od 100 do 200 w
skórze grubej.
Warstwa komórek z³uszczaj¹cych, zewnêtrzna warstwa naskórka zwana stratum
corneum (SC) sk³ada siê z ³usek rogowych,
które trac¹ kontakt z komórkami le¿¹cymi
pod nimi i oddzielaj¹ siê. Straty s¹ uzupe³niane wskutek sta³ego mno¿enia siê komórek i ich wêdrówki w kierunku powierzchni skóry.
Cykl mno¿enia siê komórek naskórka,
pocz¹wszy od podzia³u komórki w warstwie podstawnej a¿ do z³uszczenia, trwa
oko³o trzech miesiêcy. Cykl ten mo¿e ulec
przyspieszeniu po urazie mechanicznym
naskórka lub po chemicznym podra¿nieniu skóry. Warstwa komórek z³uszczaj¹cych siê stanowi zewnêtrzn¹, ochronn¹
warstwê naskórka. Usuniêcie tej ochronnej warstwy skóry znacznie wzmaga sorpcjê substancji chemicznych, np. leków ok.
10 razy, a wody 100 razy.
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Dlatego nale¿y koniecznie os³aniaæ
skórê, nara¿on¹ na czêsty kontakt z wod¹
czy roztworami wodnymi detergentów,
kremami ochronnymi.
rodki ochrony skóry dziel¹ siê na
rodki chroni¹ce skórê, oczyszczaj¹ce
skórê i regeneruj¹ce skórê. Stosowanie
wszystkich tych rodków tworzy tzw. trójstopniowy program ochrony skóry.
rodki chroni¹ce skórê  kremy, ¿ele,
pasty i maci ochronne zabezpieczaj¹ skórê przed dzia³aniem czynników szkodliwych. Z uwagi na sk³adniki, z których s¹
wytworzone, dziel¹ siê na:
 hydrofobowe  chroni¹ce przed dzia³aniem wody, roztworów wodnych detergentów, myde³, soli, kwasów i zasad (do
5% stê¿enia)
 hydrofilowe  chroni¹ce przed dzia³aniem olejów, smarów, rozpuszczalników organicznych, farb, lakierów itp.
rodki oczyszczaj¹ce s³u¿¹ do mycia
skóry po zakoñczeniu pracy; niedopuszczalne jest stosowanie do mycia skóry past
zawieraj¹cych twarde cz¹stki sta³e, gdy¿
przyspieszaj¹c usuwanie zabrudzeñ mog¹
one usun¹æ warstwê komórek zrogowacia³ych i pozbawiæ skórê warstwy ochronnej, otworzyæ drogê w g³¹b organizmu
drobnoustrojom i innym czynnikom szkodliwym.
rodki regeneruj¹ce skórê stosowane po pracy po dok³adnym oczyszczeniu
r¹k przywracaj¹ skórze w³aciwe nawil¿enie, nat³uszczenie i odczyn pH. Wspomagaj¹ naturalne funkcje skóry; przeznaczone s¹ do jej pielêgnacji, nie do ochrony.
Myli siê czêsto funkcje ochronne kremów z ich funkcj¹ pielêgnacyjn¹. Niektórzy producenci twierdz¹, ¿e skóra nat³uszczona i nawil¿ona stanowi wystarczaj¹c¹
barierê ochronn¹. Jednak stosowana do
nawil¿ania emulsja t³uszczów i wody
bardzo ³atwo wymywa siê z warstwy rogowej naskórka pod wp³ywem intensyw-

nego dzia³ania wody, zw³aszcza zawieraj¹cej detergenty. Poza tym nawil¿ona,
rozpulchniona skóra raczej u³atwia wnikanie w ni¹ ró¿nych substancji. Ponadto
nale¿y pamiêtaæ, ¿e nat³uszczanie skóry
nie chroni w ¿adnym przypadku przed
substancjami organicznymi: smarami,
pakami, olejami czy rozpuszczalnikami,
które z zasady ³atwo rozpuszczaj¹ siê w
t³uszczach i jeszcze szybciej przenikaj¹
w g³¹b skóry.
Nale¿y pamiêtaæ o ró¿nicy miêdzy
rodkami ochrony skóry a kremami pielêgnuj¹cymi, gdy¿ stosuj¹c kremy pielêgnacyjne zamiast kremów czy ¿eli
ochronnych mo¿na bardzo zaszkodziæ
u¿ytkownikowi kremów.
Aby zabezpieczyæ skórê r¹k przed
szkodliwym (tzn. d³ugotrwa³ym lub czêstym) dzia³aniem wody, nale¿y pokryæ j¹
kremem wodoochronnym, który nada jej
w³aciwoci hydrofobowe. Powierzchnie
hydrofobowe s¹ to takie powierzchnie, po
których woda nie rozp³ywa siê, ale tworzy krople. K¹t zwil¿ania  k¹t zawarty
miêdzy powierzchni¹ a pozostaj¹c¹ na
niej kropl¹ wody jest doæ du¿y i zawiera siê miêdzy 40o a 110o. K¹t ten zale¿y
od si³ napiêcia powierzchniowego powierzchni zwil¿anej i wody. Powierzchnia zostanie uznana za hydrofobow¹, jeli k¹t bêdzie mo¿liwie jak najwiêkszy.
Sytuacjê na powierzchni cia³a sta³ego
czêciowo zwil¿anego przez ciecz pokazano na rysunku.
Równowagê si³, dzia³aj¹cych na linii
granicznej miêdzy cia³em sta³ym, ciecz¹
a powietrzem okrela równanie Younga
[4, 14]:
σs/g = σc/s + σc/g cos Θ
gdzie:
σs/g  napiêcie powierzchniowe cia³a
sta³ego,
σc/s  napiêcie miêdzyfazowe na granicy cia³a sta³ego i cieczy,
σc/g  napiêcie powierzchniowe cieczy.

para
σs/g

σc/g
ciecz
σc/s

Θ

cia³o sta³e
K¹t zwil¿ania cia³a sta³ego przez ciecz

Jeli oddzia³ywanie miêdzy cz¹steczkami cieczy i cia³a sta³ego jest co najmniej
równie silne jak wzajemne oddzia³ywanie cz¹steczek w cieczy, to cos Θ = 1, a
k¹t Θ = 0o i ciecz zwil¿a doskonale cia³o
sta³e. Gdy jest przeciwnie, wówczas k¹t
Θ przybierze wartoæ z przedzia³u 0180o.
W przypadku granicznym k¹t Θ równa
siê 180o i ciecz tworzy kulist¹ kroplê na
powierzchni cia³a sta³ego. W rzeczywistoci zawsze istnieje, chocia¿by s³abe,
oddzia³ywanie miêdzy ciecz¹ a faz¹ sta³¹, dlatego k¹t Θ jest zawsze mniejszy od
180o.
K¹t zwil¿ania czystych powierzchni
przez wodê i wiêkszoæ cieczy organicznych wynosi zero, lecz obecnoæ na tej
powierzchni chocia¿by monomolekularnych warst, np. t³uszczu znacznie zwiêksza k¹t zwil¿ania. Równie¿ impregnacje
tkanin nadaj¹ce im wodoodpornoæ polegaj¹ na zwiêkszaniu k¹ta zwil¿ania.
W literaturze fachowej nie ma informacji dotycz¹cych badañ kremów
ochronnych hydrofobowych. Poniewa¿
badania takie s¹ niezbêdne do oceny poszczególnych wyrobów i porównywania
ich w³aciwoci, podjêto próbê opracowania takich metod.
W tym celu dokonano przegl¹du metod, stosowanych do badania tkanin impregnowanych wodoodpornie, gdy¿ wyroby poddawane badaniom s¹ bardzo
podobne. S¹ to wyroby p³askie o wodoodpornej powierzchni (za³o¿ono, ¿e kre-

29

BEZPIECZEÑSTWO PRACY 7-8/2001

my bêd¹ badane w postaci cienkiej warstwy, naniesionej na pod³o¿e).
Badania wodoodpornoci mo¿na podzieliæ na testy, które informuj¹ o odpornoci próbki na przenikanie przez ni¹
wody oraz testy, które informuj¹ o zwil¿aniu powierzchni próbki lub przenikaniu wody w g³¹b próbki, ale nie informuj¹ o przenikaniu przez ni¹ wody.
Do pierwszej grupy zalicza siê badanie przesi¹kliwoci przez stosowanie tzw.
sztucznego deszczu lub próby przemakalnoci przez oznaczanie cinienia hydrostatycznego, pod wp³ywem którego próbka zaczyna przepuszczaæ wodê. Do drugiej grupy nale¿¹ badania nasi¹kliwoci,
wodoch³onnoci i w³oskowatoci.
Wyniki uzyskiwane w próbach laboratoryjnych prowadzonych ró¿nymi metodami nie zawsze s¹ porównywalne.
Bardzo du¿e znaczenie ma standaryzacja
warunków prowadzenia badania.
Aby oceniæ hydrofobowoæ dostêpnych
na rynku oraz opracowanych w CIOP kremów hydrofobowych przeprowadzono
liczne badania laboratoryjne.
Materia³ dowiadczalny stanowi³y krajowe i zagraniczne kremy ochronne oraz
(dla porównania w³aciwoci) jeden krem
pielêgnacyjny, przeznaczony do stosowania po pracy, którego zadaniem z za³o¿enia nie jest ochrona skóry, ale jej nawil¿anie i nat³uszczanie. Dane umieszczone
na ich opakowaniu stanowi³y charakterystykê kremów. U¿yto nastêpuj¹ce preparaty:
Agrosan AC*)  krem ochronny do
r¹k, zalecany przy kontakcie z rozcieñczonymi (do 5% stê¿enia) roztworami
kwasów i zasad,
X-1  krem ochronny do r¹k, zabezpieczaj¹cy przed roztworami wodnymi
kwasów, ³ugów, soli, rodków czyszcz¹cych itp. produkcji niemieckiej,
X-2  wodoodporny krem ochronny
do r¹k, produkcji duñskiej,
X-3  chroni¹cy przed wysuszaniem
skóry i dzia³aniem kwasów i zasad, krajowy,
Agrosan HC  krem pielêgnacyjny do
r¹k, zalecany do stosowania po pracy,
zapobiegaj¹cy wysuszaniu i pêkaniu skóry, produkcji krajowej (u¿yty dla porównania).
Agrosan AC jest wyprodukowany wed³ug receptury opracowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w ramach Programu Wieloletniego (b. SPR-1).

*)
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Za³o¿ono, ¿e kremy powinny byæ badane w postaci cienkiej warstwy takiej,
jaka powstaje na skórze r¹k, po naniesieniu na ni¹ kremu.
Jako pod³o¿e pod kremy próbowano
dobraæ materia³, który ³atwo nasi¹ka wod¹
i który rodzajem powierzchni by³by zbli¿ony do skóry. Garbowane skóry licowe
cielêce, wiñskie czy bydlêce by³y nieprzydatne do badañ, gdy¿ w procesie garbowania zosta³y nat³uszczone i nawet bez
nanoszenia kremu ochronnego bardzo
d³ugo nie przepuszcza³y wody.
Badania prowadzono, stosuj¹c jako
pod³o¿e irchê cielêc¹ oraz bibu³ê filtracyjn¹.
Irchê przed u¿yciem wyp³ukano w ciep³ej wodzie i wysuszono, aby zwiêkszyæ
jej nasi¹kliwoæ. rednia gruboæ irchy
wynosi³a ok. 0,7 mm.
Kremy nanoszono na próbki tak, jak
nanosi siê je na skórê r¹k. Warstwa kremu na próbce nie powinna byæ widoczna. W przypadku irchy próbki nanoszono na bardziej g³adk¹ stronê.
Do opracowania metod badania w³aciwoci hydrofobowych kremów ochronnych wykorzystano podstawowe zasady
badania tkanin wodoodpornych  oznaczanie przesi¹kliwoci wody przez próbkê
oraz nasi¹kliwoci próbki.
Badano równie¿ czas przenikania kropli wody przez warstwê kremu naniesionego na bibu³ê filtracyjn¹.
*
* *
Czas przenikania wody przez warstwê
kremu naniesionego na irchê zale¿y od
rodzaju kremu; przez irchê nie pokryt¹
kremem woda przesi¹ka po 2 minutach
(w iloci 1,8 ml), przez próbkê pokryt¹
kremem pielêgnacyjnym Agrosan HC
przesi¹ka po 6 minutach, przez próbkê
pokryt¹ kremem kwasoochronnym Agrosan AC nie przesi¹ka  pozostaje na niej
a¿ do wyparowania. Przez pozosta³e próbki woda nie przenika³a, ale ca³kowicie
wsi¹ka³a w nie.
Czas wsi¹kania wody w bibu³ê filtracyjn¹ pokryt¹ badanymi kremami wynosi od 15 s dla kremu pielêgnacyjnego
Agrosan HC do powy¿ej 120 minut dla
Agrosanu AC; w tym przypadku wystêpuje efekt odperlaj¹cy, wiadcz¹cy o silnej hydrofobowoci powierzchni.
Nasi¹kliwoæ próbek irchy pokrytej
badanymi kremami badana po 10 minu-

tach dzia³ania wody dla Agrosanu AC jest
bliska 0. Nasi¹kliwoæ irchy nie pokrytej
kremem wynosi 131%, pokrytej pielêgnacyjnym Agrosanem HC  108%.
Na podstawie uzyskanych wyników
mo¿na stwierdziæ, ¿e
 do oceny hydrofobowoci kremów
ochronnych najbardziej przydatne jest
badanie nasi¹kliwoci (%) irchy pokrytej
badanym kremem,
 najprostszym sposobem oceny hydrofobowoci kremu ochronnego jest badanie czasu wsi¹kania kropli wody w bibu³ê filtracyjn¹ pokryt¹ badanym kremem.
 znajduj¹ce siê na rynku kremy zalecane jako ochronne w niektórych przypadkach nie maj¹ ¿adnych w³aciwoci
ochronnych; w danym przypadku dwa
kremy zalecane jako ochronne w stosunku do roztworów wodnych nie wykazywa³y wodoodpornoci.
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