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IZVLEČEK
Perfluorirane kemikalije ( v nadaljevanju PFC-ji ) so nevarne in zelo toksične bioakumulativne
kemikalije, ki dokazano povzročajo onesnaženje tekoče in podtalne vode in prsti oz. zemlje. Sledi teh
kemikalij so našli v divjih odmaknjenih vodah, v ribah, prisotne pa so tudi v krvi živali in ljudi in s
tem lahko povzročijo celo vrsto potencialnih zdravstvenih težav: od povečanega tveganja za
malignimi obolenji, obolenji ščitnice, povečanega holesterola itd.
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UVOD
PFC oz. perfluorirane kemikalije so družina kemikalij, ki temeljijo na ogljiku, ki ga
obdaja fluor. Ta zmes je odporna na vročino, kislino, ter ostale dejavnike, ki po
navadi uničijo kemično sestavo spojin. Zato se za to družino kemikalij uporablja tudi
ime ‘Teflon’ kemikalije. Uporabljajo se v različnih vejah industrije, kjer je potreben
poudarek na odbojnosti vode oz. impregnaciji ali odbojnosti maščobe in zmanjšanje
trenja med snovmi.
Zaradi teh lastnosti, ki so za uporabnika seveda zaželene, je uporaba teh kemikalij
zelo pogosta pri izdelavi oz. obdelavi opreme in oblačil za prosti čas, pohodništvo,
alpinizem in ostale aktivnosti na prostem. Včasih drage in težko dostopne Gore-Tex
jakne ali hlače so danes zaradi množične proizvodnje in velike konkurence
proizvajalcev dostopne širokemu krogu uporabnikov, ki z nakupom teh izdelkov
posredno tudi spodbujajo proizvodnjo in s tem uporabo okolju in zdravju škodljivih
kemikalij. Tipični izdelki, ki so obdelani s teflon kemikalijami so oblačila, obutev,
šotori, plezalne vrvi, spalne vreče itd.

Slika 1: Vodoodporna oblačila so trend na trgu prostočasnih aktivnosti (vir: internet)

Problem uporabe teflon kemikalij je v prvi vrsti odgovornost proizvajalcev in manj
uporabnikov, ki uporabljajo te izdelke. Kar nekaj vidnih podjetij je sprejelo zavezo o
uporabi tkanin prostih PFC in v svojih prodajnih programih že ponuja izdelke, ki
niso obdelani s kemikalijami, na strani potrošnikov pa je potrebno podpirati zavest,
da z nakupom podpirajo varnejše izdelke.

1. SLOVAR UPORABLJENIH IZRAZOV (8)
Fluorogljikove spojine, v literaturi tudi per-fluorkarbonati ali PFC-ji so , astrogo
kemijsko , fluorove organske spojine s formulo CxFy, torej vsebujejo le ogljik (C) in
fluor (F). Spojine s predpono perfluoro- so hidrokarbonatne, vsebujejo pa tudi
hetero atome, kjer so vse C-H vezi zamenjanje z C-F vezmi.
Fluorotelomer: skupina kemikalij, podobna zmesi fluora ter ogljika, vendar z
drugačnimi lastnostmi. Te kemikalije se nahajajo v embalaži za hrano, v oblačilih, ki
so odporna na madeže, v zaščiti za preproge, … Tovarniška imena za to zmes so
Teflon, Zonyl, Stainmaster, …
PFOA ( C8) : Perfluorooktanoična klislina. Je ena izmed sestavin, katero uporabljajo
za izdelavo Teflona na posodah, predvsem pa jo veliko uporabljajo v tekstilni
industriji.
PFOS: Perfluoroktanil sulfat in je proizvod fluorotelomerov. Mešanica vsebuje več
različnih vrst ogljikov.
PTFE: Politetrafluoroetilen, kateri se uporablja za razne posode ter nelepljive
aplikacije. Tovarniški imeni te zmesi sta Teflon in Silverstone. V fizično razširjeni
obliki PTFE, pa je možno pridobiti tudi Gore-Tex.
PFOA: je sestavina, s pomočjo katere pridelujejo PTFE.
Teflon: Teflon je tovarniško ime za zmes večih kemikalij. Po navadi se družina
perfluororiranih kmikalij imenuje Teflon, saj ima večina teh ‘Teflonske’ lastnosti.
DWR: durable water repilliant , sredstva za odbojnost vode

2. OPIS PROBLEMA
Onesnaževala, ki izvirajo iz impregniranih sredstev za vodoodporna oblačila, se
razširjajo preko zraka in vode. Čeprav je že nekaj časa znano, da so te kemikalije
prisotne v impregniranih sredstvih za vodoodporna oz. vodo odbojna oblačila, dolgo
časa ni bilo na razpolago nobenih informacij, katere zaščitne znamke uporabljajo
omenjene kemikalije in v kakšnih koncentracijah ter v katerih oblačilih. V obsežni
akciji , ki jo je koordinirala organizacija Greenpeace so uspeli doseči, da so vodilni
svetovni proizvajalci prostočasne opreme javnost seznanile s sestavo impregnacijskih
sredstev in nevarnostjo teh kemikalij na zdravje uporabnikov.
V seminarski nalogi bosta obdelana dva vidika problema, ki izhajata iz uporabe per
fluoriranih kemikalij. Prvi je uporaba in širjenje PFC – jev v naravnem okolju , drugi
pa dokazani vplivi PFC-jev na zdravje ljudi.
3. PRISOTNOST PFC-JEV V NAŠEM OKOLJU
Kljub temu, da je v naravi prisotno nekaj naravnih fluorogljikovih spojin, ki se po
raziskavah nahajajo v nekaterih kameninah (6), so umetni PFC-ji dokazano izredno
nevarni in učinkoviti toplogredni plini. Spojini PFOA in PFOS sta bili predmet
raziskav zdravstvenih organizacij (7) v EU in ameriške EPA ( United States
Environmental Protection Agency ), ki sta dokazali in objavili škodljiv vpliv teh
kemikalij na okolje.
Fluorogljikove spojine so bioakumulativne, so izredno stabilne in se kopičijo v
organizmih tako ljudi kot živali. Z raziskavami vodoodpornih, vodoodbojnih in
negorljivih tkanin oz. oblačil so dokazali prisotnost PFOA in PFOS, Green peace pa
je v neodvisni raziskavi dokazal prisotnost fluorogljikovih kemikalij v virih pitne
vode tudi v najodročnejših krajih na svetu.
Podatki študij o vplivu PFOA na živalih(7) kažejo na povečano možnost pojava
različnih vrst tumorjev, na smrt zarodkov oz. novorojenčkov. Poleg tega imajo PFCji toksičen vpliv na imunski sistem, na jetra in celoten endokrini sistem ( endokrini
sistem je nadzorni sistem žlez z notranjim izločanjem (endokrinih žlez), ki izločajo
kemijske prenašalce, imenovane hormone. Ti krožijo po telesu v krvožilnem sistemu
in tako vplivajo na delovanje oddaljenih organov). Po podatkih študije iz l. 2010 (4)
o vplivu PFOA na zdravje ljudi so primeri tovrstnih obolenj zelo redki.
V poročilu PMC2920088EHP (2) ( EHP, Enviromental health perspecitive) je
navedenih precej konkretnih primerov raziskav , ki so bile izvedene na širši
populaciji v ZDA. Poleg zgoraj naštetih potencialnih nevarnosti je zanimiva
korelacija med povečanjem količine PFOA v telesu in povečanjem holesterola in
drugih maščob. V študiji tudi navajajo, da je primarni vir PFC-jev ( v tem primeru
PFOA) pitna voda, o čemer bom v nadaljevanju še govoril pri raziskavi Greenpeace
(1) , ki je raziskoval prisotnost teh kemikalij v vodah širom po svetu.

Changes in cholesterol in relation to changes in PFOA levels.

Study description
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in press
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2009
mean PFOA ~ 12,000
ng/mLb
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NA, not available.
aChange in cholesterol per ng/mL change in PFOA, assuming a linear relationship, which is not
always apparent in some studies. Slopes were calculated for this table from published data; some
studies presented different results for different subsamples.
bResults were presented for the log of cholesterol versus parts per million PFOA (coefficients = 0.032
and 0.028, respectively), prohibiting extraction of a linear slope.
cNot significant at p = 0.05.
dThe result presented was the coefficient relating the log of cholesterol to the log of PFOA in parts per
million (0.0076). We have approximated a linear slope for the range 0–1,000 ng/mL by using
predicted cholesterol values at those two points.
Tabela 1: Sprememba količine holesterola v krvi kot posledica povečanja PFOA v organizmu..
Rezultati dokazujejo spremembe v organizmu, konkretnih študij in raziskav o vplivu teh količin na
zdravje nisem našel.

3.1. Uporaba PFC-jev v industriji
Veliko per-fluorogljikovih spojin je zelo uporabnih. Fluorove spojine za obdelavo
površine (PFOA) zelo zmanjšujejo površinsko trenje z vodo (hidrofobičnost) in
maščobami ( lipofobičnost) in jih zato pod različnimi tržnimi znamkami uporabljajo
pri izdelavi v tekstilni, avtomobilski in letalski industriji. Danes si težko zamišljamo
varno delo gasilcev brez ognjevarnih oblačil, potovanja astronavtov v vesolje ali
vzpone na velike višine v Himalaji brez oblačil, ki so obdelane s temi kemikalijami.
So torej nujne, žal pa njihova uporaba prinaša tudi določeno tveganje.

Slika 2: prostorska predstavitev PFOS (8) (vir: internet)

Najbolj prepoznavne blagovne znamke so Teflon, Gore-Tex , 3M, Kevlar, Tyvek ,
Lycra itd. Eden o največjih akterjev na tem področju je ameriško kemično podjetje
DuPont, ustanovljeno l. 1802 , posredno pa jih uporablja cela veriga proizvajalcev v
več vrstah industrije .

Slika 3 : skeletna struktura PFOS (8)(vir: internet)

4. ŠIRJENJE PFC -JEV V NARAVNEM OKOLJU
4.1. Greenpeace – stopinje v snegu (1)
Le kdo ni sanjal o plezanju ali potepanju po neokrnjeni in divji naravi Himalaje,
Andov ali divjega Altaja v Rusiji ? Nikjer na svetu ni sneg bolj bel in voda čista v
divjem gorskem jezeru , daleč proč od civilizacije. Zato le malokdo od obiskovalcev
teh odročnih predelov pričakuje, da bo v snegu in vodi našel nevarne oz. toksične
kemikalije.

Slika 4 : PFC- ji – svetovni popotniki: ko so enkrat prisotni v naravi, razpadajo zelo počasi. V okolju
ostajajo leta in leta in se lahko po zraku ali vodi širijo po vsem planetu (1)

Slika 5: delo Greenpeacovih znanstvenikov na terenu (1) (vir spletna stran Greenpeace)

V maju in juniju leta 2015 je osem odprav pod vodstvom Greenpeace-a izvajalo
raziskave (1) na treh celinah, v divjih, najlepših in na videz neokrnjenih območjih
sveta. Iz jezer , snega in vode so zbirali vzorce in v njih testirali prisotnost per in
poli- fluoriranih kemikalij ( PFC) . Na žalost so našli prisotnost teh kemikalij v snegu
in vodi , kar potrjuje tudi raziskava, objavljena na straneh Greenpeace. S to globalno
raziskavo so hoteli opozoriti na dolgoročen, na žalost mogoče manj poznan in žal
nerešljiv problem: globalna prisotnost nevidnih delcev, pa vendar zelo prisotnih in
nevarnih kemikalij v našem okolju.

Slika 6: odvzem vzorcev iz okolja ( vir: spletna stran Greenpeace)

Tabela 2 : prisotnost kemikalij PCF na desetih različnih lokacijah po svetu kažejo na prisotnost PFCjev v snegu , v vodi pa ne vedno. To dokazuje, da se PFC kemikalije širijo po zraku in odlagajo
povsod po planetu.

4.2. O metodologiji raziskave
Za zbiranje vzorcev so znanstveniki uporabljali posebne , predhodno očiščene
steklenice, kar dokazujejo s certifikatom laboratorija v posebni prilogi ( Annex).
Steklenice so transportirali v laboratorij v posebnih, PFC prostih vrečkah in vsi
pripomočki, ki bi lahko vplivali na prisotnost PFC-jev na vzorce , odvzete v naravi.
Po prihodu na mesto odvzema so zagotovili in izolirali področje, ki je bilo še
nedotaknjeno in na njem ni bilo prisotnosti človekove dejavnosti. Vzorec je bil vzet
tik pod površjem, zgornji del je bil odstranjen s predhodno , PFC-jev očiščenim,
nerjavečim orodjem. Za vzorce snega so uporabili dve 2,5 litrski steklenici s širokim
ustjem, sneg so maksimalno stisnili v steklenice, da so zagotovili čim večji volumen
vzorca. Vzorce vode so zajemali neposredno iz vira v steklenice. Tudi tu so zaradi
reference za en vzorec napolnili dve steklenici. Steklenice so zapečatili z aluminijevo
folijo in jih poslali v laboratorij. Vzorce snega iz Kitajske , Visokih Tater , švicarskih
Alp in Norveške so analizirali v ločenih laboratorijih. Vse to navajam z razlogom,
da je res neizpodbitno,da delci PFC-jev niso prišli v odvzete vzorce z uporabo
orodja ali materialov znanstvenikov, ampak da so se dejansko nahajali na mestu
odvzema.

4.3. Rezultati in interpretacija
Vsi rezultati so zapisani in navedeni v prilogi poročila ( annex) , kjer so tudi
navedeni rezultati predhodnih študij in lahko primerjamo, do kakšnega povečanja oz.
odstopanja je prišlo v času med dvema odvzemoma in testiranjem vzorcev. V
tabelah, ki so del te seminarske naloge so samo najbolj pomembni podatki o
koncentracijah PFC- kemikalij na posameznih vzorcih s posameznih lokacij. Če so
polja prazna , podatki niso bili izmerjeni.
Laboratorijske preiskave so potekale po mednarodnih standardih. Za opis preiskave
bi potreboval precej kemičnega znanja. Če na kratko povzamem so vzorcem vode
dodajali točno določene masno in snovno uravnotežene snovi , na katere se vežejo
per-fluoriane substance , vzorce so izolirali na volneni krpi , na katerih so jih
analizirali s pomočjo ultrazvoka , nato so vzorce na krpi izlužili z metanolom in jih
stehtali.
PFC-ji so bili prisotni na vseh lokacijah odvzema, od 5000m visokih vrhov na
Kitajskem, do Ognjene zemlje na jugu Patagonije v Južni Ameriki. Največja
koncentracija PFC-jev je bila zabeležena v Švicarskih Alpah, Visokih Tatrah na
Slovaškem in italijanskih Apeninih , kjer je bila izmerjena absolutno največja
vrednost kemikalije ( C9 –PFC 0,755 ng/l). Pričakovano najmanjša vrednost je bila
izmerjena v odročnem Kitajskem gorovju Habla Mts.
Glede na dostopne raziskave o vplivih PFC na žive organizme se mi vseeno pojavlja
vprašanje, ali je prisotnost PFC-jev v pitni vodi resnično tako velik problem, kot ga
želi prikazati Greenpeace ali gre mogoče le za posreden pritisk in včasih zamolčane
pritiske okoljevarstvenih organizacij na proizvajalce, ki potem s finančnimi
podporami kupujejo mir v javnih medijih. Dejstvo je, da so teflon kemikalije
nevarne, vendar kljub dokazani prisotnosti v odročnih krajih sveta težko dokažemo
korelacijo na zdravje ljudi in živali. Ta nevarnost je bistveno večja v bližini
industrijskih središč, ki pri proizvodnji in obdelavi tekstila uporabljajo kemikalije za
impregnacijo, drugih virov, ki bi neposredno dokazovali vpliv PFC-jev na zdravje
ljudi npr. v Švici ali Tatrah pa ni.
Kljub temu je iz podatkov Plastic Europe (3) razvidno, da se je uporaba in emisija
teh kemikalij v zadnjem desetletju bistveno zmanjšala, kar pa zagotovo ne gre
pripisovati zgolj okoljski zavesti velikih proizvajalcev, ampak razvoju novih
tehnologij in drugih, predvsem cenejših kemikalij.

.
(10) Graf 1 : Nivo PFOA v krvi pri testnih miškah nazorno kaže količine v ppb ( delci na milijon ) in
opisuje simptome testnih živalic pri določenih količinah PFOA. Količine PFOA pri raziskavi so
bistveno večje kot količine, izmerjene v naravi .

5. ALTERNATIVA
Uporaba manj oziroma neškodljivih DWR snovi
Nevarne kemikalije lahko nadomestijo nove tehnologije, ki so že razvite in testirane ,
vendar so kemični lobiji še vedno premočni in imajo prevelik vpliv, da bi lahko kar
enostavno prepovedali in ukinili uporabo toksičnih per-fluoriranih kemikalij. Ena od
možnih rešitev je nanotehnologija, ki počasi, a zanesljivo prodira v naš vsakdan.

Slika 7 : obdelava površine materiala z nanotehnologijo (5)

Spray-on tekoče steklo (5) je prozorno in ne strupeno in lahko zaščiti katero koli
površino proti poškodbam ali nevarnostim , ki jih lahko povzroči voda, UV sevanje,
umazanija, vročina in bakterijske okužbe. Tkanine so tudi popolnoma fleksibilne in
propustne ( »dihajo« ) , kar odpira ogromne potenciale za uporabo v tekstilni ,
prehrambeni industriji , zdravstvu itd... Plast tekočega stekla je tanka le 100
nanometrov.
5.1. Zmanjšanje uporabe nevarnih kemikalij v proizvodnji (3)
Na straneh EU health organization je objavljena prezentacija ( Fluoropolymer
Production and the use of Processing Aids Eric van Wely – Fluoroproducts Industry)
(3) , v kateri so objavljena tudi priporočila za zmanjšanje uporabe PFC - kemikalij v
industriji. Gre za projekt , ki v povezavi s kar nekaj vladami v svetu stremi k
zakonsko omejeni količini PFC – kemikalij v industriji , in če gre verjeti podatkom v
predstavitvi , so se količine PFC-jev , uporabljenih v industriji , v zadnjih letih že
konkretno zmanjšale. Poleg tega s termično obdelavo nekatere PFC spojine
razpadejo na manj strupene in manj nevarne spojine.
5.2. Bio-elimination/body clearance
V dobro ljudi in zdravja bi morali stimulirati raziskave , ki bi omogočile čiščenje oz.
izločanje nevarnih kemikalij iz telesa. Kljub temu, da trenutno velja, da

bioakumulativnih snovi ni mogoče spraviti iz organizma bo prej ali slej na voljo
tehnologija , ki bi lahko rešila tudi ta problem.

Graf 1: prikazuje zmanjšanje emisij PFOA v letih od 2000 do 2008 ( 3). Glede na graf je bil narejen
velik napredek, problem pa kljub temu ostaja, saj delci v okolju ostajajo in se širijo z vodo in
zrakom.

6. ZAKLJUČEK
Pri obdelavi te teme sem razmišljal o dveh stvareh. Prva je dejanska nevarnost teflon
kemikalij na zdravje ljudi, ki pa pri koncentracijah, izmerjenih v gorah in vodnih
virih na odročnih krajih sveta, vseeno ni dokazano škodljiva. Verjetno bo potrebno
izvesti še kakšno študijo in raziskavo, ki bo dokazala neposreden vpliv PFC-jev v teh
količinah na zdravje ljudi.
Druga stvar so okoljevarstvene organizacije, ki po mojem mnenju velikokrat sledijo
bolj kapitalu kot dejanskim problemom in s tem posredno pritiskajo na proizvajalce
in trg. Dejstvo je, da planinci in ostali uporabniki narave želijo imeti kvalitetna in
vodoodporna oblačila in opremo. S tovrstnimi raziskavami nas seveda želijo v
določeni meri tudi prestrašiti in s tem napeljati k nakupu alternativnih
visokotehnoloških izdelkov, ki so dejansko manj škodljivi, vendar praviloma dražji
in v domeni samo nekaterih proizvajalcev. Bistvo vsega je, da se zavedamo težave in
nevarnosti in da se znamo do nje opredeliti in predvsem, da smo do okloljske
problematike kritični in ne populistični.
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