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BADANIE ODPOWIEDNIOŚCI POLIURETANOWEJ NATRYSKOWEJ POWIERZCHNI KRYJĄCEJ 
POD KĄTEM KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ 

1.   WPROWADZENIE 
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Dostarczono do testowania próbkę poliuretanowego materiału natryskowego do tworzenia 

powłok kryjących oznaczonego jako XS100 „Foodsafe”, przeznaczonego do ścian i innych 

powierzchni w pomieszczeniach, w których przygotowuje się lub przechowuje żywność. Test 

miały sprawdzić odpowiedniość tego materiału do incydentalnych kontaktów z żywnością. 

Materiał testowy wprowadzony natryskowo na folie aluminiową otrzymano w dniu 6 lutego 

2006 roku. Nadano próbce wewnętrzny numer kodowy Rapra RTL8374. Dostarczono 

informację, że w poliuretanie zastosowano MDI (metylonobis di-izocyjanian) przy 

polimeryzacji warstwy kryjącej. 

Wszystkie materiały mające kontakt z żywnością stosowane w Europie uwzględnione są w 

skorygowanej wersji Przepisu Ogólnego (Framework Regulation) 2004/1935/EC. Przepis ten 

stwierdza, że każdy materiał lub artykuł przeznaczony do bezpośredniego lub pośredniego 

kontaktu z żywnością musi wykazywać wystarczającą obojętność, by wykluczyć możliwość 

transferu do żywności substancji w ilościach mogących stanowić zagrożenie dla ludzkiego 

zdrowia lub spowodować  niedopuszczalną zmianę w składzie żywności albo doprowadzić do 

pogorszenia jej własności organoleptycznych. 

W celu potwierdzenia odpowiedniości materiału kryjącego do kontaktu z żywnością, 

materiał został przetestowany zgodnie z wymogami Dyrektywy o Materiałach Plastikowych 

(Plastics Directive) 2002/72/EC, Materiały plastikowe i artykuły 

w kontakcie z żywnością. 

2.   WNIOSKI 

Poziom ogólnej migracji od materiału powłoki do symulatorów żywności, wody 

destylowanej oraz alternatywnego symulatora tłustej żywności (izooktanu) w warunkach 

testowych w przeciągu 24 godzin w temperaturze 40oC pozostają w granicach dopuszczalnej 

migracji w odniesieniu do plastików o gęstości 10 mg/dm3. Nie zaobserwowano żadnego 

transferu koloru do bezbarwnego symulatora HB307. Poziom specyficznej migracji 

aromatycznej substancji diaminy metyleno-aminy od powłoki do wody destylowanej był 

mniejszy niż dopuszczalny limit wynoszący 10 μg/kg. Zatem na podstawie uzyskanych 

danych analitycznych stwierdzono, że powłoka jest odpowiednia do kontaktu z żywnością w 

zakresie przewidzianego zastosowania. 

3.  DANE EKSPERYMENTALNE 

Ogólne poziomy migracji 

Poziom ogólnej migracji do następujących symulatorów został określony w warunkach 

testowych w przeciągu 24 godzin w temperaturze 40oC. 

• woda destylowana

• alternatywny symulator żywności tłustej, 95% etanol

• alternatywny symulator żywności tłustej, izooktan 

Zastosowano metodę całkowitego zanurzenia.  Przeprowadzono dublowane testowanie na 

wyciętych kawałkach próbki o znanej powierzchni około 1 dm2.  Zbadano również 

symulatory czyste. Poziom całkowitej migracji został określony grawimetrycznie. 

Cechy materiału uzyskanego w wyniku ekstrakcji przez etanol 95% były analizowane przy 
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zastosowaniu spektroskopii w podczerwieni. 

Ekstrakcja koloru 

Część powłoki została zanurzona w bezbarwnym symulatorze oleju spożywczego HB307 

przez 24 godziny w temperaturze 40oC. Po tym okresie zbadano olej z punktu widzenia 

transferu koloru. 

Specyficzna migracja ograniczonych amin aromatycznych 

Możliwy poziom ekstrakcji MDA został określony przy zastosowaniu techniki połączonej 

chromatografii / spektrometrii masowej. Przygotowano szereg standardów referencyjnych 

zawierających 2,2,  2,4,  oraz 2,4 izomery, w stężeniu wynoszącym 1,5, 10, 15, 20 oraz 50 

μg/L.  Badano migrację MDA do wody destylowanej (MDA może powstać w wyniku reakcji 

resztkowego MDI z wodą). Próbka oraz preparat referencyjny zostały przygotowane 

pomiędzy 7 a 8 lutego 2006 roku.  Zastosowane warunki LC-MS (chromatografii płynu oraz 

spektrometrii masowej) przedstawiono w tabeli 1. 

(strona 3):

Tabela 1  Warunki LC – MS 

Parametr Ustawienia 

Chromatograf płynu (LC) Agilent 1100 Series

Wtrysk 100μl

Tempo przepływu 0.400ml/min 

Kolumna chromatograficzna Phenomenex Aqua C18 150mm x 2.00mm 3μ 125A 

przedział @ 30oC

Faza mobilna Rozpuszczalnik A: 5mM octan amonowy (aq) 

Rozpuszczalnik B: acetonitryl

8-11% B przez 5 minut. 11-90% B 5 do 20 minut.

Czas postu: 8 minut 

Całkowity czas przebiegu: 28 minut 

Długość fali UV Sygnał A: 240-nm BW = 8; referencja 360-nm BW = 

100

Sygnał B: 254-nm BW = 8; referencja 360-nm BW = 

100

Spektrometr masowy (MS) Agilent Ion Trap (pułapka jonowa) 

Jonizacja Jonizacja w ciśnieniu atmosferycznym – natrysk 

elektryczny (API-ES) 

Warunki komory natryskowej Temp. sucha = 350oC

Nebulizator = 40 psi 

Gaz suszący = N2 @ 10L/min

HV kapilarne = 3500V 
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Warunki pułapki jonowej MS Scan 150-250 m/z

Przeciętne: 5 widm 

Masa docelowa = 199 m/z (+ve ESI)

Stabilność związku = 100%

Poziom napędu pułapki = 100% 

Czas akumulacji = 300000 μs

Maks. czas akumulacji = 300000 μs

Poziom docelowy ICC = 30000

Sterowanie ładunkiem = włączone

Napięcie mnożnikowe = 1830 volt 

Dynoda = 7KV  

Analiza została przeprowadzona w dniu 8 lutego 2006 roku. 

(strona 4): 

4.     WYNIKI 

4.1. Migracja całkowita 

Poziomy całkowitej migracji określono jak poniżej: 

Symulator Migracja (mg/dm3)

Woda destylowana 3.6, 3.7 

Izo-oktan 1.5, 1.3 

Etanol 95% 161.7,  155.9 

Poziom migracji do wody destylowanej oraz do alternatywnego symulatora żywności tłustej 

– izooktanu – był mniejszy niż dopuszczalny limit dla plastików o gęstości 10mg/dm3. 

Powłoka wykazywała znaczną rozpuszczalność w 95% etanolu, co wskazuje, że był to 

niewłaściwy symulator alternatywny żywności tłustej. Materiał wydobyty 

w 95% etanolu został określony przy pomocy spektroskopii w podczerwieni jako poliuretan 

o niskiej wadze molekularnej. 

( Wykres 1 – por załączony dokument ) 

Wykres 1   Widmo w podczerwieni materiału uzyskanego w wyniku ekstrakcji przez 95% 

etanol 

4.2. Ekstrakcja koloru 

Nie zaobserwowano żadnej ekstrakcji pigmentu po kontakcie z bezbarwnym olejem 

jadalnym. Wskazuje to na fakt, że pigment nie jest rozpuszczalny w oleju. 

4.3.  Specyficzna migracja amin aromatycznych 

Chromatogram dodatniej jonizacji elektro-natryskowej (ESI) (m/z 199) uzyskany dla próbki 

przedstawiono na Wykresie 2.  Chromatogram dodatniej ESI uzyskano dla standardu 10 μg/L 
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zawartości 2,2’, 2,4’ oraz 4,4’ MDA, jak to przedstawiono na Wykresie nr 3. 

(wykres 2 - por załączony dokument ) 

Wykres 2  - Specyficzny chromatograf jonowy ekstraktu wodnego z próbki poliuretanowej  

(intensywności zauważalna x 105)

(wykres 3 - por załączony dokument ) 

Wykres 3 - 10 μg/litr (10 części na miliard) mieszany standard zawierający 2,2’,  2,4’ oraz 

4,4’ MDA w wodzie odjonizowanej – chromatograf specyficzny jonowy. Intensywność 

zauważalna x 106. 

Dane kalibracji dla 4,4’ MDA w wodzie odjonizowanej uwidocznione są na Wykresie 4. 

(wykres 4 - por załączony dokument ) 

Wykres 4 – Graf kalibracyjny dla standardów 4,4’ MDA, 1, 5, 10, 15, 20 oraz 50 μg/litr (części 

na miliard) 

Poziomy 4,4’ MDA stwierdzone w ekstraktach wodnych uwidocznione są w Tabeli 2. Nie 

stwierdzono żadnych innych izomerów MDA. 

Tabela 2

Próbka Zawartość MDA w ekstraktach 

(μg/litr) (μg/100ml) (μg/dm2) (μg/6dm2)

Próbka RTL 8374  

(1) 

4,2 0,42 0,47 2,8

Próbka RTL 8374 

(2) 

3,9 0,39 0,43 2,6 

Specyficzny limit migracji aromatycznych amin wynosi 10μg/kg dla 6dm2 w kontakcie 

z 1 kg żywności (nie wykrywalny na tym poziomie). Poziom ekstrakcji MDA z powłoki 

(średnio 2,7μg/kg) po 24 godzinach kontaktu z destylowaną wodą jest poniżej tego limitu. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stwierdzam, że powyższy tekst jest wiernym i całkowitym tłumaczeniem przedstawionego mi 

dokumentu w języku angielskim.

Kraków, dnia 18 stycznia 2010 roku.

Ref. 02/18/01/2010
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