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Praca wyjaśnia warunki w jakich powłoka cynowa tub·y 
ołowianej może chronić przed przenikaniem ołowiu do 

~osmetyku. 

WSTĘP 

Sprawa zapewnienia odpowiedniegio opakowania dla środków kosme
tycznych jest ważnym zagadnieniem higienicznym ze względu na moż
liwość przechodzenia substancji szkodliwych dla zdrowia z opalwwania 
do kosmetyku. Najwygodniejszym opakowaniem kosmetyków o konsy
stencji rpółpłynnej są tuby z materiałów plastycznych. W niektórych 
krajach: wprowadza się obecnie tuby z tworzyw sztucznych, najchętniej 
używa się jednak tub metalowych. Obecnie stosuje się głównie tuby 
aluminiowe, które należy uznać za opalwwanie raczej bez;pieezne. 
W Polsce tuby alumin1owe zaczęto produkować dopiero przed paru laty, 
dotąd zaś opalwwaniem past do zębów, kremu do golenia i tzw. glice
ryny zgęszczonej były tuby ołowiane platerowane cyną. Warstwa cyny 
powi,nna być szczelna i dokładnie izolować kosmetyk od ołowianego 
trzonu tuby (1). W praktyce jednak powłoka cynowa miewa rysy i pory 
odsłaniające ołów, co umożliwia rozpuszczenie się go w składnikach 
kosmetyku, stwarzając potencjalne niebezpieczeństwo zatruć ołowiem. 
Analiza i właściwa ocena higieniczna tub ołowiano-cynowych i środków 
ko.smetycznych opakowanych w takie tuby przedstawiała zawsźe duże 
trudności. 

Analitycznym opracowaniem sprawy przechodzenia ołowiu lub także 
cyny ze ścian tuby do kosmetyku zajmowało się w latach dwudziestych 
i trzydziestych kilku bada,czy niemieckich, jak Junker (2), Neukam (3), 
Beythien (4), Zellner (5) i Froboese (6). Wyniki uzyskane w cytowanych 
pracach były rozbieżne, nieraz nawet przeczące sobie, uniemożliwiając 
tym samym wyciągnięcie konkretnych wniosków. Autorzy ci, nie wni
kając w istotę zagadnienia, ograniczyli się do ogólnego wniosku, stwie;r
dzająoego, że w kosmetyku prz~~anym w ocynowanej tubie oło
wianej zac}1od~ą proces_.y elekk,6°,l,l~c~~ha. ·. skutek których czase _, 
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Nie rozwiązały zagadnienia również trzy polskie praoe: Tilgnera i Ko
niecznego z r. 1938 (7), Legatowej, Przybylskiego i Krauzego (8) oraz 
Gruszczyńskiego i Słomińskiej-Czyżowej (9) - obie z r. 1950, chociaż 
rzuciły sporo światła na tę sprawę. 

W tych w:arunkach wydawało się słuszną rzeczą zajęcie się j esz,czc 
raz tym zagadnieniem przy zastosowaniu materiału krajowego, możli
wie jednolitego, iprzynajmniej co do czasu i miejsca produkcji. Do do
świadczeń użyto tub ołowianych ocynowanych, a dla porównania tub 
czysto ołowianych nieplaterowanych cyną .produkcji krajowej oraz 
trzech lmsmetyków: pasty do zębów, kremu do golenia i gliceryny 
zgęszczonej wyrobu państwowego prz.emysłu kosmetycznego. 

Już wstępne badania twb cynowanych przez oświetlenie wnętrza tuby 
silną żarówką, wykazały, że tuby te są materiałem bardzo niejednoli
tym: 20-300/o tub miało dosyć duże przerwy w powłoce cynowej, od
słaniają,ce ołów. Tuby te odrzucono. Jednakże mniejsze pory w powło-ce 
cynowej można zaobserwować d,0ipiero po rozcięciu, czyli po znisz.czeniu 
tuby, dokładna selekcja tub przed ich napełnieniem jest więc właści
wie niemożliwa. 

Podstawowym zagadnieniem niniejszej pracy było stwierdzenie, jak 
w funkcji czasu zmienia się zawartość ołowiu w kosmetykach, przecho
wywanych w tubach ołowianych ocynowanych i ni,ecynowanych, a rów
nież, czy obecność cyny ma jakikolwiek wpływ na szybkość przecho
dzenia ołowiu do kosmetyku. Usiłowano również wyjaśnić procesy elek
troch€miczne, zachodzące między metalami tuby a składnikami kosme
tyku. 
Zakładając, że są one natury elektrochemicznych pr-ocesów korozyj

nych, (tuba nieszczelnie ocynowana napełniona k-osmety:kiem, zawiera
jącym w swym składzie wodę, stanowi zespół ogniw lokalnych), nale
żało sięgnąć do metod analitycznych, stosowanych w tej dziedzinie ba
dawczej, przy czym jako ilościowy sposób wyrażenia wielkości korozji, 
tzw. wspókzynnika korozji, wybrano oznaczanie zawartości skorod,o
wanego metalu w środowisku atakującym. 

Jednocześnie jako pewną ilustracją mechanizmu procesu korozji po
służono się tutaj pomiarami potencjałów elektrodowych badanych me
tali. Potencjał elektrodowy nie jest wprawdzie żadnym ilościowym 
miernikiem stopnia korozji , stanowi jednak charakterystyczną wartość 
dla danego .procesu korozyjnego i pomiar potencjału może rzucić pewne 
światło na przebieg tego procesu. Ze względu na brak miejsca nie 
można tu podać wyjaśnienia zjawisk korozji i ter,minów używanych 
w dalszym ciągu pracy. Sz,eroko omawiają te zagadnienia podręczniki 
nauki o kornzji i ochronie metali (10 - 12) oraz podręczniki chemii 
fizycznej (np. 13 - 16). Pewne wiadomości można zaczerpnąć z arty
kułów Kameckiego (17), Szmytówny (18) 1ub pracy Cheftela i Mon
voisin (19). W Rocznikach PZH poświęcił tym zagadnieniom nieco miej
sca Dąbrowski (20) w swej pracy o korozji puszek. 

CZĘśC DOSWIADCZALNA 

Celem pracy, jak już wspom:qiario we wstępie, było: 
1. stwierdzenie, jak z 1biegiem czasu zmienia się zawartość ołowiu 

w kosmetykach przechowywanych w tubach ołowianych ocynowanych 
i nieocy;n~wanych; 

• 
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2. Z!badanie, czy obecność cyny metalicznej lutb w postaci związków 
ma wpływ na szybkość przechodzenia ołowiu do kosmetyku; 

3. usiłowanie wyjaśnienia procesów elektrochemi-cznych zachodżących 
między metalami tuby a składnikami kosmetyku. 

Pra,cę przeprowadzono w dwóch kierunkach: a) prób w warunkach 
naturalnych tzn. przechowując przez pewien okres kosmetyki w tubach 
i następnie stwierdzając wyniki wzajemnego działania składników kos
metyku i metali tubowych OTaz b) prób modelowych. Te ostatnie po
legały na zbudowaniu i badaniu ogniw eksperymentalnych, w których 
elektrodami były metal,e ołów i cyna, elektrolitami kosmetyki lub 
odpowiednio dobrane ,raz.twory. 

Po kilkumiesięcznym przechowywaniu tych ogniw oraz tub z kosme
tykami, oznaczano w elektrolitach ogniw i zawartościach tub ilości 
ołowiu i cyny, jakie w tym czasie przeszły do nich ze ścianek tuby 
względnie z elektrod. 
Mając do czynienia z różnorndnym składem badanych kosmetyków, 

tpasta do zębów, krem do golenia i gliceryna zgęs~zona) , a chcąc 
ujednolicić metodę badania, zastosowano omijając minerali
zację obiektu - trzykrotne wygotowywanie próby z rozcieńczonym 
100/o-owym kwasem solnym lub azotowym. W otrzymanym kwaśnym wy
ciągu oznaczano zawartość ołoowiu metodą diti~onową „mieszano--kolo
rową" (22), niekiedy także zawartość cyny - metodą ditiolową (23). 
W obu przypadkach do pomiarów ekstynkcji barwnych roztworów sto
sowano fotoelektryczny kolorymetr Summerson-Kletta, używając filtru 
zielonego i kreśląc za każdym razem krzywą kalibrowania z szeregu 
przygotowanych roztworów wzorcowych. 

I. Do ,św i ad.cze n i a z kosmetyk am i, 
przechowywanymi w tubach 

Pierwsze doświadczenie przeprowadzono w następujący sposób: pastą 
do zębów o pH 8,2 napełniono tuby ołowiane nieplaterowane cyną 
i tuby cynowane, wyselekcjonowane z grubsza przy oświetlaniu ich wnę
trza silną żarówką. Tuby te przechowywano w pracowni przez ok. 13 
miesięcy. Co pewien okres czasu (patrz tab. I), opróżniano tuby i w wy
ciśniętej paście oznaczano zawartość ołowiu. W każdej partii było po 
4 tuby ołowiane, nie platerowane cyną i po 24 - 25 tub cynowanych, 
których wzięto o wiele więcej ze względu na ich spodziewaną niejedno
litość. 

W tabeli I zebra.no wyniki tego doświadczenia. Zawartość ołowiu 
w paście opakowanej w tuby czysto ołowiane wzrasta dość znacznie 
wraz z czasem przechowywania. W tubach cynow:anych natomiast 
obraz jest zupełnie inny. Składniki pasty mało atakują ściany tub pra
widłowych: zawartość ołowiu tylko w pojedynczych próbach przie
kracza 2 mff/o. Natomiast w tubach wadliwie wykonanych ta sama 
pasta rozpuszcza bardzo duże ilości ołowiu, dochodzące np. po pół
rocznym okresie przechowywania prawie do 200 mg Pb na 100 g pasty. 
Wewnętrzną ,powierzchnię tub pokrywał żó-łty nalot, a w ściankach 
powstawały nawet niekiedy drobne perforacje. Żółty nalot (prawdopo
dobnie tlenki ołowiu) wykazywał wysoką zawartość ołowiu: 9,10/o 
w suchej masie. 

Takie same tuby ołowiane, ocynowane napełniono kremem do go
lenia o pH 9,8 i dwoma ,rodzajami gliceryny z,gęszczonej o pH 7 ,3 i pH 
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Tab e la I 
Zawartość ołowiu w m g Pb/100 g pasty, przechowywanej w tubach ołowianych 

Okres prze
chowywania 

Tuby niecynowane Tuby cynowane 

CJ $,.,I t) .... z 
C\l 
.o.o 
N ,Q 
C) .... 

;::; o. 
~ :g prawidłowo ~ :g 1 wadliwie 
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I 
Il 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 

4 dni 
14 

1 mies. 
2 

4 

6,5 „ 
9,5 „ 

13,5 

4 

4 

4 
4 

3 

3 

2 

1 

11 ,3-13,5 
13,3-14,3 
16,7-18,9 
14,4-21,1 
20,5-31,2 
21.1-36,7 
45,9-46,9 

48,l 

*) 4 próby powyżej 2 mg Pb, 
**) 2 „ 2 ,, 

***) 1 próba 2 ,, 

21 
21 
17 
20 

0-4,7' ) 
0- 3,8**) 
0-2,2***) 
0-1, l 

3 7,1- 19,8 
4 7,3 - 82,2 
7 5,9-185.1 
4 17,3-100,9 

5,7. P.o czterech miesiącach przechQwywania w laboratorium, tuby 
oprozmano przez wyciskanie i w wyciśniętej zawartości oznaczano 
ołów metodą ditizonową i cynę metodą ditiolową . 

Tab e la II 
Zawartość ołowiu i cyny w mg Pb/100 g w kremie do golenia i glicer ynie zgęszczo

nej przechowywa_i:iych prze_z 4 miesi!c!C~ w t_~bacłl _cynowa nych 

Zawartość w mg% 
Rodzaj kosmetyku pH Nr tuby 

= = ===== = =====,====-==='.====== =--=-- p~-_-_ I_~---: ~------
1 0,71 41,1 

Krem do golenia 9,8 
2 0,59 31,7 
3 0.90 69,5 
4 0,83 42,9 
5 0,84 30,4 

----~----- ----- --

1 0,16 5,4 

2 0,37 8,4 

Gliceryna zgęszczona 5,7 
3 0,13 9,4 
4 0,34 6,8 

5 0,31 7,4 

6 0,10 8,1 

1 l,64 o 
2 27,8 o 
3 12.4 o 

Gliceryna zgęszczona 7,4 
4 0,81 o 
5 0,37 0,5 
6 25,7 o 
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Wyniki ,przedstawia tabela II. W alkalicznym kremie i kwaśnej 
glicerynie stwierdzono bardzo niską, nie sięgającą 1 mg3/o zawarto5ć 
ołowiu. Rozpuszczają się natomiast dość znaczne zwłaszcza w kremie 
ilości cyny. · ' ' 

W połowie prób gliceryny obojętnej stwierd:mno wysoką (12,4 -
- 27,8 mg'O/o) zawartość ołowiu. Na wewnętrznej powierzchni tych 
tub, bardzo błyszczącej, zauważono po zmyciu resztek gliceryny bar
dziej lub mniej Hczne czarne punkciki, ,których nie było zupełnie na 
poz.ostałych tubach. Są to najprawdopo:fobniej głębokie wżery, które 
- chociaż mają ni,ewielkie powierzchnie - prowadzą do rozpuszcze
nia dużych ilości ołowiu. 

Na podstawie tych doświadczeń stwierdza się zupe~nie inne zacho
wanie się preparatów kosmetycznych w zależności od ich pH. Prepa
raty kwaśne (o pH 5-6) jak i alkahczne (o pH wyższym od 9) choć 
korodują śdany tub, to jednak działanie korodujące jest tu rozłożone 
równomiernie na całą powierzchnię tuby, przy czym do kosmetyku 
przechodzi raczej cyna z powłoki tuby a nie ołów. Natomiast prepa
:·aty obojętne lub słabo alkaliczne (o pH 7 -- 8,5) mało atakują ściany 
tub prawidłowych. W przypadku jednak niezbyt dokładnego p,oplate
rowania ołowiu cyną, takie obojętne preparaty wykazują skłonność do 
głębokich wżer, wywołanych elektrochemicznym działaniem ogniw lo
kalnych, prowadzącym do dal,eko idącej korozji ołowiu, połączonej na
wet niekiedy z perforacjami śdanek tuby. 

Wpływ cyny na szybkość przenikania ołowiu ze ścianek tuby do 
kosmetyku w niej zawartego przebadano, wsuwając w środek kosme
tyku pasek folii cynowej, względnie dodając do niego alkoholowego 
roztworu chlorku cynawego. W ogromnej większości przypadków cyna 
metaliczna hamowała rozpuszczanie się ołowiu w · paście, zawartość 
ołowiu bowiem wyniosła wówczas zaledwie kilka mg0 /o wobec kilku
nastu lub nawet kilkudziesięciu mgO/o w próbach kontrolnych. Doda~ 
nie do pasty i do kremu do golenia alkoholowego roztworu chlorku 
cynawego zmniejszało rozpuszczanie się ołowiu w tych kosmetykach 
o kilkadzi,esiąt procent. 

II. Prób y modelowe 

Drugą grupę doświadcz-eń wykonano, jak już ws.pomniano, na sztucz~ 
nych ogniwach o elektrndad1 ołowianych i cynowych. ElektrolitamŁ 
w nich były preparaty kosmetyczne o tym samym lub zbliżonym skła
dzie, oo kosmetyki, używan,e w poprzednich doświadczeniach. Rycina 1 
przedstawia takie ogniwo. 

Jest to zlewka poj. 25 ml, zamknięta zaparafinowanym korkiem, przez 
który przesunięto el-ektrody. Otwór zamknięty korkiem szklanym służy 
do przesunięcia przezeń, w czasie wykonywania pomiarów potencjałów 
elektrodowych, wydłużonego ramienia elektrody kalomelowej. 

Elektroda jest płytką ołowianą lub cynową o wymiarach 70 X 7 X 
X 0,5 mm, pokrytą częściowo parafiJllą z pozostawioną wolną powierz
chnią 1,5 cm2

• Do płytki dolutowano kawałek prziewodnika miedzianego. 
Odległość między dwiema elektrodami wynosi 1 cm. 

Starano się tak wykonać ogniwa, aby warunki do.świadczeń modela~ 
wych przynajmni,ej w pewnym st::,pniu odpowiadały warunkom, jakie 
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panowały w doświadczeniach z tubami. Zastosowano więc szereg mo
dyfikacji w działaniu tych ogniw, np. spinanie elektrod na krótko, upo
dabniając tym samym warunki do tych, w jakich znajdują się tuby nie-

Ryc. 1. Sztuczne ogniwo doświadczalne. 

szczelnie ocynowane. Elektrody niespięte przypominały warunki, w ja
ki-eh znajdowały się tuby ołowiane, do środka zawartości których wło
żono blaszkę cynową. Wreszcie pojedyncza elektroda ołowiana imito
wała warunki dla tuby czysto ołowianej. Te właśnie ogniwa z poje
dynczą elektrodą ołowianą stanowiły próby lmntrolne w doświadcze
niach modelowych. 

Przez 6 tygodni wykonywano codziennie pomiary potencjałów ele'k
trod Pb i Sn a po około 6 miesiącach ogniwa rozbierano i w elektrolicie 
oznaczano tymi samymi metodami, ,co w poprzednich doświadczeniach, 
ilości ołowiu i cyny. 

Warunki prób modelowych tylko w bardzo grubym przyibliżeniu przy
pominały warunki doświadczeń z tubami. Toteż nie wszystkie wyniki 
uzyskane z oznaczania zawartości ołowiu i cyny w elektrolitach ogniw 
potwierdziły wyniki otrzymane z badania lmsmetyków wyjętych z tub. 
Niemniej udało się stwierdzić zupełnie wyraźne zahamowanie rozpusz
cza,nia się ołowiu w kremie do golenia w razie spięcia elektrod, przy 
jednoczesnym bardzo znacznym wzroście rozpuszczania się cyny. Wy
niki przedstawia tabela III. 

Ogniwa z gliceryną o pH 5, 7 nie dały takiego obrazu. Zawartość 
ołowiu w glicerynie przy spięciu elektrod była podobna do prób kon
trolnych. Ogniwa z pastą do zębów o pH 7,6 nie zawierające chloranu 
potasu również nie dostarczyły ciekawych wyników, natomiast pasta 
do zębów ,z chloranem potasu wykazała po spięciu elektrod około 10-
krotny wzrost zawartości ołowiu w porównaniu ,z próbami kontrolnymi · 
(patrz tabela IV). 
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Tab e I a III 
Zawartość ołowiu i cyny w elektrolicie ogniw: krem do golenia o pH 9,5; elektrody 

z ołowiu i cyny 

Zawartość w mg 
Grupa ogniw Nr ogniwa 

I Pb Sn 
- - ----

1 2,32 o 
Jedna elektroda Pb 2 4,62 o 

3 4,57 o 
4 3,27 o 

,5 2,17 4,50 
6 2,97 3,25 

Dwie elektrody Pb i Sn nie po- 7 2,85 1,87 
łączone 

8 2,27 5,55 
9 1,82 2,50 

-----

10 0,77 26,9 
11 0,12 31,0 
12 0,17 17,2 

Dwie elektrody Pb i Sn spięte 
13 1,05 17,6 
14 0,22 23,7 
15 0,14 25,0 
16 0,23 32,0 
17 0,13 24,0 -

Krem kontrolny 0,01 o 

Tab e 1 a IV 
Zawartość ołowiu cyny w elektrolicie ogniw: pasta do z.ębów z KC103 o pH 7,4; 

elekrody z ołowiu i cyny 
============== 

-,---;::-:gniw Grupa ogniw 
Zawartość w mg 

Pb 
- -l Sn 

----- - -'" - -

1 3,53 o 
Jedna elektroda Pb 2 2,06 o 

3 2,90 o 

4 32,3 0,1 

Dwie elektrody Pb i S.n spięte 5 23,3 0,2 
\ 6 18,2 0,3 

Należy przyJąc, że chloran potasowy jako związek utleniający, 
wiążący wodór, jest depolaryzatO'l.·em przyspieszającym korozję ołowiu, 
który w przypadku, gdy elektrolitem jest pasta o pH bliskim 7, staje 
się widocznie anodą, •czyli rozpuszczającą się elektrodą. 

W· czasie pr,zechowywania ogniw wykonywano codziennie pomiary 
potencjałów elektrodowych ołowianych i cynowych. Miały one wyja
śnić, który z metali w środowisku danego kosmetyku jest s:zlachetniej
szy i który z nich- jeśli w tym środowisku tworzą ogniwa - staje 
się anodą o potencjale bardziej elektroujemnym. 
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W szeregu napięci-owym metali (Li, K, Rb, Ca, Na, Al, Mg, Zn, Fe, 
Cd, Tl, Co, Ni, Sn, Pb, H, Bi, Cu, Ag, Hg, Ir , Pt, Au) , ołów i cyna 
zajmują sąsiadują-ce ze sobą miejsca. Potencjał normalny ołowiu wy
nosi - 126 mV, cyny zaś - 136 mV. Teoretycznie więc w przypadku 
utworzenia ogniw przez te dwa metale, cyn.a jako metal bardziej elek
troujemny będzie anodą, czyli rozpuszczającą się elektrodą . Różnica 
w wysokości potencjałów normalnych ołowiu i cyny jest jednak tak 
minimalna, że każda zmiana stężenia jonów ołowiu lub cyny, obecność 
w elektrolicie obcych jonów, tlenu lub środków utleniających, zmiana 
pH elektrolitu, może przesuwać odpowiednio potencjały obydwu metali 
tak, że raz cyna to znów ołów mogą stawać się m etalem szlachetniej
szym. 

Pomiary te wykonywano potencjometrem bezlampowym, używając jako 
przyrządu pomiai,owego galwanometru lusterkowego o dużej czułości. 
Elektrodą odniesienia była nasycona elektroda kalomelowa. W tych 
warunkach -pomiarów, potencjał elektrody cynowej był na ogół bardziej 
elektrododatni niż potencjał ołowiu. Wyjątek stanowiła elektr•oda z cyny 
tubowej, zanurnona w kremie do golenia, która po paru dniach os iąg
nęła potencjał - 900 mV, podczas gdy potencjał ołowiu wynosił w t ych 
warunkach - 700 mV. 

Jak już wspomniałam, na wysokość potencjału elektrodowego ołowiu 
i cyny zanurzonych w kosmetykach może wpływać szereg związków 
chemicznych, wchodzących w skład tych kosmetyków, a jednym z za
sadniczych czynników jest pH środowiska. 
Chcąc przebadać wpływ pH na wysokość potencjałów elektrodowych 

cyny i ołowiu , przygotowano mieszaniny 0,1 - normalnych roztworów 
kwasu cytrynowego i wodorotlenku sodowego o różnych pH w zakre
sie od 4,5 do 10,5. W tych bowiem mniej więcej granicach zawiera si ę 
pH kosmetyków pakowanych w tuby. Wybrano taką właśnie mieszaninę 
ponieważ w kosmetykach zawierających mydło, może znajdować się 
pochodzący z jego hydrolizy wodorotlenek sodowy, zaś kosmetyki o od
czynie kwaśnym zakwasza się zwykle kwasem cytrynowym. Wyniki 
przedstawione są na wykresie (ryc. 2). 

Ryc. 2. Zależność potencjałów elektrodowych ołowiu i cyny od pH. 

Na osi odciętych mamy odłożone pH roztworu, na osi rzędnych 
potencjał €lektrodowy metalu w odniesieniu do nasyconej elektrody 
kalomelowej (ze znakiem minus)). Z przebiegu krzywych wynika , że 
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cyna w roztworach o niskich pH jest w stosunku do ołowiu metalem 
bardziej elektroujemnym, czyli anodą, w zakresie pH od około 6 do 9,4 
staje się katodą, a powyżej 9,4 wykazuje ponownie anodowe wartości 
potencjału. Oznacza to, że w przypadku utworzenia przez te dwa 
metale ogniwa w środowi,sku kwaśnym lub alkalicznym, rozpuszczeniu 
będzie ulegała cyna a nie ołów, natomiast w środowisku o pH 6 - 9,4 
będzie się rozpuszczać ołów. 

Wnioski, wypływające z pracy, można by sformułować w następujący 
sposób: 

W kosmetykach przechowywanych w tubach ołowiano-cynowych za-
chodzą równolegle zmiany (procesy) chemiczne i elektrochemiczne. 
Powłoka cynowa tuby może działać ochronnie na przenikanie ołowiu 

do kosmetyku w dwojaki sposób: a) w preparatach kwaśnych i silnie 
alkalicznych - elektrochemicznie. Wówczas howiem duża powierzchnia 
anodowa cyny .zabezpiecza ołów katodowy teoretycznie dotąd, dopóki 
cała powłoka cynowa nie ulegnie rozpuszczeniu; b) w prnypadku pre
paratów obojętnych i słabo alkalicznych powłoka cynowa może działać 
ochronnie czysto mechanicznie i dzięki małej roziPuszczalności cyny 
w środowi,sku obojętnym. Niezbędny tu jest wysoki stopień szczelności 
tej powłoki. O ile - w razie nawet niewielkich odkrytych powierzchni 
ołowiu - powstaną mikroogniwa, prooes korozyjny może pójść w głąb 
ołowianego rdzenia tuby, dając w efekcie duże ilości ołowiu rozpusz
czonego w kosmetyku a nieraz nawet perforacje tuby. Dlatego też 
kosmetyki obojętne mogą być - Wlbrew dotychczasowemu mniema
niu - bardziej niebezpieczne, jeśli chodzi o zawartość ołowiu niż pre
paraty silnie alkaliczne. 
Wydawało się nam słuszne poświęcenie większej uwagi zagadnieniu 

opakowań ołowianocynowych, gdyż kosmetyki w takich opalmwaniach 
mogą stanowić pewne niebezpieczeństwo dla ludzi, zwłaszcza stykają
cych się często z ołowiem, który ma, jak wiadomo, właściwości kumu
lowania się w organizmie. 

G. Jl (' I' il T o Il ;i 

B03MO)KIIOCTM M YCJIOBM5"1 nPOHHKAl·fl,rn B KOCM ETH4ECKOE CPE,UCTBO 
BPE}UlbIX Jl.ml 3J],OP0Bb5l 3JlEMEHTOB lB CBMHUOBhIX Y.!lAKOBOK, 

f10!3 EPX I IOCTh KOTOPblX OOKPb!T A 050J10LfKOv1 113 OJlOBA 

Co;i:eprKil!IHe 

flpo:ll'Jlill[hl II CC.11(','lOEilllllH C KOCM•"TJILl('C,rnMJI CJJC.J.CTBilMII x pi!HHMhlMH B ·CBHHUOBhJ): 

TJ<:Ó1 : KilX, rHlKJJhlTb!X O.TTOBOM. ;i THK)KC ·npoÓbl r :1e npHrOTOBJl}JJIH H HCC.1•C.J.OB;J JIH HCKYCCTBE'H· 

llbl (.' raJiblla JH!'iCCKJI(' 3JICMC' l1Tbl B ·KOTOpblX 3 .TTE'KTpo;i:a,Mn 6bJJIH l!JlaCTH-llKH CBirnua li o;maa, 
d 3.TTC'K1'j)OJIH1'8MH Ob!JIII llCCJl(' JlORa llllbl C KOCl-f ('Tll'! e •C!{J{C epe)1CTBa. 

Onpe.'l_('Jll•HO KOJIH'ICCTBO CBHHUil li OJIOBil, •l<OTOJJble BO BJJ01ll xpa.HeH!HI npOimK3!IH 

Jl :< CTCHOK TIOÓHK a B ·KOCMCTH'J()CKC E' cpCJl,CTllO IIJIH l!3 3Jl('KTJ)O/l0B 13, 3'1CKTPOJIIIT. l-fa~1ep51 ']I{ 

TilKIKC Bb!COTY l! OTCl lll.llil.TI "10B '.lJI CKTpO.'!_OB CBJ!HUH li Q"ąOBil B cp·E','l e HCC:le.J.yC;\1blX XOC:\leTil· 

'ICC•KIIX Cj){~,'(CTB. 

Ha OCHOHillllll1 l! OJIY'l CIIH b lX pe:c1y;a , TaTOil .J(Ol-lCTan1pona1-10, lJTO 33 LUHTHa51 O l>Ool lllJKa 

TIOUl1Kil H3 o .:10Ba !LVl(' l'T ouop(lHOCl!O C06HOCTJ, !Iii npo 1rnua1-111c 3,;reI<TJJOrKHM!ll!eCK JI CB irnua 

B JOi C.1b!C a T,lK)I{{' Cll.Hb l!O IllC,TT{'lJ!lble KOCM CTHlJE' CKHC .cpC;'!_CTB a. 
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T or,i].a 60Jib!ll a!I 'llOBepx,HQCTb OJIC•B5!HOro aHO)].a 33 lll,Hlll,aCT T eopern '!CCKH K8T0)].0BblH 

CB•HP.Cl( ,il.O 1'CX nap, IITOKa 1\CJ!afl 060.rIO•'IKa OJlOBa He pacrnopHTC!I. B cJiy'lae eCJIH 'KOCMCTH 

'i(:CKHe C,PC)].CTBa HeiiTpaJibHbl 'tlJI H CJia6o me.ijOlJHbie OJ!OBHHa !I OÓOJIO'!Ka MO)l(CT xpaHHTi, 

MexaHH'ICOKH 6J1aro,il.apH O'leHb M8JIO R paCTBOpHMOCTH OJIOBa B HeHrp aJibHOR cpe,il.e. 

H eoóxo,'l.HMa OJI;H8KO Bb!COKafl CTCHHb •IIJIOTHOCTH (-HenpOHHl(aCMOCTH) OOOJIO'l•KH ,11 &Jla, 

, i) c.1y '!ae Jl.8)1(C O'ICHb MaJiblX ()'flKpb!TbIX rroaepXHOCTCR CBHHl.(8 B03HllKHYT raJlbBaHH-

4 eCKHe TOKH -rnpol(ecc Kopp03HH MO)KeT yrny6J1!1'l'C!I B CBHHl(OBYIO CTe1my T!OÓilKa H TOf,!1.3 

i3 !,OCMCTH'ICCKOM cpe,QCTBCH3HJ1:CTCH ÓOJibl!IOC KOJIH'ICC1'B0 CBHll!.(a . 

.. B. L e g a to w a . 

MIGRATION OF TOXIC SUBSTANCES FROM LEAD-TIN PACKINGS 
USED IN COSMETIC INDUSTRY 

Summ ary 

Cosmetics were stored in lead tubes and tinplated lead tubes and the metals 
(Pb, Sn) migrating from packing to the content were determined. 

Model batteries with lead and tin electrodes and with cosmetics as electrolytes 
were built and the metals determined in electrolytes . Potentia! of lead and tin 
electrodes dipped into cosmetics was measured. 

It was stated, that tin plate preve.nts migration of metals to acidic and highly 
ba sie cosmetics. Broad surface of tin anode stabilyzes lead being catode until 
whole tin plate is not dissolved. In the neutral and slightly basie media tin 
platting serves only as mechanical barrier, the longevity of which is due to 
low solubility of tin in neutral media. But tinplate has to be accurate, otherway 
microbatteries are formed and deep corrosion of lead takes place, yielding 
remarkable amounts of lead dissolved into the cosmetic. 


