
Kemikalije v plastičnih igračah 

 

Življenja brez plastičnih izdelkov si danes skoraj ni več mogoče predstavljati. Tudi mnoge 

otroške igrače so iz plastike, ker je le-ta praktičen material za izdelavo igrač. Na tržišču obstaja 

veliko različnih igrač iz plastike, od zelo kvalitetnih, tako z zdravstvenega stališča kot tudi iz 

pedagoškega. Žal so pa lahko v nekvalitetni plastiki tudi snovi oziroma mešanica snovi, ki 

škodujejo človeškemu zdravju. Leta 2019 so oblasti v Evropski uniji prepovedale prodajo 248 

modelov igrač (več deset milijonov enot), potem ko so testi odkrili nezakonite vrednosti 

kemikalij v teh izdelkih. 121 modelov teh igrač je bilo iz plastičnih materialov. 1 

V grobem ločimo sledeče vrste plastike, ki se najpogosteje uporabljajo za izdelavo otroških 

igrač: 

• ABS (akrilonitril butadien stirol), 

• PE (polietilen) in PP (polipropilen), 

• PS (polistirol), 

• PUR (poliuretan) in  

• PVC (polivinilklorid).2 

V nadaljevanju teksta bomo na kratko opisali, kakšne so osnovne lastnosti omenjenih vrst 

plastike, kakšne so možnosti reciklaže le-teh in za izdelavo katerih igrač se posamezna vrsta 

plastike uporablja ter kakšni so vplivi teh vrst plastike na zdravje otrok, če so iz njih izdelane 

otroške igrače. 

 

1.Akrilonitril butadien stirol (ABS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je zelo stabilen in trpežen material. Je polimer, sestavljen iz treh različnih monomerov. To so 

akrilonitril, butadien in stirol. Odstotki posameznih monomer se lahko spreminjajo in s tem tudi 

lastnosti omenjene plastike. V ABS plastiki je lahko akrilonitrila od 15 do 35 %, stirola od 40 



do 60 % in butadiena od 5 do 30 %. Je termoplastika, kar pomeni, da se po segrevanju in 

ohlajanju lahko ponovno segreje v novo obliko. Zaradi tega je ABS primerna za recikliranje (se 

lahko 100 % reciklira), ki pa je zahtevno. Polibutadien prispeva k trdoti ABS plastike, stirol 

poskrbi za sijaj. Točka posteklenitve je pri 105°C. ABS plastika se proizvaja s polimerizacijo 

stirola in akrilonitrila v prisotnosti polibutadiena v postopku emulzifikacije. 3 ABS plastika se 

uporablja za proizvodnjo igralnih kock, tudi Lego in Duplo, mini punčk, igralnih figur, 

ropotuljic, igralnih bagrov. 4 

ABS plastika pri temperaturah nad 400°C pa lahko razpade na butadien in akrilonitril in stirol. 
5 

Butadien, brezbarven plin, ki lahko kondenzira v tekočino,  je razvrščen v kategorijo 1A (lahko 

povzroča raka) glede rakotvornosti V CLP inventarju Evropske agencije za kemikalije. V 

spodnji tabeli je razvrstitev butadiena v omenjenem CLP inventarju. 

Tabela 1: Razvrstitev butadiena glede fizikalnih nevarnosti in nevarnosti za zdravje  .6 

Razred nevarnosti Stavek o nevarnosti 

Plin pod tlakom  

Vnetljiv plin kategorije 1 H220 

Strupenost za genetski material kategorije 

1B 

H340 

Rakotvorno kategorije 1A H350 

 

Opozorilna beseda: Nevarno. 

              

Akrilonitril je brezbarvna do rahlo rumena tekočina. Je zelo hlapna tekočina, njeni hlapi so težji 

od zraka. Vonj ima po česnu ali čebuli, vendar le-ta uporabnika ne opozori v zadostni meri na 

nevarnost. Strupen je pri vdihavanju, zaužitju in stiku s kožo. V telesu tvori cianid. V tabeli 2 

je razvrstitev akrilonitrila v CLP inventarju Evropske agencije za kemikalije. 

Tabela 2: Razvrstitev akrilonitrila glede nevarnosti za zdravje, fizikalnih nevarnosti in 

nevarnosti za okolje. 7 

Razred nevarnosti Stavki o nevarnosti 

Vnetljiva tekočina kategorije 2 H225 

Akutna strupenost kategorije 3 (strupeno pri 

zaužitju) 

H301 

Akutna strupenost kategorije 3 (strupeno pri 

kontaktu s kožo) 

H311 

Dražilno za kožo kategorije 2 H315 



Povzroči poškodbe oči kategorije 1 H318 

Povzroči preobčutljivost kože kategorije 1 H317 

Akutna strupenost kategorije 3 (strupeno pri 

vdihavanju) 

H331 

Specifična strupenost za tarčne organe, 

enkratne izpostavitev-STOT SE, kategorije 

3 

H335 

Rakotvornost kategorije 1B (lahko povzroči 

raka) 

350 

Kronična strupenost za vodno okolje 

kategorije 2 

H411 

 

                        

 

Stiren je brezbarvna tekočina, ki zlahka hlapi. Ima sladek vonj. V telo lahko vstopa preko 

dihalnih poti ali z zaužitjem hrane, ki vsebuje stiren, v manjših koncentracijah preko kože. 

Stirenu so najbolj izpostavljeni delavci v proizvodnji plastike, kjer so lahko koncentracije le-

tega v zraku 1000-krat večje od tistih, ki jih najdemo v povprečju v okolju. Delavci kažejo 

predvsem nevrološke simptome, kot so spremembe v zaznavanju barve, utrujenost, občutek 

pijanosti, daljši reakcijski čas in problemi z ravnotežjem. 8  

V tabeli 3 smo zbrali podatke o razvrstitvi stirena kot jo predpisuje Evropska agencija za 

kemikalije. 

Tabela 3: Razvrstitev stirena glede nevarnosti za zdravje, fizikalnih nevarnosti. 9 

Razred nevarnosti Stavki o nevarnosti 

Vnetljiva tekočina kategorije 3 H228 

Dražilno za kožo kategorije 2 H315 

Draži oči kategorije 2 H319 

Akutna nevarnost kategorije 4 (strupeno pri 

vdihavanju) 

H332 

Strupenost za tarčne organe STOT-RE, 

kronična izpostavljenost, kategorije H372 

(prizadetost slušnih organov) 

H372 

Sum škodljivosti za nerojenega otroka 

kategorije 2 

H361d 

 



Opozorilna beseda: nevarno. 

             

 

2.Polietilen in polipropilen (PE in PP) 

Polietilen (PE) je najbolj razširjena termoplastika. Polietilen sestavljajo monomere etilena, 

njegova formula je (C2H4)n (n-število monomer etilena). Nastane z adicijo ali radikalsko 

polimerizacijo etilena. Da polimerizacija poteče, so potrebni Ziegler-Natta in metalocen 

katalizatorji. Polietilen sodi v poliolefinsko skupino. Najbolj pogoste vrste polietilena so 

razvejani, linearni in zamreženi. 10 Koda za recikliranje polietilena je 4 (polietilen z nizko 

gostoto) ali 2 (polietilen z visoko gostoto). Na sliki 1 so kode za recikliranje plastike, papirja, 

stekla in kovin. 

 

 

 

Slika 1: Kode za recikliranje plastike. 11 

 

 

 

 

 

Tudi polipropilen (PP) sodi med poliolefine. Njegova formula je (C3H6)n. Nastane s 

polimerizacijo monomer propilena. Je vzdržljiv in fleksibilen, primeren tudi za tehnično 

plastiko. Koda za recikliranje polipropilena je 5 (glej sliko 1). 

Tako pri proizvodnji polietilena kot polipropilena ni potrebno uporabljati mehčalcev, prav tako 

ne pride do izhlapevanja preostankov monomera. Iz omenjenih dveh vrst plastike proizvajajo 

otroške ropotuljice, otroška vozila, obročke za grizenje, kopalne igrače, dodatke za punčke in 

igralne posode, škatle za shranjevanje igrač.  

 

 



3.Polistiren (PS)  

Je brezbarvna termoplastika. PS plastiko se pridobiva z radikalsko polimerizacijo stirena. 

Ekspandiran polistiren (EPS) je bolj poznan pod imenom stirpor in je bele barve. Slika 2 

prikazuje strukturno formulo monomera stirena.  

Slika 2: Strukturna formula stirena. 12 

 

 

 

 

 

 

Možna je ponovna uporaba v gradbeništvu. Koda za recikliranje polistirena je 6 (glej sliko 1). 

Stiren lahko izhlapeva iz novih izdelkov, ki so narejeni iz polistirena. Nevarnosti stirena za 

zdravje smo opisali v poglavju 1, posebej v tabeli 3.  

Iz polistirena proizvajajo oči za plišaste živali, upogibne lutke, modele letal. 

 

4.Poliuretan (PUR) 

Prvi poliuretan je sintetizirala raziskovalna skupina pod vodstvom Otta Bayerja v tovarni I.G. 

Farben-werks v Leverkusnu. So plastične mase ali smole, ki nastanejo s poliadicijo diolov ali 

poliolov in poliizocianatov. Značilna za poliuretan uretanska skupina (-NH-CO-O-). Splošna 

formula za poliuretan je na sliki 3. 

Slika 3: Splošna formula poliuretana. 13 

 

PUR plastika se uporablja za izdelavo punčk, upogibnih lutk, penastih polnil za plišaste igrače. 

Več o možnostih recikliranja poliuretana si lahko preberete na spletni strani polyurethanes, kjer 

so sistematično opisani načini recikliranja poliuretanske plastike. 14 

Iz novih produktov, ki so iz poliuretana, lahko še nekaj časa izhajajo strupeni diizocianati, ki 

lahko povzročijo alergije (izocianatna astma). Obstaja pa tudi sum, da lahko povzročajo raka. 

Pri izdelavi poliuretana se najpogosteje uporabljajo naslednje izocianatne komponente: 

 



• Heksametilen diizocianat (HDI), 

• Toluendiizocianat (TDI), 

• Metilen difenil diizocianat (MDI), 

• Polimerni difenilmetandiizocianat (PMDI), 

• Naftalen diizocianat (NDI), 

• Izoforondiizocianat (IPDI), 

• 4,4-diizocianatodicikloheksil metan (H12MDI). 

Ker ni smiselno tabelarično podati razvrstitve glede na nevarnost za zdravje za vse omenjene 

izocianatne komponente, smo v tabeli 4 podali razvrstitev enega od njih, to je heksametilen  

diizocianat. 

 

Tabela 4: Razvrstitev heksametilen diizocianata (HDI) glede na nevarnosti za zdravje. 15 

Razred nevarnosti Stavki o nevarnosti 

Draži kožo kategorije 2 H315 

Dražilno za oči kategorije 2 H319 

Povzroči preobčutljivost kože kategorije 1 H317 

Akutna strupenost pri vdihavanju kategorije 

3 

H331 

Strupenost za tarčne organe (dihala), 

enkratna izpostavitev (STOT SE), kategorije 

3 

H335 

Povzroči preobčutljivost dihalnih organov 

kategorije 1 

H334 

 

Opozorilna beseda: nevarno. 

        

 

Poleg omenjenih izocianatov so lahko v poliuretanski plastiki prisotni tudi hlapljivi dodatki kot 

so sredstva proti gorenju in mehčalci, ki so prav tako lahko zdravju škodljivi. Več o 

poliuretanski plastiki lahko izveste pri proizvajalcih samih ali pri Združenju evropskih 

proizvajalcev poliuretanov-ISOPA (izdajajo tudi brošure). 

 

 



5. Polivinilklorid 

Je termoplastični polimer, ki nastane z verižno polimerizacijo vinilklorida. Vinilklorid pa 

pridobivajo iz klora in acetilena. Je najpogosteje uporabljana plastika za polietilenom in 

polipropilenom. Ločimo trdo in mehko PVC plastiko. Mehka PVC plastika vsebuje mehčalce. 

Na sliki 3 je strukturna formula za polivinilklorid. 

Slika 3: Strukturna formula polivinilklorida. 16 

 

V grobem ločimo tri načine polimerizacije vinilklorida. 

• Emulzijska polimerizacija (E-PVC) . Pri tem postopku vmešajo vinilklorid v obliki 

drobnih kapljic s pomočjo emulgatorjev v vodo. Za iniciatorje se uporabljata vodikov 

peroksid ali kalijev peroksodisulfat. 

• Suspenzijska polimerizacija (S-PVC). V avtoklavih se vinilklorid pod pritiskom 

utekočini in nato primeša vodi. Po intenzivnem mešanju se tvori v vodi suspenzija 

majhnih kapljic vinilklorida. Kot iniciatorji se uporabljajo organski peroksidi ali 

določene alifatske azo spojine. V manjših količinah se dodajo koloidi, ki preprečujejo 

sprijemanje delcev. 

• Tretja vrsta polimerizacije (M-PVC) je masna polimerizacija, ki se izvaja direktno v 

tekočem vinilkloridu s peroksidnimi iniciatorji. Izkoristek je približno 80 %.  

V primeru gorenja PVC plastike se lahko sprošča klorovodikova kislina v plinastem stanju, 

dioksini, klorirani ogljikovodiki in furani, ki vsi predstavljajo tveganje za okolje in zdravje 

ljudi.  

Iz PVC plastike proizvajajo skoraj vse plastične punčke, čevlji in dodatki za plastične punčke, 

žoge, modeli letal, kopalne knjige.  

V PVC plastiki so lahko prisotni mehčalci kot so ftalati, policiklični aromati (PAK), prav tako 

pa težke kovine in organske spojine kositra, ki lahko povzročajo prirojene okvare in slabijo 

imunski sistem. V tem članku bomo v tabeli 5 in 6 predstavili razvrstitev klora in vinilklorida. 

Tabela 5: Razvrstitev klora glede fizikalne nevarnosti in nevarnosti za zdravje. 17 

Razred nevarnosti Stavki o nevarnosti 

Plin pod tlakom  

Lahko povzroči ali okrepi požar, močna 

oksidativna snov kategorije 1 

H270 

Draži kožo kategorije 2 H315 

Dražilno za oči kategorije 2 H319 



Akutno strupeno pri vdihavanju kategorije 3 H331 

Lahko povzroči draženje dihalnih poti, 

strupenost za tarčne organe enkratna 

izpostavitev kategorije 3 

H335 

Akutna strupenost za vodno okolje 

kategorije 1 

H400 

 

Opozorilna beseda: nevarno. 

             

 

Tabela 6: Razvrstitev vinilklorida glede na fizikalne nevarnosti in nevarnosti za zdravje. 18 

Razred nevarnosti Stavki o nevarnosti 

Plin pod tlakom  

Vnetljiv plin kategorije 1 H220 

Rakotvoren kategorije 1 H350 

 

Opozorilna beseda: nevarno. 

 

       

 

6. Zaključek 

Vpliv nekaterih sestavin v plastiki na zdravje ljudi in na okolje so že poznani, vplivi ostalih pa 

še ne. Ker pa je plastika mešanica različnih monomer in tudi različnih drugih dodatkov (polnila, 

aditivi, stabilizatorji, snovi proti gorenju, antioksidanti in pigmenti), je težko identificirati vse 

sestavine. Danes je na trgu več kot 5300 komercialnih polimernih formulacij in 4000 kemikalij 

je povezanih samo s plastično embalažo. 19 

Evropska Direktiva o varnosti igrač sicer določa mejne koncentracije za mnoge kemikalije, ki 

se nahajajo v igračah (med drugim tudi za formaldehid, o katerem smo pisali v prejšnjem 

članku, so določili mejo 0,1 % oziroma 1000 mg/kg), ne zajema pa še vseh. Prepovedane 



kemikalije lahko najdemo tudi v reciklirani plastiki, ker podjetja za reciklažo lahko zakonsko 

trgujejo s plastiko, ki vsebuje večje koncentracije nevarnih snovi kot prvotni material. Na 

plastičnih igračah ni potrebno označiti posameznih sestavin iz katerih so ti izdelki narejeni, niti 

niso dolžni obveščati o nevarnih snoveh v teh izdelkih. 20 

Potrebno je še omeniti, da kode za recikliranje plastike veljajo samo za plastično embalažo in 

niso obvezne. Informacije o odpoklicanih plastičnih izdelkih najdemo na spletni strani Rapex 

sistema in na spletni strani Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. 
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