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OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA 
W POMIESZCZENIACH W ŚWIETLE BADAŃ 
ZAGRANICZNYCH 

W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań z literatury zagranicznej dotyczące szkodli-
wych zanieczyszczeń powietrza wnętrz, ich analizę i wnioski. Podano również wymagania i metody 
badań zamieszczone w wybranych dokumentach międzynarodowych w zakresie oceny szkodli-
wych zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego. Spośród szkodliwych zanieczyszczeń powietrza 
wnętrz w artykule zwrócono uwagę na najczęściej występujące lotne związki organiczne (VOC) 
i formaldehyd. 

1. Wprowadzenie 

Współpraca europejska dotycząca badań jakości powietrza w pomieszczeniach bu-
dowlanych rozpoczęła się w 1986 r. w ramach Europejskiej Akcji Współpracy ( European 
Collaborative Action - ECA). Stanowiła część Programu Badań Środowiskowych. Orga-
nizacja ECA bada jakość powietrza wewnętrznego (Indoor Air Qality - IAQ) i określa 
wszystkie czynniki w powietrzu wnętrz mające wpływ na organizm ludzki. Celem tych 
działań jest pomoc w budowaniu i eksploatacji zdrowych i energooszczędnych budynków 
w państwach Wspólnoty Europejskiej. 

Działania te skupiają się na źródłach zanieczyszczenia oraz emisji z tych źródeł, 
wentylacji, narażeniu organizmu na działanie substancji zanieczyszczających środowi-
sko oraz wpływie IAQ na zdrowie (komfort) w pomieszczeniach mieszkalnych budow-
nictwa ogólnego i użyteczności publicznej. 

Badania jakości powietrza wnętrz mają na celu zapobieganie zanieczyszczeniu po-
wietrza oraz promowanie warunków korzystnych dla zdrowia i bytowania człowieka. 

Istnieje również program regionalnego biura Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na 
Europę w sprawie IAQ. Jakość powietrza wewnętrznego (IAQ) określona jest łącznie 
przez emisję substancji wewnątrz pomieszczeń i przez emisję substancji zanieczyszcza-
jących środowisko na zewnątrz w otoczeniu budynku oraz przez wydajność wentylacji. 

*mgr inż. - asystent w ITB 
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2. Źródła zanieczyszczeń 

Źródłami zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach zamkniętych są: 
• mieszaniny lotnych związków organicznych z farb, materiałów wykończeniowych, 

wyposażenia pomieszczeń, płyt wiórowych, materiałów z PCV, 
• mieszaniny produktów chemicznych używanych w gospodarstwie domowym, takich 

jak środki czyszczące, pestycydy, kosmetyki. 
Nawet gotowanie na kuchence elektrycznej może w pewnych warunkach powodować 

powstawanie w powietrzu zanieczyszczeń. 

W składzie atmosfery zidentyfikowano ponad 2800 różnych indywiduów chemicznych. 
Związki te reprezentują prawie wszystkie znane grupy chemiczne. W tablicy 1 pokazano 
liczbę chemikaliów w poszczególnych grupach. 

Tablica 1. Grupy związków chemicznych występujących w powietrzu według [3] 

Kategoria Liczba związków 
zidentyfikowanych 

Nieorganiczne 260 
Węglowodory 729 
Etery 44 
Alkohole 233 
Ketony 227 
Aldehydy 108 
Pochodne kwasu karboksylowego 219 
Kwasy karboksylowe 174 
Heterocykliczne związki tlenu 93 
Organiczne związki azotu 384 
Organiczne związki siarki 99 
Organiczne związki fluorowe 216 
Związki metaloorganiczne 41 

Ogólnie 2827 

Trzy kategorie związków: węglowodory, organiczne związki azotowe i organiczne 
pochodne chlorowce stanowią około 60% zidentyfikowanych związków. 

Jakość powietrza wewnątrz pomieszczenia jest określona łącznie przez emisję sub-
stancji wewnątrz, emisję substancji zanieczyszczających środowisko na zewnątrz bu-
dynku oraz przez wydajność wentylacji. Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach 
zależy od usytuowania budynku w stosunku do obiektów przemysłowych i głównych dróg 
komunikacyjnych. W skład powietrza wewnątrz budynków wchodzą na ogół związki 
węgla, azotu, siarki, dym tytoniowy, alergeny przenoszone drogą powietrzną, azbest 
i inne włókna mineralne oraz czynniki biologiczne. Wiele z tych substancji to składniki 
uboczne materiałów konstrukcyjnych i wyposażenia wnętrz, a także produkty działalno-
ści gospodarstwa domowego i procesów spalania. 
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2.1. Lotne związki organiczne (VOC) 

W trakcie prowadzenia badań nad środowiskiem wnętrz zostało odkrytych ponad 900 
lotnych związków organicznych (VOC). Tworzą one obszerną kategorię substancji o róż-
nych własnościach fizycznych i różnej reaktywności. Bezpośrednią konsekwencją sto-
sowania materiałów zawierających lotne związki organiczne jest ich przenikanie do 
otoczenia. Ze względu na szeroką gamę własności fizykochemicznych substancji zanie-
czyszczających pomieszczenia wnętrz Światowa Organizacja Zdrowia podzieliła je na 
cztery grupy. Jako kryterium podziału przyjęto temperaturę wrzenia oraz rodzaj zasto-
sowanej metody do poboru próbek z powietrza (tabl. 2). 

Tablica 2. Klasyfikacja organicznych substancji zanieczyszczających środowisko wewnętrzne 
według [5] 

Kategoria Grupa związków 
organicznych 

Nazwa 
(skrót) 

Zakres punktu 
wrzenia 

°C 
Metoda poboru prób do 

badań 

1 
bardzo lotne związki 
organiczne 

WOC1 

< 0 do 50-100 
adsorpcja za pomocą 
węgla aktywnego 

2 
lotne związki organiczne VOC2 

od 50-100 
do 240-260 

adsorpcja za pomocą 
polimeru Tenax lub węgla 
aktywnego 

3 

półlotne związki 
organiczne 

SVOC3 

od 240-260 
do 380-400 

adsorpcja za pomocą XAD-
2 (kopolimeru styrenu 
i dwuwinylobenzenu) 
lub pianki poliuretanowej 

4 

organiczne związki 
zaasocjowane 
na cząstkach stałych lub 
stałe cząstki organiczne 

POM4 

380 
wydzielane za pomocą 
filtrów 

1Very Volatile Organie Compounds 
2 Volatile Organic Compounds 

3Semi Volatile Organie Compounds 
4 Particulate Organie Matter 

W tablicy 3 przedstawiono propozycje dopuszczalnej wartości stężenia poszczegól-
nych grup lotnych związków organicznych na podstaawie danych WHO/EURO (World 
Health Organization Regional Office Europe) 1989. 

Dla sumy lotnych związków organicznych (VOC) zaproponowano wartość 300 ng/m3. 
Wartość ta powinna być stosowana przede wszystkim w środowiskach wnętrz obiektów 
nieprzemysłowych, takich jak biura, szkoły, przedszkola, nie zamieszkałych na stałe. 
W czasie prac budowlanych i tuż po ich zakończeniu, tj. w okresie 1 do 6 tygodni, wartości 
te nie są zachowane. Mogą one być wówczas od 10 do 50 razy wyższe. 

Wiele lotnych związków organicznych (VOC) było identyfikowanych we wnętrzach 
w stężeniu większym niż w otaczającym powietrzu. Najczęściej spotykanymi substan-
cjami były węglowodory alifatyczne, a następnie węglowodory aromatyczne oraz węglo-
wodory chlorowane [4], 



Tablica 3. Dopuszczalne stężenia poszczególnych grup związków organicz-
nych według [4] 

Klasa chemiczna lotnych związków organicznych (VOC) 

Alkany (parafiny), czyli węglowodory alifatyczne 100 
Węglowodory aromatyczne 50 
Terpeny 30 
Estry 20 
Aldehydy i ketony (z wyjątkiem formaldehydu) 20 
Inne 50 
Docelowa wartość TVOC (suma VOC) 300 

Wyniki badań przeprowadzonych w ponad 1500 mieszkaniach w Europie i USA 
dostarczyły znacznej liczby danych charakteryzujących źródła oraz poziom VOC w środo-
wiskach wnętrz mieszkalnych. Stwierdzono: 

• różnorodność lotnych związków organicznych (VOC) w środowiskach pomieszczeń 
mieszkalnych; w niektórych badaniach wykryto ponad 300 różnych substancji; 

• obecność wielu lotnych związków organicznych (VOC) we wszystkich badanych 
próbkach; 

• znaczne wahania stężenia większości lotnych związków organicznych (VOC), 
zarówno pomiędzy mieszkaniami, jak i w samym mieszkaniu. 

Odkryto ponad 250 lotnych związków organicznych (VOC) o stężeniu przekraczają-
cym 1 ppb (ppb = stężenia VOC w budynkach były wyższe niż na zewnątrz, 
średni stosunek wartości stężenia wewnątrz i na zewnątrz wahał się pomiędzy 2 i 7. 
Stwierdzono, że źródła wewnętrzne różniące się liczbą i typem mają zasadniczny wpływ 
na stężenia VOC oraz że stężenie lotnych związków organicznych może być wyższe 
w biurach niż w mieszkaniach. 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że dopuszczalne jest kilkakrotnie wyższe stężenie 
lotnych związków organicznych w pomieszczeniach biurowych niż w pomieszczeniach 
mieszkalnych. 

Badania amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA) dostarczyły danych doty-
czących indywidualnych reakcji na działanie VOC. Badaniom poddano ponad 1000 osób 
wybranych z dziesięciu miast USA. Badania te obejmowały 12-godzinne, zintegrowane 
indywidualne narażenie w 650 rodzinach. Oszacowano skład wszystkich głównych 
lotnych związków organicznych (VOC) w powietrzu, ich stężenie na zewnątrz pomie-
szczeń i w wydychanym przez człowieka powietrzu (dotyczyło to np. benzenu, trójchlo-
roetylenu, tetrachloroetylenu, 1,1,1-trójchloroetanu, chloroformu, czterochlorku węgla, 
p-dwuchlorobenzenu, p-ksylenu i o-ksylenu). 

Badania wedfug TEAM (Total Exposure Assessment Methodology) pokazały, że w za-
leżności od znajdujących się we wnętrzu substancji monitorowanie wewnątrz i na 
zewnątrz zawsze wykazywało różnicę. 

Dokładne wyniki badań są dostępne w literaturze [3], Ogólny wynik tych badań 
wskazuje, iż zanieczyszczenie powietrza wewnątrz budynku jest od kilku do kilkudzie-
sięciu razy wyższe niż zanieczyszczenie powietrza na zewnątrz. 
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Według opracowania [5] typy i budowa lotnych związków organicznych (VOC) we 
wnętrzach są określone poprzez zależność pomiędzy źródłem a wentylacją. Zarówno 
emisja źródła, jak i wydajność wentylacji mogą się zmieniać zależnie od pory dnia 
i roku. 

A. Różne źródła charakteryzują się różnymi typami emisji, np.: 

1. emisja ciągła - wykładziny, materiały budowlane, 

2. emisja okresowa - dzienna, np. fotokopiowanie, 
- tygodniowa, np. planowe sprzątanie, 
- epizodyczna, np. malowanie. 

B. Natężenie emisji i wydalanie zanieczyszczeń z budynku zmienia się w czasie pod 
wpływem następujących parametrów: temperatury, prędkości wentylacji, liczby miesz-
kańców, działalności mieszkańców. 

C. Zanieczyszczenie chemiczne wewnątrz pomieszczeń zmienne w czasie dotyczy 
zarówno źródła emisji, jak i wydalania wybranych lotnych związków organicznych 
(VOC). 

Istnieje wiele źródeł zanieczyszczeń powietrza we wnętrzach. Można je podzielić na: 
• Materiały o konsystencji „stałej", które stanowią znaczną większość materiałów 

budowlanych i wykończeniowych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i prze-
mysłowym. Charakteryzują się one emisją chemiczną i powolnym jej spadkiem. Wśród 
nich wyróżniono: produkty drzewne, pokrycia podłóg (wykładziny dywanowe, winylowe), 
pokrycia ścian (np. tapety, tekstylia), materiały sufitowe (np. płyty dźwiękochłonne, 
sztywna pianka), ogrzewanie i wentylację oraz klimatyzację. Systemem stanowiącym 
potencjalne źródło zanieczyszczeń wnętrz jest również instalacja kanalizacyjna. Wypo-
sażenie wykonane z prasowanych produktów drewnianych i (lub) tapicerka są dodatko-
wymi potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń. 

o Materiały o konsystencji „ciekłej", czyli stosowane we współczesnych technikach 
budowlanych takie materiały, jak niektóre powłoki architektoniczne (np. farby, bejce, 
lakiery), kleje, materiały wypełniające i uszczelniające. Materiały te są używane „na 
mokro". Emitują one szybko substancje lotne (głównie rozpuszczalniki na bazie benzy-
ny), które ulegają szybkiemu odparowaniu. 

Powierzchnie wewnątrz pomieszczeń zamkniętych spełniają rolę pochłaniaczy, absor-
bując substancje, a następnie reemitująje do powietrza. Interesującymi powierzchniami 
adsorpcyjnymi we wnętrzach są podłogi (np. wykładziny podłogowe i dywany), ściany, 
sufity, systemy klimatyzacji (łącznie z instalacjami sanitarnymi, kanalizacyjnymi i filtrami) 
oraz wyposażenie wnętrz. 

2.2. Czynniki wpływające na emisję 

W pracach nad rozwojem i opracowywaniem charakterystyk emisji ze źródeł wewnę-
trznych należy rozważyć różne zmienne procesy fizykochemiczne. Niżej podano Infor-
macje na temat istotnych czynników emisji. 
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Czynniki wpływające na źródła emisji według [2] są następujące: 
Procesy wymiany masy 
• parowanie (z produktów mokrych), 
• adsorpcja (do/z wewnętrznych źródeł pochłaniania), 
• dyfuzja (w powietrzu i materiałach), 
• konwekcja (przepływ konwekcyjny). 

Zmienne środowiskowe 
• temperatura (ma wpływ na szybkość parowania, adsorpcji i dyfuzji), 
• wilgotność (wpływa na szybkość emisji formaldehydu), 
• szybkość wymiany powietrza (ma wpływ na stężenie we wnętrzu poprzez rozcień-

czenie/wywietrzenie), 
• powłoka graniczna (kontroluje szybkość wymiany masy faz gazowych). 

Charakterystyka składu materiału: 
• zastosowana ilość (wpływa na szybkość i wielkość emisji), 
• porowatość powierzchni (wpływa na masę adsorbowaną poprzez pochłaniacz), 
• liczba i typ składników chemicznych - prężność pary, dyfuzyjność (wpływa na 

szybkość emisji). 

2.3. Formaldehyd 

Formaldehyd jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych substancji zanieczyszcza-
jących powietrze we wnętrzach mieszkalnych, a jego stężenie różni się znacznie od 
stężenia na zewnątrz budynku. Związek ten charakteryzuje się ostrym zapachem. Próg 
wykrywalności tego zapachu może być niski i może różnić się znacznie od 0,6 mg/m3 

(na podstawie wyników badań z 1988 r.). 
Formaldehyd był szeroko stosowany w wyrobach przemysłu drzewnego, głównie do 

przygotowania żywicy fenolowo-formaldehydowej, żywicy mocznikowo-formaldehydo-
wej, żywicy melaminowo-formaldehydowej oraz żywic acetalowych używanych przy 
produkcji płyt wiórowych i stolarskich, laminatów, sklejki. Są one powszechnie stosowa-
ne w budownictwie i stanowią główne źródło emisji formaldehydu. 

W tablicy 4 podano przykładowo wartości stężenia formaldehydu w mieszkaniach 
według opracowania WHO z 1989 r. [5], 

Tablica 4. Poziom stężenia formaldehydu w mieszkaniach według opracowania WHO [5] 

Kraj 
Liczba 

badanych 
mieszkań 

Poziom 
stężenia 
mg/m3 

Uwagi 

Kanada 
378 

1897 

mieszkania bez izolacji z UFFI (izolacji 
z pianki mocznikowo-formaldehydowej), 
mieszkania z izolacją z UFFI 
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Kraj 
Liczba 

badanych 
mieszkań 

Uwagi 

średnio z 1985 r. 
Finlandia 432 25% próbek z 1985 r. 

75% próbek z 1985 r. 

Niemcy 57,3% próbek z 1987 r. 
22,3% próbek z 1987 r. 

985 11,4% próbek z 1987 r. 
3% próbek 
6% próbek 

USA 41 mieszkania bez izolacji z UFFI z 1982 r. 
636 mieszkania z izolacją z UFFI 
244 UFFI w mieszkaniach z 1984 r. 

2,8% próbek 
1,9% próbek 
24,1% próbek 
71,2% próbek 

59 bez UFFI w mieszkaniach i apartamentach 
1,8% próbek 
1,8% próbek 
36,3% próbek 
60,1% próbek 

3. Przykłady emisji związków chemicznych z materiałów 
budowlanych 

Z literatury szwedzkiej [8] wybrano kilka przykładów emisji związków chemicznych z ma-
teriałów budowlanych, w których skoncentrowano się na: 

- stacjonarnym źródle emisji (np. materiale zastosowanym do budowy czy powierzch-
niowego wykończenia pomieszczeń), 

- wtórnym źródle emisji (jak tkaniny, które na przemian absorbują i wydalają te same 
substancje chemiczne), 

- obróbce chemicznej materiału, w której aktualny proces obróbki może wynikać 
z długiego okresu emisji. 

Przypadek 1. W kilku różnych publicznych szwedzkich budynkach, gdzie narzekano 
na złą jakość powietrza we wnętrzach, stwierdzono obecność substancji chemicznej 
o nazwie handlowej TXIB. Stężenie było relatywnie wysokie i w różnych pomieszcze-
niach mieściło się w granicach 100-1000 TXIB jest to 2,2,4-trójmetylo-1 -3-penta-
diodwuizomaślan (texanol-dwuizomaślan), który stosowany jest jako plastyfikator w nie-
których winylowych pokryciach dachowych. Okazało się, że w budynkach, w których 
stwierdzono w powietrzu wysokie stężenie TXIB, zastosowano ten sam rodzaj pokrycia 
podłóg. Laboratoryjne badania próbek wykazały istnienie dwóch rodzajów pokryć, różnią-
cych się między sobą emisją TXIB oraz innych substancji. Ekstrakcja jednego wykazała 
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7% zawartości TXIB. Zmierzone stężenie w powietrzu było zaskakująco wysokie w odnie-
sieniu do niskiej prężności oparów tej substancji. TXIB może być uwalniany z winylowej 
wykładziny podłogowej przez długi okres. 

Przypadek 2. Na terenie biblioteki znajdującej się w centrum jednego z miast Szwecji 
wykryto pochodną alkilową benzenu o stężeniu 100-200 Badania laboratoryjne 
podłogowej wykładziny winylowej w bibliotece wykazały, że źródłem substancji wykrytej 
w powietrzu była wykładzina. Alkilobenzeny, wśród nich dodecylobenzen, są substan-
cjami używanymi do produkcji winylowych wykładzin podłogowych. Ten typ plastyfika-
tora wykryto podczas kilku badań powietrza wnętrz w Szwecji, prowadzonych z powodu 
skarg na jakość powietrza. 

Przypadek 3. W nowych szwedzkich szkołach, wybudowanych jesienią 1983 r., 
zarówno uczniowie, jak i pracownicy stwierdzili nieprzyjemny zapach w pomieszcze-
niach. Wydzielanie się zapachu zarejestrowano po raz pierwszy wkrótce po gwarancyj-
nej kontroli budynków, które zostały wybudowane „pod klucz". W listopadzie 1987 r. 
przeprowadzono pomiary w tych częściach szkół, w których zapach był najsilniejszy. 
Wyniki badań wykazały obecność akrylanu etyloheksylowego oraz innych substancji. 
Największe stężenie, wynoszące około 30 zanotowano na zewnątrz klas, w ko-
rytarzach. Ta sama substancja została wykryta w mniejszym stężeniu w powietrzu 
na zewnątrz, w ciągu wentylacyjnym na dachu budynku. Obecność akrylanu etyloheksy-
lowego w powietrzu wentylowanym do budynku można wytłumaczyć tym, że wylot 
odprowadzający zanieczyszczone powietrze z budynku był ulokowany w bezpośredniej 
bliskości wlotu wprowadzającego świeże powietrze. 

Przypadek 4. Po remoncie w czerwcu 1983 r. wnętrza pomieszczenia mieszkalnego 
o powierzchni 120 m2 przyklejono wykładzinę za pomocą kleju z zawartością toluenu. 
Zastosowano 80 kg kleju z 8-procentową zawartością toluenu na ogólną kubaturę wnętrz 
300 m3. Szybkość wentylacji wynosiła 1 wymianę powietrza na godzinę. Bezpośrednio 
po ułożeniu nawierzchni stężenie toluenu równało się 30 mg/m3, a po czterech miesią-
cach stężenie obniżyło się do 0,1 mg/m3, czyli do takiego poziomu, jaki był przed 
remontem. Zostało to zobrazowane na rysunku 1. 

Przypadek 5. W Niemczech, w biurach, gdzie była położona wykładzina dywanowa, 
wykryto 4-fenylocykloheksen (4-PC). Trzy dni po jej położeniu stężenie wynosiło od 
29 do 45 ze średnią wartością 38 Stężenie zmierzono w sześciu 
różnych biurach. Po czterech tygodniach stężenie w trzech pokojach spadło do 
12-17 średnio do 15 Poziom styrenu i 2-etyloheksanoiu również obniżył 
się w tym okresie i wynosił około 10 

Stężenie toluenu, który był prawdopodobnie wydzielany z zastosowanego kleju, 
zmniejszyło się z około 2000 do 300 Średnie stężenie toluenu w trzech budyn-
kach, w których nowa wykładzina nie była stosowana, wynosiło 21 

Pomiary próbek tekstylnej wykładziny dywanowej w komorze klimatyzowanej o poje-
mności 1 m3 wykazały, że stężenie 4-PC wyraźnie zmniejszyło się w czasie dwóch 
miesięcy. Powierzchnia próbki wynosiła 0,6 m2, wentylacja - 0,6 wymian na godzinę. 
4-PC był głównym składnikiem wydzielającym się do powietrza. 
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Rys. 1. Poziom toluenu w powietrzu wewnętrznym w okresie 4 miesięcy od położenia 

Rys. 2. Stężenie węglowodorów w powietrzu domu zasiedlonego i pustego według [8] 
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Przypadek 6. W Danii przeprowadzono równolegle badania w dwóch szeregowych 
domach tego samego typu i tej samej wielkości (powierzchnia mieszkalna wynosiła 85 m2 

na dwóch poziomach). Pomiary wykonano w warunkach, gdy jeden z domów został 
zasiedlony w sześć tygodni po wykończeniu, podczas gdy drugi dom pozostał pusty. 
Celem przeprowadzonych pomiarów było zbadanie, które materiały budowlane emitują 
substancje chemiczne do powietrza we wnętrzach oraz porównanie emisji pochodzą-
cej z wyposażenia i działalności lokatorów. 

Na rysunku 2 zilustrowano stężenie węglowodorów w różnym czasie, poczynając od 
dnia, kiedy domy zostały całkowicie wykończone. Wartości dla mieszkań zamieszkałych 
zostały pokazane za pomocą iinii zawierającyh kropki, „+" natomiast oznacza datę 
wprowadzenia się lokatorów. 

Badania laboratoryjne potwierdziły, że np. płyty gipsowe i wykładziny podłogowe 
winylowe emitowały małe ilości dodekanu i innych substancji w przypadku domu 
niezamieszkałego. 

Powyższe przykłady wskazują, że stężenie różnych substancji chemicznych w powie-
trzu wnętrz może być zróżnicowane. Badania równoległe (przypadek 6) dowodzą 
również, że niskie stężenie substancji chemicznych, typowe dla wnętrz, zmienia się w za-
leżności od pory roku (przy zmianie temperatury i wilgotności) oraz aktywności miesz-
kańców. Zmiany te utrudniają wyznaczenie wartości stężenia, które traktowane byłyby 
jako typowe dla powietrza we wnętrzach. Również nie można dokonać żadnej oceny lub 
oszacowania proporcji pomiędzy ilością substancji lotnych emitowanych z materiałów 
zastosowanych do konstrukcji budynku oraz materiałów wykończeniowych. Jednakże 
zakrojone na szeroką skalę badania przeprowadzone w różnych krajach zmierzają do 
kwalifikacji i ilościowego określenia substancji chemicznych występujących w powietrzu 
wnętrz. Trudno będzie odnieść wyniki tych badań do wielu krajów łącznie ze względu 
na duże różnice w sposobie stosowania materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz. 
Innymi słowy, istnieją kłopoty z określeniem wartości wzorcowych dla dopuszczalnych 
stężeń substancji chemicznych w powietrzu wnętrz. 

Wydaje się, według [8], że w odróżnieniu od powietrza na zewnątrz oraz w miejscu pracy, 
ustanowienie norm dotyczących powietrza we wnętrzach nie spowoduje zmniejszenia 
zanieczyszczenia tego powietrza. Dlatego zaleca się raczej stosowanie wartości granicz-
nych dla stężeń substancji zanieczyszczających. Można stosować dwie wartości graniczne, 
określając wartość niebezpieczną oraz zaleconą na przyszłość. Należy zaznaczyć, że 
proponowana wartość, do której się dąży (ogólna suma lotnych związków organicznych, 
TVOC = 300 nie jest oparta na badaniach toksykologicznych, lecz na szacun-
kach, i obrazuje, do czego można dążyć biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy. 

W większości opisanych badań [8] zanotowano bardzo niskie stężenie substancji 
chemicznych. Niemniej jednak niektóre z tych substancji mają zapach nawet przy 
stężeniu tak niskim, jak kilka lub nawet mniejszym. Uważa się, że fenylocyklohe-
ksen czy o-aminoacetofenon są substancjami, których zapach jest wyczuwalny nawet 
przy najniższym stężeniu. W wielu takich przypadkach zapach stał się powodem 
podjęcia badań powietrza we wnętrzach. 

Badania te często wykazywały, że łatwo wyczuwalny zapach mogą wydzielać różnego 
typu substancje, np. akrylan etyloheksylu (przypadek 3, kiedy wykryto również obecność 
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różnych oktanoli), a także np. etery glikoli z farb, alkilobenzeny (przypadek 2) oraz TXIB 
(przypadek 1), które są stosowane jako dodatki w procesie produkcji winylowych pokryć 
podłogowych [8], 

W innym opracowaniu [6] podano przykład badania płyty wiórowej oraz płyty 
pilśniowej średniej gęstości (MDF - medium density fiberboard) na lepiszczu synte-
tycznym. Średnia emisja wszystkich VOC z nie wykończonej płyty wiórowej oraz płyty 
MDF wynosiła pod koniec 5-dniowego cyklu badań w małej komorze środowiskowej 
1,35 mg/m3 (wyłączając formaldehyd). Dwie trzecie całkowitej emisji lotnych 
związków organicznych przypada na aceton oraz heksan (odpowiednio 46% i 21%). 
Emisja produktów laminowanych zawiera się w przedziale od 0,17 mg/m3 dla płyt 
wiórowych zawierających melaminę do 2,11 mg/m3 dla płyt zawierających okładzinę 
winylową. 

Szczegółowe badania identyfikujące substancje chemiczne ujawniają, że różne pro-
dukty, które wydają się jednakowe, mogą emitować bardzo różne substancje. Przykła-
dem są badania próbek z kauczuku butadieno-styrenowego (SBR), wykładzin wykona-
nych ze spodem lateksowym od osiemnastu różnych producentów, które wykazały 
trzykrotną różnicę emisji 4-fenylocykloheksenu (4-PC), składnika, który daje „zapach 
nowej wykładziny". Badania tylko dwóch próbek tego samego typu produktu, przepro-
wadzone dla Stowarzyszenia Ochrony Praw Konsumenta (Customer Product Safety 
Commission), wykazały różnice w emitowanych przez te próbki substancjach. 

4. Podsumowanie 

Główne wymagania dotyczące jakości powietrza odnoszą się do wyemitowania i monito-
rowania zanieczyszczeń w powietrzu wnętrz. W wymaganiach podane są czynniki, które 
powodują powstawanie zanieczyszczeń i które powinny być brane pod uwagę przy ich 
ocenie pod kątem zagrożenia dla środowiska. 

W 1987 r. w Finlandii wydane zostały instrukcje i regulacje dotyczące powietrza w bu-
dynku. W instrukcjach podano górne wartości dopuszczalne stężeń różnych substan-
cji i ich mieszanin [7], 

W tablicy 5 podane zostały zalecane wartości dotyczące jakości powietrza wewnętrz-
nego aktualnie używane w Finlandii według [7], 

Tablica 5. Zalecane wartości IAQ (aktualne w Finlandii) według [7] 

Składnik Przeciętny czas Wartość graniczna 

C02 średni roczny 
średni dzienny 

średni godzinowy 

NO2 średni dzienny 
średni godzinowy 

Formaldehyd: 
- nowe budownictwo, 
-s tare budownictwo 

— 
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Tablica 6. Wartości jakości powietrza wewnętrznego (IAQ) w różnych krajach (związki organiczne) 
według [7] 

Związek Czas 
Wskazane graniczne wartości, mg/m3 

Związek Czas 
WHO USA Kanada Norwegia Szwecja Finlandia 

Aldehyd akrylowy max — 0,0025 — — — — 

Aldehydy (ogólnie) 1 h — 

Krezole 24 h — 0,1 — — — — 

1,2-di-chloroetan 24 h 
30 min 

0,7 2 
6 

— — — 

Octan etylu 24 h 
30 min 

— 14 
42 — 

— — — 

Formaldehyd 
ciągłe 
30 min 

max 0,1 

— jak 
aldehyd 

0,1 

0,6 0,25 

Chlorek metylenu rocznie 
24 h 3 

20 
50 

— 

Fenol 24 h — 0,1 — — — — 

Styren 24 h 
30 min 

0,8 
0,07 

— — 

— 

— 

— 

Czterochloroetyien 24 h 
30 min 

5 
8 

— — — — 

Toluen 24 h 
30 min 

7,5 
1 

— — — 

Trójchloroetylen 
rocznie 
24 h 

30 min 
1 

2 
5 
16 

— 

— 

— — 

TVOC (suma 
lotnych związków 
organicznych) 

— 0,4 

Zalecane wartości odpowiadają wartościom narzuconym przez decyzje rządowe, 
dotyczącym powietrza na zewnątrz budynku oraz granicznych wartości zanieczyszczeń 
w powietrzu wnętrz. 

Wraz z pojawieniem się problemów związanych z powietrzem, w kilku krajach podjęto 
prace nad opracowaniem nowych wielkości dopuszczalnych oraz nowych kryteriów. 
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Obecnie największy postęp w tej dziedzinie zanotowano w USA, Kanadzie i krajach 
skandynawskich. 

W tablicy 6 podano: zestawienie różnych wytycznych obowiązujących obecnie w tych 
krajach, zalecane wartości w odniesieniu do zawartości substancji organicznych w powie-
trzu oraz odpowiednie zalecenia WHO. W tablicy nie odniesiono się do wartości 
dopuszczalnych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa w budynkach mieszkalnych 
w poszczególnych krajach, gdyż nie ma możliwości oceny ryzyka zdrowotnego związa-
nego z długotrwałym narażeniem na działanie tych substancji osób wrażliwych, takich 
jak dzieci lub ludzie w podeszłym wieku. 

W niektórych krajach takie wartości stanowią bezpośrednią podstawę do opracowania 
wartości dopuszczalnych. 

Źródła dotyczące poszczególnych danych są następujące: 

WHO - zalecenia opracowane przez WHO pod wpływem efektów zdrowot-
nych spowodowanych emisją wewnątrz pomieszczeń. 

USA - aktualne wartości stosowane w USA (ASHARE Standard 62-1989). 

Kanada - wartości wskazane przez kanadyjskie Ministerstwo Zdrowia i Spraw 
Socjalnych. 

Norwegia - wartości polecone przez grupę roboczą norweskiego Ministerstwa Zdrowia. 

Szwecja - wytyczne wartości ustalone przez szwedzkie Ministerstwo Zdrowia i Spraw 
Socjalnych. 

Finlandia - wytyczne wartości wydane przez fińskie Ministerstwo Medycyny. 

Przykładowo podano zalecenia wartości granicznych dla zanieczyszczeń w powie-
trzu wnętrz według Nordyckiego Komitetu Budownictwa (NKB), które zamieszczono 
w tablicy 7. 

Tablica 7. Zalecenia dotyczące dopuszczalnego stężenia VOC 
w powietrzu według [7] 

Miejsce poboru TVOC, mg/m3 

Powietrze 
-zewnętrzne, 0,01-0,04 
- w mieszkaniach, 0,1-0,4 
- w biurach, 0,05-1,3 
- w szkołach, centrach 0,05-0,3 

opieki dziennej 

W 1991 r. w Norwegii zostały wydane przez Dyrektoriat Zdrowia normy dotyczące 
jakości powietrza wewnętrznego. 

Przykładowe dane dla: lotnych związków organicznych (VOC) -
formaldehydu -

(wartość max) 
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W celu porównania: Narodowe Zdrowie i Rada Medyczna Australii zaleciła następu-
jące wartości stężeń we wnętrzach: 

• dla TVOC 
o dla pojedynczych VOC -

Na podstawie przeglądu wybranej literatury zagranicznej stwierdzono zatem występo-
wanie rozbieżnych wskaźników maksymalnego stężenia dla poszczególnych związków 
chemicznych w różnych krajach. 

Światowa Organizacja Zdrowia do Spraw Jakości Powietrza Wnętrz (WHO IAQ) 
stwierdziła w 1989 r., że występują poważne skutki emisji formaldehydu działającego na 
organizmy żywe. W następstwie doprowadziła do wydania zaleceń dotyczących ograni-
czenia emisji tego związku. Grupa robocza WHO postanowiła doprowadzić do zmini-
malizowania stosowania materiałów, które emitują formaldehyd poprzez: 

• ograniczenie do minimum emisji formaldehydu w nowym budownictwie za pomocą 
powlekania materiałów konstrukcyjnych lub wykończeniowych środkami produkowanymi 
na bazie żywicy, 

• nieużywanie do izolacji szczelin między ścianami spienionej żywicy mocznikowo-for-
maldehydowej (w niektórych krajach, jak np. Kanada) pomimo licznych zalet takiej izolacji, 

• zwrócenie uwagi na związek pomiędzy stężeniem a paleniem papierosów, 
• zredukowanie stężenia formaldehydu poprzez intensywną wentylację [6], 
• wprowadzenie kontroli wewnętrznych źródeł emisji formaldehydu na zasadzie okre-

ślenia maksymalnie dopuszczalnego stężenia formaldehydu wydzielającego się z mebli 
lub innych towarów konsumpcyjnych stosowanych we wnętrzach. 

W Niemczech i Holandii ustalono jako granicę dopuszczalnego stężenia formaldehydu 
120 (j.g/m3 przy narażeniu ciągłym. 

WHO zaproponowało, aby stężenia < 0,06 nie były brane pod uwagę oraz aby 
stężenie 0,12 było miarą zagrożenia w długim i krótkim czasie działania. 

W roku 1984 WHO/EURO podjęło studia nad projektem wytycznych dotyczących 
jakości powietrza w odniesieniu do zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych 
- z przeznaczeniem dla krajów Europy. Podstawowe wymagania formalne postawione 
twórcom tego projektu były następujące: 

- wykorzystanie najnowszej wiedzy naukowej, 
- podanie ścisłych informacji opisujących najważniejsze czynniki prowadzące do 

ostatecznych wniosków, 
- opis ustaleń naukowych zrozumiały dla różnych grup czytelników. 
Ustalono, że podstawowe wytyczne powinny zawierać opis nieścisłości w trakcie 

oceniania, spowodowanych brakiem lub niedokładnością danych, oraz opis substancji 
zanieczyszczających. Szkic wytycznych powinien być poddany kilkakrotnym przeglą-
dom. 

Wytycznymi zostały objęte różne substancje toksyczne (rakotwórcze i nie wywołujące 
raka), a w przypadku niektórych substancji został określony także ich wpływ na środo-
wisko. Dla substancji, które nie zostały zakwalifikowane w sprawozdaniu jako rako-
twórcze oraz dla takich, które z braku dostatecznych informacji nie zostały definitywnie 

40 



zakwalifikowane - zaproponowano progowe graniczne wartości dopuszczalne. W przy-
padku substancji rakotwórczych opracowano dane dotyczące prawdopodobieństwa 
zachorowania pod wpływem narażenia na działanie tych substancji. 

Pod koniec 1987 r. projekt zakończono opublikowaniem wytycznych Jakości Powietrza 
Wewnętrznego dla Europy (AQG). Wprowadzono w nich ujednoliconą bazę rozwoju 
strategii kontroli zanieczyszczenia powietrza. Można uznać, że wytyczne te wniosły swój 
wkład w poprawę zdrowotności w kilku krajach. 

Aby zapoczątkować procedurę uaktualniania, która będzie prowadzona w ramach 
współpracy, zostało zaplanowane spotkanie w 1993 r. Powołano tam grupy robocze 
w celu opracowania metod, które można stosować do oceny szczególnych związków 
zanieczyszczeń lub grup takich związków oraz formę ich prezentacji. Opublikowanie 
drugiego wydania Wytycznych Jakości Powietrza dla Europy (AQG) spodziewane było 
w roku 1996. 

5. Wnioski 

Na podstawie przedstawionego przeglądu dokumentów międzynarodowych oraz obo-
wiązujących w poszczególnych krajach, regulujących przepisy i wymagania związane 
z ograniczeniem zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach, można sformułować 
kilka podstawowych zaleceń. 

1. W celu poprawienia jakości powietrza wewnętrznego należy ograniczyć emisję z ma-
teriałów budowlanych działając 

a) według programu badań Wspólnoty Europejskiej (EC) poprzez: 
- rozwinięcie wspólnych europejskich metod zapewnienia jakości we wnętrzach, 
- stworzenie bazy danych emisji z materiałów budowlanych, wykończeniowych oraz 

wyposażenia wnętrz; 
b) według programu WHO, który przewiduje poprawienie jakości powietrza wewnętrz-

nego przez: 
- zminimalizowanie stosowania materiałów emitujących formaldehyd, aby ogranicze-

nie emisji par formaldehydu poprzez powlekanie materiałów środkami produkowanymi 
na bazie żywicy (podobnie praktykuje się u nas), 

- zakazanie stosowania izolacji szczelin między ścianami ze spienionej żywicy mo-
cznikowo-formaldehydowej (np. w Kanadzie), pomimo dobrych własności izolacyjnych, 

- intensywną wentylację. 

2. W budynkach należy stosować materiały sezonowane - wówczas emisja jest mała 
lub znikoma. 

3. Należy kontrolować działanie substancji zanieczyszczających na wiele sposobów 
(np. w Kanadzie taka kontrola prowadzi do zmian w produkcji). 

4. Należy stosować materiały budowlane mające certyfikat (podobne zalecenia sto-
suje się u nas). 

5. Producent powinien mieć atest na swoje wyroby. 
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6. Należy ograniczać stosowanie w pomieszczeniach chemicznych materiałów budow-
lanych potencjalnie szkodliwych; bardzo ważny jest dobór materiałów i wyrobów do 
budowy, renowacji czy wykończenia pomieszczeń. 

7. Należy usuwać lotne związki organiczne (VOC) poprzez oczyszczanie powietrza 
oparte na metodzie absorpcji lub adsorpcji i nie dopuszczać do reemisji zebranych 
w filtrze (TVOC) sumy lotnych związków organicznych. 

8. Należy usuwać źródła emisji związków chemicznych i zastępować je wyrobami 
nieszkodliwymi - co czyni się u nas odpowiadając na skargi użytkowników pomiesz-
czeń. 

9. Projektanci i zarządy budynków powinni wybierać materiały najbardziej bezpieczne 
i najmniej toksyczne. 
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