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ROLA CENTRALNEJ BAZY DANYCH „HIGMAT" 
W OCENIE WPŁYWU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
NA CHEMICZNE ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA 
W BUDYNKACH 

Artykuł stanowi wprowadzenie do zagadnienia kompleksowej analizy i oceny stanu higieniczne-
go materiałów budowlanych pochodzenia chemicznego, przeprowadzonej w Zakładzie Ochrony 
Środowiska ITB w latach 1996-1998 - na podstawie danych zgromadzonych w Centralnej Bazie 
Danych HIGMAT. Zagadnienie to zostanie zaprezentowane w całości w monografii przygotowywa-
nej obecnie przez autorkę artykułu. 

1. Wstęp 

Na początku lat dziewięćdziesiątych przeprowadziłam pierwszą zbiorczą analizę i o-
cenę stanu higienicznego materiałów pochodzenia chemicznego opartą na dorobku 
Zakładu Ochrony Środowiska ITB z poprzedzającego dziesięciolecia. Podstawę analizy 
stanowiły wyniki badań higienicznych 170 próbek materiałów budowlanych wykończe-
niowych, reprezentujących osiem grup materiałowych, w tym: kleje, lepiki, farby, emalie, 
lakiery, impregnaty, materiały izolacyjne i wyroby z tworzyw sztucznych. 

Analiza statystyczna wyników badań - prowadzona w sposób tradycyjny - okazała się 
bardzo praco- i czasochłonna i w rezultacie pozwoliła rozpoznać tylko jakościową stronę 
zagadnienia stanu higienicznego zbadanych materiałów. 

W wyniku przeprowadzonej analizy określono rodzaje substancji chemicznych najczęściej 
emitowanych podczas badań higienicznych z próbek materiałów danej grupy. Sporządzono 
także graficzny obraz częstości występowania emisji poszczególnych związków chemicz-
nych ze wszystkich zbadanych materiałów łącznie. Wyniki tej analizy zostały opublikowane 
w nr 3-4 (75-76) kwartalnika Prace Instytutu Techniki Budowlanej [1], 

Przeprowadzona analiza i wynikające z niej wnioski stały się inspiracją do utworzenia 
banku danych o wynikach badań higienicznych - zarówno w celu stworzenia warunków 
szybszej i skuteczniejszej analizy i oceny zagadnień higienicznych, jak i spełniania wielu 
innych ważnych funkcji. Aby uwiarygodnić proces analiz i wyniki ocen globalnych w za-
kresie higieny materiałów i ich wpływu na środowisko wewnętrzne budynków miesz-
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kalnych i użyteczności publicznej, podjęto inicjatywę stworzenia centralnej bazy danych 
- o zasięgu ogólnopolskim, w celu gromadzenia na bieżąco wyników badań higienicz-
nych materiałów pochodzenia chemicznego oraz wyników badań chemicznego zanie-
czyszczenia powietrza w budynkach na terenie całego kraju. 

Aby osiągnąć ten cel, nawiązano współpracę z Departamentem Zdrowia Publicznego 
przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej (i podległymi mu jednostkami nadzoru 
sanitarnego kraju), który uznał tę inicjatywę za wysoce uzasadnioną i pożyteczną. W ro-
ku 1992 tworzona baza danych została uznana przez Zespół ds. Informatyzacji Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej za jedyną w kraju w tej dziedzinie. 

2. Wpływ materiałów budowlanych na zanieczyszczenie 
chemiczne środowiska mieszkalnego 

Jednym z najistotniejszych rodzajów zagrożeń dla higieny i warunków zdrowotnych 
środowiska człowieka wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej są 
zagrożenia wywołane czynnikami natury chemicznej związane z emisją lotnych substan-
cji chemicznych z materiałów budowlanych, mebli i innych elementów wyposażenia 
wnętrz, preparatów chemii gospodarczej oraz kosmetyków. Na zanieczyszczenie che-
miczne powietrza w budynkach mają również wpływ procesy spalania gazu, tytoniu oraz 
produkty przemiany materii użytkowników pomieszczeń. 

Zarejestrowane w ciągu ostatniego piętnastolecia w ITB oraz w jednostkach nadzoru 
sanitarnego kraju podległych Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej wyniki kilku 
tysięcy badań higienicznych materiałów budowlanych i chemicznego zanieczyszczenia 
powietrza wewnątrz budynków - przeprowadzonych głównie na skutek skarg użytkow-
ników - świadczą, że mimo istniejącego systemu zabezpieczeń przed zanieczyszcze-
niem chemicznym powietrza wewnętrznego stan faktyczny w tym zakresie jest często 
niezadowalający, a niejednokrotnie budzi niepokój. 

Wcześniejsze próby kompleksowego podejścia do zagadnienia zagrożenia środo-
wiska wewnętrznego budynków, m.in. przez materiały budowlane pochodzenia chemi-
cznego, dowiodły konieczności prowadzenia stałych obserwacji oraz pogłębionych 
syntetycznych analiz i ocen w tym zakresie [2j. 

Podstawowe problemy związane z chemicznym zanieczyszczeniem powietrza we-
wnętrznego w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, którego źródłem są 
materiały budowlane wykończeniowe, można w syntetyczny sposób sformułować na-
stępująco: 

• wszystkie materiały budowlane pochodzenia chemicznego emitują do otaczającego 
powietrza lotne substancje chemiczne, wszystkie one są toksyczne - bądź o działaniu 
trującym, bądź o innym szkodliwym oddziaływaniu na organizm człowieka [3], [4j; 

• badania higieniczne materiałów pochodzenia chemicznego prowadzone w Zakła-
dzie Ochrony Środowiska ITB w latach 1980-1989 wykazały emisję około 60 rodzajów 
substancji chemicznych [1], [2]; 

• badania higieniczne materiałów pochodzenia chemicznego i powietrza w budyn-
kach mieszkalnych i użyteczności publicznej prowadzone w ITB oraz w wojewódzkich 
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stacjach sanitarno-epidemiologicznych na terenie kraju w latach 1986-1994 pozwoliły 
zidentyfikować ponad 200 rodzajów substancji chemicznych; 

• zanieczyszczenie chemiczne powietrza w budynkach mieszkalnych wywołane przez 
materiały budowlane - podobnie jak przez meble - jest jednym z najistotniejszych zagrożeń 
zdrowotnych - zarówno ze względu na jego poziom, jak i długotrwały charakter szkodliwego 
oddziaływania na użytkowników budynków; 

• dotychczas brak jest jednoznacznej oceny wpływu długotrwałego oddziaływania na 
organizm człowieka niewielkich dawek toksycznych substancji chemicznych, znane są 
jedynie skutki oddziaływania dużych dawek w krótkim czasie, objawiające się zatruciami 
ostrymi lub podostrymi, które w praktyce występują rzadko wśród użytkowników budyn-
ków [5], [6]; 

• dodatkowe obawy budzą tzw. mieszaniny związków chemicznych, które tworzą się 
w wyniku nakładania się różnych lub takich samych substancji, pochodzących z różnych 
źródeł emisji [7j; 

• dotychczas nie prowadzono w Polsce analiz podsumowujących w sposób komple-
ksowy stan chemiczny zanieczyszczenia powietrza w budynkach w skali całego kraju. 

Negatywny wpływ materiałów budowlanych pochodzenia chemicznego na jakość 
powietrza wewnątrz budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wykazują wyniki 
badań higienicznych prowadzonych od wielu lat przez wojewódzkie stacje sanitar-
no-epidemiologiczne na terenie całego kraju oraz przez Zakład Ochrony Środowiska 
ITB. Podczas wprowadzania tych wyników do Centralnej Bazy Danych HIGMAT stwier-
dzono, że główną przyczyną prowadzenia tego rodzaju badań są skargi użytkowników 
budynków na jakość powietrza w pomieszczeniach i związane z tym dolegliwości 
zdrowotne. Świadczy to jednoznacznie o odczuwalnym negatywnym wpływie chemicz-
nego zanieczyszczenia powietrza na środowisko mieszkalne. 

Na podstawie wieloletnich obserwacji tych zjawisk w eksploatowanych obiektach oraz 
wyników badań emisji poszczególnych substancji chemicznych z materiałów budowla-
nych (głównie wykończeniowych) do powietrza wewnątrz pomieszczeń, a także na 
podstawie obserwacji rynku materiałów budowlanych można wnioskować o najistotniej-
szych źródłach chemicznego zagrożenia środowiska wewnętrznego budynków. Są nimi 
przede wszystkim materiały budowlane i meble. 

Szkodliwe oddziaływanie materiałów pochodzenia chemicznego na zdrowie ludzi i środo-
wisko wewnętrzne budynków nasiliło się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięć-
dziesiątych ze względu na brak kontroli w obrocie chemicznymi wyrobami budowlanymi 
- zwłaszcza importowanymi. Wyniki sondażu przeprowadzonego na przełomie roku 
1994 i 1995 wykazały, że niecałe 4% materiałów wykończeniowych pochodzenia che-
micznego dostępnych w tym okresie na rynku legitymowało się świadectwem dopusz-
czenia do stosowania w budownictwie wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej 
(ITB), około 60% wyrobów poddanych sondażowi miało ocenę higieniczną Państwowe-
go Zakładu Higieny (PZH) lub Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej (IMMiT). 
Pozostałe 40% wyrobów tego typu, sprawdzonych w losowo wybranych sklepach, nie 
miało żadnych dokumentów świadczących o ich dopuszczeniu i bezpieczeństwie ich 
użytkowania, zarówno ze względów zdrowotnych, jak i z uwagi na ochronę środowiska 
[8], [9]. 
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Znacznie trudniej jest natomiast ustalić rozmiary zagrożenia chemicznego wynikają-
cego ze stosowania wyrobów budowlanych pochodzenia chemicznego - w szczególno-
ści tych, które są wprowadzane na rynek nielegalnie. Brak rozeznania ich charakterystyk 
higienicznych uniemożliwia ocenę rozmiarów zagrożenia dla środowiska. 

Możliwe jest natomiast rozpoznanie wpływu na zdrowie i środowisko mieszkalne oraz 
dokonanie oceny zagrożenia ze strony wyrobów, które poddane były badaniom higieni-
cznym. Wyniki tych badań - zarejestrowane w Centralnej Bazie Danych HIGMAT -
stanowią podstawę do kompleksowej analizy i oceny stanu higienicznego materiałów 
pochodzenia chemicznego stosowanych w krajowym budownictwie mieszkaniowym i u-
żyteczności publicznej. 

3. Centralna Baza Danych HIGMAT 

Centralna Baza Danych HIGMAT stanowi unikalny w skali kraju zbiór wyników badań 
higienicznych 

- materiałów budowlanych pochodzenia chemicznego - BAZA A, oraz 
- powietrza wewnętrznego w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej -

BAZA B. 
Stanowi ona podstawowe ogniwo Banku Informacji HIGMAT - instrumentu komple-

ksowych analiz i ocen opartego na technice komputerowej. 
Jest to przedsięwzięcie pionierskie w skali kraju. Realizowane jest dzięki ścisłej 

współpracy pomiędzy Zakładem Ochrony Środowiska ITB i jednostkami nadzoru sani-
tarnego kraju podległymi Departamentowi Zdrowia Publicznego przy MZiOS, tj. 49 wo-
jewódzkimi stacjami sanitarno-epidemlologicznymi, Państwowym Zakładem Higieny 
oraz Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej (w zakresie wyrobów z tworzyw 
sztucznych). 

Struktura i zawartość merytoryczna Centralnej Bazy Danych HIGMAT została ustalona 
z uwzględnieniem wyników dwóch ankietyzacji przeprowadzonych przez autorkę w wy-
mienionych jednostkach nadzoru sanitarnego, współtworzących tę bazę [10]. W celu 
przekazywania wyników badań higienicznych z terenu całego kraju do jednostki central-
nej w ITB zostały opracowane dwa typy kwestionariuszy: 

Kwestionariusz A - dla BAZY A - zawierający 63 pola danych dotyczących cech 
badanego materiału (wyrobu), producenta i jednostki badawczej, przyczyn i metod 
przeprowadzonych badań higienicznych, wniosków z badań i wyników liczbowych w po-
staci stężeń lotnych substancji chemicznych emitowanych z materiałów oraz przekro-
czeń stężeń dopuszczalnych NDS przez stężenia rzeczywiste. 

Kwestionariusz B - dla BAZY B - zawierający 41 pól danych dotyczących techni-
cznych cech badanego budynku, zleceniodawcy i wykonawcy badań, rodzaju, przyczyn 
i metod przeprowadzonych badań higienicznych, wniosków z badań i wyników liczbo-
wych w postaci stężeń lotnych substancji chemicznych stwierdzonych w powietrzu 
badanych pomieszczeń oraz przekroczeń stężeń dopuszczalnych NDS dla tych sub-
stancji przez stężenia rzeczywiste. 
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Źródłami danych do BAZY A, zawierającej wyniki badań higienicznych materiałów 
budowlanych pochodzenia chemicznego, są: 

- Zakład Ochrony Środowiska ITB, 
- niektóre wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne wyposażone w pracownie 

i odpowiedni sprzęt do badania materiałów, 
- Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej (w zakresie materiałów z tworzyw sztucz-

nych). 
Źródłami danych do BAZY B, zawierającej wyniki badań higienicznych powietrza 

wewnętrznego w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, są: 
- 49 wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, 
- Zakład Ochrony Środowiska ITB. 
Według stanu na koniec 1997 r. w BAZIE A znajdują się wyniki badań 500 próbek 

materiałów pochodzenia chemicznego oraz wyniki badań zanieczyszczenia chemiczne-
go powietrza w ponad 3000 obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej. 

Wartość poznawcza i techniczna Centralnej Bazy Danych HIGMAT nie wynika jedynie 
ze zgromadzenia w niej znacznej liczby wyników badań higienicznych materiałów i po-
wietrza wewnętrznego z terenu całego kraju (baza uzupełniana jest w miarę możliwości 
na bieżąco), lecz przede wszystkim z faktu zaistnienia możliwości wykorzystywania tego 
depozytu do prowadzenia wielokryterialnych analiz stanu higienicznego materiałów 
pochodzenia chemicznego oraz kompleksowych analiz chemicznego zanieczyszczenia 
powietrza w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. 

Generalnie pełni ona trzy podstawowe funkcje: 
• informacyjną, 

• analityczną, 
• oświatową. 

Wymienione funkcje wyczerpują wszystkie możliwe formy eksploatacji Centralnej Bazy 
Danych HIGMAT oraz usług świadczonych na rzecz różnego rodzaju jej potencjalnych 
klientów [11], [12]. 

Funkcja informacyjna polega na udostępnianiu informacji o stanie higienicznym 
materiałów pochodzenia chemicznego na życzenie wszystkich uczestników procesu 
inwestycyjno-eksploatacyjnego związanego z budynkami mieszkalnymi i użyteczności 
publicznej. Potencjalnymi adresatami tej funkcji mogą być zatem: inwestorzy, projektan-
ci, wykonawcy, użytkownicy, a ponadto służby nadzoru sanitarnego, jednostki badaw-
cze. Pełnienie funkcji informacyjnej opiera się na obowiązującym systemie dostępności 
danych [13]. Funkcja informacyjna związana jest tylko z BAZĄ A. 

Funkcja analityczna polega na wykonywaniu za pomocą komputera kompleksowych, 
wielokryterialnych analiz, mających na celu rozpoznawanie stanu zagrożenia środowi-
ska wewnętrznego budynków przez zanieczyszczenie chemiczne powietrza w skali 
makro - dla obszaru całego kraju bądź dla poszczególnych województw - ze szczegól-
nym uwzględnieniem wpływu materiałów pochodzenia chemicznego. Potencjalnymi 
odbiorcami takich analiz mogą być przede wszystkim resorty: zdrowia, budownictwa 
i ochrony środowiska, ale także jednostki nadzoru budowlanego oraz sanitarnego kraju, 
jednostki badawcze, projektowe i wykonawcze. 
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Funkcja oświatowa adresowana jest do szerokiej opinii społecznej, w szczególności 
do użytkowników budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz do potencjal-
nych nabywców materiałów pochodzenia chemicznego. Jej zadaniem jest edukacja 
dotycząca ochrony środowiska, w związku z bardzo niskim poziomem wiedzy społeczeń-
stwa na temat bezpiecznego użytkowania materiałów pochodzenia chemicznego. 

4. Formy eksploatacji Centralnej Bazy Danych HIGMAT 

W ramach funkcji informacyjnej prowadzona jest obsługa Informacyjna potencjal-
nych klientów Banku Informacji HIGMAT - zarówno osób fizycznych jak i instytucji -
w zakresie BAZY A. Obsługa ta odbywa się z zastosowaniem systemu dostępności 
danych [13], uwzględniającego fakt, że wyniki badań higienicznych materiałów pocho-
dzenia chemicznego stanowią własność producentów i zleceniodawców badań. W syste-
mietym potencjalni użytkownicy Centralnej Bazy Danych HIGMAT zostali sklasyfikowani 
w pięciu kategoriach i tym kategoriom przypisano dostępne dane. Udostępnienie 
liczbowych wyników badań - w postaci stężeń lotnych substancji chemicznych - może 
nastąpić po uzyskaniu zgody zleceniodawcy badań. 

Nie przewiduje się natomiast (poza szczególnymi przypadkami) udostępniania wyni-
ków badań higienicznych powietrza w budynkach - w ramach BAZY B. 

W ramach funkcji analitycznej realizowane są obecnie dwa równoległe bloki tema-
tyczne na podstawie Centralnej Bazy Danych HIGMAT: 

• kompleksowa analiza i ocena stanu higienicznego materiałów wykończeniowych dla 
budownictwa - na podstawie BAZY A; 

o kompleksowa w skali kraju analiza i ocena chemicznego zanieczyszczenia powie-
trza w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej - na podstawie BAZY B. 

Przykładowe wyniki tych analiz przytoczono w dalszej części niniejszego artykułu. 
W ramach funkcji oświatowej zrealizowano pierwszą edycję katalogu Materiały 

wykończeniowe pochodzenia chemicznego. Bezpieczne użytkowanie. Celem tego wy-
dawnictwa było zainteresowanie opinii społecznej problemem wpływu materiałów po-
chodzenia chemicznego na stan środowiska mieszkalnego i warunki zdrowotne pomie-
szczeń oraz edukacja w zakresie bezpiecznego stosowania tych materiałów. W przy-
szłości przewiduje się dalsze wydawnictwa typu edukacyjnego, zarówno z wykorzysta-
niem BAZY A - dotyczącej higieny materiałów budowlanych, jak też BAZY B - dotyczącej 
chemicznego zanieczyszczenia powietrza w budynkach. 

5. Przykładowe wyniki analizy stanu higienicznego 
materiałów budowlanych 

W celu zobrazowania funkcjonowania Centralnej Bazy Danych HIGMAT jako Instru-
mentu analiz i ocen przytaczam tu niektóre wyniki kompleksowej analizy próby badaw-
czej, stanowiącej wyniki badań higienicznych 400 próbek materiałów wykończeniowych 
pochodzenia chemicznego dotyczących ośmiu grup materiałowych, w tym: klejów, 
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lepików, farb, emalii, lakierów, impregnatów, materiałów izolacyjnych i wyrobów z tworzyw 
sztucznych. 

Struktura tej próby badawczej została przedstawiona na rysunku 1. 

Rys. 1. Udział poszczególnych grup materiałowych w całej populacji zbadanych próbek materiałów 

Analiza kompleksowa wszystkich zbadanych w latach 1980-1995 próbek materiałów 
pochodzenia chemicznego - zarejestrowanych w BAZIE A CBD „HIGMAT" pozwoliła 
ustalić wykaz najczęściej emitowanych lotnych substancji chemicznych i częstość 
występowania ich emisji - wyrażoną procentowo w stosunku do całej populacji zbada-
nych próbek: 

1. Toluen - 42,1% 
2. Ksylen - 35,6% 
3. Formaldehyd - 22,6% 
4. Benzen - 14,3% 
5. Styren - 14,0% 
6. Etylobenzen - 13,3% 
7. Węglowodory alifatyczne - 13,0% 
8. Fenol - 10,3% 
9. Ftalan dwubutylu - 9,0% 

10. Dekan + undekan - 7,3% 
11. Octan winylu - 6,3% 
12. Węglowodory aromatyczne - 6,3 % 
13. Chlorek winylu - 5,5 % 

oraz 72 inne rzadziej emitowane substancje. 
Na rysunku 2 przedstawiono liczbę substancji chemicznych emitowanych przez próbki 

z poszczególnych grup materiałowych. Z rysunku wynika, że największy wpływ na 
zanieczyszczenie chemiczne powietrza w pomieszczeniach mają kleje, które emitowały 
podczas badań higienicznych 49 typów substancji, a następnie tworzywa sztuczne 
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- 41 rodzajów substancji, i materiały izolacyjne, wydzielające 33 rodzaje substancji. 
Najmniej typów lotnych substancji chemicznych zidentyfikowano podczas badań higie-
nicznych emalii - 10, farb - 17, impregnatów - 18, lepików - 20, a lakierów - 23. 

Wprawdzie liczba emitowanych substancji z danej grupy materiałowej nie jest jedno-
znacznie odpowiedzialna za stopień zagrożenia środowiska mieszkalnego, trzeba jed-
nak brać pod uwagę, że im więcej substancji, tym większe prawdopodobieństwo 
tworzenia się mieszanin związków chemicznych o nieznanym wpływie na warunki 
zdrowotne panujące w pomieszczeniach. 

Na rysunku 3 przedstawiono wymagany okres sezonowania (karencji) zbadanych 
wyrobów pochodzenia chemicznego, tj. czas niezbędny do wyemitowania przez te 
wyroby poszczególnych substancji chemicznych do poziomu ustalonych dla tych sub-
stancji wskaźników NDS - najwyższego dopuszczalnego stężenia. 

Na podstawie wyników badań higienicznych wyrobów z różnych grup materiałowych 
można ocenić - zgodnie z rysunkiem 3 - że najdłuższego okresu sezonowania wyma-
gały lakiery - okres ten dla niektórych lakierów wydłużał się do 10 tygodni. Długiego 
sezonowania wymagają także: kleje, lepiki, impregnaty i wyroby z tworzyw sztucznych 
- do 9 tygodni. Najkrótszego sezonowania wymagały natomiast emalie - 3 tygodnie, 
materiały izolacyjne - 4 tygodnie I farby - 6 tygodni. 

Przestrzeganie okresu sezonowania, określonego na podstawie badań higienicznych 
materiałów pochodzenia chemicznego, stanowi warunek wydania przez PZH lub inne 
uprawnione laboratorium pozytywnej oceny higienicznej dla danego wyrobu. 

Nieprzestrzeganie okresu sezonowania może powodować określone negatywne skutki 
zdrowotne. Brak wszelkich informacji o niezbędnym okresie sezonowania na opakowaniach 
wyrobów - jak wykazały wyniki sondażu przytoczone na s. 7 - stwarza sytuację, która ze 
względu na użytkowników tych materiałów powinna znaleźć racjonalne rozwiązanie. 

Do roku 1996 - na mocy Zarządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z roku 1986 
- obowiązywały następujące wskaźniki najwyższego dopuszczalnego stężenia [13], tzw. 
NDS, dla 13 substancji uznanych przez ministra zdrowia za najczęściej emitowane 
z materiałów budowlanych, 

1. Akrylonitryl - 20 
2. Benzen - 70 
3. Butylowy alkohol - 500 
4. Chlorobenzeny - 100 
5. Chlorofenole 

(mono-i di-) - 10 
(tri-, tetra-, penta-) - 5 

6. Cykloheksan - 500 
7. Fenol - 20 
8. Formaldehyd - 50 
9. Ksylen - 100 

10. Naftalen - 20 
11. Styren - 20 
12. Toluen - 2 0 0 
13. Chlorek winylu - 5 
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Rys. 2. Liczba substancji chemicznych emitowanych z próbek różnych grup materiałowych 
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Rys. 3. Okres sezonowania wyrobów w poszczególnych grupach materiałowych wynikający z badań 
higienicznych 
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Obecnie obowiązuje wykaz dopuszczalnych stężeń substancji chemicznych szkodli-
wych dla zdrowia w powietrzu pomieszczeń kategorii A i B zamieszczony w załączniku 
do Zarządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 12 marca 1996 r. Wykaz ten 
obejmuje 35 substancji i wprowadzono w nim pewne zmiany w wartości wskaźników 
NDS dla niektórych substancji w stosunku do obowiązujących poprzednio. 

W celu zobrazowania roli Centralnej Bazy Danych HIGMAT w ocenie wpływu mate-
riałów budowlanych pochodzenia chemicznego i poszczególnych substancji emitowa-
nych przez te materiały na chemiczne zanieczyszczenie powietrza w budynkach, 
posłużę się przykładową substancją o nazwie toluen. Substancja ta była najczęściej 
identyfikowana spośród wszystkich związków chemicznych podczas badań higienicz-
nych materiałów zbadanych w latach 1980-1995. 

6. Wpływ toluenu na środowisko mieszkalne 

„Toluen jest węglowodorem aromatycznym występującym w materiałach budowlanych 
pochodzenia chemicznego jako rozpuszczalnik. Stosowany jest między innymi w materia-
łach bitumicznych ciekłych, przeznaczonych do stosowania «na zimno». Toluen został 
umieszczony w wykazie B MZiOS, jest szkodliwy według wykazu EINECS, nie sklasyfi-
kowany jako substancja rakotwórcza dla ludzi - zaliczony do grupy III według IARC 
(Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem). 

Jest to związek drażniący, działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Wchła-
niany jest przez drogi oddechowe, skórę i z przewodu pokarmowego. Przy długotrwałym 
oddziaływaniu może wywołać zaburzenia ze strony ośrodkowego układu nerwowego: 
zaburzenia emocjonalne, zaburzenia koordynacji. Może również powodować uszkodze-
nia wątroby, a ponadto zapalenia skóry, objawiające się wysuszeniem, zaczerwienie-
niem i pękaniem" [14]. 

Na rysunkach 4 i 5 porównano częstości występowania emisji różnych substancji 
chemicznych z próbek pochodzących z różnych grup materiałowych. 

Rysunek 4 sporządzono na podstawie analizy wyników badań higienicznych przepro-
wadzonych w latach 1980-1990 w ITB. Natomiast rysunek 5 wykonano na podstawie 
komputerowej analizy wyników badań higienicznych materiałów, przeprowadzonych 
w latach 1980-1995 w ITB i w niektórych jednostkach nadzoru sanitarnego kraju 
(zarejestrowanych w Centralnej Bazie Danych HIGMAT). Wykresy te mają bardzo istotny 
sens praktyczny. Pozwalają między inymi na szybkie określenie rodzaju związków 
chemicznych, których emisji można oczekiwać podczas badań higienicznych próbki 
materiału z określonej grupy materiałowej lub obecności tych związków w powietrzu 
wewnątrz pomieszczenia, w którym zastosowano dany materiał. 

Na podstawie rysunku 5 można stwierdzić, że przykładowy toluen - substancja 
najczęściej identyfikowana podczas badań higienicznych materiałów pochodzenia che-
micznego, emitowana była z: 

- 80,0% emalii, - 50,0% farb 
- 78,3% lepików, - 38,5% impregnatów, 
- 62,2% lakierów, - 37,0% wyrobów z tworzyw sztucznych, 
- 55,6% klejów, - 20,8 % materiałów izolacyjnych. 
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Rys 4 Emisja substancji chemicznych z próbek ośmiu grup materiałowych podczas badań higienicznych w ITB w latach 
1980-1990 (zgodnie z wykazem 13 substancji uznanych przez MZiOS za najczęściej emitowane z materiałów budowlanych) 



Rys. 5. Emisja substancji chemicznych z próbek ośmiu grup materiałowych podczas badań higienicznych w ITB 
i niektórych jednostkach nadzoru sanitarnego kraju w latach 1980-1990 (zgodnie z wykazem 13 substancji uznanych 
przez MZiOS za najczęściej emitowane z materiałów budowlanych) na podstawie Centralnej Bazy Danych HIGMAT 



Na podstawie komputerowej analizy danych zgromadzonych w BAZIE A Centralnej 
Bazy Danych HIGMAT można przedstawić przekroczenia wskaźnika NDS = 200 
dla toluenu występujące podczas badań higienicznych materiałów, które przeprowadzo-
no w latach 1980-1995. 

Na rysunku 6 przedstawiono przekroczenia wskaźnika NDS dla toluenu podczas 
badań higienicznych materiałów pochodzenia chemicznego w warunkach laboratoryj-
nych - w komorze hermetycznej lub wentylowanej. 

Na rysunku 7 pokazano przekroczenia wskaźnika NDS dla toluenu podczas badań 
higienicznych materiałów pochodzenia chemicznego w warunkach poligonowych -
doświadczalnych lub rzeczywistych. 

Ogólnie można stwierdzić, że największe przekroczenia wskaźnika NDS występują 
w ciągu pierwszych kilku dni po zastosowaniu materiału. Dlatego też niezmiernie ważne 
jest tzw. sezonowanie materiałów lub wyrobów pochodzenia chemicznego zgodnie z u-
stalonym dla nich okresem karencji. Stanowi to - jak stwierdzono wyżej - warunek ich 
pozytywnej oceny pod względem zdrowotnym przez Państwowy Zakład Higieny. 
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Rys. 7. Przekroczenia wskaźnika NDS = 200 przez stężenia 
rzeczywiste toluenu podczas badań higienicznych materiałów, 
przeprowadzanych w warunkach poligonowych 

7. Toluen jako składnik chemicznego zanieczyszczenia 
powietrza w budynkach 

Na podstawie danych zgromadzonych w BAZIE B Centralnej Bazy Danych HIGMAT 
(około 3000 pozycji) dotyczących wyników badań higienicznych powietrza w budynkach 
mieszkalnych i użyteczności publicznej w okresie 1986-1994 oraz na podstawie wstę-
pnego etapu kompleksowej analizy stanu higienicznego powietrza wewnętrznego w bu-
dynkach - w skali kraju, w okresie jw., sporządzono rysunek 8, przedstawiający uśre-
dnione dla wybranych województw wartości średnie stężeń toluenu oraz wartości 
maksymalne jego stężeń [15], [16]. Z analizy wykresu wynika, że największe stężenia 
i przekroczenia wskaźnika NDS dla toluenu = 200 zaobserwowano w okresie 
1986-1994 w województwie białostockim, a następnie w wałbrzyskim i katowickim. 
Należy zwrócić uwagę na fakt, że we wszystkich tych przypadkach wiązało się to ze 
skargami użytkowników, a więc z wyraźnie odczuwalnym dyskomfortem użytkowników 
pomieszczeń i z występującymi u nich dolegliwościami. 
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Rys. 8. Stężenie toluenu w powietrzu wewnętrznym - na podstawie BAZY B Centralnej Bazy Danych HIGMAT 



W skali całego kraju średnie stężenie toluenu w powietrzu pomieszczeń nie przekra-
czało wskaźnika NDS, jedynie średnie z maksymalnych wartości stężeń toluenu nieco 
przekroczyło próg NDS. 

Obecność i poziom emisji toluenu wykazany na podstawie analizy wyników badań 
higienicznych powietrza w budynkach jest skutkiem nie tylko zastosowania materiałów 
budowlanych wykończeniowych pochodzenia chemicznego. Stanowią one nie jedyne 
źródło chemicznego zanieczyszczenia powietrza w budynkach, ale bardzo znaczące. 

8. Podsumowanie 

W niniejszym artykule zaprezentowałam założenia i funkcje Centralnej Bazy Danych 
HIGMAT i jej możliwości w ocenie wpływu materiałów budowlanych na chemiczne 
zanieczyszczenie powietrza w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. W tym 
celu posłużyłam się przykładowo wpływem toluenu, substancji najczęściej emitowanej 
- z około 42% zbadanych materiałów budowlanych pochodzenia chemicznego. Toluen 
jest jednym z 80 związków, których emisję stwierdzono podczas badań higienicznych 
materiałów budowlanych i jedną z kilkuset substancji chemicznych identyfikowanych 
w powietrzu pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej podczas badań higie-
nicznych powietrza w budynkach. Jest on mniej groźny dla zdrowia niż rakotwórczy 
benzen, stosowany do niedawna jako rozpuszczalnik, jednak przy dłuższym oddziały-
waniu wywiera szkodliwy wpływ na użytkowników pomieszczeń. 

Kompleksowe analizy wykonywane w Zakładzie Ochrony Środowiska ITB na podsta-
wie danych zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych HIGMAT obejmują wszystkie 
substancje chemiczne identyfikowane podczas badań higienicznych materiałów budow-
lanych i powietrza wewnętrznego w budynkach, prowadzonych zarówno w ITB, jak i w jed-
nostkach nadzoru sanitarnego kraju współtworzących tę krajową bazę danych. 

Należy pamiętać, że oprócz występowania pojedynczych substancji, w środowisku 
wewnętrznym budynków tworzą się mieszaniny związków, których obecność niesie 
za sobą skutki zdrowotne o nierozpoznanym dotychczas charakterze. Dlatego niezmier-
nie ważne jest systematyczne gromadzenie danych z terenu całego kraju oraz przepro-
wadzanie okresowych analiz wyników badań higienicznych materiałów i zanieczyszcze-
nia chemicznego powietrza w budynkach w celu zapobiegania niepożądanym skutkom 
chemizacji budownictwa. Istotne jest również oszacowanie udziału materiałów budow-
lanych pochodzenia chemicznego w globalnym zanieczyszczeniu chemicznym środo-
wiska wewnętrznego pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej. 

Reasumując, na podstawie dotychczasowej eksploatacji Centralnej Bazy Danych 
HIGMAT można stwierdzić, że zostały spełnione cele założone przed przystąpieniem do 
utworzenia bazy, takie jak: 

• gromadzenie i systematyzowanie wyników badań higienicznych materiałów budow-
lanych pochodzenia chemicznego i powietrza wewnętrznego w budynkach mieszkal-
nych i użyteczności publicznej - z terenu całego kraju - w jednej komórce zlokalizowanej 
w Zakładzie Ochrony Środowiska ITB; 

• usprawnienie obsługi informacyjnej: projektantów, wykonawców, użytkowników i in-
westorów budynków w zakresie charakterystyk higienicznych poszczególnych materia-
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łów i ich właściwego doboru z punktu widzenia wpływu na stan higieniczno-zdrowotny 
środowiska wewnętrznego w budynkach; 

• stworzenie możliwości sprawnego i uproszczonego - dzięki technice komputerowej 
- dokonywania analiz i ocen stanu higienicznego materiałów pochodzenia chemicznego 
i powietrza w budynkach; 

• stworzenie instrumentu wspomagającego działania jednostek badawczych i służb 
nadzoru sanitarnego i budowlanego na terenie kraju; 

• sygnalizowanie ośrodkom decyzyjnym i opinii społecznej różnego rodzaju niepra-
widłowości i zagrożeń związanych ze stosowaniem w budownictwie materiałów i wyro-
bów pochodzenia chemicznego. 

Centralna Baza Danych HIGMAT została założona i jest obecnie eksploatowana dzięki 
unikalnemu oprogramowaniu komputerowemu, stanowiącemu własność Instytutu Techniki 
Budowlanej. Autorką algorytmu jest mgr inż. Jolanta Łubkowska z Zakładu Ochrony Środo-
wiska, autorem programu komputerowego (oraz wykonawcą rysunków 6 i 7 w niniejszym 
artykule) - mgr Inż. Jerzy Kowalewski z Zakładu Konstrukcji Budowlanych. Współpraca 
w zakresie wprowadzania danych - mgr inż. Regina Raciborska z Zakładu Ochrony Środo-
wiska, kierownictwo naukowe - doc. dr inż. Adam Nlesłochowski z Zakładu jw. 
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THE ROLE OF CENTRAL DATA BASE „HIGMAT" IN THE ESTIMATION OF BUILDING 
MATERIALS INFLUENCE ON CHEMICAL AIR POLLUTION INSIDE DWELLINGS 

Summary 

The circumstances affecting the development of Central Data Base in the Building 
Research Institute, concerning the influence of building materials on air chemical impurity 
the residential and public utillity buildings have been explained in this paper. 

This Data Base is a pioneer initiative in Poland in the field of system evaluation of 
inside air and it forms the basic element of the Information Bank, which is just under 
development. The Data Base consists of two parts: BASE A - contains the hygienic 
investigation results of building materials of chemical origin; BASE B - contains the 
hygienic investigation results of air inside the residential and public utility buildings.These 
results have been obtained by Environmental Protection Department of the Building 
Research Institute and by sanitary inspection divisions subjected to Ministry of Health 
and Social Welfare. The main goals and functions of the Information Bank are presented 
in this paper. The methods of performing three basic tasks - informative, analytical and 
educational one are described having in mind the effective protection of inside air against 
the chemical pollution and creation of proper ecological conditions for social. The paper 
presents also, for example, results of analysis and estimation of the toluen evaluation 
on chemical air pollution inside the residential and public utility buildings. 
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