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ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W BUDYNKACH 
PREPARATAMI POCHODZENIA SMOŁOWEGO 

Wyroby budowlane pochodzenia smołowego są przyczyną zanieczyszczenia powietrza wewnątrz 
budynków. Dotyczy to budynków starych, w których konstrukcje drewniane konserwowane byty 
preparatami zawierającymi bitumy (olej impregnacyjny Xylamit - lepik smołowy) oraz budynków 
nowych, w których stosowano preparaty hydroizolacyjne zawierające rozpuszczalniki węglowodorowe. 
Zastosowanie nowoczesnych technik analitycznych, takich jak GC-MS, desorpcja termiczna, mikro-
ekstrakcja, pozwoliło zidentyfikować przyczynę chemicznego zanieczyszczenia pomieszczeń. W ar-
artykule omówiono zwięźle kilka przypadków takich interwencji zaobserwowanych w ostatnich latach. 

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
2002, nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) istnieje między innymi zapis informujący, 
że w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie wolno stosować wyrobów 
emitujących związki (gazy, pary i pyły) szkodliwe dla zdrowia lub zapachowe. Jeżeli 
wyroby emitują takie związki w niedopuszczalnym stężeniu przez ograniczony czas, to 
można je wbudować jedynie pod warunkiem, że użytkowanie pomieszczeń nastąpi po 
upływie terminu karencji. 

Jednym z głównych problemów zgłaszanych do Instytutu Techniki Budowlanej, zwią-
zanych z ochroną powietrza w budynkach, są nieprzyjemne zapachy ujawniające się w 
trakcie użytkowania budynku lub bezpośrednio po jego remoncie. Wśród zgłaszanych 
spraw przynajmniej kilka w roku dotyczy chemicznego zapachu wydobywającego się ze 
starych izolacji podpodłogowych, starych konstrukcji drewnianych ścian, dachów itp. 
Rozwój nowoczesnych technik analitycznych umożliwia od niedawna szczegółową 
analizę przyczyn występowania takich zapachów. 
Przykład I z roku 2008 

Poddasze zabytkowego budynku w Zamościu zostało zaadaptowane na lokal miesz-
kalny i pracownię. Użytkownicy skarżą się na uciążliwy chemiczny zapach w pomiesz-
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czeniach. Do badań pobrano kilka próbek drewnianych elementów konstrukcyjnych 
dachu. Związki chemiczne występujące w drewnie wyekstrahowano rozpuszczalnikiem, 
a następnie poddano analizie techniką chromatograficzną GC-MS. We wszystkich 
ekstraktach stwierdzono zawartość: fenolu, krezoli, dimetylofenoli, etylofenolu, etylo-
metylofenolu, naftalenu i metylonaftalenów. Wymienione związki są składnikami oleju 
impregnacyjnego, zwanego również kreozotem. 

Przykład II z roku 2009 
Stary drewniany budynek magazynowy ma zostać zmodernizowany i przeznaczony 

na świetlicę wiejską. Ponieważ wszystkie elementy drewniane budynku mają charaktery-
styczny chemiczny zapach, ich próbki zostały przesłane do badań w Instytucie. Metoda 
badania była identyczna, jak opisano wyżej. Oprócz związków kwasowych fenolu, 
krezoli, dimetylofenoli, etylofenolu i etylometylofenoli wykryto również związki zasadowe 
- trimetylopirydynę, dimetyloanilinę, metylochinolinę i dimetylochinolinę (tabl. 1). 
Wniosek był taki sam, jak w przypadku konstrukcji dachu w budynku w Zamościu: 
wszystkie elementy drewniane budynku były w przeszłości konserwowane olejem 
impregnacyjnym. 

Tablica 1. Zawartość składników oleju impregnacyjnego w drewnianych elementach budynku 
przeznaczonego na świetlicę 
Table 1. Creosote oil content in wooden elements of old building before adapting into club-room 

Składnik oleju 
Ściana nośna Ściana działowa Ściana zewnętrzna 

Składnik oleju 
mg/kg 

Krezole 12 7 5 

Etylofenol 17 15 6 

Dimetylofenole 6 5 4 

Etylometylofenol 9 8 4 

Trimetylopirydyna 2 9 1 

Dimetyloanilina - 4 -

Metylochinolina 7 9 3 

Dimetylochinolina 8 27 7 

Przykład III z roku 2009 
W trakcie remontu sali gimnastycznej w budynku szkolnym do badań w laboratorium 

Instytutu dostarczono próbki elementów drewnianych konstrukcji podłogi. Wykonano 
badania emisji par organicznych z próbek w komorach klimatyzowanych. Stwierdzono 
emisję par krezoli, naftalenu i metylonaftalenu, a więc składników oleju impregnacyjnego 
(tabl. 2). 

Chromatogram związków występujących w drewnie zabezpieczonym olejem impreg-
nacyjnym przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 2. Chromatogram par związków występujących w powietrzu pomieszczenia budynku biurowego zanieczyszczonego 
Xylamitem. Intensywny sygnał 1 -chloronaftalenu 
Fig. 2. GC-MS chromatogram ot indoor air pollutants in office building. Intensive peak of 1 -chloronaphthalene from Xylamit 
impregnated wooden materials 



Tablica 2. Emisja składników oleju impregnacyjnego z drewnianych elementów konstrukcji podłogi 
sali gimnastycznej. Badanie w komorach laboratoryjnych 
Table 2. Creosote oil components emission from gymnasium floor construction timber. Study in 
laboratory chambers 

Badany materiał 
Stężenie w powietrzu komór, 

Badany materiał 
krezole naftalen metylonaftaleny 

Wylewka betonowa 16 8 3 

Papa izolacyjna 17 11 4 

Belka drewniana 8 12 5 

Listwy drewniane 4 11 5 

Deska podłogowa 16 8 4 

Olej impregnacyjny (kreozot) to frakcja olejowa smół z węgla kamiennego, ciecz o tem-
peraturze wrzenia 200-360°C. Zawiera węglowodory, fenole i zasady chinolinowe. 
Węglowodory aromatyczne: naftalen, antracen, fenantren, piren, chryzen i inne stanowią 
około 80-90% masy kreozotu. Składniki kwaśne: fenole, krezole i ich homologi od 4% 
do 16%. Składniki zasadowe: pirydyna, izochinolina, akrydyna i inne aminy od 3,5% 
do 4,5%. 

Kreozot, stosowany nieprzerwanie od roku 1938, jest przeznaczony do impregnacji 
podkładów kolejowych, słupów i budulca drewnianego. Można go stosować wyłącznie 
na otwartej przestrzeni, szczególnie do nawierzchni kolejowych, słupów teletechnicz-
nych, konstrukcji mostów i nabrzeży portowych, bez kontaktu z wodą do spożycia. Nie 
powinien być używany do impregnacji drewna w budynkach. 
Przykład IV z roku 2010 

Użytkownicy budynku biurowego w Warszawie z lat 1970-1980, o konstrukcji muro-
wanej od wielu lat skarżyli się na nieprzyjemny chemiczny zapach wydobywający się 
spod podłogi. Właściciel zdecydował się na remont stropów, przygotowując na wstępie 
kilka pomieszczeń do badań zanieczyszczenia powietrza. Jako specjaliści z Instytutu 
mieliśmy wyjątkową okazję, aby wykonać pomiary w pomieszczeniach, w których 
materiały podłogowe zostały w różnym stopniu odsłonięte. Wyniki badań przedstawiono 
na rysunku 2 i w tablicy 3. 

Przed remontem w powietrzu pomieszczenia stężenie par 1-chloronaftalenu przekra-
czało poziom dopuszczalny dla pomieszczeń kategorii B przeznaczonych na pobyt ludzi, 
czyli wartość 15 W powietrzu występowały również pary dichlorofenolu, naftalenu 
i metylonaftalenów. Odkrycie płyt pilśniowych położonych na stropie spowodowało 
dziesięciokrotny wzrost stężenia par tych związków w powietrzu pomieszczenia. Ponad-
to w powietrzu znaleziono również pary dichlorofenoli, dimetylo- i trimetylonaftalenów 
oraz pary policyklicznego węglowodoru aromatycznego fenantrenu. Usunięcie płyt 
pilśniowych noszących ślady impregnacji spowodowało stopniowy spadek stężenia 
badanych związków chemicznych, których źródłem był zastosowany do zabezpieczenia 
płyt pilśniowych impregnat Xylamit. 
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Tablica 3. Badanie zanieczyszczenia powietrza w budynku biurowym 
Table 3. Indoor air pollution in office building 

Zidentyfikowany związek 
chemiczny 

Pomieszczenie 
przed remontem, 
nie wyposażone 

Usunięta wylewka 
betonowa; 

na stropie płyty 
pilśniowe 

ze śladami 
impregnacji 

Usunięte 
wszystkie 
materiały 

podłogowe; 
widoczna płyta 

stropowa 

Zidentyfikowany związek 
chemiczny 

Dichlorofenole < 1 88 7 

Naftalen 23 77 27 

Metylonaftaleny 18 129 54 

Dimetylonaftaleny < 1 112 24 

Trimetylonaftaleny < 1 19 < 1 

1-Chloronaftalen 32 280 30 

Dichloronaftaleny 17 175 27 

Fenantren < 1 12 6 

Przykład V z roku 2008 
Na skutek skarg użytkowników budynku w województwie pomorskim przeznaczonego 

do celów oświatowych Instytut wykonał badania chemicznego zanieczyszczenia powie-
trza. Wyniki podano w tablicy 4. 

Tablica 4. Badanie zanieczyszczenia powietrza w budynku oświatowym 
Table 4. The study of indoor air pollution in school building 

Pomieszczenie badane 
Stężenie par w powietrzu, 

Pomieszczenie badane 
naftalen metylonaftaleny 1-chloronaftalen 

Pokój biurowy 8 13 4 

Pracownia 2 3 2 

Sala lekcyjna I 4 5 2 

Sala lekcyjna II 4 5 3 

W powietrzu stwierdzono występowanie par związków chemicznych typowych dla 
powietrza zanieczyszczonego Xylamitem. Był on zastosowany do izolacji materiałów 
podłogowych. 
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Przykład VI z roku 2010 
Osoby pracujące w budynku będącym siedzibą lokalnego muzeum historycznego 

skarżą się na chemiczny zapach, panujący również w pomieszczeniach biurowych. Do 
badania zostały dostarczone próbki drewna, którego powierzchnia nosiła ślady impreg-
nacji. Skład chemiczny substancji zawartych w drewnie został ustalony techniką termi-
cznej desorpcji i chromatografii GC-MS. Stwierdzono zawartość naftalenu, metylonafta-
lenów, 1-chloronaftalenu oraz innych policyklicznych węglowodorów aromatycznych: 
acenaftenu, fluorenu, fenantrenu, antracenu, fluorantenu, pyrenu i benzo(a)antracenu. 
Wniosek: drewno było impregnowane preparatem Xylamit. 

Przykład VII z roku 2009 
W pawilonie handlowym parterowym z drewnianym dachem oddzielonym od części 

użytkowej lekkim sufitem podwieszonym występuje intensywny chemiczny zapach. 
Analiza składu chemicznego konstrukcji dachu wykazuje zawartość krezoli (do 126 
dichlorofenoli (do 234 i trichlorofenoli (do 124 Wniosek: konstrukcja dachu 
zaimpregnowana została preparatem Xylamit. 

Xylamity były stosowane do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych 
w budynkach głównie w latach siedemdziesiątych XX w. Ich produkcja została zanie-
chana w roku 1986. Preparaty te bazowały na produktach przerobu smoły węglowej, do 
których wprowadzano pochodne chlorowe fenoli i naftalenu. Przykładowy skład chemi-
czny najczęściej stosowanych Xylamitów był następujący: 

• Xylamit destylowany stolarski: pentachlorofenol, chloronaftalen, oleje mineralne, 
mieszanina chlorowanych benzenów, 

• Xylamit popularny: chlorowane fenole, oleje węglopochodne, 
• Xylamit budowlany: pentachlorofenol, olej pokumenowy, 
• Xylamit Super i Super W: chlorowane fenole, chlorowane naftaleny, oleje węglopo-

chodne. 
Na rysunku 3 pokazano chromatogram par występujących nad próbką materiałów 

podłogowych pobranych z mieszkania w Ursusie (technika MS/SIR). 
W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski 1996, nr 19) uznano za niedopuszczalną 
obecność w materiałach stosowanych wewnątrz budynków produktów pochodzących 
z przeróbki węgla (smoły, lepików) oraz wprowadzono ograniczenia dotyczące zawar-
tości w powietrzu par krezoli, chlorofenoli, chloronaftalenów i chlorobenzenów. 

8 



Rys. 3. Chromatogram par występujących nad próbką materiałów podłogowych pobranych z mieszkania w Ursusie (technika MS/SIR). 
Widoczne intensywne sygnały naftalenu, metylonaftalenów i 1-chloronaftalenu 
Fig. 3. GC-MS chromatogram of volatiles emitted from floor materials removed from dwelling (MS/SIR recording). Intensive peaks 
of naphthalene, methylnaphthalenes and 1-chloronaphthalene are visible 



Przykład VIII z roku 2010 
Nowi lokatorzy mieszkania w budynku z lat pięćdziesiątych XX w. w centrum Warsza-

wy stwierdzili, że spod drewnianej podłogi wydobywa się intensywny chemiczny zapach. 
Pobrane próbki materiałów podłogowych zostały poddane badaniom w laboratorium 
Instytutu. Wynik badania przedstawiono w tablicy 5 i na rysunku 4. Wskazuje on, że pod 
wylewką znajdowała się papa i lepik smołowy, zawierające lotne policykliczne węglowo-
dory aromatyczne, w tym głównie naftalen. 

Tablica 5. Zawartość policyklicznych węglowodorów aromatycznych w materiałach podłogowych 
położonych na papie izolacyjnej i lepiku smołowym (technika SPME) 
Table 5. Policyclic aromatic hydrocarbons content in floor materials situated on tar paper and 
adhesive (SPME isolation) 

Związek chemiczny 
Zawartość na powierzchni kapilary SPME, ng 

Związek chemiczny 
parkiet wylewka betonowa papa z lepikiem 

Naftalen 62 1590 1560 

Metylonaftaleny 10 736 658 

Acenaften - 158 125 

Dibenzofuran - 133 121 

Fluoren - 67 79 

Lepiki smołowe, masy smołowe, papy smołowe są otrzymywane w procesie odgazo-
wania węgla kamiennego. W ich skład wchodzą węglowodory alifatyczne, aromatyczne 
i heteroaromatyczne, fenole i zasady pirydynowe. Do bardzo toksycznych należą wyższe 
policykliczne węglowodory aromatyczne, o 4-6 pierścieniach węglowych. 

Przykład IX z roku 2008 

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, zlokalizowanym pod Krako-
wem, wylewkę betonową wykonawca zaizolował preparatem bitumicznym przeznaczo-
nym do stosowania na zimno, zawierającym rozpuszczalnik organiczny. Wobec utrzy-
mywania się intensywnego zapachu rozpuszczalnika po kilku miesiącach sezonowania, 
właściciel zlecił Instytutowi wykonanie badania. Wyniki badania wykazały, że w powie-
trzu budynku znajdują się pary rozpuszczalników aromatycznych, pochodnych benzenu 
o 3 atomach węgla w łańcuchu bocznym: propylobenzenu, etylometylobenzenów i trime-
tylobenzenów. Stężenie par w poszczególnych pomieszczeniach wynosiło od 1500 
do 7100 Wykryte w trakcie badania węglowodory wchodzą w skład rozpuszczal-
ników benzynowych, na przykład Farbasolu. Zakres temperatury ich wrzenia wynosi od 
159°C do 176 °C. Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. 
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, nr 16, 
poz. 87) wartość odniesienia uśredniona do 1 h dla par węglowodorów aromatycznych 
równa jest 1000 
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Przykład X z roku 2008 

Lokatorzy mieszkań na nowym osiedlu mieszkaniowym koło Wrocławia wyczuwają 
chemiczny drażniący zapach. W jednym z mieszkań Instytut wykonuje badanie zanie-
czyszczenia powietrza. Wyniki tego badania przedstawiono w tablicy 6. Powietrze 
zanieczyszczone było parami rozpuszczalników benzynowych, głównie węglowodorami 
aromatycznymi o 3 atomach węgla w łańcuchach bocznych. Można było przypuszczać, 
że źródłem rozpuszczalnika jest powłoka izolacyjna wykonana z lepiku stosowanego na 
zimno. Dalszym badaniom poddana została próbka betonu znajdująca się pod wylewką 
podłogową. 

Tablica 6. Stężenie par rozpuszczalników w powietrzu nowego mieszkania koło Wrocławia 
Table 6. Indoor air pollution in new dwelling building near Wroclaw 

Badane pomieszczenie 
Stężenie par w powietrzu, 

Badane pomieszczenie węglowodory 
aromatyczne C9 ksylen terpeny 

Sypialnia 649 153 241 

Pokój duży 322 68 124 

Pokój dziecka 465 100 173 

Przedpokój 94 24 34 

Kuchnia 343 72 110 

Próbkę betonu noszącą ślady powierzchniowej impregnacji preparatem bitumicznym 
poddano badaniom laboratoryjnym. Określono skład par związków chemicznych wystę-
pujących w powietrzu nad próbką. Stwierdzono występowanie par rozpuszczalników 
organicznych, którymi były węglowodory aromatyczne o 7-10 atomach węgla. Tempe-
ratura wrzenia tych rozpuszczalników mieści się w przedziale od 110°C do 204°C. 
Przeważały pary pochodnych benzenu o 3 atomach węgla w łańcuchach bocznych, 
mające temperaturę wrzenia od 159°C (n-propylobenzen) do 175°C (1,2,3-trimetyloben-
zen). W tablicy 7 podano skład par rozpuszczalników emitujących z badanej próbki, a na 
rysunku 5 ich chromatogram. W celu porównania, w tablicy podano również skład 
procentowy popularnego rozpuszczalnika węglowodorowego Farbasolu. 
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Rys. 5. Chromatogram związków występujących w powietrzu nad próbką betonu izolowaną powierzchniowo preparatem 
bitumicznym zawierającym rozpuszczalnik węglowodorowy 
Fig. 5. GC-MS chromatogram of volatiles above probe of concrete, which surface was coated by bituminous material containing 
hydrocarbon solvent 



Tablica 7. Stężenie par rozpuszczalnika nad próbką betonu izolowanego powierzchniowo prepara-
tem bitumicznym. W tabeli podano również skład rozpuszczalnika Farbasol 
Table 7. Hydrocarbon solvent vapors above probe of concrete coated by bituminous material. 
The composition of popular solvent Farbasol is also given in table 

Składnik rozpuszczalnika 
Stężenie w powietrzu 

nad próbką betonu 
Zawartość 

w rozpuszczalniku 
Farbasol Składnik rozpuszczalnika 

o-ksylen 9 

izopropylobenzen 21 

n-propylobenzen 54 6,5 

1 -metylo-3-etylobenzen 120 22 

1 -metylo-4-etylobenzen 50 9 

1,3,5-trimetylobenzen 115 9,5 

1 -metylo-2-etylobenzen 122 7 

1,2,4- trimetylobenzen 168 30 

1 -metylo-3-izopropylobenzen 10 -

1,2,3- trimetylobenzen 75 5 

indan 17 -

1 -metylo-3-propylobenzen 16 -

1 -etylo-3,5-dimetylobenzen 29 

1 -metylo-2-propylobenzen 10 -

2-etylo-1,4-dimetylobenzen 10 -

1 -etylo-2,4-dimetylobenzen 9 -

1 -metylo-2-izopropylobenzen 16 -

1-etylo-2,3-dimetylobenzen 3 -

1,2,4,5-tetrametylobenzen 7 -

1,2,3,5- tetrametylobenzen 13 -

1,2,3,4- tetrametylobenzen 6 -
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Skład jakościowy i ilościowy par rozpuszczalnika emitującego z badanej próbki 
odpowiada składowi rozpuszczalnika węglowodorowego typu Farbasol. Główne skład-
niki Farbasolu znajdują się również w największym stężeniu w powietrzu nad próbką 
betonu zawierającego warstwę bitumu. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, 
że beton, z którego pobrano próbkę, był izolowany powierzchniowo preparatem bitumi-
cznym stosowanym na zimno, zawierającym rozpuszczalnik organiczny. 
Podsumowanie 

Do ustalania przyczyny chemicznego zanieczyszczenia powietrza w budynkach w zależ-
ności od okoliczności i rodzaju badanej próbki stosowano różne techniki analityczne. 
Umożliwiły one określenie związków chemicznych występujących w takich wyrobach, 
jak drewno, płyty drewnopochodne, beton, oraz związków chemicznych emitujących z wy-
robów do powietrza. Istotą wad budowlanych w omawianych przypadkach było zasto-
sowanie wyrobów zawierających składniki pochodzenia smołowego lub ich roztworów 
w rozpuszczalnikach węglowodorowych. 

INDOOR AIR POLLUTION IN BUILDINGS BY CHEMICALS ORIGINATED 
FROM TAR PRODUCTS 

Summary 

Buildings materials containing tar products are source of indoor air pollution in buildings. It 
concerns particularly to old buildings in which wooden structure were impregnated by tar composi-
tions (creosote oil, Xylamit oil tar) and the new one in which bituminous seal containing hydrocarbon 
solvents were used. New analytical methods (GC-MS, thermal desorption, microextraction) enable 
to identify in details a reason of chemical indoor air pollution. Some case studies noticed in last 
years were described briefly. 

Praca wpłynęła do Redakcji 8 II 2011 r. 
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