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Metoda łączna TGA-FTIR w badaniach „Syndromu chorego budynku”

Streszczenie: Syndrom chorego budynku (SBS, z ang. sick building syndrome) został zdefiniowany 
przez Światową Organizację Zdrowia [2], jako „zbiór niespecyficznych objawów, w tym wywołujących 
podrażnienie oczu, nosa i gardła, zmęczenie psychiczne, bóle głowy, nudności, zawroty głowy podraż-
nienie skóry, które wydają się być związane z zajmowaniem niektórych stanowisk pracy”. Dolegliwości 
te są tym silniejsze, im dłużej się przebywa w pomieszczeniach. Syndrom chorego budynku jest określany 
przez tzw. „gęstość skarg pracownika”. Występowanie objawów syndromu chorych budynków wiąże się 
ze złą jakością powietrza wewnętrznego. Powoduje ona nie tylko dyskomfort wywołany niewłaściwymi 
parametrami fizycznymi powietrza, ale także wpływa na wydajność pracy, a w konsekwencji powoduje 
absencję. Zanieczyszczenia chemiczne na jakie jesteśmy narażeni wewnątrz budynków to takie, które 
emitowane są przez materiały budowlane, wyposażenie, urządzenia biurowe (drukarki laserowe, ksero 
kopiarki), środki czyszczące. Zanieczyszczenia biologiczne z kolei to pyłki roślin, bakterie wirusy i ple-
śnie. Powyższe czynniki nasila niewłaściwa wentylacja. Regulacje prawne w dziedzinie jakości powietrza 
wewnątrz budynków, zostały określone i zawarte w rozporządzeniach Ministra Zdrowia, jak również 
w normach i standardach badawczych. Oznaczanie emisji tzw. lotnych związków organicznych (LZO) 
m.in. z materiałów budowlanych, obecnie realizowane jest metodą komorową z zastosowaniem desorpcji 
cieplnej i chromatografii gazowej z odpowiednim detektorem. Inną metoda badania gazów wydziela-
nych w czasie ogrzewania materiału w kontrolowanych warunkach jest termograwimetria sprzężona ze 
spektrometrią w podczerwieni z transformacją Fourier’a (TGA-FTIR). Jest to tzw. jednoczesna technika 
sprzężona gdyż obejmuje badania próbki za pomocą dwóch (lub więcej) technik instrumentalnych, które 
będąc połączone, działają niezależnie. Powyższa metoda badawcza odnajduje się doskonale m.in. w ba-
daniu syndromu chorego budynku. W artykule przybliżono zarówno tematykę materiałów budowlanych 
wydzielających lotne związki organiczne jak i ich wpływ na samopoczucie ludzi przebywających w ich 
otoczeniu. Zaprezentowano również przykładowe badania gazów wydzielanych z zastosowaniem tech-
niki sprzężonej TGA-FTIR.
Słowa kluczowe: syndrom chorego budynku, jednoczesne metody sprzężone TGA-FTIR, lotne 
związki organiczne (LZO), kopolimer etylen octan winylu (EVA)

TGA-FTIR cOnJuGATED METhOD In „SIck buILDInG SynDROME” STuDIES
Abstract: The sick building syndrome (SbS) has been defined by the World health Organization [2] 
as „a collection of non-specific symptoms, including irritating eyes, nose and throat, mental fatigue, 
headache, nausea, dizziness, skin irritation which seem to be related to occupying some jobs”. These 
ailments are the stronger the longer stay in the room. The syndrome of a sick building is determined by 
the so-called “Density of employee complaints”. Symptoms of sick building syndrome are associated 
with poor air quality. It causes not only discomfort caused by improper physical parameters of the 
air, but also affects the productivity of employees and consequently causes absenteeism. Internal 
chemical impurities to which we are exposed indoors are those which are emitted by building materials, 
equipment, office equipment (laser printers, copy copiers), cleaning agents. biological contaminants are 
plant pollen, virus bacteria and mold. The above factors improve improper ventilation. Simultaneous 
conjugate techniques include sample testing by two (or more) instrumental techniques that are 
connected by a linker acting independently. For this type of techniques is thermogravimetry coupled 
with infrared spectroscopy Fourier Transform (TGA-FTIR) which allow study of evolved gases 
generated during thermal degradation. 
Keywords: sick building syndrome, simultaneous TGA-FTIR conjugated methods, volatile organic 
compounds (VOc), hot melt adhesive
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1. KlasyfiKacja zanieczyszczeń 
powietrza wewnątrz budynKów

Termin „zespół chorego budynku” (SBS) nie 
jest konkretną chorobą, jest natomiast używany 
do opisywania sytuacji, w których mieszkańcy 
budynków odczuwają znaczący dyskomfort oraz 
doświadczają ostrych skutków zdrowotnych, 
związanych z długotrwałym przebywaniem 
w budynku ze zbyt małą ilością świeżego powie-
trza oraz jego złą jakością. W przeciwieństwie do 
tego, termin „choroby związane z budynkami” 
(BRI z ang. Building related illnesses) jest stoso-
wany w przypadku kiedy symptomy diagno-
zowanej choroby są rozpoznawalne i można je 
przypisać bezpośrednio do zanieczyszczeń po-
wodowanych przez powietrze i są to najczęściej 
reakcje alergiczne [15]. Dotychczasowa wiedza 
na temat SBS pozwala wyodrębnić najczęstsze 
przyczyny problemów zdrowotnych osób, użyt-

kujących „chore budynki”. Są to: czynniki che-
miczne (emisja szkodliwych substancji), zjawi-
ska radiacyjne (w tym także jonizacja powietrza 
na skutek promieniowania radioaktywnego), 
zjawiska elektrostatyczne (w tym także jonizacja 
powietrza na skutek elektryzacji), czynniki bio-
logiczne (grzyby, pleśnie i drobnoustroje), nie-
właściwa wentylacja, oddziaływania wibracyjne 
i hałas [1,6-7].

Dorosły człowiek przebywa w zamkniętym 
pomieszczeniu od 70-90% całego swojego życia. 
Na podstawie danych (Brook i inni, 1991), we-
wnątrz budynków zidentyfikowano ponad 900 
chemicznych i biologicznych substancji a ponad 
350 z lotnych związków organicznych (LZO) 
zarejestrowano w stężeniach przekraczających 
1 ppm [6, 19]. Dopuszczalne stężenia wybra-
nych związków i substancji w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi są w Polsce re-
gulowane prawnie. Wymagania w postaci do-

tabela 1. zanieczyszczenia chemiczne występujące w materiałach budowlanych oraz ich wpływ na zdrowie
table 1. chemical contaminants occurring in building materials and their impact on human health

substancja szkodliwa pochodzenie wpływ na zdrowie Możliwe stężenia 
w pomieszczeniach

rozpuszczalniki 
(benzen, dwuchloroetan, 
toluen, ksylen)

Farby, lakiery, żywice, 
politury, środki czyszczące, 

kleje, lepiki, papy

Bóle głowy, podrażnienie błon 
śluzowych, zaburzenia układu 

nerwowego, uszkodzenia wątroby 
i nerek, działania rakotwórcze

Niebezpieczne

formaldehyd
Kleje, lepiki, lakiery, płyty 

paździerzowe, pianki, 
meble, papy

Podrażnieniami błon śluzowych, stany 
zapalne dróg oddechowych, bóle 

głowy, działania rakotwórcze
Niebezpieczne

dwutlenek węgla (co2)
Urządzenia grzewcze, 
piec gazowy powietrze 

wydechowe i atmosferyczne
Bóle głowy, zawroty nadciśnienie

W normalnych 
warunkach nie jest 

niebezpieczne

tlenek węgla (co)
Powietrze atmosferyczne 

(pojazdy) paleniska 
urządzenia grzewcze

Zablokowanie transportu tlenu 
zaburzenia krążeniowo - oddechowe

W normalnych 
warunkach nie jest 

niebezpieczne

tlenki azotu (nox)
Urządzenia grzewcze, piec 
gazowy, dym tytoniowy, 

powietrze zewnętrzne

Kaszel, ślinotok, katar nosa, zaburzenia 
w oddychaniu Niebezpieczne

dwutlenek siarki (so2)
Urządzenia grzewcze, piec 
gazowy, dym tytoniowy,

Podrażnienia błon śluzowych, stany 
zapalne dróg oddechowych i tkanki 
łącznej, zapalenie oskrzeli, duszność

W normalnych 
warunkach nie jest 

niebezpieczne

wielochlorowe 
dwufenyle, fenol,  
styren itp.

Plastyfikatory, kleje, lepiki, 
materiały izolacyjne, papy

Bóle głowy, zawroty, senność, 
uszkodzenia wątroby i nerek, działania 

rakotwórcze
Niebezpieczne
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puszczalnych poziomów stężenia substancji 
szkodliwych zawarte zostały w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 
marca 1996 r. oraz określone przez Niemiecki 
Komitet do spraw Zdrowotnej Oceny Materia-
łów Budowalnych AgBB w Niemczech.

Całkowite stężenie LZO dopuszczone przez 
U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 
i World Health Organization (UN) to 200 μg/m3. 
Uznaje się, że stężenie związków organicznych 
w powietrzu w budynku:

mniejsze od 100 mg/m• 3 - nie jest szkodliwe dla 
zdrowia,
pomiędzy 200-300 mg/m• 3 - może być szkodliwe,
pomiędzy 3000-5000 mg/m• 3 - jest szkodliwe 
dla zdrowia, powoduje, że w powietrzu wy-
czuwa się nieprzyjemny zapach.
Zestawienie najczęściej występujących zanie-

czyszczeń chemicznych oraz ich możliwy wpływ 
na zdrowie przedstawiono w tabeli 1 [9, 13].

Ze względu na szeroką gamę własności 
fizykochemicznych substancji zanieczyszcza-
jących pomieszczenia wnętrz Światowa Orga-
nizacja Zdrowia podzieliła je na cztery grupy 
(tabela 2). Jako kryterium podziału przyjęto 
temperaturę wrzenia [4].

Na podstawie Dyrektywy 2004/42/WE Parla-
mentu Europejskiego z 2004, „lotny związek or-
ganiczny” (LZO) oznacza jakikolwiek związek 
organiczny o początkowej temperaturze wrze-
nia mniejszej lub równej 250°C mierzonej pod 
standardowym ciśnieniem 101,3 kPa. Natomiast 
„zawartość LZO”, oznacza masę lotnych związ-
ków organicznych, wyrażoną w gramach na litr 

(g/l) użytkowej formy produktu gotowego do 
użycia [3]. Lotne związki organiczne występują 
głównie w wyrobach malarskich, ale nie tylko. 
Można je również spotkać w wielu innych wy-
robach budowlanych wykonanych z tworzyw 
sztucznych, zawierających żywice chemoutwar-
dzalne, bitumy, lepiszcza, kleje itp., a także po-
zostałości nieprzereagowanych monomerów. 
Poprzez lotne związki organiczne rozumiemy 
także każdą organiczną ciecz lub substancje 
stałą, która samorzutnie odparowuje w normal-
nych warunkach ciśnienia i temperatury. Emisja 
lotnych związków organicznych stała się stan-
dardowym badaniem właściwości higienicz-
nych niektórych wyrobów budowlanych, ale nie 
tylko. Termin SBS można właściwie odnieść do 
każdego zamkniętego pomieszczenia, w którym 
otaczające przedmioty czy materiały konstruk-
cyjne poprzez emisję oddziałowują na zdrowie 
i samopoczucie człowieka. Do takich pomiesz-
czeń zalicza się również kabinę pojazdów sa-
mochodowych, gdzie zaobserwowano wystę-
powanie podobnego zjawiska do SBS. Opierając 
się na badaniach agencji CSA Research [17], 
Europejczyk spędza średnio ponad 4 lata życia 
w samochodzie. Każdy kto kiedykolwiek siedział 
w nowym samochodzie odczuł tzw. zapach „no-
wości”, za który odpowiedzialne są lotne związki 
organiczne. Związki te emitowane są przez ma-
teriały i części z których zbudowane jest wnętrze 
samochodu. Badania dotyczące oznaczania LZO 
w kabinie samochodu w ramach projektu „Ve-
hicle interior car quality” prowadzone są inten-
sywnie w IBiRM BOSMAL. Obecność związków 

tabela 2. Klasyfikacja lzo 
table 2. classification of Vocs 

Kategoria Grupa związków organicznych zakres punktu wrzenia [°c]

1 bardzo lotne związki organiczne < 0 do 50-100

2 lotne związki organiczne
od 50-100

do 240-260

3 częściowo lotne związki organiczne
od 240-260
do 380-400

4 Organiczne związki zaasocjowane na cząstkach  
stałych lub stałe cząstki organiczne 380
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organicznych wewnątrz nowo produkowanych 
samochodów jest w głównej mierze związana 
z emisją wewnętrzną z materiału odgazowują-
cego. Stężenie lotnych związków organicznych 
(LZO), wewnątrz pojazdów może być nawet 3 
razy wyższe niż w innych pomieszczeniach we-
wnętrznych. Szacuje się, że ludzie spędzają oko-
ło 7% czasu w pojazdach, dlatego obecność LZO 
w nowym pojeździe jest ważnym sposobem 
narażenia ludzi na związki organiczne. Wiele 
z nich może mieć negatywne skutki dla zdrowia 
i wpływa na bezpieczeństwo jazdy [4-5]. 

Rozwój technologii wyrobów budowlanych 
sprawia, że w składzie wyrobów pojawiają się 
związki nowe, mniej znane, których zawartość 
i emisja nie są regulowane wymaganiami [10]. 
Szkodliwe związki mogą się wydzielać (w bar-
dzo różnym stężeniu, w zależności od technolo-
gii i procesów produkcyjnych) z tak popularnych 
materiałów budowlanych, jak:

materiały drewnopochodne i izolacje termicz-• 
ne (szkodliwa substancja: formaldehyd),
niektóre kleje (szkodliwe substancje: formal-• 
dehyd, toluen, fenole),
płyty pilśniowe (szkodliwa substancja: ksylamit),• 
żywiczne materiały posadzkowe (szkodliwe • 
substancje: toluen, styren, butanol, cykloheksan),
wyroby z PVC (szkodliwe substancje: toluen, • 
dekan, dwuetyloheksanol).
Badania jakości powietrza wnętrz prowadzi 

się w sposób znormalizowany w oparciu za-
równo o europejskie jak i polskie normy mate-
riałowe z zakresu norm ISO 16000. W Polsce od 
strony badań normalizacyjnych jakością powie-
trza wnętrz zajmuje się komitet techniczny nr 
161. Zajmuje się on takimi zagadnieniami jak: 
strategia pomiarowa, metody pobierania pró-
bek i oznaczania stężeń zanieczyszczeń (aero-
zoli, gazów, par, zapachów, mikroorganizmów 
oraz pyłu) w powietrzu wnętrz z uwzględnie-
niem komór testowych i procedur pomiarowych 
niezbędnych do scharakteryzowania emisji za-
nieczyszczeń z materiałów stosowanych w bu-
downictwie oraz z elementów wyposażenia do 
powietrza wnętrz. Inne zagadnienia to: kształ-
towanie środowiska wewnętrznego w obiektach 

nowo wznoszonych, jak i poddawanych renowa-
cji [19]. Najczęściej prowadzone badania opiera-
ją się o normy: ISO 16000-6:2011 „Oznaczanie 
LZO w powietrzu wnętrz i komorze badawczej 
w drodze aktywnego pobierania próbek z zasto-
sowaniem sorbentu Tenax TA®,desorpcji ciepl-
nej oraz chromatografii gazowej przy użyciu 
MS/FID” [20]; ISO 16000-3:2011 „Oznaczanie for-
maldehydu i innych związków karbonylowych 
w powietrzu wnętrz i komorze badawczej” [21], 
PN-EN ISO 16000-9:2009 „Oznaczanie emisji 
lotnych związków organicznych z materiałów 
budowlanych i wyposażenia - badanie emisji 
metodą komorową” [22], PN-EN ISO 16000-
10:2010 „Oznaczanie emisji lotnych związków 
organicznych z wyrobów budowlanych i wypo-
sażenia - badanie emisji metodą małej komory” 
[23], ISO 16000-14:2009 „Oznaczanie całkowitej 
(gazowej i w fazie cząsteczkowej) polichlorowa-
nych dioksynopodobnych bifenyli (PCB) i po-
lichlorowanych dibenzo-p-dioksyn/dibenzofu-
ranów (PCDD/PCDF). Ekstrakcja, oczyszczanie 
i analiza metodą wysokiej rozdzielczości chro-
matografii gazowej i spektrometrii masowej” 
[24]. Również istotna jest norma PN-EN ISO 
14644-8:2013 „Pomieszczenia czyste i związane 
z nimi środowiska kontrolowane - klasyfikacja 
czystości powietrza na podstawie stężenia czyn-
ników chemicznych (ACC)” [25] określająca 
klasyfikację czystości powietrza na podstawie 
stężenia czynników chemicznych. Ponadto za 
„syndrom chorego budynku” odpowiedzialne 
są substancje mikrobiologiczne których obec-
ność jak i ilość bada się określonymi metodami. 
W XIX wieku Feliks Kazimierz Bujwida, sprecy-
zował pierwszą propozycję normy mówiącą, iż: 
„powietrze mieszkalne nie powinno zawierać 
więcej niż 50 bakterii w 1 litrze”. Sto lat później 
w Polsce pojawiły się pierwsze – nie obowiązu-
jące już – normy dotyczące czystości powietrza, 
był to zestaw składający się z pięciu aktów praw-
nych określających: wytyczne i postanowienia 
ogólne dotyczące pobierania próbek powietrza 
atmosferycznego (PN-84/Z-04008/02 i PN-89/Z-
04008/08); metody badań mikrobiologicznych 
powietrza (PN-89/Z-04111/01), w tym oznacza-
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nie liczby bakterii i grzybów mikroskopowych 
w powietrzu atmosferycznym przy pobieraniu 
próbek metodą aspiracyjną i sedymentacyjną 
(PN-89/Z-04111/02 i PN-89/Z-04111/03). Przy-
gotowana pod koniec 2007 r. nowelizacja tychże 
norm dla Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
jest ciągle na etapie dyskusji. Obecnie w Polsce 
nie ma żadnych obowiązujących norm doty-
czących dopuszczalnych ilości drobnoustrojów 
w powietrzu pomieszczeń, choć od wielu lat 
naukowcy próbują je formułować. Ponieważ ba-
dania mikrobiologiczne nie były przedmiotem 
badawczym w artykule nie zawarto wiele infor-
macji odnoszących się do biologicznych zanie-
czyszczeń powietrza [26].

Zadania, jakie stawia się analizie termicznej 
w badaniu SBS to [6]:

Identyfikacja źródeł, potencjalnie niebez-1. 
piecznych, lotnych związków chemicznych 
(LZ i LZO) wśród materiałów konstrukcyj-
nych i wykończeniowych – analiza termogra-
wimetryczna w zakresie temperatur < 1000°C, 
b > 0°C·min-1, a atmosferze kontrolowanej.
Określenie jakościowej zależności pomiędzy 2. 
temperaturą materiału, a składem emitowa-
nych LZO – metody TG/DTA(DSC) sprzężo-
ne z MS/FTIR/GC w zakresie temperatury: > 
100°C, b > 0°C·min-1, zwykle w powietrzu.
Określenie ilościowej zależności pomiędzy 3. 
czasem eksploatacji materiału, jego tempe-
raturą, a szybkością emisji LZO metody TG/
DTA(DSC) sprzężone z MS/FTIR/GC w zakre-
sie temperatury > 20°C, b ≥ 0°C·min-1, zwykle 
w powietrzu.

2. część doświadczalna

2.1. Materiały i Metody badawcze 

Jako oddzielną grupę VOC, będącą przyczy-
ną powstawania syndromu chorego budynku 
wyróżnia się związki karbonylowe (aldehydy 
i ketony). Specyficzność tych związków wynika 
z ich drażniącego działania na błony śluzowe. 
Różna jest też metodyka ich oznaczania w powie-
trzu wewnętrznym. Do grupy związków karbo-

nylowych należy między innymi: metanal (for-
maldehyd), etanal (aldehyd octowy), propenal 
(akroleina), pentanal (aldehyd walerianowy), 
heksanal (aldehyd kapronowy) i benzaldehyd 
(aldehyd benzoesowy). Półlotne związki orga-
niczne (SVOC) to głównie ftalany, bromoorga-
niczne związki opóźniające palenie (BFR), w tym 
polibromowane etery difenylowe (PBDE), poli-
chlorowane dioksyny i furany (PCDD/F) oraz 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 
(WWA). Związki te przy małych stężeniach wy-
stępują w powietrzu wewnętrznym w postaci 
gazowej. Przy wyższych stężeniach adsorbują 
się na powierzchni cząstek aerozolowych. Źró-
dłem VOC i SVOC są zarówno materiały bu-
dowlane (np. tynki, lepiki, uszczelniacze i pian-
ki), jak i materiały wykończeniowe (np. tapety, 
wykładziny, parkiety i panele oraz farby i lakie-
ry). Oprócz związków organicznych na jakość 
powietrza wewnętrznego istotny wpływ mają 
stężenia takich gazów, jak: tlenek i dwutlenek 
węgla, tlenki azotu, tlenki siarki oraz amoniak 
i ozon. Ważnym źródłem tych substancji jest 
także wyposażenie pomieszczeń, w tym meble, 
tkaniny i sprzęt elektroniczny stąd jako przykład 
oznaczenia metodą TGA-FTIR wybrano główny 
składnik klejów używanych m.in. w meblar-
stwie. Termiczna desorpcja to metoda uwal-
niania pod wpływem ciepła związków lotnych 
z matryc będących ciałami stałymi. To również 
jedna z technik dozowania do chromatografu 
próbek w fazie gazowej. W połączeniu z detek-
torem mas wydaje się być stosunkowo korzyst-
ną metodą oceny zawartości związków lotnych 
w próbach materiałów, między innymi wyrobów 
budowlanych [18]. W przeprowadzonych bada-
niach wykorzystano mało rozpowszechnioną, 
jednoczesną technikę sprzężoną TG-FTIR, która 
również odnajduje swoje zastosowanie w bada-
niach dedykowanych materiałom budowlanym. 
Stosując układ TGA-FTIR można zapewnić wa-
runki umożliwiające pełną analizę przemian 
zachodzących w badanej próbce w funkcji tem-
peratury poprzez identyfikację i analizę składu 
gazowych produktów rozkładu lub analizę pro-
duktów pośrednich i pozostałości po rozkładzie. 
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W pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych 
poza materiałami budowlanymi otaczają nas 
przedmioty codziennego użytku w tym meble. 
Badaniom poddano główny składnik klejów 
termotopliwych ang. hotmelt na bazie kopoli-
meru etylenu i octanu winylu (EVA) Evatane 
42-60 firmy Arkema. Kleje termotopliwe to kleje 
o wszechstronnym zastosowaniu w różnych ga-
łęziach przemysłu, natomiast w budynkach znaj-
dują się głównie w wyrobach meblarskich.

Identyfikację materiału przeprowadzono 
metodą spektroskopii w podczerwieni z trans-
formacją Fouriera FTIR. Badania spektrofotome-
tryczne w zakresie IR (4000 – 400cm-1) wykonano 
aparatem Thermo Scientific Nicolet FT IR iS50 
z zastosowaniem przystawki ATR (ang. Attenu-
ated Total Reflection), do szybkiej analizy ciał sta-
łych wyposażonej w kryształ diamentowy z wy-
sokociśnieniowym urządzeniem dociskowym.

Na podstawie krzywej TG można w sposób 
ilościowy wyznaczyć ubytki masy związane 
z termicznym rozkładem ciał stałych bądź reak-
cjami w fazie stałej między kilkoma reagentami, 
którym towarzyszy wydzielanie produktów ga-
zowych a także innymi przemianami przebie-
gającymi z ubytkiem masy jak parowanie czy 
sublimacja. Analizator termograwimetryczny 
wzorcowano przy użyciu niklu i alumelu. Masa 

próbki wynosiła każdorazowo ok 12 mg. Próbki 
ogrzewano w atmosferze azotu w zakresie 30°C-
600°C (piroliza frakcji organicznej bez utleniania) 
a następnie zmieniano atmosferę na powietrze 
i dalej ogrzewano do 900°C (spalenie produktów 
rozkładu termicznego). W badaniach wykorzy-
stano piec typu EGA z przepływem 10ml/ min 
n2 oraz 90 ml/min O2. Jednoczesną analizę sprzę-
żoną TGA-FTIR przeprowadzono na urządzeniu 
TA Instruments Q500 sprzężonym ze spektrome-
trem Thermo Scientific Nicolet FT IR iS50. 

Analizę krzywych TGA oraz TGA-FTIR prze-
prowadzono wykorzystując oprogramowanie 
TA UNIVERSAL ANALYSIS 2000 - Advantage 
v5.4.0 oraz Omnic Specta Software.

3. rezultaty i dysKusja

Kopolimer etylen/octan winylu charak-
teryzuje się dużym współczynnikiem tarcia, 
a w porównaniu z PE mniejszą odpornością 
chemiczna, większą odpornością na korozję na-
prężeniową i promieniowanie UV. EVA nie jest 
materiałem higroskopijnym, dlatego też może 
być przetwarzany bez wcześniejszego susze-
nia. Przy rosnącej zawartości octanu winylu 
tworzyw traci swoją semikrystaliczną struktu-
rę w wyniku „rozpychania” łańcuchów poliety-

Rys. 1. Spektrogram FTIR badanego kleju
Fig. 1. FT-IR spectra of tested adhesive
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lenowych przez octan winylu, otrzymując tym 
samym amorficzny elastomer [11-12]. Spektro-
skopia w podczerwieni jest techniką badawczą 
wykorzystującą zjawisko selektywnej absorpcji 
promieniowania podczerwonego przez atomy 
lub grupy atomów wykonujące różne rodzaje 
drgań: rozciągające, zginające, nożycowe, wa-
hadłowe i wachlarzowe. Poszczególne grupy 
funkcyjne oraz wiązania związków organicz-
nych wykonują tak zwane drgania charaktery-
styczne o określonej częstości odpowiadające 
za absorpcję promieniowania podczerwonego 
w ściśle określonym zakresie. Spektrogram ba-
danego materiału (badanego w stanie stałym) 
przedstawiono na rysunku 1.

Na podstawie analizy FT-IR scharaktery-
zowano następujące pasma w podczerwieni: 
νa

CH2 (2970 cm-1) drgania rozciągające asyme-
tryczne CH2, νs

CH2 (2930 cm-1) drgania rozciąga-
jące symetryczne CH2, νc=o (1743 cm-1) drgania 
rozciągające C=O, δCH2 jednostek etylenowych 
(1465 cm-1) drgania zginające jednostek etyleno-
wych, δCH2 jednostek octanu winylu (1440 cm-1) 
drgania zginające jednostek octanu winylu, 
δs

CH2 (1378 cm-1) drgania zginające symetrycz-
ne, νa

c-o-c (1245 cm-1) drgania rozciągające asy-
metryczne C-O-C, νs

c-o-c (1080 cm-1) drgania 
rozciągające symetryczne C-O-C.

EVA jest kopolimerem etylenu i octanu wi-
nylu jako grupy polarnej. EVA ulega rozkła-
dowi dwustopniowemu, przy czym pierwszy 
etap to uwolnienie kwasu octowego (HAc), tzn. 
utrata masy jest proporcjonalna do ilości grup 
octanowych początkowo obecnych w układzie. 
Drugie stadium rozkładu jest spowodowane 
rozszczepieniem łańcucha. Jak widać z krzy-
wej TG i DTG (Rys. 2) badany materiał, ulega 
degradacji termicznej w czasie której pierwszy 
etap rozpoczyna się w temperaturze ok 225°C, 
w której ma miejsce reakcja deacetylacji prowa-
dząca do uwolnienia kwasu octowego. Drugi 
etap przebiega w zakresie temperatur: 390°C 
do 500°C – którego głównym produktem są 
długołańcuchowe nasycone węglowodory 
alifatyczne. Na podstawie ubytku masy zwią-
zanego z wydzieleniem się kwasu octowego 
zawartości octanu winylu w kopolimerze EVA 
wg wzoru (1) [8, 14]:

(1)

gdzie: 
VA – octan winylu,
ml - ubytek masy związany z uwolnieniem kwa-
su octowego (analiza TG),
MVA - masa molowa octanu winylu (86,1 g/mol),
MHAc - masa molowa kwasu octowego (60,1 g/mol),

Rys. 2. krzywe TG i DTG badanego kleju
Fig. 2. TG and DTG curves of testes adhesive
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Korzystając z powyższego wzoru, obliczo-
no iż w badanym kleju udział octanu winylu 
w %wag wynosi: 44,4%, natomiast udział ety-
lenu w %wag. to 55,6%.

Analiza termograwimetryczna pozwoli-
ła na określenie udziałów procentowych po-
szczególnych składników kleju jak również na 
określenie temperatur w jakich nastąpił rozkład 
składników z największą prędkością. Analiza 
termograwimetryczna w sprzężeniu ze spek-
troskopią w podczerwieni TGA-IR, pozwala 
na identyfikację wydzielających się produktów 
w efekcie podwyższania temperatury próbki. 
Profil Gramm-Schmidt uzyskany w efekcie ana-
lizy sprzężonej TGA-IR dla próbki badanego 
kleju przedstawiono na rysunku 3.

alkanów jak undekan, tridekan. Analiza wy-
dzielających się gazów wykonana w temp.  
ok. 570°C wskazała jedynie CO2 oraz pasm po-
chodzących od –CH2. 

4. wniosKi i  podsuMowanie

W artykule przybliżono tematykę tzw. syn-
dromu chorego budynku (SBS) jak również 
scharakteryzowano zarówno jego źródła jak 
i ich wpływ na ludzki organizm. Jakość po-
wietrza wewnątrz pomieszczenia jest określo-
na łącznie przez emisję substancji wewnątrz, 
emisję substancji zanieczyszczających środo-
wisko na zewnątrz budynku oraz przez wy-
dajność wentylacji. W dalszej części zdefinio-

Rys. 3. Profil Gramm-Schmidt dla analizy sprzężonej TGA-FTIR dla kleju
Fig. 3. Gramm-Schmidt profile TGA--FTIR of tested adhesive

Analiza wydzielających się gazów wykona-
na w temp. ok. 364°C pozwoliła na zidentyfi-
kowanie kwasu octowego, CO2 oraz wilgoci. 
Analiza wydzielających się gazów wykonana 
w temp. ok. 470°C wskazuje w dalszym ciągu 
na identyfikowanie kwasu octowego, metanu, 
co2, CO jak również mieszaninę wyższych 

wano lotne związki organiczne LZO - tworzą 
one obszerną kategorię substancji o różnych 
własnościach fizycznych i różnej reaktywno-
ści. Bezpośrednią konsekwencją stosowania 
materiałów zawierających lotne związki or-
ganiczne jest ich przenikanie do otoczenia. 
W zdecydowanej większości metod dotyczą-
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cych oznaczania zawartości lotnych związków 
organicznych w powietrzu wykorzystuje się 
metodę chromatografii gazowej. W pozosta-
łych wykorzystuje się inne metody analizy, 
np. spektrofotometrię absorpcyjną w widzial-
nym zakresie światła oraz metodę koloryme-
tryczną. Badania materiałów budowlanych jak 
również materiałów emitujących niebezpiecz-
ne substancje obecnie prowadzi się głównie 
przy zastosowaniu metod chromatograficz-
nych jednakże można również prowadzić je 
przy użyciu jednoczesnych technik sprzężo-
nych tj. TGA-FTIR. Wybrana metoda badaw-
cza niekoniecznie charakteryzuje się przewagą 
nad obecnie stosowanymi metodami, ale może 
stanowić pewną koncepcję do nich i uzupeł-
nienie. Obecnie metoda łączona TGA-FTIR po-
mimo coraz większego zainteresowania prze-
mysłu metodami termicznymi – (coraz więcej 
firm i laboratoriów zaopatrzonych jest w urzą-
dzenia do analiz termicznych), nie cieszy się 
jeszcze dużym rozpowszechnieniem – stąd też 
powyższa publikacja ma służyć zwiększeniu 
zainteresowania, dzięki czemu otrzymane wy-
niki badań będzie można w większej mierze 
porównywać międzylaboratoryjnie i otrzy-
mywać coraz ciekawsze rezultaty poprzez 
rozwijanie tego typu technik. Na przykładzie 
składnika kleju termotopliwego, powszechnie 
stosowanego w przemyśle meblarskim przed-
stawiono zarówno jego analizę identyfikacyjną 
składu metodą spektroskopii w podczerwieni 
FTIR, jak również w oparciu o analizę TG ob-
liczono udział poszczególnych składników. 
Analiza termograwimetryczna w sprzężeniu 
ze spektroskopią w podczerwieni TGA-IR, 
pozwoliła na identyfikację wydzielających się 
produktów w efekcie podwyższania tempera-
tury próbki. Jako gazowe produkty rozkładu 
oznaczono: kwas octowy, CO2, metan, CO2, CO 
jak również mieszaninę wyższych alkanów jak 
undekan, tridekan a także zidentyfikowano 
pasma pochodzące od ugrupowania –CH2. Za-
stosowana metoda nie daje jednak możliwości 
ilościowej weryfikacji ilości produktów gazo-
wych. Przebywanie w zamkniętym pomiesz-

czeniu w obecności powyższych substancji 
wywołuje m.in. bóle głowy, podrażnienie błon 
śluzowych, zaburzenia układu nerwowego 
oraz problemy z koncentracją.
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