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Przeprowadzono identyfikacjê zwi¹zków organicznych uwalnianych z pod³ogowych klejów wodorozcieñczalnych. Oznaczano emisjê g³ównych zwi¹zków oraz
ca³kowit¹ sumê lotnych zwi¹zków w komorze laboratoryjnej w ci¹gu 28 dni od
aplikacji klejów.
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WSTÊP
Emisja lotnych zwi¹zków organicznych z materia³ów i wyrobów budowlanych, stosowanych w pomieszczeniach jest wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na jakoæ powietrza wewnêtrznego [1, 12]. Wiêksze oddzia³ywanie mog¹ wykazywaæ materia³y do pokrywania
du¿ych powierzchni, np. materia³y pod³ogowe i kleje do ich przytwierdzania, którymi obci¹¿enie pomieszczenia (stosunek powierzchni pod³ogi do kubatury) wynosi ok. 0,41
m2/m3. Ponadto kleje stosuje siê w du¿ych ilociach, od 300 do 800 g/m2 powierzchni
i z tych wzglêdów kleje pod³ogowe mog¹ uwalniaæ do otoczenia lotne zwi¹zki organiczne
w wysokich stê¿eniach [7-11].
Wprowadzone w ostatnich latach nowej generacji kleje wodorozcieñczalne czêsto uwa¿ane s¹ jako kleje wolne od rozpuszczalników. Zawieraj¹ one jednak niewielkie ich iloci
(najczêciej kilka procent), w przeciwieñstwie do klejów rozpuszczalnikowych, w których
zawartoæ rozpuszczalników mo¿e wynosiæ 20%.
Celem pracy by³a identyfikacja i badanie emisji g³ównych lotnych zwi¹zków z pod³ogowych klejów wodorozcieñczalnych, badanie ca³kowitej emisji wszystkich lotnych zwi¹zków organicznych oraz emisji w czasie.
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MATERIA£ I METODY
Materia³ do badañ stanowi³y 3 kleje wodorozcieñczalne (klej W-1, klej W-2, klej W-3) stosowane
do przytwierdzania materia³ów pod³ogowych. Kleje zakupiono w sklepie. W Tabeli I przedstawiono
opis klejów i zawarte w nich substancje niebezpieczne.
Ta b e l a I .
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Opis klejów wed³ug Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej
Description of adhesives according Material Safety Data Sheets
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* Substancje zakwalifikowane jako niebezpieczne (3)
I d e n t y f i k a c j a l o t n y c h z w i ¹ z k ó w o rg a n i c z n y c h z k l e j ó w*
Przygotowanie próbek klejów.
Kapilarê szklan¹ o d³ugoci 5 cm (rednica wew. 0,32 mm, zew. 0,42 mm) zanurzano w naczyñku
z klejem na wysokoæ 2 mm, pozostawiano do wyschniêcia przez 2 godziny, a nastêpnie umieszczano w rurce szklanej desorbera termicznego (TD).
Oznaczanie jakociowe (identyfikacja) uwalnianych zwi¹zków.
Identyfikacjê lotnych zwi¹zków z klejów prowadzono przy u¿yciu uk³adu: desorber termiczny
(TD), chromatograf gazowy (GC) sprzê¿ony z spektrometrem mas (MS). W Tabeli II umieszczono
warunki pracy uk³adu: TD-GC/MS. Identyfikacjê zwi¹zków wystêpuj¹cych na chromatogramach
prowadzono poprzez porównanie widm masowych kolejnych substancji z bibliotek¹ widm masowych (NIST) oraz poprzez porównanie czasów retencji tych substancji do czasów retencji wzorców.
B a d a n i a e m i s j i l o t n y c h z w i ¹ z k ó w o rg a n i c z n y c h z k l e j ó w
Przygotowanie próbek klejów
Kleje w iloci 400 ± 0,01 g/m2 nanoszono na 2 arkusze folii aluminiowej o wymiarach 50 x 41 cm
ka¿dy i rozprowadzano bagietk¹ szklan¹ w ci¹gu 5 min. Po 24 godzinach próbki umieszczano
w komorze badawczej o kubaturze 1 m3 (ATS Stratus Polska). Badania emisji przeprowadzono
w temperaturze 23oC ± 0,3oC, wilgotnoci wzglêdnej powietrza 45% ± 2,0%, wymianie powietrza
0,5/godzinê.
O z n a c z a n i e i l o  c i o w e l o t n y c h z w i ¹ z k ó w o rg a n i c z n y c h
Próbki powietrza (równoleg³e) pobierano z szybkoci¹ 20 l · godz-1 przez 24 godziny na standardowe rurki z wêglem aktywnym (2 sekcje: 100 mg i 50 mg). Pomiary wykonano po pierwszym dniu
od umieszczenia prób klejów w komorze, a nastêpnie po 3, 14 i 28 dniach. Do desorpcji stosowano
disiarczek wêgla oraz mieszaninê chlorek metylenu/metanol (95:5). Analizê ilociow¹ prowadzono
* Autorzy sk³adaj¹ serdeczne podziêkowanie Pani dr Lidii Wolskiej z Politechniki Gdañskiej za
przeprowadzon¹ identyfikacjê zwi¹zków.
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Warunki pracy uk³adu TD-GC/MS
TD-GC/MS analysis conditions
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Warunki pracy chromatografu gazowego (GC)
GC  analysis conditions
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z zastosowaniem chromatografii gazowej. W tabeli III podano parametry pracy uk³adu chromatograficznego.
W ekstraktach oznaczano poszczególne zwi¹zki oraz sumê wszystkich lotnych zwi¹zków organicznych w przedziale od heksanu do heksadekanu, w przeliczeniu na toluen.
Granica oznaczalnoci metody wynosi³a dla: toluenu  0,003 mg·m-3, 2-etylo-1-heksanolu - 0,013
mgm-3, 2-(2-butoksyetoksy) etanolu, octanu 2-(2-butoksyetoksy) etanolu, a, ß-pinenu, 2-fenoksyetanolu  0,014-0,048 mg·m-3.

WYNIKI BADAÑ I ICH OMÓWIENIE
W tabeli IV przedstawiono wyniki badañ identyfikacji zwi¹zków uwalnianych z klejów.
Kolejnoæ zwi¹zków odzwierciedla wielkoæ powierzchni pików. G³ówne zwi¹zki wydzielane z kleju W-1 to 2-(2-butoksyetoksy) etanol, zwi¹zek dodawany do kleju (Tabela I)
i octan tego zwi¹zku oraz 2-etylo-1-heksanol, z kleju W-2, jego sk³adnik  2-fenoksyetanol
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Wyniki identyfikacji zwi¹zków uwalnianych z klejów
Results of compounds identification released from adhesives
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oraz 2-(2-butoksyetoksy) etanol, octan tego zwi¹zku, a i ß-pinen i 2-etylo-1-heksanol. Natomiast z kleju W-3 uwalnia³ siê g³ównie 2-(2-butoksyetoksy) etanol i jego octan oraz kwas
octowy.
Wyniki badañ emisji poszczególnych lotnych zwi¹zków wydzielanych z kleju W-1
i W-2 podano kolejno w Tabeli V, w zale¿noci od wielkoci emisji po 1 dniu badañ. Sporód zwi¹zków emitowanych z kleju W-1 najwy¿szy poziom wykazywa³ 2-(2-butoksyetoksy)-etanol (19,207 mg·m-2·h-1),  sk³adnik kleju. Po 28 dniach jego poziom obni¿y³ siê ponad 200-krotnie. Ni¿sz¹ emisjê wykazywa³ octan 2-(2-butoksyetoksy) etanolu, która po 28
dniach by³a 4-krotnie wy¿sza od 2-(2-butoksyetoksy) etanolu. Innym, znacz¹cym, co do
wielkoci emisji zwi¹zkiem, by³ 2-etylo-1-heksanol, który wykazywa³ szybki spadek. Stwier-
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Wyniki badañ emisji lotnych substancji organicznych z klejów W-1 i W-2
Results of volatile organic compounds emission from adhesives W-1 and W-2
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dzono uwalnianie a i ß-pinenu (0,259  0,390 mg·m-2·h-1), które szybko uleg³o zanikowi.
Z kleju W-2 najwy¿sz¹ emisjê (8,670 mg·m-2·h-1) wykazywa³ równie¿ sk³adnik kleju 
2-fenoksyetanol. Jego emisja szybko uleg³a obni¿eniu i po 28 dniach nie wykazano obecnoci tego zwi¹zku. Stwierdzono kilkakrotnie ni¿szy poziom 2-(2-butoksyetoksy)-etanolu, octanu tego zwi¹zku, ß-pinenu oraz ok. 10-krotnie ni¿szy a-pinenu. Emisja tych zwi¹zków nie
wystêpowa³a ju¿ po 14 dniach. Najni¿szy poziom (0,406 mg·m-2·h-1) i tylko po 1 dniu wykazywa³ 2-etylo-1-heksanol.
W badaniach emisji z kleju W-1 i W-2 nie stwierdzono wystêpowania pozosta³ych zwi¹zków, które zidentyfikowano technik¹ TD-GC/MS/ (Tabela IV). Mo¿e to wynikaæ z ró¿nych
warunków badañ (czas badañ od aplikacji kleju, technika desorpcji analitów).
Badania identyfikacji zwi¹zków lotnych uwalnianych z kleju W-3 wykaza³y wystêpowanie: 2-(2-butoksyetoksy) etanolu, jego octanu oraz kwasu octowego i oktanalu (Tabela IV).
W badaniach emisji nie wykazano uwalniania tych zwi¹zków.
2-(2-butoksyetoksy) etanol, octan 2-(2-butoksyetoksy) etanolu i 2-etylo-1-heksanol to
zwi¹zki czêsto uwalniane z klejów wodorozcieñczalnych [11, 13]. W przeprowadzonych
przez Wilke i wsp. [9] badaniach emisji z klejów wodorozcieñczalnych w podobnych warunkach poziom 2-etylo-1-heksanolu po 1 dniu (od 1,799 do 2,459 mg·m -2·h-1), by³ zbli¿ony
do obserwowanego przez nas. Natomiast emisja innych zwi¹zków by³a ni¿sza [(2-(2-butoksyetoksy) etanolu  20-krotnie, octanu 2-(2-butoksyetoksy) etanolu  10-100-krotnie)].
W badaniach Yu i Crumpa [13] emisja 2-fenoksyetanolu z kleju wodorozcieñczalnego po
3 dniach wynosi³a 15,915 mg·m -2·h-1 i by³a ok. 2-krotnie wy¿sza, ni¿ w naszych badaniach,
natomiast octanu 2-(2-butoksyetoksy) etanolu by³a kilka, a nawet ok. 30-krotnie ni¿sza.
W powietrzu pomieszczeñ stwierdza siê wystêpowanie 2-(2-butoksyetoksy) etanolu [6],
substancji uznanej za szkodliw¹ dla zdrowia [ 3 ]. Nie mo¿na te¿ wykluczyæ obecnoci
innych zwi¹zków, które uwalniane s¹ z klejów pod³ogowych, takich jak: octan 2-(2-butoksyetoksy) etanolu i 2-etylo-1-heksanol, których toksycznoæ jest dotychczas ma³o poznana
[4, 5].
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Ryc. 1. Emisja sumy lotnych zwi¹zków organicznych z klejów.
Emission of total volatile organic compounds from adhesives.

Na Rycinie 1 przedstawiono wyniki oznaczeñ emisji ca³kowitej lotnych zwi¹zków organicznych z klejów W-1, W-2 i W-3. Stwierdzono bardzo zró¿nicowany jej poziom. Najwy¿sz¹ emisjê wykazywa³ klej W-1 (18,104 mg·m-2·h-1), dwukrotnie ni¿sz¹ klej W-2 i najni¿sz¹ (0,029 mg·m-2·h-1) klej W-3, która po 3 dniach by³a na poziomie granicy oznaczalnoci. Po 28 dniach emisja z kleju W-1 i W-2 obni¿y³a siê ponad 100-krotnie.
Badania Wilke i wsp. [10 ] wykaza³y podobny poziom emisji ca³kowitej lotnych zwi¹zków organicznych z 4 klejów wodorozcieñczalnych, badanych w zbli¿onych warunkach.
Po 1 dniu waha³a siê od 1,125 do 9,409 mg·m-2·h-1, a po 28 dniach od 0,006 do 0,561 mg·m2 -1
·h . Obserwowano te¿ ni¿sz¹ emisjê ca³kowit¹ z innego kleju wodorozcieñczalnego [12],
która po 1 dniu wynosi³a 0,698 mg·m -2·h-1. Bardzo niskie poziomy emisji z 3 klejów, (poni¿ej 0,001 mg·m-2·h-1 po 25 godz.) stwierdzi³ Guo [2 ].
WNIOSKI
Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e niektóre kleje wodorozcieñczalne mog¹ uwalniaæ
niewielkie iloci lotnych zwi¹zków organicznych jeszcze po 28 dniach od ich aplikacji.
Potencjalne zagro¿enie mo¿e stwarzaæ emisja zwi¹zków, których szkodliwe dzia³anie jest
dotychczas ma³o poznane.
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CHEMICAL EMISSION FROM WATER-BASED ADHESIVES
FOR FLOORING MATERIALS
Summary
Emissions of 2-(2-butoxyethoxy) ethanol, 2-(2-butoxyethoxy) ethyl acetate, 2-fenoxyethanol,
2-ethylhexanol, a, b pinene and total volatile organic compounds (TVOC) from water-borne adhesives for flooring materials were measured by means of emission test chamber 28 days (at 23°C, 45%
relative humidity, 0,5 air exchange/hour). For one adhesive the emission of 2 compounds was observed even after 28 days. TVOC emissions for one adhesive was very low. Some of adhesives may
release of compounds which toxicity data have not been evaluated.
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