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Okrelono emisjê lotnych zwi¹zków organicznych z rozpuszczalnikowych klejów pod³ogowych. Oceniono przydatnoæ modeli matematycznych 1-kompartmentowego i 2-kompartmentowego dla scharakteryzowania emisji. Wykazano,
¿e model 2-kompartmentowy jest bardziej zbli¿ony do danych eksperymentalnych uzyskanych w badaniach emisji ni¿ model 1-kompartmentowy
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WSTÊP
W pomieszczeniach mieszkalnych budynków wystêpuj¹ liczne ród³a uwalniania lotnych zwi¹zków organicznych (materia³y budowlane, wyposa¿eniowe, meble, rodki czystoci), których dzia³anie nie jest obojêtne dla zdrowia i samopoczucia u¿ytkowników
[4, 8,12,13]. Badania emisji chemicznej z materia³ów budowlanych wykaza³y, ¿e kleje mog¹
mieæ znaczny wp³yw na stopieñ zanieczyszczenia powietrza wewn¹trz pomieszczeñ [7,
9-11,14].
Prognozowanie emisji lotnych zwi¹zków organicznych z ró¿nych róde³ mo¿na przeprowadziæ za pomoc¹ modelowania matematycznego. Opracowano kilka rodzajów modeli
matematycznych, które opisuj¹ przebieg emisji z materia³ów budowlanych [1, 2, 5]. Podstaw¹ do okrelenia empirycznych parametrów szybkoci emisji w modelu matematycznym
s¹ pomiary zmian stê¿eñ zwi¹zków lotnych w przedziale czasu, podczas badañ materia³ów
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w komorze przep³ywowej. Dla tzw. smokrych róde³ emisji (kleje, farby) stosowane s¹
modele 1- i 2- kompartmentowe, które w sposób prosty i dok³adny ilustruj¹ przebieg emisji
[6, 7, 9].
Celem pracy by³o oznaczenie emisji lotnych zwi¹zków organicznych z pod³ogowych
klejów rozpuszczalnikowych w badaniach z zastosowaniem komory laboratoryjnej.
Zgodnie z przyjêt¹ przez WHO klasyfikacj¹ zwi¹zków organicznych wystêpuj¹cych
w powietrzu [13], do lotnych zwi¹zków organicznych zaliczane s¹ te zwi¹zki, których temperatura wrzenia wynosi od 50°C-100°C do 240°C-260°C, przy czym wy¿sze wartoci zakresu dotycz¹ zwi¹zków polarnych. W badaniach okrelono ca³kowit¹ zawartoæ lotnych
zwi¹zków organicznych, która obejmuje wszystkie zwi¹zki wymywane z kolumny chromatografu gazowego w oknie analitycznym od heksanu do heksadekanu [3].
Do oceny emisji lotnych zwi¹zków organicznych z klejów zastosowano modele matematyczne 1- i 2-kompartmentowe.

MATERIA£ I METODYKA
Materia³ do badañ stanowi³y 3 pod³ogowe kleje rozpuszczalnikowe, dostarczone przez producenta (klej-1, klej-2 i klej-3). Kleje w iloci 800 g m-2 ± 0,01 g m-2 nanoszono na foliê aluminiow¹ przy
pomocy pêdzla i w ci¹gu 5 minut od na³o¿enia umieszczano w komorze badawczej (ATS Stratus,
Polska). Komora wykonana ze stali nierdzewnej zosta³a wyposa¿ona w komputerowy system zapewniaj¹cy utrzymanie sta³ych warunków temperatury, wilgotnoci i przep³ywu powietrza w komorze
oraz przep³ywu powietrza z komory przez sorbenty adsorbuj¹ce zwi¹zki lotne uwalniane z klejów.
Warunki prowadzonych badañ przedstawiono w Tabeli I.
Ta b e l a I .

Warunki prowadzenia badañ emisji w komorze laboratoryjnej
Operating parameters of environmental chamber during the study of emission
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* w przeliczeniu na toluen
Pobieranie próbek powietrza
Próbki powietrza pobierano na 2 standardowe rurki adsorpcyjne po³¹czone szeregowo, zawieraj¹ce wêgiel aktywny, w pierwszej 200 mg wêgla, w drugiej 2 sekcje /100 mg i 50 mg/ wêgla aktywnego. Równoleg³e próbki powietrza pobierano z szybkoci¹ 20 l h-1 przez 15 minut, 3-4-krotnie
w ci¹gu 1-szej godziny, a nastêpnie pobierano próby godzinne i w d³u¿szych okresach czasu. Do
desorpcji prób stosowano disiarczek wêgla w iloci 1,0 ml lub 0,5 ml.
Analiza chromatograficzna
Oznaczenia wykonywano przy u¿yciu chromatografu gazowego firmy Carlo-Erba GC 6000 Vega
Series 2 z detektorem p³omieniowo-jonizacyjnym. Do oznaczeñ stosowano kolumnê Supelcowax 10
(30 m x 0,53 mm, 1 mm) z programowaniem temperatury 40°C/5 min/ ® 10°C/min ® 240°C/5 min/
. W ekstraktach, po desorpcji próbek disiarczkiem wêgla, oznaczano ca³kowit¹ zawartoæ lotnych
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zwi¹zków organicznych wymywanych z kolumny chromatograficznej w przedziale do heksanu do
heksadekanu, w przeliczeniu na toluen. Granica oznaczalnoci dla toluenu wynosi³a 0,003 mg m-3.
M o d e l o w a n i e m a t e m a t y c z n e 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
Model 1-kompartmentowy
Szybkoæ emisji wyra¿a wzór:
E(t) = Eo e-kt

(1)

gdzie:
E(t)  szybkoæ emisji (mg m-2 h-1)
Eo  szybkoæ pocz¹tkowa emisji (mg m-2 h-1)
k  sta³a szybkoci zaniku emisji (h-1)
t  czas emisji (h)
e  podstawa logarytmu naturalnego.
Przyrost stê¿enia zwi¹zków w ka¿dym nieskoñczenie ma³ym odcinku czasu dt: iloæ zwi¹zków
w komorze = iloæ zwi¹zków emitowanych  iloæ zwi¹zków wychodz¹cych z komory, wyra¿a równanie:
Vdc = AE(t)dt  Qcdt

(2)

gdzie:
V  objêtoæ komory (m3)
A  powierzchnia próbki materia³u (m2)
Q  szybkoæ przep³ywu powietrza przez komorê (m3 h-1)
c  stê¿enie lotnych zwi¹zków organicznych w komorze (mg m-3)
Równanie (2) mo¿na przekszta³ciæ nastêpuj¹co:
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Równanie (3) po sca³kowaniu przy za³o¿eniu, ¿e stê¿enie c=0, daje wyra¿enie:

/( H NW  H 1W
1 N

(4)

E(t)= E1+E2=E1,0 e-k1t + E2,0 e-k2t

(5)

F
gdzie:
L  obci¹¿enie komory (m2m-3)
N=Q/V  wymiana powietrza (h-1)
Model 2-kompartmentowy

gdzie:
E(t)  szybkoæ emisji (mg m-2 h-1)
E1  Faza I (przewa¿a proces odparowywania zwi¹zków lotnych) - szybkoæ emisji (mg m-2h-1)
E2  Faza II /przewa¿a proces dyfuzji/ - szybkoæ emisji (mg m-2 h-1)
E1,0  Faza I  szybkoæ emisji pocz¹tkowej (mg m-2 h-1)
k1  Faza I  sta³a szybkoci zaniku emisji (h-1)
E2,0  Faza II  szybkoæ emisji pocz¹tkowej (mg m-2 h-1)
k2  Faza II  sta³a szybkoci zaniku emisji (h-1)
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Przyrost stê¿enia zwi¹zków lotnych w ka¿dym nieskoñczenie ma³ym odcinku czasu dt wyra¿a
równanie (2), po sca³kowaniu, przy za³o¿eniu c=0 daje wyra¿enie:

F
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H   H 1W
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 /( H

NW

 H 1W
1  N

(6)

Dla modelu 1-kompartmentowego nale¿y wyznaczyæ parametry emisji E0 i k oraz wspó³czynnik
determinacji R2. Dla modelu 2-kompartmentowego parametry emisji E1,0 , E2,0 , k1 i k2 oraz wspó³czynnik determinacji R2 .

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Na Rycinach 1-3 przedstawiono wyniki pomiarów stê¿enia i emisjê ca³kowit¹ lotnych
zwi¹zków organicznych z badanych klejów, w czasie 24 godzin od ich aplikacji. Szybkoæ
emisji pocz¹tkowej by³a wysoka, od 1121 mg m-2 h-1 (Ryc. 3) do 7742 mg m-2 h-1 (Ryc. 1)
i w ci¹gu 2-3 godzin uleg³a gwa³townemu obni¿eniu. Podobnie wysok¹ szybkoæ emisji
pocz¹tkowej lotnych zwi¹zków organicznych wykazywa³y farby rozpuszczalnikowe [5].
Badane kleje, po 24 godzinach od ich aplikacji, wykazywa³y nisk¹ emisjê wynosz¹c¹ od
8,9-9,0 mg m-2 h-1 (Ryc. 1, 2 ) do 13,9 mg m-2 h-1 (Ryc. 3 ). Po tym samym czasie pod³ogowe
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Wyniki pomiarów stê¿eñ lotnych zwi¹zków organicznych z kleju-1.
Oznaczenia emisji. Emisja w modelu 1- i 2- kompartmentowym.
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Ryc. 2.

Wyniki pomiarów stê¿eñ lotnych zwi¹zków organicznych z kleju-2.
Oznaczenia emisji. Emisja w modelu 1- i 2- kompartmentowym.

Ta b e l a I I .

Parametry emisji /model 1-kompartmentowy/
Emission parameters /first-order decay model/
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Parametry emisji (model 2-kompartmentowy)
Emission parameters (double exponential model)
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Ryc. 3.
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Wyniki pomiarów stê¿eñ lotnych zwi¹zków organicznych z kleju-3.
Oznaczenia emisji. Emisja w modelu 1- i 2- kompartmentowym.

kleje wodorozcieñczalne wykazywa³y zbli¿on¹ emisjê ca³kowit¹ lotnych zwi¹zków organicznych od 1,1 mg m-2 h-1 do 9,4 mg m-2 h-1 (11). W Tabeli II przedstawiono parametry
emisji E0 i k oraz wspó³czynnik determinacji R2 w modelu 1-kompartmentowym, natomiast
w Tabeli III parametry emisji E1,0, E2,0, k1 i k2 oraz R2 w modelu 2-kompartmentowym.
Wy¿szy wspó³czynnik determinacji R2 w modelu 2-kompartmentowym (0,908-0,962) od
R2 w modelu 1-kompartmentowym (0,880-0,905) wskazuje, ¿e model 2-kompartmentowy
jest bardziej zbli¿ony do danych eksperymentalnych emisji z badanych klejów. Wysok¹
wartoæ R2 stwierdzono równie¿ w modelu 2-kompartmentowym, w badaniach emisji lotnych zwi¹zków organicznych z klejów wodorozcieñczalnych [7 ].
WNIOSKI
1. Pod³ogowe kleje rozpuszczalnikowe bezporednio po aplikacji charakteryzowa³a bardzo wysoka emisja lotnych zwi¹zków organicznych.
2. Wykazano, ¿e model 2-kompartmentowy jest bardziej zbli¿ony do danych eksperymentalnych uzyskanych w badaniach emisji z klejów, ni¿ model 1-kompartmentowy.
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APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELS FOR DETERMINATION OF VOLATILE
ORGANIC COMPOUNDS EMISSION FROM FLOORING ADHESIVES
Summary
An environmental chamber with controlled temperature, relative humidity, and air exchange was
used to evaluate emissions of volatile organic compounds (VOC) from three flooring solventbased
adhesives. Gas chromatograph equipped with flame ionization detector was employed to measure
VOC emission. The temporal change in concentration of VOC emitted from each adhesive was
observed and double-exponential model was compared with a first-order emission decay model in
their ability to describe measured emission factors of adhesives. It was demonstrated that the double
exponential model better describes emission characteristic for experimental data than first-order
model does.
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