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LAŤKY NEZIADUCE VO VNUTORNOM PROSTŘEDÍ
ZDROJE A FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE ICH MNOŽSTVO A ZLOŽENBE
ALENA URBANOVSKÁ-POPOVICOVA

tráviaceho či reprodukčného traktu, dráždenie očí, krku
i nosa, bolesti hlavy, časom sa prejavili rózne neurózi,
depresie či poruchy spánku, niektoré neurologické ochorenia alebo poruchy vo funkcii nervovej sústavy .
Medzi látky nežiadúce vo vnútornom prostředí patria
rózne plyny (O 3 , NOX, CO, CO 2 ), celá škála prchavých
organických látok (volatile organic compounds - VOCs),
prachové částice, viaceré druhy húb {Aspergilus flavus,
Fusarium graminearum, Penicilliumfellutanum ) a baktérií (E. coli, Serratia indica, Serratia marcescens, B. globigiP). Osobitné miesto zaujímá radon.
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Radon je prirodzený rádioaktívny materiál, emitujúci
alfa částice s malou penetračnou silou. Zdraviu škodlivý sa
stává v případe, keď sú alfa částice emitované hlboko do
vnútra pluc. Nebezpečnější je Radon 222, ktorého rádioaktívny polčas rozpadu je 3,8 dňa.
Doteraz bolo stanovených viac ako 750 róznych organických zlúčenín, o ktorých sa předpokládá, že spolu s nedostatočnou ventiláciou, nekvalitným osvětlením a zlým
odhlučněním vytvárajú nekonfortnú vnútornú klímu, resp.
sa podielajú na vzniku tzv. syndromu chorej budovy - sick
building syndrome (SBS) - zaměstnanci a obyvatelia ktorých sa sťažujú na rózne zdravotně problémy, pravděpodobné spósobené ich pobytom v budově
Pozorovania posledných 2 rokov poukazujú na skutočnosť, že SBS syndrómom nie sú postihnutí len 1'udia, ale aj přístroje a zariadenia
nachádzajúce sa v znečistenom vnútornom prostředí10.
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1. Uvod

Stav, keď celková koncentrácia prchavých organických látok (TVOCs) v miestnosti překročí hodnotu 2 mg.irf3 sa pokládá za nekonfortné vnútorné prostredie . V silné znečištěných priestoroch však hodnoty koncentrácií niektorých VOCs
boli stanovené aj niekoflconásobne vyššie. Koncentrácia alkoholov miestami dosahovala hodnotu až 14,81 mg.rrf3; koncentrácia aromatických uhPovodíkov hodnotu 12,36 mg.rrf3,
alifatických uhlovodíkov - 10,69 mg.m 3 a koncentrácia
aldehydov hodnotu 2,92 mg.m . V porovnaní s tým, maximálna koncentrácia oxidu uhličitého v konfortnom vnútornom prostředí je daná hodnotou až 1 965 mg.m"3. V nekonfortnej vnútornej klíme sa však jeho koncentrácia pohybuje v rozmedzí 2 000-4 000 mg.m"3 (cit. 12 ). Typické
hodnoty koncentrácie radonu vo vnútornom prostředí
sa pohybujú v rozpatí 37-111 000 Bq. m"~, priemerne

Problematika kvality vnútorného prostredia obytných,
administratívnych či účelových budov a jej vplyvu na zdravie člověka sa od konca 70-tych rokov dostává do čoraz
vačšej pozornosti. Priemerný člověk trávi 80-95 % svojho
času vo vnútorných priestoroch róznych budov - 62 %
doma, 25 % v práci, v škole, v administratívnych a účelových budovách a přibližné 8 % svojho času strávi v dopravných prostriedkov - v autách, vlakoch alebo v autobusoch .
Výsledky viacerých zahraničných pozorovaní uskutočnených za posledných 30 rokov poukazujú na priamu závislosť medzi zhoršujúcim sa zdravotným stavom 1'udí a ich
pobytom v znečištěných priestoroch. Zaregistroval sa zvýšený výskyt alergických ochorení, ochorení horných a dolných ciest dýchacích (astma, bronchitída, permanentná
nádcha), objavili sa poruchy centrálnej nervovej sústavy,
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37-74 Bq. m . Podl'a Agentury na ochranu životného
prostredia (Environmental Protection Agency - EPA), je
jeho odporúčaná maximálna koncentrácia vo vnútornom
3
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prostředí 148 Bq. nť (cit. ).
V pracovnom prostředí sú koncentrácie nežiadúcich
látok niekolkonásobne vyššie ako ich množstva stanovené
v nekonfortnej vnútornej klíme obytných a administratívnych budov. Zloženie a množstvo látok znečisťujúcich vnútorné ovzdušie pracovnej klímy je specifické pre každú
jednu technológiu či pracovně miesto. Taktiež dopad na
1'udský organizmus je úzko specifický a niekolkonásobne
silnější. Zistilo sa například, že zvýšená koncentrácia chlórfenátov emitovaných z organických rozpúšťadiel nachádzajúcich sa v náteroch stien, zvyšuje, u 1'udí pracujúcimi
s týmito látkami, pravdepodobnosť výskytu tzv. tissuesarkómu, non - Hodgkinsovho lymfónu, Hodgkinsovej choroby a karcinogénnych ochorení píúc či dýchacej sústavy
.

covnom a obytnom vnútornom prostředí legislativně platné
16 17
v Slovenskej republike sú uvedené v tabuFke I (cit. " ).

2. Zdroje látok nežiadúcich vo vnútornom
prostředí
Látky kontaminujúce vnútorné prostredie sa móžu do
ovzdušia vnútornej klímy dostávat' jednak infiltráciou zo
znečištěného vonkajšieho ovzdušia-bola dokázaná priama
závislost' medzi zhoršujúciou sa kvalitou vnútorného pro18
stredia a kontaminovaným vonkajším ovzduším , jednak
sa ich zdroje nachádzajú priamo vo vnútornom prostředí.
Medzi najvačšie vonkajšie zdroje patria niektoré odvetvia priemyslu (petrochémia, rafinérie, kovospracujúci priemysel, stavebníctvo, atď.), mobilně zdroje19, spalovně
a skládky komunálneho a priemyselného odpadu20. Iné
zahfňajú čerpacie stanice, chemické čistiarne prádla či rekonštrukčné a stavebné práce vykonávané na ulicii 21 " 25 .

Naj vyššie přípustné koncentrácie (NPK) niektorých plynov, pár a aerosolov nachádzajúcich sa v znečistenom pra-

Priamo vo vnútornom prostředí móžu byť nežiadúce
látky emitované skutočne z čohokoívek. Ich zdrojom sú například činnosti vykonávané v miestnosti - varenie, fajčenie, kúrenie, práca s kopírovacími strojmi, apod., alebo sa
do ovzdušia vnútorného prostredia uvolňujú zo stavebných
a konštrukčných materiálov, z technického a interiérového
vybavenia miestnosti (koberce, nábytok, kopírky, laserové
tlačiarne, v domácnostiach - pračky, umývačky riadu, toalety,...). Iné druhy nežiadúcich látok sa móžu emitovať z materiálov, ktoré boli použité počas výroby technického a interiérového zariadenia miestnosti - lepidla, laky, moridlá,
leštidla, rozpúšťadlá, alebo sa uvolňujú z čistiacich prostriedkov použitých pri čistění alebo na ochranu vyrobeného
zariadenia. Například, použitím 1'ubovol'ného aerósolého
spreja sa do ovzdušia vnútornej klímy uvolňuje etylénglykolmonoetylénéter, kerosén, mezitylén, xyleny, leumén, metyletylbenzén a celý rad emulgentov, propelentov a dalších VOCs,
ktoré sa v ňom nachádzajú ako „inertně" zložky 2 ' 2 4 .

Tabulka I
Najvyššie přípustné koncentrácie (NPK) niektorých plynov, pár a aerosolov nachádzajúcich sa v znečistenom
pracovnom (NPK-P)16 a obytnom prostředí (NPK-O)17
Látky nežiadúce
vo vnútornom prostředí
Acetaldehyd
Aceton
1,3-Butadién
Butylacetát
Fenol
Formaldehyd
Styrén
Toluen
Trichlóretylén
Vinylacetát
Xylen
Amoniak
SO 2
CO
NOX
O3
Polietavý prach

NPK-P
[mg.m"3]
400,0
4000,0
40,0
1000,0
40,0

1,0

1000,0
1000,0
1250,0
50,0
1000,0
40,0
10,0
150,0
0,2
10,0a

NPK-0
[mg.m"3]

0,001
0,050

Aplikáciou róznych ochranných lakov, vrátane nitrolakov, sa do vnútorného prostredia uvolňuje benzen a jeho
homológy. Zistilo sa, že v nekonfortnej vnútornej klíme
koncentrácie benzenu dosahujú hodnoty 1-6 (ig.rrf3, koncentrácie toluenu sa pohybujú okolo hodnoty 20 u,g.m"3,
hraničně až 8 mg.m"3, koncentrácie xylénov neprekračujú
hodnotu 1 |*tg.m"3. Pri povrchových úpravách materiálov
používaných pri výrobe nábytku sa uvolňuje butanol a etanol, etyl a butyl acetát, dietylénglykolmonobutyléter acetát,
benzofenón, izopropanol, polyvinilacetát, tripropylénglykoldiakrylát, močovina, alifatické uhlovodíky, akrylické

0,020
0,500
6,000
0,100
0,500b

a

Prach bez fibrózneho účinku, prach neobsahujúci toxické zložky biologicky aktivně
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oligoméry a celý rad iných VOCs. Z močovino-formaldehydových a fenol-formaldehydových živic a lepidiel sa
emituje formaldehyd a fenol. Dokazujú to i expedičně
merania uskutočnené v administratívnych budovách niektorých našich podnikov. Koncentrácie toluenu sa pohybovali v rozsahu 110-210 \ig.m , koncentrácie formaldehydu
3
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medzi 23-71 )ig.m" (cit. ).

krátku dobu - fajčiari, pracujúce kopírky, pračky, umývačky riadu, atď.,
2. středné velice vnútorné, predovšetkým plošné zdroje
emitujúce rózne množstva VOCs dlhšiu dobu - čerstvo
vymalované steny, právě vyčištěný nábytok či koberec,
3. vnútorné zdroje emitujúce VOCs v malých množstva
dlhodobo-stavebný, konštrukčný alebo izolačný materiál, organické laky, gleje, lepidla, leštidla, moridlá,
farby alebo čistiace prostriedky použité počas výroby
a na ochranu technického a interiérového zariadenia
miestnosti.
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Iné rozdelenie uvádza Shieldsová a Weschler . Vychádzajú z předpokladu existencie chemických reakcií, ktoré
pravděpodobné, tak isto ako vo vonkajšom prostředí, prebiehajú i v ovzduší vnútornej klímy. Produktmi týchto
reakcií sú ďalšie - reaktívnejšie, korozívnejšie a dráždivejšie sekundárné VOCs, ktoré negativné ovplyvňujú 1'udí aj
zariadenie v miestnosti.

Iné, potenciálně zdroje kontaminantov vnútorného prostredia (ako toluen, aceton, cyklohexán a iné), sú sprchy,
toalety, vane, umývadla, pitná voda či fajčiari, a na základe
posledných meranf, aj člověk samotný ' . Z tělových
deodorantov a antiperspirantov sa uvolnujú siloxány;
C ] 2 - C I 6 n-alkány a limonén sú emitované z tělových krémov, toiletných mydiel a vlasových šampónov; tetrachlóretylén sa uvol'ňuje zo šiat čištěných suchým postupom,
kamfén a celá škála VOCs pochádzajú z parfémov.
Radon sa do vnútorného prostredia móže dostávat' z vodovodných kohútikov, konštrukčných a niektorých stavebných materiálov (poměrné vďkým emitorom radonu je
například portlandský cement ") alebo sa do vnútra budov
dostává infiltráciami z pódy zo siete podzemných kanálov
změnou pódneho tlaku, ktorá móže byť vyvolaná róznymi
aerostatickými efektmi alebo difúziou . Množstvo radonu
nachádzajúceho sa v kontaminovanom vnútornom prostředí závisí priamo úmerne od jeho aktivity v pódnych póroch
a od rychlostí výměny vzduch (kvality ventilácie) v miestnosti. Je překvapujúce, že zvyšujúca sa rychlost' ventilácie
zvyšuje i hodnotu koncentrácie radonu v obytných priestoroch .

Sekundárné VOCs móžu byť tvořené dvomi spósobmi:
A) mikroorganizmami, ktoré sú přítomné v nekonfortnej
vnútornej klíme ako primárné polutanty6-32,
B) chemickými reakciami prebiehajúcimi vo vnútornom
prostředí 31 ' 33 - 34 .
Baktérie a huby přítomné v znečistenom vnútornom
prostředí ako primárné kontaminanty, produkujú niekoFko
dráždi vých mikrobiálnych VOCs (M-VOCs) - etanol, pentanol, pentán, heptán, octan, 3-metylbutanol, 2-hexanón,
undekán a přibližné 500 iných VOCs6. V dósledku toho
boli SBS syndrómom postihnuté aj budovy, ktoré sa nachádzali mimo priemyselných oblastí alebo mimo oblastí so
silné znečištěným vonkajším ovzduším .

V neposlednom radě nesmieme zabúdať ani na zvláštně
druhy nežiadúcich látok, ktoré sa do vnútornej klímy, predovšetkým obytných budov, móžu prenášať z pracovného
prostredia oblečením. Móže to byť příčina výskytu specifických ochorení i u členov rodiny pracovníkov s nebezpečnými materiálmi, ako například Pb v případe tavičov
alebo azbestové vlákna v případe robotníkov a pracovníkov, ktorý manipuluj ú s týmto materiálom20.

2.2. C h e m i c k é r e a k c i e p r e b i e h a j ú c e
v nekonfortnej vnútornej klíme
Chemické reakcie prebiehajúce vo vnútornej klíme
predstavujú celý komplex problémov a móžu významné
ovplyvniť rozdelenie látok vo vnútornom prostředí. Dóležitým faktorom, ktorý sa pri ich štúdiu musí zohladniť, je
časová závislost'. Rychlost' reakcií prebiehajúcich vo vnútornom prostředí je, v porovnaní s rýchlosťou výměny
vzduchu v miestosti, výrazné vyššia. Príkladom móžu byť
chemické reakcie O 3 a NO X .
Je všeobecné známe, že ozón je silný oxidant a niektoré
VOCs sa jeho prostredníctvom oxidujú na aldehydy a organické kyseliny s poměrné vellcou reakčnou rýchlosťou.
Vnútorným zdrojom ozónu móžu byť pracujúce kopírky,
laserové tlačiarne alebo sa do ovzdušia vnútornej klímy in-

Nasledujúci text sa zameriava na problematiku znehodnotenia vnútorného prostredia predovšetkým VOCs.
2 . 1 . Rozděl enie zdrojov nežiadúcich
l á t o k n a c h ád z a j úc i c h sa p r i a m o
vo vnútornom prostředí
Podlá VanOsdella a Sparksa móžeme zdroje produkujúce látky nežiadúce vo vnútornom prostředí rozdělit',
v závislosti od ich velkosti a emitovaného množstva, do
troch základných skupin:
1. malé vnútorné zdroje emitujúce vrfké množstvo VOCs
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Tabulka II
Vypočítané hodnoty rýchlostnej konstanty tvorby hydroxylových radikálov a reakčný výťažok reakcií niektorých alkénov
s ozónom při predpokladanej koncentrácii O 3 vo vnútomom prostředí 20 ppb 1 0
Alkén

d-Limonén
a-Terpinén
2-Metyl-2-butén
a-Pinén
trans-2-Butén
cis-2-Butén
Izoprén
izo-Butén
Styrén
Propen
Kamfén
Eten
1,3-Butadién
Výměna vzduchu
(i.e.,Ex[ÓHvonkajS(])

Typická concentrácia
stanovená vo vnútornej klíme
[ppb]
bezO 3
20 ppb O 3
4,0
0,5
0,4
0,5
0,3
0,3
2,0
0,5
0,5
0,5
2,5
1,5
0,3
[OHvonkaj

Reakčný
výťažok
radikálov ÓH

Rýchlostná
konstanta k
(O 3 + alkén)
[ppb-V 1 ]

Vypočítaná
rychlost tvorby
radikálov ÓH
[ppb-V 1 ]

0,86
0,91
0,89
0,85
0,64
0,41
0,27
0,84
0,37
0,33
0,15
0,12
0,08
-

5,1 x 10"6
2,1 x 10"4
1,0 xlO" 5
2,1 x 10"6
5,3 x 10"6
3,2 x 10"6
3,0 x 10"7
2,8 x 10"7
4,2 x 10"7
2,9 x 10"7
2,2 x 10"8
4,3 x 10"8
2,0 x 10"7

2,6 x 10"4
1,2 xlO" 4
4,2 x 10"5
1,6 xlO" 5
1,5 x 10"5
6,4 x 10"6
3,2 x 10"6
2,3 x 10"6
1,5 x 10"6
9,4 x 10"7
1,7 xlO" 7
1,5 xlO" 7
9,5 x 10"8

2,9
0,03
0,23
0,43
0,22
0,24
2,00
0,49
0,49
0,49
2,5
1,5
0,3
•(] = 2,0xl0~4

d[H]/df = [výťažok reakcie]k[alkén][O3]
Vypočítané hodnoty rýchlostnej konstanty produkcie
radikálov ÓH a reakčný výťažok reakcie niektorých alkénov s ozónom v nekonfortnom vnútornom prostředí, sú
uvedené v tabuíke II (cit. 10 ).
Hydroxylové radikály vzniknuté v priebehu vyššie uvedenej reakcie, reagujú ďalej s primárnými VOCs a podielajú
sa na tvorbě formaldehydu a iných aldehydov, ketónov,
kyseliny octovej či dusičnej, atď. Kyselina dusičná reaguje
s dalšími zlúčeninami za vzniku dusičných solí, ktoré sa

8

5,6 xW

usadzujú na obvodoch PC, telefónnych a faxových sietí
a vytvárajú vrstvu prachu, ktorý absorbuje vzdušnú vlhkost'
z miestnosti. Vlhký prach sa tak stává elektricky vodivým
a ruší přenos elektrického signálu v zariadení. Iné, sekundárné
vzniknuté polutanty vnútorného prostredia sa adsorbujú na
povrchu kovov používaných pri výrobe elektrických obvodov. leh vzájomným třením, v přítomnosti elektrického
prúdu, vznikajú frikčné polymery, ktoré opáť narúšajú tok
elektrického prúdu. A výsledkom sú neočakávané poruchy
administratívnych a interiérových zariadení v miestnosti .

filtruje zo znečištěného vonkajšieho ovzdušia. Jeho priemerná koncentrácia stanovená vo vnútornom prostředí je
přibližné 20 ppb (cit. ). Toto množstvo je schopné vytvořit
5,00 x 106 radikálov ÓH na 1 cm 3 miestnosti, čo představuje hodnotu 6,70 x 10"6 ppb radikálov ÓH.
Základná rovnica reakcie priebiehajúcej medzi ozónom
a niektorými alkénmi přítomnými vo vnútornej klíme, móže byť vyjádřená nasledujúcou rovnicou:
O 3 + alkén —> medziprodukty —> ÓH + iné produkty

Ex = 2,8xl0-4

Autory niektorých článkov sa zameriavajú na vzťah
medzi množstvom O 3 , NO a NO 2 v ovzduší nekonfortnej
vnútornej klímy a ich vplyvom na priebeh chemických
reakcií vo vnútornom prostředí '. Poukazujú na to, že na
tvorbě karboxylových kyselin sa okrem ozónu a formaldehydu móže vo významnej miere podielať aj NO2, pričom
rychlost reakcie je v tomto případe výrazné vyššia ako, keď
je vo vnútornom prostředí přítomný len ozón a formalde34
hyd . Táto situácia móže nastat v domácnostiach, v kuchyniach ktorých sa používajú plynové sporáky, predovšetkým
v letnom období.
Pri štúdiu chemických reakcií prebiehajúcich vo vnú-
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tornom prostředí sa musia do úvahy brať aj reakcie prebiehajúce na povrchoch, čo zdórazňuje zložitosť celej problematiky. Okrem toho, zlúčeniny přítomné v kontaminovanom vnútornom prostředí sa móžu vyznačovat' len velmi
nízkou alebo žiadnou toxicitiou, avšak móžu reagovat'
s inými zlúčeninami a vytvárať sekundárne-dráždivejšie
polutanty s preukázatelne zdraviu škodlivými účinkami.

3. Faktory ovplyvňujúce množstvo
a zloženie nežiadúcich látok
vo vnútornom prostředí

Tabulka III
Koncentrácie niektorých látok nežiadúcich vo vnútornom
prostředí v závislosti od funkcie miestnosti a ročného ob38
dobia
Stanovená koncentrácia
kuchyňa

Polutant
léto

0-170
Aldehydy
Formaldehyd
3-17
Oxid dusičitý
0-120
Oxid uhličitý 3380-6530

zima

obývacia izba
léto

zima

0-80 30-200
40-350
2-260
0-40
0-100
170-5330 100-780 80-167
4280-6530

Množstvo a zloženie nežiadúcich látok vo vnútornom
prostředí závisí od viacerých faktorov. Najvýznamnejšie
z nich sú následovně 35 " 45 :
- veflcosť, funkcia a množstvo 1'udí v miestnosti,
- interiérové a technické zariadenie miestnosti,
- vlhkost' vzduchu v miestnosti,
- vek budovy a jej umiestnenie v rámci urbanistického celku,
- stupeň znečistenia ovzdušia vonkajšieho prostredia; spolu s tým súviasiaca rychlost' a kvalita ventilácie,
- ročné obdobie, typ vykurovania a druh spalovaného paliva.
Niektoré z nich sú stručné diskutované nižšie.

ako hodnota TVOCs nameraná vo vnútornom prostředí
s malý počtom l'udí ale s velkým počtom interiérového
a technického vybavenia.
Hodnota koncentrácie okta-metylcyklotetrasiloxánu (D4),
deka-metylcyklopentasiloxánu (D 5 ), n-dodekánu (n-C I2 )
cez n-hexadekán (n-Cjg) a limonénu bola nižšia. Hodnota
tetrachlóretylénu bola vyššia v případe vačšieho počtu 1'udí
(na jenodnotku plochy miestnosti). V rámci týchto zlúčenín, bol D 5 najlepší meradlom „zaludnenia" miestnosti;39

3.1. Funkcia miestnosti
a ročné obdobie

3 . 3. I n t e r i ér o v é a t e c h n i c k é
vybavenie miestnosti

Množstvo a zloženie polutantov vo vnútornej klíme
závisí hlavně od funkcie miestnosti, resp. budovy. Iné
druhy VOCs a anorganických plynov boli stanovené
v obytných budovách 35 ' 36 , a iné typy v školách, administratívnych či užitkových budovách (reštaurácie, banky, nemocnice, obchody, atď.) 1 ' 37 ' V případe obytných budov sa
množstvo a zloženie nežiadúcich látok vo vnútornom prostředí mění od miestnosti k miestnosti a závisí aj od ročného
obdobia, s ktorým je úzko spojený i typ použitého paliva
na vykurovanie. Zistilo sa, že počas zimného obdobia bola
TVOCs v obytných a administratívnych budovách niekofkonásobne vyššia. Dokazujú to aj údaje v tabuike III, kde
sú uvedené koncentrácie niektorých polutantov vnútornej
klímy v závislosti od funkcie miestnosti a ročného obdobia .

Neodmyslitelnou súčasťou administratívnych miestnosti
je kopírka. Počas jej pracovného režimu sa do vnútorného
prostredia emituje predovšetkým ozón, amoniak, benzaldehyd, benzen, butyletylakrylát, cyklotirsiloxány, etylbenzén,
izopropanol, metylmetakrylát, nonanol, styrény a terpény,
toluen, trichlóretylén, 1,1,1-trichlóretán, xyleny a mnoho
dalších produktov spaiovania. Množstvo niektorých VOCs
a ozónu emitovaného do vnútorného prostredia kancelářských miestnosti z kopírovacích stroj o v sú uvedené v tabulke IV. V tabulke sú, pre porovnanie, uvedené koncentrácie týchto poluntantov stanovené počas pracovného režimu a v době, keď kopírka nebola funkčná .

3.2. M n o ž s t v o

Dalším významným faktorom ovplyvňujúcim zloženie
a množstvo nežiadúcich látok vo vnútornom prostředí je
vek kopírky (s narastajúcim vekom vzrastá aj množstvo
nežiadúcich látok uvolňované do vnútorného prostredia),
jej pracovny čas a s tým súvisiaca zručnost' obsluhy. Zistilo
sa, že rutinnou prácou sa emitované množstvo nežiadúcich
látok znížilo o viac ako o jednu štvrtinu40.

l'udí v m i e s t n o s t i

Dokázalo sa, že celková koncentrácia VOCs v miestnosti s velkým počtom 1'udí je přibližné dvojnásobné vyššia
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Iným, netradičným vnútorným zdrojom, je monitor PC
alebo video. Dokázalo sa, že čas strávený, či už pri práci
alebo vo vol'nom čase, před monitorom PC alebo videom,
móže vyvolávat' změny v hladině niektorých hormónov,
ako například melatonín alebo adrenokortikotropín. Specifické faktory ovply vfiujúce tieto změny nie sú zatial' známe,
ale bol dokázaný vplyv elektromagnetickej citlivosti a ich
podpora pri tvorbě radikálov ÓH (cit. 41 ).

vzduchu v miestnosti. Například, hodnota koncentrácie
kyseliny octovej v miestnosti so zvýšenou vlhkosťou bola
10-násobne vyššia ako v miestnosti s normálnou vlhkosťou.
Vo vlhkej miestnosti významné poklesla aj koncentrácia
benzylacetátu. Hodnota koncentrácie limonénu však zostala nezměněná .

3.4. Vlhkost'

Na základe meraní uskutočnených Brownom s kolegami 4 3 , sa hodnota TVOCs v budovách starších ako 5 rokov
pohybuje v rozmedzí 0,18-4,15 mg.m"3. V renovovaných
budovách a novostavbách je táto hodnota přibližné 10-násobne vyššia - 39,3 mg.m . Priemerné koncentrácie niektorých zlúčenín stanovených vo vnútornom prostředí ne-

vzduchu

v

3.5. Vek

miestnosti

Množstvo niektorých zlúčenín stanovených v nekonfortnej vnútornej klíme móže byť ovply vnené i vlhkosťou
TabulTca IV
Koncentrácie niektorých látok nežiadúcich vo vnútornom
prostředí stanovené počas pracovného a kl'udového režimu
kopírky so suchým procesom kopírovania
VOCs

Toluen
Butylacetát
Etylbenzén
m,p-Xylén
o-Xylén
Styrén
Izopropylbenzén
Propylbenzén
a-Metylstyrén
rc-Dekán
2-Etyl-l-hexanol
Limonén
n-Nonanal
n-Undekán
n-Dodekán
Butyladehyd
Benzaldehyd
Valeralaldehyd
Formaldehyd
Acetaldehyd
Aceton
Propiónaldehyd
2-Butanón
Ozón

Tabufka V
Priemerné koncentrácie niektorých zlúženín (|ig.m"3) stanovených vo vnútornom prostředí nedávno renovovaných
budov a novostavieb 43 ' 44

Emitované množstvo [(Xg.h ]
kludový režim

<10

<10
180
160
88
44
<10
<10
13
12
33
<10
<10
36
54
<10
<10
<10
<100
140
<100
<100
<100
a

budovy

pracovny režim

VOCs

760
50
27 000
29 000
17 000
9 900
400
790
1 100
450
230
220
1 100
2 000
960
160
1800
540
<500
710
2 000
<100
<100
3 000

řzo-Butanol
Toluen
Ci2-uhl'o vodíky
Aceton
Cyklohexán
n-Butanol
Benzen
Trimetylbenzénové izoméry
1,2-Propylénglykoldiacetát
n-Hexanal
1,1,1-Trichlóretán
Formaldehyd
Tetrahydrofurán
Etylacetát
Xylénové izoméry
Propylénglykolmetyletérdiacetát
Butándiol
Butylacetát
n-Heptanal
n-Oktanal
Limonén
Naftalén
Siloxány
Trietylfosfát

' Koncentrácia ozónu sa v kludovom režime nestanovovala
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Koncentrácia
12 177
9 741
7 772
7 763
7 162
6 050
5 300
4 576
2 691
1750
1567
1267
1058
1052
855
643
570
549
504
287
224
219
156
60

dávno renovovaných budov a novostavieb, sú uvedené
v tabufke V (cit. 4 4 ' 4 5 ).

kom zložení, emisných a rozkladových rýchlostiach látok
nežiadúcich vo vnútornom prostředí. Na správné stanovenie ich koncentrácie sú navýše potřebné i vědomosti a skúsenosti z oblasti mechanického a prirodzeného vetrania,
spósobe a druhoch vykurovania alebo klimatizácie miestnosti a rychlosti prúdenia vzduchu prostredníctvom lokálnych digestorov (kuchyňa alebo kúpelna) 50 . Záverom třeba
skonštatovať, že modely zamerané na sledovanie kvality
vnútorného prostredia používajú tieto informácie a informácie o aktivitách 1'udí přítomných v miestnosti na stanovenie okamžitej a komulatívnej expozície. Modely obsahujú viaceré scénáře obytných a administratívnych vnútorných priestorov, v ktorých sa dajú voliť rózny vnútorné
zdroje, spósob ventilácie a typické činnosti vykonávané
v miestnosti. Ich prostredníctvom je možné, na základe
správné zvoleného scenára pre daný zdroj, prepodkladať
vplyv takto namodelovaného prostredia na 1'udí v miestnosti a stanovit' optimálně podmienky riešenia.

4. Závěr
Problematika kvality vnútornej klímy představuje celý
komplex problémov. Na začiatku sa pozornost' vedcov zameriavala predovšetkým na stanovenie, monitorovanie
a určenie medznej alebo pozaďovej koncentrácie látok, ktoré sa podiefajú na vzniku SBS syndromu. Kvalita ovzdušia
vnútorného prostredia sa vyhodnocovala najma prostredníctvom koncentrácií jednotlivých látok, zriedkavo presahujúcich 1'udskému zdraviu škodlivú úroveň. Zdroje týchto
prchavých organických látok sú značné premenlivé, ale
koncentrácie jednotlivých chemikálií obvykle neprekračujú tuto limitnú hladinu. Je možné, že vzájomné chemické
zmesi móžu zapříčinit' efekty, ktoré sa nedajú predpovedať
z údajov získaných na základe pozorovaní samostatných
zlúčenín. Zistilo sa, že všetky nežiadúce látky sa vyskytujú
v kontaminovanom vnútornom prostředí v množstvách
10-100-násobne nižších ako sú pre 1'udské zdravie limitné
koncentrácie. Dokázalo sa však, že ich vzájomné zmesi
majú skutočne škodlivé účinky . Aj toto je dóvod, prečo
za posledné 2-3 roky neustále vznikajú nové oblasti zaujímajúce sa o problematiku kvality vnútorného prostredia.
Matematici, spolu s dalšími vedcami, sa pokúšajú modelovat' emisné profily primárných polutantov v nekonfortnej
vnútornej klíme 47 . Základom týchto modelov je určenie
času potřebného na dosiahnutie limitnej - zdraviu škodlivej
koncentrácie (doby, kedy sa dosiahne pachový a membrány
sliznice drážidiaci práh) v „štandardnej miestnosti . Existujú taktiež zjednodušujúce analytické modely, ktoré vyjadrujú koncentráciu látok nežiadúcich vo vnútornom prostředí v závislosti od miesta a času. Zameriavajú sa však len
na zvláštně zlúčeniny alebo plyny s krátku dobou životnosti
v ovzduší. Tieto rozptylové modely zohladňujú dva hlavné
fyzikálně procesy: 1) rozptyl emisií z bodového zdroja so
zohladnením ich odrazu od všetkých stien miestnosti a 2)
všeobecný rozptyl koncentrácie v miestnosti spósobený
větráním a povrchovú depozíciu emisií .
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A. Urbanovská-Popovičová (Department of Environmental Science, Faculty of Chemical Technology, Slovák
University of Technology, Bratislava, Slovák Republic):
Indoor Air Undesirable Compounds - Sources and Factors Influencing Their Amount and Composition
The article presents a basic information about indoor
environmental problems concentrated on two main topics:
0 sources of the indoor air polluting compounds (including
also the indoor chemistry); and ií) factors influencing the
amount and composition of environmentally undesirable
compounds. Speciál attention has been paid to volatile
organic compounds (VOCs) and to their concentrations in
residential and administrativě indoor environment.
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