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W artykule przedstawiono zagadnienia zwi¹zane z zasadami funkcjonowania poch³aniaczy par substancji organicznych i gazów organicznych w aspekcie warunków ich
rzeczywistego u¿ytkowania. Scharakteryzowano wp³yw na czas ochronnego dzia³ania
poch³aniaczy jaki maj¹ temperatura i wilgotnośæ powietrza, stê¿enie substancji organicznej oraz rodzaj poch³anianych substancji. Ponadto określono zasady prawid³owego
doboru i u¿ytkowania poch³aniaczy.
Organic vapor gas filters – conditions and principles of their use
This article presents issues related to the principles of functioning of organic vapor gas filters in
real conditions of use. It discusses the influence of temperature and humidity of the air, organic
vapor concentration and the kind of organic substance on the service life of gas filters. Moreover it
describes the principles of selecting and using gas filters.

Wstêp
W wielu procesach technologicznych
otrzymuje siê lub stosuje ró¿norodne
substancje organiczne, np. toluen, ksyleny
czy octany. Ze wzglêdu na swoje w³aściwości
toksyczne wiêkszośæ z nich stwarza du¿e
ryzyko dla zdrowia i ¿ycia pracowników.
Szczególnie niebezpieczne s¹ substancje
organiczne charakteryzuj¹ce siê du¿¹ lotności¹ i mo¿liwości¹ osi¹gania wysokich stê¿eñ
na stanowisku pracy, np. octan metylu i etylu
czy heksan.
Poniewa¿ dominuj¹c¹ drogê wch³aniania gazów organicznych i par substancji
organicznych w warunkach przemys³owych
stanowi uk³ad oddechowy [1], konieczne
jest zapewnienie pracownikom odpowiednich środków uniemo¿liwiaj¹cych oddzia³ywanie szkodliwych substancji na ich zdrowie. W pierwszej kolejności powinny byæ
podejmowane dzia³ania sprowadzaj¹ce siê
do rozwi¹zañ techniczno-technologicznych
i organizacyjnych, w celu wyeliminowania lub
ograniczenia emisji czynników szkodliwych,
izolacji stref niebezpiecznych lub skrócenia
czasu ekspozycji. Praktyka przemys³owa
wskazuje jednak, i¿ rozwi¹zania te s¹ w wielu przypadkach niewystarczaj¹ce lub nawet
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niemo¿liwe do realizacji. Pozostaje wówczas
stosowanie indywidualnych środków ochrony uk³adu oddechowego w postaci poch³aniaczy par substancji organicznych i gazów
organicznych, kompletowanych z odpowiednim rodzajem czêści twarzowej.
Poch³aniacze par i gazów organicznych
stanowi¹ wymienn¹ czêśæ sprzêtu ochrony
uk³adu oddechowego, a swoje w³aściwości
ochronne zawdziêczaj¹ dynamicznej aktywności z³o¿a sorpcyjnego, które stanowi
wêgiel aktywny. Oczyszczanie powietrza
przez poch³aniacz, z zawartych w nim
toksycznych par substancji organicznych
i gazów organicznych, przebiega dziêki
adsorpcji fizycznej, zachodz¹cej poprzez
oddzia³ywanie si³ dyspersyjnych pomiêdzy
cz¹steczkami adsorbatu i powierzchni¹
wêgla aktywnego [2]. Tak wiêc adsorpcja
jest zjawiskiem zachodz¹cym na granicy
faz: cia³o sta³e (adsorbent) – gaz (adsorbat)
i z tego wzglêdu jej charakter i przebieg
jest uwarunkowany w³asnościami ka¿dego
z elementów tego uk³adu [3].
Podstawowym problemem w zapewnieniu bezpieczeñstwa przy stosowaniu
poch³aniaczy wêglowych jest określenie
czasu ich ochronnego dzia³ania w rzeczy-

wistych warunkach u¿ytkowania. Badania
laboratoryjne funkcjonowania poch³aniaczy
sprowadzaj¹ siê jedynie do określenia minimalnych parametrów ochronnych danej
klasy poch³aniacza, w zadanych modelowych warunkach. Badania te s¹ prowadzone
w warunkach ci¹g³ego przep³ywu powietrza
przez poch³aniacz 30 ± 0,5 l/min, w temperaturze 20 ± 1 oC i wilgotności wzglêdnej
70 ± 1%, z wykorzystaniem ustalonej
substancji (cykloheksan) o określonych stê¿eniach, w³aściwych dla klasy poch³aniacza
(1000, 5000 i 8000 ppm) [4]. Ten sposób
wyznaczania parametrów ochronnych
poch³aniaczy par i gazów organicznych,
tj. czasu przebicia i pojemności sorpcyjnej,
stanowi podstawê klasyfikacji poch³aniaczy,
ale nie pozwala oszacowaæ okresu gwarantuj¹cego bezpieczeñstwo u¿ytkowania
w warunkach przemys³owych.
Zmienne parametry środowiska pracy,
jak temperatura otoczenia i wilgotnośæ
wzglêdna, a tak¿e ró¿norodnośæ wystêpuj¹cych substancji organicznych o stale
zmieniaj¹cych siê stê¿eniach w powietrzu,
bardzo czêsto tworz¹cych z³o¿one mieszaniny, wp³ywaj¹ na funkcjonowanie z³o¿a
sorpcyjnego.
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par i gazów
organicznych
– warunki i zasady
ich stosowania
Dodatkowym czynnikiem jest pulsacyjny,
o ró¿nym natê¿eniu, charakter przep³ywu
powietrza przez poch³aniacz, odzwierciedlaj¹cy stopieñ ciê¿kości pracy wykonywanej
przez jego u¿ytkownika.

Stê¿enie
par i gazów w powietrzu
Wraz ze wzrostem stê¿enia pary lub
gazu w mieszaninie z powietrzem czas
ochronnego dzia³ania poch³aniacza ulega
skróceniu [5]. Warto w tym miejscu wspomnieæ, i¿ w obrêbie wszystkich typów poch³aniaczy, zarówno tych chroni¹cych przed
parami i gazami organicznymi (typ A), jak
i pozosta³ymi, tj. chroni¹cymi przed parami
i gazami pochodzenia nieorganicznego (typ
B), dwutlenkiem siarki oraz innymi kwaśnymi
parami i gazami (typ E), a tak¿e amoniakiem
i jego organicznymi pochodnymi (typ K),
wyodrêbniono trzy klasy poch³aniaczy.
Kryterium podzia³u stanowi pojemnośæ sorpcyjna. Klasê 1. stanowi¹ poch³aniacze o ma³ej
pojemności sorpcyjnej, do klasy drugiej
nale¿¹ poch³aniacze o średniej pojemności,
a do trzeciej – o du¿ej pojemności sorpcyjnej.
Uwzglêdniaj¹c taki podzia³ przyjmuje siê,
¿e poch³aniacze klasy 1. nale¿y stosowaæ
wówczas, gdy stê¿enie zarówno pojedynczych par w powietrzu, jak i sumaryczne
stê¿enie kilku par substancji organicznych
tworz¹cych mieszaninê, nie przekracza 0,1%
objêtościowo, poch³aniacze klasy 2. – 0,5%

i poch³aniacze klasy 3. – 1%. Przekroczenie
stê¿enia 1% wymusza stosowanie odpowiedniego sprzêtu izoluj¹cego.
Problemem spotykanym w praktyce
przemys³owej jest brak prowadzenia ci¹g³ego monitoringu stê¿eñ na stanowiskach
pracy. Zagadnienie to jest bardzo istotne,
gdy¿ stê¿enia substancji szkodliwych w ci¹gu
dnia pracy ulegaj¹ znacznym wahaniom
i mog¹ wystêpowaæ sytuacje, w których
poziom stê¿enia danej substancji przekroczy
maksymalne stê¿enie, do którego dobrany
zosta³ sprzêt poch³aniaj¹cy.

Rodzaje
par i gazów organicznych
Z praktycznego punktu widzenia omawiane poch³aniacze powinny chroniæ uk³ad
oddechowy u¿ytkowników przed parami
i gazami substancji organicznych. Przyjmuj¹c
tak¹ tezê, w licznych ośrodkach naukowo-badawczych prowadzono prace polegaj¹ce na wyznaczeniu czasu przebicia z³o¿a
sorpcyjnego poch³aniacza nasycanego parami alkoholi, octanów, alkanów, zwi¹zków
aromatycznych, ketonów i ich pochodnych.
Do badañ u¿yto tylko wytypowan¹, niewielk¹
liczbê przedstawicieli danej grupy zwi¹zków,
gdy¿ przebadanie wszystkich istniej¹cych
zwi¹zków organicznych jest niemo¿liwe
– po pierwsze ze wzglêdu na ich liczbê,
a po drugie z uwagi na trudności techniczne.
Stwierdzono, ¿e czas przebicia poch³aniacza

odnosz¹cy siê do danej pary jest uzale¿niony
g³ównie od temperatury wrzenia substancji
organicznej [6]. I tak, substancje organiczne
o ni¿szych temperaturach wrzenia przebijaj¹ z³o¿e sorpcyjne poch³aniacza szybciej
ni¿ te o temperaturach wy¿szych. Na tej
podstawie ustalono, ¿e dla zwi¹zków organicznych o temperaturze wrzenia poni¿ej
65 oC, do ochrony uk³adu oddechowego
przeznaczone bêd¹ specjalne poch³aniacze
oznaczone symbolem AX. Pos³u¿my siê porównaniem czasów przebicia dla wybranych
substancji organicznych o ró¿nych temperaturach wrzenia – tabela 1., str. 26. [7]. Nale¿y
tu wspomnieæ, i¿ badania omawianych
substancji prowadzone by³y w ustalonych
sta³ych warunkach temperaturowych,
wilgotnościowych, przy jednakowym stê¿eniu ka¿dej substancji i przy takim samym
objêtościowym natê¿eniu przep³ywu przez
z³o¿e sorpcyjne. Istotny jest równie¿ fakt,
¿e uzyskane wyniki odnosz¹ siê wy³¹cznie
do jednego, badanego rodzaju wêgla aktywnego.
Analizuj¹c uzyskane wyniki zauwa¿amy,
¿e najkrótsze czasy przebicia osi¹gnê³y
substancje najbardziej lotne w swojej grupie.
Warto równie¿ zwróciæ uwagê na specyficzne
zachowanie siê przedstawicieli o zbli¿onych
temperaturach wrzenia poszczególnych
grup substancji organicznych. Rozwa¿my
przypadki etanolu i metanolu, które podczas doświadczeñ przebi³y z³o¿e sorpcyjne
po krótszym czasie ni¿ mo¿na by³oby siê
spodziewaæ, uwzglêdniaj¹c wartośæ temperatury wrzenia tych substancji organicznych,
w porównaniu z wartościami tego parametru
dla innych badanych substancji organicznych
przebijaj¹cych z³o¿e znacznie wolniej (octan
etylu, octan metylu). Przyk³ad ten świadczy
o tym, i¿ oprócz w³aściwości fizycznych
substancji organicznych, proces poch³aniania
jest uzale¿niony od budowy ich cz¹steczki.
Zatem, nie mo¿na jednoznacznie przyj¹æ,
¿e dana grupa substancji o podobnych w³a-
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Tabela 1
PORÓWNANIE CZASÓW PRZEBICIA Z£O¯A SORPCYJNEGO
POCH£ANIACZA DLA POJEDYNCZYCH SUBSTANCJI
ORGANICZNYCH O RÓ¯NYCH TEMPERATURACH WRZENIA [4]
COMPARISION OF BREAKTHROUGH TIME FOR GAS FILTER
BED FOR SINGLE ORGANIC VAPORS WITH DIFFERENT BOILING
TEMPERATURES [4]
Nazwa
substancji
organicznej
Cykloheksanon
m-Ksylen
Toluen
Propanol
Octan izopropylu
Cykloheksan
Butanon
Etanol
Octan etylu
n-Heksan
Metanol
Octan metylu

Temperatura
wrzenia, oC
155,6
144,4
110,6
97,2
88,6
80,7
79,5
78,3
77,6
68,7
64,5
57,1

Czas przebicia,
min
126
98,7
4,3
85,5
64,5
68,7
81,9
28,0
66,8
52,3
0,21
32,8

Tabela 2
PORÓWNANIE CZASÓW PRZEBICIA Z£O¯A SORPCYJNEGO
POCH£ANIACZA DLA DWUSK£ADNIKOWYCH MIESZANIN PAR
ORAZ ICH POJEDYNCZYCH SK£ADNIKÓW
COMPARISION
OF BREAKTHROUGH
TIME Czas
FOR przebicia,
GAS FILTER
Mieszanina
par
BED FORsubstancji
BINARY MIXTURE
OF VAPORS AND THEIR
organicznych
min SINGLE
COMPONENTS
Aceton – Chloroform
35
Aceton – Cykloheksan
45
Chloroform – Cykloheksan
65
Pojedyncza para substancji organicznej
Aceton
56
Chloroform
70
Cykloheksan
76
(First breakthrough compound is underlined)

ściwościach fizycznych przebije poch³aniacz
po zbli¿onym up³ywie czasu.
Dodatkowym problemem dla u¿ytkowników sprzêtu poch³aniaj¹cego jest wystêpowanie na stanowiskach pracy par substancji organicznych lub gazów w postaci
mieszanin. Wykazano [8], ¿e w przypadku
dwusk³adnikowej mieszaniny par, np. acetonu i chloroformu, chloroformu i cykloheksanu czy acetonu i cykloheksanu, a wiêc
uk³adów substancji organicznych o znacznie
ró¿ni¹cych siê w³aściwościach fizycznych,
szybciej przez z³o¿e wêgla aktywnego
przechodzi sk³adnik bardziej lotny mieszaniny. Stwierdzono, i¿ poszczególne pary,
sk³adaj¹ce siê na mieszaninê par substancji
organicznych, s¹ adsorbowane oddzielnie,
ulegaj¹ rozdzieleniu w masie sorpcyjnej
poch³aniacza, przy czym ³atwiej i wcześniej
zaadsorbowane substancje bardziej lotne
s¹ wypierane z porów wêgla aktywnego
przez mniej lotne, w nastêpstwie czego
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pojawiaj¹ siê za poch³aniaczem szybciej, ni¿
mia³oby to miejsce, gdyby by³y poch³aniane
pojedynczo. Tak¿e to zjawisko przyczynia
siê do skrócenia czasu ochronnego dzia³ania
poch³aniacza. Przyk³adowe czasy przebicia
z³o¿a sorpcyjnego w odniesieniu do omawianych uk³adów mieszanin dwusk³adnikowych
i pojedynczych ich sk³adników przedstawia
tabela 2. W przypadku mieszanin bardziej
z³o¿onych, trzy-, cztero- i wiêcej sk³adnikowych (aceton/cykloheksan/toluen, octan
etylu/cykloheksan/toluen, aceton/cykloheksan/toluen/m-ksylen) [9], zaobserwowano analogiczne zale¿ności. Za z³o¿em
sorpcyjnym pojawia³y siê najpierw substancje o ni¿szych temperaturach wrzenia,
a nastêpnie te o temperaturach wy¿szych.
W sytuacjach wystêpowania z³o¿onych
mieszanin par substancji organicznych i gazów organicznych, których poszczególne
sk³adniki ró¿ni¹ siê znacznie w³aściwościami
fizyko-chemicznymi, oszacowanie czasu
bezpiecznego u¿ytkowania poch³aniaczy
mo¿e byæ skomplikowane i utrudnione.

Wilgotnośæ wzglêdna
i temperatura otoczenia
Określenie wp³ywu wilgotności wzglêdnej
i temperatury otoczenia na przebieg procesu
adsorpcji par substancji organicznych i gazów
organicznych ma du¿e znaczenie praktyczne
dla u¿ytkowników sprzêtu poch³aniaj¹cego.
Umo¿liwia, w pewnym stopniu, oszacowanie
czasu ochronnego dzia³ania poch³aniacza
w konkretnych warunkach klimatycznych.
Wiedz¹c, ¿e para wodna, obecna w powietrzu i jednocześnie towarzysz¹ca jego zanieczyszczeniom, równie¿ jest adsorbowana
przez wêgle aktywne, faktycznie konkuruj¹c
z adsorbowanymi parami substancji organicznych, mo¿na z du¿ym przybli¿eniem
za³o¿yæ, ¿e im wy¿sza jest wilgotnośæ
otaczaj¹cego powietrza, tym s³abiej bêd¹
poch³aniane pary substancji organicznych.
Konsekwencj¹ takich zale¿ności bêdzie
skrócenie czasu u¿ytkowania poch³aniacza.
Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e wilgotnośæ
wzglêdna dopiero powy¿ej 65% znacz¹co
skraca czas efektywnego dzia³ania ochronnego poch³aniacza [10]. Poni¿ej tej wartości
wp³yw tego czynnika jest niewielki. Istotny
wp³yw ma równie¿ polarnośæ cz¹steczki
substancji organicznej [11].
Rozpatruj¹c wp³yw temperatury otoczenia stwierdzono, ¿e jej wzrost przyspiesza moment przebicia z³o¿a sorpcyjnego
[12]. Ustalono zale¿nośæ, z której wynika,
¿e wzrost temperatury o 10 oC powoduje

skrócenie dzia³ania ochronnego poch³aniacza o 1-10%.

Stopieñ ciê¿kości
wykonywanych prac
Szacuj¹c czas ochronnego dzia³ania
poch³aniacza par i gazów organicznych,
nale¿y równie¿ uwzglêdniæ wp³yw stopnia
ciê¿kości pracy. Ciê¿ka praca fizyczna
zwiêksza intensywnośæ cyklu oddychania,
determinuje zatem warunki przep³ywu mieszaniny pary b¹dź gazu z powietrzem przez
poch³aniacz, w tym: objêtościowe natê¿enie
przep³ywu i prêdkośæ liniow¹ przep³ywu,
których wzrost ujemnie wp³ywa na czas
dzia³ania poch³aniacza. Poniewa¿ pomiêdzy
poszczególnymi pracownikami wystêpuj¹
znaczne ró¿nice wynikaj¹ce m.in. z budowy
ich cia³a, kondycji fizycznej i zdrowotnej,
nie mo¿na jednoznacznie przyj¹æ, ¿e wykonanie określonej pracy, wymagaæ bêdzie
od ka¿dego z nich takiego samego wysi³ku
fizycznego i zwi¹zanej z tym intensywności
oddychania. Z tego wzglêdu, określaj¹c
czas ochronnego dzia³ania poch³aniacza,
nale¿y pamiêtaæ o uwzglêdnieniu czynnika
ludzkiego – ciê¿kości wykonywanej pracy
fizycznej.

Zasady doboru i stosowania
poch³aniaczy par substancji
i gazów organicznych
Najistotniejszym zagadnieniem dla
u¿ytkowników sprzêtu poch³aniaj¹cego
jest określenie czasu, w jakim mo¿na stosowaæ poch³aniacz, bez nara¿enia na niebezpieczeñstwo wdychania par i gazów
zagra¿aj¹cych ¿yciu i zdrowiu cz³owieka.
Maj¹c na uwadze wp³yw omówionych
czynników na funkcjonowanie z³o¿a sorpcyjnego, nie jest mo¿liwe podanie dok³adnego
czasu ochronnego dzia³ania poch³aniacza
w odniesieniu do dowolnych warunków jego
u¿ytkowania. Nie istnieje równie¿ ogólna formu³a umo¿liwiaj¹ca jednoznaczne ustalenie
takiego czasu.
W praktyce najczêściej stosuje siê zasadê,
w myśl której poch³aniacze mo¿na u¿ytkowaæ do momentu, a¿ pod czêści¹ twarzow¹
zaczyna byæ wyczuwalny zapach substancji
szkodliwej. Nale¿y jednak podkreśliæ, i¿
metoda ta oparta jest wy³¹cznie na subiektywnych odczuciach u¿ytkowników sprzêtu
poch³aniaj¹cego. Ponadto, nale¿y zwróciæ
uwagê na niebezpieczeñstwo wynikaj¹ce
z takiego sposobu postêpowania. Szereg
groźnych substancji organicznych nie ma
charakterystycznego zapachu, s¹ równie¿
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takie, których „stê¿enie zapachu” wyczuwalne przez cz³owieka przekracza wartośæ
normatywów higienicznych (NDS).
Mimo ¿e dobór poch³aniaczy jest procesem bardzo trudnym, s¹ one powszechnie
u¿ytkowane na wielu stanowiskach pracy
i doskonale spe³niaj¹ swoj¹ funkcjê.

Wnioski
Pomimo z³o¿oności wzajemnych zale¿ności pomiêdzy w³asnościami uk³adu poch³aniacz (z³o¿e sorpcyjne)-poch³aniana para lub
gaz, mog¹cych utrudniaæ prawid³owy dobór
poch³aniaczy, przydatne bêdzie sformu³owanie kilku prostych zasad u³atwiaj¹cych
wybór i dotycz¹cych sposobu u¿ytkowania
poch³aniaczy. Przestrzeganie ich umo¿liwia
bezpieczne i efektywne stosowanie poch³aniaczy par substancji organicznych i gazów
organicznych.
1. Stosowanie poch³aniaczy jest mo¿liwe
tylko wtedy, gdy:
• zawartośæ tlenu w powietrzu oczyszczanym jest nie mniejsza ni¿ 19% (objêtościowych); nie wolno stosowaæ poch³aniaczy
i filtropoch³aniaczy, je¿eli zawartośæ tlenu
w powietrzu oczyszczanym jest mniejsza ni¿
19% (objêtościowych) – taka sytuacja mo¿e
wyst¹piæ w zamkniêtych pomieszczeniach
bez wentylacji, pomieszczeniach o ma³ej kubaturze, np. zbiornikach, cysternach, a tak¿e
w rowach i g³êbokich wykopach.
• zidentyfikowane s¹ substancje
zanieczyszczaj¹ce, a tym samym znane
s¹ ich w³aściwości fizyczne i chemiczne
• znana jest wartośæ stê¿enia substancji zanieczyszczaj¹cej lub mieszaniny
substancji zanieczyszczaj¹cych.
2. Doboru poch³aniaczy par substancji
organicznych i gazów organicznych dokonujemy w zale¿ności od stê¿enia objêto-

ściowego pary i/lub gazu wystêpuj¹cego
w atmosferze danego środowiska pracy.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze, wybieramy klasê
poch³aniacza o odpowiedniej pojemności
sorpcyjnej, tj.:
• Klasê 1. – do stosowania przy ³¹cznym
objêtościowym stê¿eniu par i/lub gazów
nie przekraczaj¹cym 0,1% (objêtościowo)
• Klasê 2. – do stosowania przy ³¹cznym
objêtościowym stê¿eniu par i/lub gazów
nie przekraczaj¹cym 0,5% (objêtościowo)
• Klasê 3. – do stosowania przy ³¹cznym
objêtościowym stê¿eniu par i/lub gazów
nie przekraczaj¹cym 1,0% (objêtościowo).
W przypadku, gdy ³¹czne objêtościowe
stê¿enie par i/lub gazów wystêpuj¹cych
na stanowisku pracy przekracza wartośæ 1,0%
obj., nale¿y zastosowaæ sprzêt izoluj¹cy.
3. W przypadku, gdy substancja zanieczyszczaj¹ca nie ma charakterystycznego
zapachu i/lub smaku, lub jej stê¿enie – przy
którym mo¿e byæ wyczuwalna – jest mniejsze od wartości najwy¿szego dopuszczalnego stê¿enia (NDS) dla tej substancji,
do ochrony uk³adu oddechowego zaleca siê
stosowanie sprzêtu izoluj¹cego.
Dobrym i bardzo praktycznym rozwi¹zaniem jest tak¿e monitorowanie okresu
u¿ytkowania poch³aniacza. Wprowadzaj¹c
np. rodzaj karty u¿ytkowania dla danego
poch³aniacza, mo¿na zamieściæ w niej dane
dotycz¹ce: rodzaju substancji organicznej,
przeciwko parom której poch³aniacz by³
u¿ytkowany, stê¿enia tej substancji lub tych
substancji oraz czasu u¿ytkowania. Dodatkowe informacje dotycz¹ce temperatury

i wilgotności powietrza na stanowisku pracy
bêd¹ równie¿ dobrym materia³em do analizy,
s³u¿¹cym tzw. dobrej praktyce w zakresie
doboru i stosowania poch³aniaczy.
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