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Wielopiercieniowe wêglowodory aromatyczne
w procesach stosowania asfaltów
Praca wykonana w ramach Strategicznego Programu Rz¹dowego pn. Bezpieczeñstwo i ochrona zdrowia cz³owieka w rodowisku pracy dofinansowanego przez
Komitet Badañ Naukowych

sfalty (masy bitumiczne) s¹ produktami rafinacji ropy naftowej
lub pochodzenia naturalnego. S¹
to sta³e lub pó³sta³e substancje charakteryzuj¹ce siê w³aciwociami wi¹¿¹cymi,
po ogrzaniu przechodz¹ce w ciecz. Dobrze rozpuszczaj¹ siê w disiarczku wêgla.
Dok³adny ich sk³ad chemiczny jest trudny do okrelenia ze wzglêdu na ró¿ny
sk³ad ropy naftowej, z której s¹ otrzymywane. Zawieraj¹ g³ównie wêglowodory
piercieniowe aromatyczne i/lub naftenowe oraz nasycone. Charakteryzuj¹ siê niewielk¹ reaktywnoci¹ chemiczn¹. Cz¹steczki obecne w asfaltach s¹ kombinacjami wchodz¹cych w sk³ad ropy naftowej grup zwi¹zków o dobrze poznanej
strukturze, takich jak: alkany, alkeny, cykloalkany, cykloalkeny, aromaty i heterocz¹steczki zawieraj¹ce siarkê, tlen, azot i
metale ciê¿kie.
Asfalty naftowe s¹ produkowane
przede wszystkim z rop bezparafinowych.
Przy przeróbce ropy przedmuchiwanie powietrzem pozwala równie¿ na wykorzystanie do produkcji asfaltu rop parafinowych. Do produkcji asfaltów wykorzystuje siê mazut, czyli pozosta³oci po destylacji atmosferycznej oraz gudron  pozosta³oæ po destylacji pró¿niowej ropy naftowej.
Asfalty s¹ surowcami powszechnie wykorzystywanymi do produkcji materia³ów
do pokrywania nawierzchni dróg, materia³ów izolacyjnych i dekarskich oraz do
produkcji lakierów. Ocenia siê, ¿e wiatowa roczna produkcja przekracza
60 mln t, a ponad 80% tej produkcji jest
zu¿ywane przez budownictwo drogowe.
Jakoæ i przeznaczenie asfaltów naftowych zale¿y od ich konsystencji, elastycz-
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noci oraz innych w³aciwoci, które charakteryzuj¹ siê takimi parametrami, jak:
penetracja, ³amliwoæ, temperatura miêknienia i ci¹gliwoci.
W zale¿noci od wykorzystania technologicznego, asfalty naftowe dzieli siê na
drogowe, przemys³owe i specjalne.
Asfalty drogowe stosowane s¹ do budowy i konserwacji dróg, nawierzchni lotnisk, w budownictwie wodno-przemys³owym, mieszkaniowym jako materia³y hydroizolacyjne oraz jako masy impregnacyjne do produkcji papy. W budownictwie
drogowym asfalty s¹ u¿ywane do produkcji mas stosowanych w budowie nawierzchni asfaltowych, zapraw asfaltowych oraz do regeneracji starych nawierzchni. Asfalty drogowe up³ynnione
stosuje siê do utwardzania gruntów.
Asfalty przemys³owe charakteryzuj¹
siê temperatur¹ ³amliwoci 10oC. Stosuje siê je jako warstwy hydroizolacyjne w
przemyle, sk³adniki kitów, mas zalewowych, lepików do produkcji papy i innych
materia³ów izolacyjnych, m.in. do produkcji kabli telekomunikacyjnych. Odmiany
kruche asfaltów przemys³owych (o wysokich temperaturach ³amliwoci) stosuje siê
jako lepiszcze do brykietów i masê izolacyjn¹ w przemyle papierniczym oraz do
produkcji farb i lakierów.
Asfalty specjalne stosuje siê do produkcji farb graficznych, zalewy kablowej
do urz¹dzeñ elektroenergetycznych i roztworów asfaltowych do powlekania.
Przeprowadzona w Wojewódzkich Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych ankieta wykaza³a, ¿e masy bitumiczne s¹ stosowane w ponad 100 przedsiêbiorstwach
w Polsce, g³ównie przedsiêbiorstwach robót drogowych. Z zebranych informacji
wynika, ¿e ok. 5000 pracowników jest
zatrudnionych przy produkcji i stosowaniu mas bitumicznych. Liczba nara¿onych
jest prawdopodobnie du¿o wiêksza, poniewa¿ nie wszystkie Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne odpowiedzia³y na ankietê.

W procesie produkcji materia³ów izolacyjnych, lakierów, lepików, mas stosowanych do budowy nawierzchni dróg, jak
równie¿ podczas wykonywania robót drogowych i prac dekarskich, asfalty s¹ poddawane dzia³aniu wysokich temperatur od
130oC do 250oC w celu ich uplastycznienia i up³ynnienia. W procesach tych wydzielaj¹ siê do powietrza stanowisk pracy
dymy, które s¹ z³o¿onymi mieszaninami
substancji szkodliwych o ró¿nym charakterze chemicznym i ró¿nym stopniu toksycznoci. Stanowi¹ one zagro¿enie dla
zdrowia pracowników, g³ównie ze wzglêdu na mo¿liwoæ wystêpowania wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych (WWA).
Wielopiercieniowe wêglowodory aromatyczne s¹ substancjami bardzo toksycznymi. Stanowi¹ one liczn¹ grupê
zwi¹zków zawieraj¹cych od dwóch do
kilku, a nawet kilkunastu piercieni aromatycznych w cz¹steczce. Zwi¹zków tej
grupy jest ponadto 100, lecz z uwagi na
ich toksycznoæ, oddzia³ywanie na cz³owieka oraz wielkoæ dostêpnych informacji, najczêciej oznaczanych jest 17. S¹ to:
acenaften, acenaftylen, antracen,
benz(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(e)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, chryzen, dibenz(a,h)antracen, fluoranten, fluoren, fenantren, piren i indeno(1,2,3-c,d)piren.
Liczne badania toksykologiczne i epidemiologiczne wskazuj¹ na wyran¹ zale¿noæ pomiêdzy ekspozycj¹ na te zwi¹zki a wzrostem ryzyka powstawania nowotworów. Badania 41 WWA wykonane
przez Miêdzynarodow¹ Agencjê Badañ
nad Rakiem IARC [10] wykaza³y, ¿e 7
sporód nich: benzo(a)piren, benzo(a)antracen, dibenza(a,h)antracen, chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren,
dzia³aj¹ kancerogennie na zwierzêta. Wielopiercieniowe wêglowodory aromatyczne wykazuj¹ toksycznoæ uk³adow¹, powo-
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Tabela 1
WZGLÊDNE WSPÓ£CZYNNIKI KANCEROGENNOCI
POSZCZEGÓLNYCH WWA [16]

duj¹c uszkodzenie nadnerczy, uk³adu ch³onnego, krwiotwórczego i oddechowego [22].
Nale¿y podkreliæ, ¿e zwi¹zki te nie
wystêpuj¹ pojedynczo, lecz zawsze w
mieszaninie. Liczne badania potwierdzaj¹, ¿e obecnoæ jednego ze zwi¹zków z
grupy WWA w próbkach rodowiskowych wskazuje na to, ¿e inne zwi¹zki tej
grupy te¿ s¹ obecne. Najlepiej poznanym
wêglowodorem z grupy WWA jest benzo(a)piren, który ze wzglêdu na si³ê dzia³ania rakotwórczego oraz powszechnoæ
wystêpowania w rodowisku uznany zosta³ za wskanik ca³ej grupy WWA, w
odniesieniu do którego ustalone zosta³y
przez Nisbeta i LaGoya [16] wspó³czynniki kancerogennoci poszczególnych
wielopiercieniowych wêglowodorów
aromatycznych.
Dotychczas w kraju ustalono wartoci
normatywów higienicznych (NDS) dla
benzo(a)pirenu  0,002 mg/m3 i dibenzo(a,h)antracenu  0,001 mg/m3 [24]. W
przepisach zagranicznych nie ma wartoci tych normatywów dla WWA.
W 1998 r. Miêdzyresortowa Komisja
ds. NDS i NDN zaakceptowa³a zaproponowan¹ przez Zespó³ Ekspertów ds. Czynników Chemicznych dla WWA wartoæ
NDS  0,002 mg/m3 [17] jako sumê stê¿eñ rakotwórczych WWA pomno¿onych
przez wspó³czynniki kancerogennoci,
które podano w tabeli 1.
Badania toksykologiczne przeprowadzone na zwierzêtach wykaza³y, ¿e asfalty powoduj¹ znacz¹ce zwiêkszenie wystêpowania nowotworów skóry i p³uc [1, 19].
Dotychczas nie ma jednak wystarczaj¹cych dowodów, ¿e asfalt i jego dymy s¹
czynnikami rakotwórczymi dla ludzi.
Ryzyko wystêpowania nowotworów u
pracowników nara¿onych na dymy asfaltów mo¿e byæ zwi¹zane z obecnoci¹ wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych. Stê¿enia WWA w dymach asfaltu s¹ ró¿ne i jest to uzale¿nione g³ównie od rodzaju ropy, z której s¹ one produkowane. Zawartoci 17 WWA, najczêciej

wystêpuj¹cych w rodowisku naturalnym,
oznaczonych w ró¿nych rodzajach asfaltów przez Monarca i wsp. [15] i Brandta
[6] podane s¹ w tabeli 2.
Przy produkcji asfaltów, materia³ów
izolacyjnych, lakierów, lepików, mas asfaltowych do budowy dróg, a tak¿e przy
pracach dekarskich, robotach drogowych
oraz wodoodpornym zabezpieczaniu budynków, pracownicy s¹ nara¿eni na wielosk³adnikowe mieszaniny substancji chemicznych wchodz¹cych w sk³ad dymów
asfaltów.
Analiza zanieczyszczeñ powietrza na
stanowiskach pracy wystêpuj¹cych podczas produkcji i stosowania asfaltów jest
przedmiotem wielu prac badawczych. W
wiêkszoci publikacji dotycz¹cych zawar-

toæ szkodliwych substancji chemicznych
w dymach asfaltów wyra¿ona jest jako
stê¿enie substancji smo³owych  frakcji
rozpuszczalnej w benzenie lub cykloheksanie [2,6]. Drugim wskanikiem zanieczyszczeñ powietrza WWA jest stê¿enie
benzo(a)pirenu, którego poziom stanowi
podstawê do zaproponowanej przez Lindstedta i Sollenberga [13] piêciostopniowej skali nara¿enia na WWA przy ró¿nych
procesach technologicznych.
Wyniki pomiarów szkodliwych substancji chemicznych podczas przygotowania mas asfaltowych oraz robót drogowych
przeprowadzonych w ró¿nych orodkach
krajowych i zagranicznych [3,6,8,10,12,
15,] wykaza³y, ¿e w dymach asfaltów wystêpuje benzo(a)piren na poziomie od

Tabela 2
ZAWARTOÆ WIELOPIERCIENIOWYCH WÊGLOWODORÓW AROMATYCZNYCH W
ASFALTACH, mg/kg [6,15]
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0,004 do 1,3 µg/m3. Natomiast oceniaj¹c
nara¿enia pracowników zatrudnionych
przy pracach dekarskich m.in. podczas
smarowania dachów i zabezpieczeñ budynków lepikami asfaltowymi stê¿enie
benzo(a)pirenu w powietrzu wynosi³o 00,63 µg/m3, a frakcji rozpuszczalnej w
benzenie 0,2-5,4 mg/m3 [6,10].
Badania dymów emitowanych podczas
pokrywania dachów lepikiem oraz pokrywania nawierzchni dróg asfaltem, przeprowadzone przez Brandta i wsp. [6], wykaza³y obecnoæ trzynastu WWA  fenantrenu, antracenu, fluorantenu, pirenu, chryzenu, benzo(a)antracenu, perylenu, benzo(a)pirenu, benzo(e)pirenu, benzo(g,h,i)perylenu, dibenzopirenu, koronenu, antrantrenu, we frakcji dymów asfaltów rozpuszczalnej w benzenie.
W mieszaninach emitowanych podczas
ogrzewania mas bitumicznych oznaczano
równie¿ wêglowodory alifatyczne i aromatyczne oraz ladowe iloci piêciotlenku wanadu, niklu, kadmu i o³owiu. Poza
tym stwierdzono obecnoæ tlenków azotu, tlenków siarki, siarkowodoru, tlenku
wêgla, fenolu i ozonu [20].
Przedstawione dane wskazuj¹, ¿e dymy
wydzielaj¹ce siê podczas produkcji i stosowania asfaltów mog¹ stanowiæ zwiêkszone ryzyko zawodowe, w zwi¹zku z
prawdopodobieñstwem nara¿enia na
zwi¹zki rakotwórcze.
Z tego wzglêdu i zgodnie z sugestiami
Zespo³u Ekspertów ds. Czynników Chemicznych Miêdzyresortowej Komisji ds.
NDS i NDN konieczne jest prowadzenie
badañ identyfikacyjnych oraz dokonywanie kompleksowej oceny nara¿enia pracowników zatrudnionych przy produkcji
i stosowaniu mas bitumicznych, z
uwzglêdnieniem poszczególnych WWA.
Wyniki tych badañ mog¹ byæ wykorzystane przez Zespó³ Ekspertów do weryfikacji obowi¹zuj¹cych wartoci normatywów higienicznych dla dymów asfaltu
(NDS  5 mg/m3, NDSCh  10 mg/m3).
Ilociowe oznaczanie stê¿eñ WWA w
mieszaninach substancji smo³owych emitowanych podczas termicznego uplastyczniania asfaltów jest bardzo trudnym zadaniem analitycznym. Procedura oznaczania
tych zwi¹zków w powietrzu sk³ada siê z
czterech etapów:
 wyodrêbniania par i aerozoli z badanego powietrza z zastosowaniem  filtrów
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z w³ókna szklanego, wêgla grafitowego,
Tenaxu GC, ¿ywic XAD lub pianki poliuretanowej,
 ekstrakcji substancji smo³owych zawieraj¹cych WWA z zastosowaniem ekstrakcji w aparacie Soxhleta lub ultradwiêkami,
 oddzielenia frakcji WWA z substancji smo³owych,
 rozdzielenia i identyfikacji oraz ilociowego oznaczania poszczególnych
WWA.
Analiza pimiennictwa z lat dziewiêædziesi¹tych wskazuje, ¿e problemami
zwi¹zanymi z oznaczaniem WWA w ró¿nych rodowiskach zajmuje siê wielu autorów. Prace badawcze ostatnich lat koncentruj¹ siê na doskonaleniu metod pomiarowych, a g³ównie procedur izolowania
WWA z pobranych próbek powietrza.
Wielogodzinna ekstrakcja w aparacie Soxhleta z ró¿nych sorbentów zastêpowana
jest coraz czêciej ekstrakcj¹ ultradwiêkami. Zastosowanie ³ani ultradwiêkowych do ekstrakcji WWA z py³ów i sorbentów pozwala na uzyskiwanie porównywalnej z aparatem Soxhleta efektywnoci ekstrakcji ju¿ po 60 minutach z zastosowaniem cykloheksanu lub dichlorometanu [18].
Obecnie podejmowane s¹ prace badawcze nad zastosowaniem ekstrakcji w stanie nadkrytycznym (SFE) przy oznaczaniu WWA. Medium ekstrakcyjnym w tej
metodzie jest ciek³y ditlenek wêgla, czysty lub modyfikowany metanolem [14,23].
Zalet¹ ekstrakcji w stanie nadkrytycznym
jest niskotemperaturowy, ca³kowicie beztlenowy proces daj¹cy w efekcie such¹ lub
zagêszczon¹ próbkê.
Frakcja wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych oczyszczana jest
przez ekstrakcjê do fazy sta³ej (SPE) z
zastosowaniem sorbentów  najczêciej
modyfikowanego ¿elu krzemionkowego
[4].
Do rozdzia³u i ilociowego oznaczania
WWA jedynymi stosowanymi obecnie
technikami analitycznymi s¹: kapilarna
chromatografia gazowa oraz wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcj¹ fluorescencyjn¹ lub spektrofotometryczn¹ [5,7,9,11]. Stosowanie detektora
fluorescencyjnego, detektora o najwiêkszej czu³oci na WWA, w znacznym stopniu ogranicza mo¿liwoæ b³êdnej identy-

fikacji pików oraz eliminuje t³o pochodz¹ce od innych zanieczyszczeñ.
Prowadzonych jest wiele prac, które
maj¹ na celu zwiêkszenie czu³oci tych
technik m.in. nad detektorem fluorescencyjnym wzbudzonym laserem, który
umo¿liwia wykrycie 1 ng benzo(a)pirenu
w 1 ml roztworu.
Ocena nara¿enia zawodowego zwi¹zanego z wystêpowaniem, podczas stosowania mas bitumicznych, wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych 
zwi¹zków o dzia³aniu prawdopodobnie
rakotwórczym  dla ludzi powinna dotyczyæ benzo(a)pirenu oraz pozosta³ych
WWA, dla których zosta³a zaproponowana wartoæ NDS przez Zespó³ Ekspertów
ds. Czynników Chemicznych Miêdzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN. Ocena
taka zostanie przeprowadzona w Zak³adzie Zagro¿eñ Chemicznych i Py³owych
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,
podczas realizacji w pracy badawczej
Rozpoznanie i ocena zwi¹zanych z emisj¹ szkodliwych substancji chemicznych
podczas prac z masami bitumicznymi.
Przeprowadzone dotychczas  w ramach tego zadania badawczego  badania identyfikacyjne, z zastosowaniem
chromatografii gazowej po³¹czonej ze
spektrometri¹ masow¹, mieszanin szkodliwych substancji chemicznych wydzielaj¹cych siê podczas termicznego uplastyczniania asfaltów drogowych (D-50, D70, D-200) i przemys³owych (PS-40, PS85/25) wykaza³y, ¿e g³ównymi sk³adnikami tych mieszanin s¹ wielkocz¹steczkowe wêglowodory alifatyczne (alkany, alkeny, cykloalkany, cykloalkeny) zawieraj¹ce do 32 atomów wêgla w cz¹steczce,
wêglowodory aromatyczne i chloropochodne tych zwi¹zków oraz aldehydy.
Tylko dla kilkunastu (z oko³o 200) zidentyfikowanych substancji s¹ ustalone wartoci normatywów higienicznych. S¹ to:
tetrachlorek wêgla, heptan, toluen, ksylen,
etylobenzen, trimetylobenzen, acetaldehyd, aceton, cykloheksanon, heptan-2-on,
pentan-2-on, heksan-2-on.
W mieszaninach emitowanych substancji podczas termicznego uplastyczniania asfaltów stwierdzono równie¿ obecnoæ WWA  benzo(a)pirenu, fluorentenu, fenantrenu, antracenu, chryzenu, benzo(e)pirenu, perylenu, benzo(g,h,i)perylenu, benzo(k)fluorantenu (rys.). W celu zi-
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dentyfikowania wielopiercieniowych
wêglowodorów aromatycznych konieczne by³o ich wyodrêbnienie z mieszaniny
substancji szkodliwych (wêglowodorów
parafinowych, olefinowych i cyklicznych). Stosowanie ekstrakcji do fazy sta³ej z zastosowaniem z³o¿a z ¿elu krzemionkowego Octadecyl C18 i dichlorometanu
jako rozpuszczalnika wymywaj¹cego
WWA ze z³o¿a pozwoli³o na wydzielenie
z matrycy tych substancji oraz ich oczyszczenie i zatê¿enie. Zastosowanie tej techniki przy analizie zanieczyszczeñ powietrza emitowanych z ogrzewanych asfaltów w procesie pracy, umo¿liwi ilociowe oznaczanie poszczególnych WWA.
Ocena nara¿enia pracowników na te substancje, w zwi¹zku z ustaleniem wartoci
najwy¿szego dopuszczalnego stê¿enia dla
sumy WWA, jako sumy stê¿eñ poszczególnych WWA pomno¿onych przez
wspó³czynniki kancerogennoci, zostanie
przeprowadzona w dalszych badaniach.
Wyniki tej oceny pozwol¹ na jednoznaczne okrelenie czy pracownicy zatrudnieni podczas wykonywania nawierzchni
dróg, prac dekarskich i produkcji mas bitumicznych s¹ nara¿eni i w jakim stopniu
na czynniki rakotwórcze  WWA. Mog¹
one równie¿ stanowiæ podstawê w przypadku, gdy WWA bêd¹ wystêpowa³y w
dymach asfaltu, do oszacowania wielkoci ryzyka nowotworowego oraz do weryfikacji wartoci NDS i NDSCh dla dymów asfaltów.
Kompleksowa analiza chemicznych
zanieczyszczeñ powietrza podczas stosowania mas bitumicznych nie by³a dotychczas w kraju przeprowadzana. Jak wynika z danych uzyskanych z przeprowadzonej ankiety  ocena nara¿enia pracowników zatrudnionych przy produkcji i stosowaniu asfaltów jest przeprowadzana
sporadycznie i ogranicza siê do pomiarów
stê¿eñ dymów asfaltu.
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