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Полімери – природні та штучні високомолекулярні сполуки,

молекули яких складаються з великої кількості повторюваних

однакових або різних атомів угруповань (мономерів), з'єднаних

хімічними або координаційними зв'язками у довгі лінійні або

розгалужені ланцюги.



Полімерні матеріали (формальдегід, фенол,

фталати, акрилати, хлористий вініл, бензол…)

виділяють у довкілля токсичні хімічні

речовини. Концентрація таких токсичних

речовин у приміщенні прямо залежить від

«насиченості» приміщення полімерними

матеріалами (лінолеум, плита ДВП, ДСП,

МДФ, шпаклівки, фарби, грунтівки…) та від

їхньої якості.

Деякі з хімічних речовин мають

канцерогенну, нейротоксичну дію.

Тому, перш ніж вносити до квартири

полімерні покриття, необхідно подумати про

те, щоб не створювати надмірну концентрацію

таких полімерних і синтетичних матеріалів.



Щодня ми використовуємо поліетиленові

пакети, вже майже не помічаючи їх

присутності. Ми не звертаємо на них уваги,

і тільки тоді, коли одного разу не виявляємо

під рукою, згадуємо, як вони необхідні. Для

походу в магазин беремо найміцніший або

об'ємний пакет, в гості красивий, на

виставку - презентабельний.

Використання пакетів тісно пов'язане із

зростанням побутової культури. Чим вище її

рівень, тим більше ми думаємо про те, у що

загорнути, як не забруднитися і не

насмітити, тим самим, збільшуючи

споживання впакування.



Вивчення впливу полімерних матеріалів на якість внутрішньо

житлового середовища і здоров’я населення перетворено на світову

проблему, якій надають значну увагу ВООЗ, країни Європи, США,

Канада. В усьому світі прийнято спеціальний термін «синдром

хворої будівлі», який свідчить про наявність певних симптомів з

боку різних органів, та систем організму і дискомфортного

самопочуття в приміщеннях, де використовувались різні полімерні

будівельні, лакофарбові матеріали.

Деревостружкові (ДСП, деревоволокнисті (ДВП, МДФ), плитки,

фанера, піноізоляційні матеріали, килимові і текстильні вироби,

меблі, виготовлені з ДСП, ДВП, МДФ – ось неповний перелік

джерела формальдегіду в житлових приміщеннях.
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Скільки часу вивітрюється формальдегід з ДСП меблів і ламінату?

В середньому формальдегід вивітрюється з меблів і підлогових покриттів

близько 3 - 5 років. У разі м'яких меблів його виділення може відбуватися

навіть після 10 років експлуатації.

Чим небезпечний формальдегід для здоров'я людини?

Вченими-токсикологами доведено, що формальдегід шкідливий для здоров'я

людей. Однак, слід, розуміти, що він небезпечний (токсичний) лише при

попаданні всередину організму. У той час як, при попаданні на шкіру він

викликає лише місцеве роздратування, яке швидко проходить. Саме тому

боятися цієї речовини, наприклад, в шампунях, не варто - шампунь змивається

водою і то мала кількість альдегіду в ньому може тільки викликати алергічну

реакцію людей (та й то за статистикою частота таких випадків лише 1 з 75 000).

Набагато більшу небезпеку становлять пари

формальдегіду. Адже хронічне отруєння ними

викликає такі симптоми: алергію, постійний

кашель, подразнення очей, носа, горла і шкіри,

напади астми порушення сну, психічне

збудження, тремтіння, схуднення, головні болі,

розлад зору і координації хронічну втому,

сонливість, млявість, загальмованість розлад

потовиділення, і регуляції температури тіла



Перші ознаки гострого отруєння формальдегідом: сльозотеча, різь в очах,

нежить, кашель, задишка, головний біль, порушення координації рухів, судоми.

При вдиханні його парів можливе виникнення алергічних реакцій шкіри (аж до

екземи), у жінок порушується менструальний цикл.

Як правило, наслідки отруєння формальдегідом проходять самі при усуненні

його джерела і не вимагають допомоги лікаря. Але, при вдиханні його в високих

концентраціях розвивається гострий кон'юнктивіт, риніт, бронхіт, набряк в

області легень і глотки. Смерть може наступити при концентрації цього газу в

атмосфері, що дорівнює 20 мг / м3, протягом 30 хвилин.

Чи може формальдегід викликати рак?

Те, що формальдегід канцероген для людини

(речовина здатне викликати рак) не було

доведено на всі 100%. Але, в деяких дослідах на

тваринах було показано, що він підвищує ризик

розвитку раку носоглотки, а також може

призвести до виникнення лейкозу.

Тому він, внесений до списку як потенційно

канцерогенні з'єднання в розділі «ймовірно

канцерогенні для людини».

У будь-якому випадку вплив формальдегіду

на людину вкрай негативний!



МДФ має виражену токсичну дію і викликає подразнення слизових

оболонок,головний біль, нудоту, іноді професійні пухлини. Найбільш

чутливі до нього діти до 6 років та люди похилого віку, бо вони

перебувають удома більше, ніж інші групи населення,а їхній організм

чутливі ший до таких хімічних речовин.

Використання ПВХ (підвісні стелі,підлоги,перегородки) на 89%

збільшує ризик виникнення у дітей астматичних симптомів .

Експерти ВООЗ стверджують, що в наших домівках повітря в 4–6 раз

брудніше і в 8-10 раз токсичніше зовнішнього. Як правило, в

середньостатистичній квартирі знаходиться до 20 джерел екологічного

забруднення, які є основним джерелом виникнення більшості легеневих,

онкологічних і серцево-судинних захворювань.



Співробітники Американського агентства по

аеронавтиці і космічних дослідженнях (НАСА) доказали,

що кімнатні рослини очищують повітря не гірше, ніж

спеціальні технічні пристрої.

Рекордсменом за очисткою повітря був визнаний

хлорофітум. Він здатний нейтралізувати всі шкідливі

речовини, які утворюються при роботі газової плити.

Алоє поглинає 90% канцерогенного формальдегіду,

які виділяють меблі.

Якщо в квартирі підлога застелена лінолеумом, то

необхідна драцена. Вона видаляє з повітря 70 % бензолу,

що виділяє покриття. Без драцени не обійтись і в тому

випадку, якщо вікна виходять на магістраль – рослина

легко справляється з трихлоретиленом, який проникає

через вікна разом з вихлопними газами.

В кімнаті з паркетними підлогами доцільно тримати

фікус і деффінбахію. Ці рослини не вибагливі і

знищують отруйні для людини речовини ксилол і толуол,

що виділяє паркетний лак. Там, де є деффінбахія гинуть

стафілококи – основні збудники ангіни, пневмонії і

гострих респіраторних захворювань.



Аспарагус гарно очищує повітря від шкідливих

домішок і поглинає пари важких металів.

Традесканція, кипарис, туя, араукарія не лише

очищують повітря але й нейтралізують електромагнітні

випромінювання.

Сансевєра збільшує вологість повітря і найкраще

виділяє кисень і вбирає вуглекислоту, що позитивно

відбивається на стані слизових оболонок носа.

Багато домашніх рослин мають цілющі властивості.

Основним домашнім лікарем вважається алое. Його

фітонциди стимулюють діяльність головного мозку,

імунітет, підвищують працездатність. Листя містять

алоїн – цілющу речовину, яка заживляє рани і гнійники.

Ефірні олії герані перешкоджають розвитку легеневих

захворювань, покращують обмін речовин, знижують

артеріальний тиск, лікують неврози і безсоння,

дезінфікують і дезодорують повітря, допомагають при

болю голови. Настій герані використовують для

полоскання порожнини рота при стоматитах і ангінах.

Добре ним полоскати волосся для профілактики

випадіння.

Сік каланхое добре лікує гострий і хронічний нежить.

Листя лимонного деревця мають антивірусну

активність і виділяють 85 цілющих речовин.



Роблячи висновок, слід зазначити, що використання полімерів в

наш час є досить таки поширеним. І це не дивно. Завдяки своїм

деяким хімічним властивостям, таким як, наприклад, міцність,

стійкість, тугоплавкість, вони є зручними у використанні, як у побуті,

так і на заводах, фабриках тощо. Однак мають і низку мінусів.

Передусім вони пов'язані з тим, що полімери є шкідливими для

екології нашого світу.

Але за новими сучасними полімерними матеріалами майбутнє.



Дякуємо за 

увагу!


