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EMISJA LZO Z TWORZYW SYNTETYCZNYCH W KOMORZE 1M
3

 –  

ISTOTNE ŹRÓDŁA NIEPEWNOŚCI 

 

W artykule przedstawiono celowość i istotę badań jakości tworzyw syntetycznych stosowanych w motoryzacji do wyposa-

żenia wnętrza kabiny samochodu. Omówiono różne metody badań emisji LZO z tworzyw syntetycznych. Szczególną uwagę 

zwrócono na badania prowadzone w komorze środowiskowej 1m3 na przykładzie komory WKE 1000 (Weiss). Omówiono wy-

magania stawiane tego typu komorom. Podjęto problematykę walidacji metody badawczej oraz zapewnienia jakości wyników 

badań pod kątem wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. 

 

WSTĘP 

Tworzywa syntetyczne, w tym gumy, są obecnie szeroko sto-
sowanym materiałem m.in. do wytworzenia przedmiotów codzien-
nego użytku, opakowań, elementów dekoracyjnych i wyposażenia. 
Elementy wykonane z tworzyw syntetycznych i gum mają również 
zastosowanie w branży motoryzacyjnej, będąc podstawowym mate-
riałem wyposażenia kabiny samochodu. Do najczęściej wykorzy-
stywanych tworzyw syntetycznych w motoryzacji należą: poliestry,  
poliamidy, polipropylen, polietylen, polistyren, polichlorek winylu, 
poliuretan, kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS), 
gumy, żywice i inne. Każdy z tych materiałów jest potencjalnym 
źródłem emisji lotnych związków organicznych (LZO), uwalnianych 
z materiałów w procesie tak zwanego odgazowania materiałów [1-
4]. Rodzaje emitowanych związków z poszczególnych materiałów 
oraz typowe stężenia tych związków w kabinach nowych samocho-
dów zostały opisane w naszych wcześniejszych publikacjach [1,4]. 

Zastosowanie szerokiej gamy tworzyw syntetycznych w ograni-
czonej przestrzeni, jaką jest kabina samochodu osobowego, jest 
przyczyną podwyższonego stężenia związków organicznych 
w porównaniu do innych środowisk wewnętrznych [2,4]. Obecność 
LZO w tych środowiskach, nawet w niewielkich stężeniach, powodu-
je lub może powodować określone negatywne skutki zdrowotne 
[1,2,4]. Z tego powodu jakość stosowanych w motoryzacji tworzyw 
syntetycznych jest poddawana ścisłym i systematycznym kontrolom. 

1. METODY BADAŃ EMISJI LZO  
Z TWORZYW SYNTETYCZNYCH 

Dostawcy koncernów motoryzacyjnych są zobowiązani do 
okresowego kontrolowania jakości swoich wyrobów pod kątem 
wybranych właściwości fizycznych i chemicznych. Przed wprowa-
dzeniem nowego elementu lub materiału oraz przy rekwalifikacji 
wymagane jest przeprowadzenie pełnego zakresu badań. 

Badania jakości stosowanych tworzyw syntetycznych i wyro-
bów z nich wykonanych obejmują zarówno badania emisji związków 
organicznych, w tym również związków średnio lotnych odpowie-
dzialnych za mgławienie, zapachu, badania starzeniowe i odporno-
ściowe, jak również potwierdzenie zgodności zastosowanego mate-
riału. Badania te zostały szczegółowo omówione we wcześniejszych 
publikacjach [2,5]. 

W przypadku badań emisji lotnych związków organicznych wy-
korzystywanych jest kilka metod badawczych, które można uszere-
gować w myśl zasady od szczegółu do ogółu (Rys. 1-5). 

 

Emisja LZO

z fazy 

nadpowierzchniowej

w mikrokomorze

(poj. ~ 50 cm3)

w komorze 

środowiskowej (1 m3)

w komorze drive-in
 

Rys. 1. Metody badania emisji LZO z tworzyw syntetycznych 
 
Badania z fazy nadpowierzchniowej (Rys. 2) oraz w mikroko-

morze (Rys. 3) są badaniami w skali mikro, pozwalającymi na anali-
zę związków organicznych uwalnianych z niewielkiej ilości próbki. 
Badania tego typu pozwalają na uzyskanie najbardziej szczegóło-
wych informacji na temat emisji związków organicznych najczęściej 
z pojedynczych materiałów. Wyniki uzyskiwane tymi metodami są 
przydatne w szybkiej kontroli procesu produkcyjnego oraz kontroli 
jakości stosowanych tworzyw. Należy jednak mieć na uwadze fakt, 
że bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na wynik pomiaru 
w metodach mikro jest niehomogeniczność próbki ze względu na 
niewielką ilość próbki pobieranej do analizy.  

 

 
Rys. 2. Próbnik fazy nadpowierzchniowej (Agilent, USA) 
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Rys. 3. Mikrokomora µ-CTE (Markes, UK) 

 
Komora wielkogabarytowa typu drive-in (Rys. 5) pozwala na 

kondycjonowanie w określonej temperaturze całego pojazdu i pro-
wadzenie badań w skali makro. Wyniki uzyskane w tym badaniu 
stanowią najbardziej ogólne zestawienie sumarycznej ilości i rodza-
ju wyemitowanych LZO ze wszystkich materiałów obecnych we 
wnętrzu pojazdu. Pozwalają ponadto na kontrolę jakości powietrza 
wewnętrznego w kabinie. 

Metodą pośrednią pomiędzy badaniami w skali mikro i makro 
są badania prowadzone w szczelnej komorze środowiskowej 
o pojemności wewnętrznej 1 m3 (Rys. 4). Budowa komory oraz 
zasada jej działania zostały szczegółowo opisane we wcześniejszej 
publikacji [5], natomiast wymagania stawiane komorom środowi-
skowym są zawarte w normach międzynarodowych [6] i korporacyj-
nych [7,8]. W komorze można prowadzić emisję LZO zarówno 
z materiałów wykorzystywanych w produkcji (np. pianka poliureta-
nowa wykorzystywana do wytworzenia zagłówków lub siedzenia, 
laminat PVC imitujący skórę do pokrycia zagłówków lub pokrycie 
foteli), jak i gotowych komponentów (np. pokrycie siedzenia, kom-
plet zagłówków). 

 

 
Rys. 4. Komora środowiskowa 1 m3 (Weiss, Niemcy) 

 

 
Rys. 5. Komora typu drive-in 

 

W zależności od zastosowanej metody emisji LZO wyniki ba-
dania będą różne. Ma to związek zarówno z wielkością 
i reprezentatywnością próbki badawczej, jak i z wielkością komory 
badawczej, a także temperaturą, w której prowadzona jest emisja 
[3,5]. Dodatkowo stwierdzono, że sumaryczna emisja LZO z kilku 
materiałów badanych łącznie jest różna od sumy emisji poszczegól-
nych materiałów badanych oddzielnie [3]. Podobnie jest w przypad-
ku badania poszczególnych elementów wyposażenia kabiny i stę-
żenia związków organicznych w kabinie samochodu wyposażonej 
w te elementy. Wyniki badań uzyskane dla poszczególnych elemen-
tów nie mogą być bezpośrednio przeniesione do rzeczywistego 
stężenia LZO w kabinie samochodu [7]. Z powyższych powodów, 
w celu porównywania wyników uzyskiwanych w różnych laborato-
riach konieczne jest podanie zastosowanej metody emisji lotnych 
związków organicznych z tworzyw syntetycznych. 

2. EMISJA LZO W KOMORZE 1M3 

Jak wspomniano wcześniej, badania emisji lotnych związków 
organicznych mogą być prowadzone w szczelnej komorze środowi-
skowej o pojemności wewnętrznej 1m3. Jedyna tego typu komora 
w Polsce – komora WKE 1000 (Weiss, Niemcy; Rys. 4) [5] znajduje 
się na wyposażeniu Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOS-
MAL Sp. z o.o. Wymagania stawiane komorom w badaniach emisji 
LZO są szczegółowe i dosyć rygorystyczne, a dotyczą między 
innymi materiału, z jakiego ma być wykonana komora, szczelności, 
poziomu zanieczyszczeń w powietrzu zasilającym komorę, stabilno-
ści utrzymania zadanej temperatury i wilgotności względnej powie-
trza, cyrkulacji i prędkości powietrza w komorze itp. [5-8] Wymaga-
nia te zostaną szczegółowo omówione w dalszej części publikacji. 

2.1. Metodyka badawcza 

Na potrzeby rynku europejskiego badania w komorze prowadzi 
się w warunkach dynamicznych, to znaczy z przepływem powietrza 
(wymiana powietrza 0,4 1/h), w temperaturze 65°C oraz wilgotności 
względnej powietrza (ang. Relative Humidity, RH) równej 5%, przez 
określony czas (zwykle 4 h). Parametry środowiskowe są rejestro-
wane przez wewnętrzny czujnik komory oraz przez dodatkowy 
czujnik zewnętrzny. W czasie testu rejestrowane jest (w czasie 
rzeczywistym - tryb on-line) sumaryczne stężenie (w ppm, w przeli-
czeniu na węgiel propanu) wyemitowanych związków organicznych 
detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (ang. Flame Ionisation De-
tector, FID) [6,7]. Po upływie czasu emisji pobierane są próbki 
powietrza z komory, które następnie są poddawane analizie meto-
dami chromatografii - gazowej i cieczowej. Typowy przebieg testu 
został przedstawiony na Rys. 6. 

 

 
Rys. 6. Przebieg testu w warunkach dynamicznych [7] 
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2.2. Wymagania akredytacyjne 

W celu uzyskania akredytacji metody badawczej, wydanej 
przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) na zgodność z wymaga-
niami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 [9], konieczne jest prze-
prowadzenie walidacji metody, stosowanie materiałów odniesienia, 
określenie budżetu niepewności i oszacowanie niepewności pomia-
ru. Ponadto, PCA opracowało politykę dotyczącą udziału w bada-
niach biegłości (and. Proficiency Testing, PT) [10]. Zgodnie z tą 
polityką, udział w badaniach biegłości jest istotnym elementem 
oceny kompetencji laboratorium do wykonywania konkretnych 
badań. Przystępując do procesu akredytacji danej metody badaw-
czej konieczne jest przedstawienie dowodów uczestnictwa w bada-
niach biegłości z wynikiem pozytywnym. W przypadku braku odpo-
wiednich badań biegłości dopuszczalne jest przedstawienie dowo-
dów uczestnictwa w porównaniach międzylaboratoryjnych (ang. 
Interlaboratory Comparison, ILC). 

3. WALIDACJA METODY 

Jak wspomniano wcześniej, jedyna komora do badań emisji 
LZO z tworzyw syntetycznych pojemności 1m3, zgodna z wymaga-
niami norm i standardów korporacyjnych, znajduje się na wyposa-
żeniu Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o. 
Z tego powodu przeprowadzenie badań porównawczych w kraju jest 
niemożliwe. Jeżeli chodzi o badania biegłości – są one zazwyczaj 
prowadzone na zlecenie producentów samochodów w celu wpisania 
laboratorium na listę zatwierdzonych laboratoriów serwisowych 
i odbywają się co kilka lat. 

Badanie emisji związków organicznych jest badaniem niszczą-
cym, ponieważ każdy detal może być badany tylko raz, więc często 
wykonanie badania powtórzonego jest utrudnione. Na wielkość 
emisji LZO wpływ mają różne czynniki, między innymi warunki 
i czas przechowywania detalu przed testem, temperatura, wilgot-
ność względna i wymiana powietrza itp. Dodatkowo obecnie na 
rynku brak jest matrycowych materiałów odniesienia, które mogłyby 
posłużyć do potwierdzenia poprawności metody badawczej.  

Z powyższych powodów potwierdzenie poprawności i przydat-
ności opisywanej metody badawczej może być zapewnione jedynie 
poprzez przeprowadzenie pełnej walidacji metody wraz ze zidentyfi-
kowaniem istotnych źródeł niepewności (budżet niepewności) oraz 
oszacowaniem całkowitej niepewności metody badawczej emisji 
LZO w komorze środowiskowej (bez analizy chromatograficznej). 

Na podstawie zapisów w normie ISO 12219-4 [6], standardach 
korporacyjnych [7,8] i własnych doświadczeń zidentyfikowano na-
stępujące źródła niepewności, wpływające na wynik badania: 
– parametry fizyczne: temperatura powietrza (pomiar, stabilność 

utrzymania temperatury, poprawność ustawienia zadanej tem-
peratury), wilgotność względna powietrza (pomiar, stabilność 
utrzymania wilgotności, poprawność ustawienia zadanej wilgot-
ności), ciśnienie atmosferyczne (pomiar), przepływ powietrza, 

– szczelność komory badawczej, 
– czystość powietrza w komorze, 
– detektor FID (liniowość, powtarzalność pomiaru), 
– odzyski substancji wzorcowych. 

W dalszej części publikacji omówiono poszczególne składniki 
niepewności i wyniki badań uzyskane podczas procesu walidacji 
metody. 

3.1. Parametry fizyczne 

Każda metoda emisji związków organicznych w komorze śro-
dowiskowej, opisywana przez normę korporacyjną, ma zdefiniowa-
ną temperaturę, w której prowadzona jest emisja, wilgotność 
względną powietrza, prędkość przepływu powietrza (lub ilość wy-

mian powietrza w komorze na godzinę). Dodatkowo postawiono 
wymagania odnośnie dokładności ustawienia oraz stabilności 
utrzymania tych parametrów. W publikacji przedstawiono walidację 
metody prowadzonej zgodnie z parametrami opisanymi w pkt. 2.1. 
Pomiar temperatury i wilgotności względnej powietrza odbywa się 
z wykorzystaniem wewnętrznego czujnika komory oraz zewnętrzne-
go czujnika dodatkowego. Prędkość powietrza mierzona jest wbu-
dowanym masowym kontrolerem przepływu, a kontrolę można 
przeprowadzić stosując zewnętrzny kalibrator przepływu. 

W ramach walidacji metody sprawdzono poprawność ustawie-
nia i stabilności zadanej temperatury i wilgotności względnej powie-
trza oraz przepływu powietrza, stabilności ciśnienia atmosferyczne-
go. 

Badania poprawności ustawienia i stabilności ustawionej tem-
peratury i przepływu powietrza wykonano w trzech cyklach ze 
zmienną temperaturą (18-40-65-100) °C. Wybrane temperatury są 
reprezentatywne dla prowadzonych testów wg norm i standardów. 
Test prowadzono przy stałym przepływie powietrza 5,4 L/min (co 
odpowiada wymianie 0,4 1/h w 65°C), bez kontroli wilgotności 
względnej, z ciągłym pomiarem ciśnienia, przy pracy wentylatora 
ustawionej na 100%. Do obliczeń zastosowano wartości z przedzia-
łu 2 godzin, po ustabilizowaniu się temperatury. Uzyskane wyniki 
dla jednego z cykli przedstawiono na Rys. 7 i w tabelach 1-2. Obli-
czono średnią wartość parametrów na podstawie około 1400 punk-
tów pomiarowych. 

 

02:24 04:48 07:12 09:36 12:00

20

40

60

80

100

Temperatura zadana

Temperatura - czujnik komory

Temperatura - czujnik zewnetrzny

Cisnienie

Przeplyw powietrza - zadany

Przeplyw powietrza - rzeczywisty

Czas [h]

T
e
m

p
e

ra
tu

ra
 [

s
tC

] 
  
  
 P

rz
e

p
ly

w
 [

L
/m

in
]

900

925

950

975

1000

C
is

n
ie

n
ie

 [
h
P

a
]

Rys. 7. Badania stabilności temperatury, ciśnienia i przepływu 
powietrza 

 
Tab. 1. Stabilność temperatury 

Temperatura zadana [°C] 18 40 65 100 

liczba danych 1444 1439 1443 1442 

Temperatura – wbudowany czujnik komory [°C] 

średnia wartość 18,00 40,03 65,03 100,05 

różnica od wartości zadanej 0,00 0,03 0,03 0,05 

wymaganie ± 1°C temperatury zadanej 

odchylenie standardowe  0,004 0,054 0,052 0,59 

względne odchylenie 
standardowe [%] 

0,021 0,14 0,080 0,059 

niepewność związana  
z temperaturą 

0,0033 0,012 0,012 0,013 

względna niepewność 
związana z temperaturą [%] 

0,018 0,031 0,018 0,013 
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Tab. 2. Stabilność ciśnienia i przepływu powietrza 

Temperatura zadana [°C] 18 40 65 100 

liczba danych 1444 1439 1443 1442 

Przepływ powietrza zadany 
[L/min] 

5,4 

Przepływ powietrza rzeczywisty [L/min] 

średnia wartość 5,42 5,42 5,42 5,42 

różnica od wartości zadanej 0,02 0,02 0,02 0,02 

wymaganie ± 5% wartości zadanej, czyli 0,27 L/min 

odchylenie standardowe 0,052 0,042 0,047 0,052 

względne odchylenie standar-
dowe [%] 

0,96 0,78 0,87 0,95 

niepewność związana z 
przepływem powietrza 

0,012 0,011 0,011 0,012 

względna niepewność zwią-
zana z przepływem powietrza 
[%] 

0,22 0,20 0,21 0,22 

Ciśnienie [hPa] 

średnia wartość 952,1 953,5 954,2 955,4 

odchylenie standardowe  0,78 0,56 0,45 0,48 

względne odchylenie standar-
dowe [%] 

0,082 0,059 0,047 0,051 

niepewność związana z 
pomiarem ciśnienia 

0,047 0,040 0,035 0,037 

względna niepewność zwią-
zana z pomiarem ciśnienia 
[%] 

0,005 0,004 0,004 0,004 

 
Badania poprawności ustawienia i stabilności ustawionej wil-

gotności względnej powietrza (RH) przeprowadzono w dwóch cy-
klach w stałej temperaturze 65°C dla wartości wymaganej normami, 
czyli 5% RH. Przepływ powietrza wynosił 5,4 L/min. Test prowadzo-
no z ciągłym pomiarem ciśnienia, przy pracy wentylatora ustawionej 
na 100%. Do obliczeń zastosowano wartości z przedziału 11 go-
dzin, po ustabilizowaniu się wilgotności. Uzyskane wyniki przedsta-
wiono na Rys. 8 i w tabeli 3. Obliczono średnią wartość parametrów 
na podstawie około 900 punktów pomiarowych. 
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Rys. 8. Badania stabilności wilgotności względnej, ciśnienia i prze-
pływu powietrza 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tab. 3. Stabilność RH, ciśnienia i przepływu powietrza 

Cykl 1 2 

RH zadane [%] 5,0 

liczba danych 817 920 

RH – czujnik zewnętrzny [%] 

średnia wartość 5,16 4,88 

różnica od wartości zadanej 0,16 0,12 

wymaganie ± 0,5% wartości zadanej, czyli 0,25% 

odchylenie standardowe 0,10 0,10 

względne odchylenie standar-
dowe [%] 

1,98 2,05 

niepewność związana z RH 0,022 0,021 

względna niepewność zwią-
zana z RH [%] 

0,43 0,43 

Temperatura zadana [°C] 65 

Temperatura – czujnik zewnętrzny [°C] 

średnia wartość 64,59 65,00 

różnica od wartości zadanej 0,41 0,00 

wymaganie ± 1°C temperatury zadanej 

odchylenie standardowe  0,028 0,019 

względne odchylenie standar-
dowe [%] 

0,043 0,030 

niepewność związana  
z temperaturą 

0,012 0,009 

względna niepewność zwią-
zana z temperaturą [%] 

0,018 0,014 

Przepływ powietrza zadany 
[L/min] 

5,4 

średnia wartość 5,42 5,42 

różnica od wartości zadanej 0,02 0,02 

wymaganie ± 5% wartości zadanej, czyli 0,27 L/min 

odchylenie standardowe 0,054 0,056 

względne odchylenie standar-
dowe [%] 

0,99 1,04 

niepewność związana z 
przepływem powietrza 

0,016 0,016 

względna niepewność zwią-
zana z przepływem powietrza 
[%] 

0,30 0,29 

Ciśnienie [hPa] 

średnia wartość 960,36 955,69 

odchylenie standardowe 
średnia wartość 

0,79 0,76 

względne odchylenie standar-
dowe [%] 

0,083 0,080 

niepewność związana z 
pomiarem ciśnienia 

0,047 0,058 

względna niepewność zwią-
zana z pomiarem ciśnienia 
[%] 

0,005 0,006 

 
Na podstawie przedstawionych danych wyznaczono składowe 

niepewności ze wzoru (1): 

100
av

n

std
2

[%]uA 



  
(1) 

gdzie: 
uA [%] – względna niepewność cząstkowa 
std  – odchylenie standardowe średniej 
n – liczba punktów pomiarowych (danych) 
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av – średnia wartość parametru 
 
Wartości niepewności cząstkowych wyniosły: 

– związanej z temperaturą: uT = 0,020% 
– związanej z wilgotnością względną: uw = 0,43 
– związanej z przepływem powietrza: uv =0,24% 
– związanej z pomiarem ciśnienia: up = 0,005% 

3.2. Szczelność komory badawczej 

Szczelność komory badawczej (ang. Air Tightness) sprawdzo-
no powietrzem w nadciśnieniu wg procedury opisanej w normie ISO 
12219-4:2013, i wymagań wg GS 97014-3:2011. 

Badania wykonano w pięciu cyklach, podając sprężone powie-
trze do osiągnięcia ciśnienia (p1) o 1000 Pa (10 hPa) wyższego, niż 
ciśnienie początkowe (p0). Następnie, po określonym czasie odczy-
tano ciśnienie (p2) i obliczono szczelność komory, jako % wycieku, 
ze wzoru (2) i (3). Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 3 i na 
Rys. 9. 

 

[h]t

ln2

[Pa]p

Δp[Pa]

t[h]

100
/h][%n

2
10

Lx   (2) 

gdzie: 
t [h] – czas trwania testu 
Δp [Pa] – różnica między p1 a p0 
p0 [Pa] – ciśnienie początkowe 
t1/2 [h] – czas, po którym ciśnienie spadnie do ½ wartości zadanej 

 

60

[%/h]n
/min.][%n Lx

Lx   (3) 

 
Tab. 3. Badanie szczelności komory 

Lp 
p0 

[Pa] 
p1 

[Pa] 
p2 

[Pa] 
Δp 
[Pa] 

t 
[h] 

p1/2 
[min] 

t1/2 
[h] 

nLx 
[%/min] 

1 94400 95580 94740 1180 1,42 95080 0,45 0,023 

2 94510 95520 94700 1010 2,27 95020 0,53 0,010 

3 94600 95630 95000 1030 1,17 95130 0,67 0,016 

4 94810 95880 94910 1070 1,45 95380 0,38 0,023 

5 94000 95100 94260 1100 1,17 94600 0,37 0,032 

średni wyciek 0,021 

wymaganie < 0,5 
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Rys. 9. Szczelność komory badawczej 

 

3.3. Czystość powietrza zasilającego 

Czystość powietrza w komorze określono na podstawie długo-
terminowej obserwacji wartości dla ślepych próbek (blank), pobiera-
nych i mierzonych przed każdym badaniem. Zebrano i przeanalizo-
wano wartości próbek ślepych z okresu 5 lat dla próbek powietrza 
pobieranych z komory na adsorbenty stałe: 
– Tenax TA – w celu określenia całkowitej zawartości węglowodo-

rów (ang. Total Volatile Organic Compounds, TVOC) oraz okre-
ślenia stężenia węglowodorów z przedziałów od C6 (heksan) do 
C16 (heksadekan),  

– silikażel z 2,4-DNPH – w celu określenia całkowitej zawartości 
związków karbonylowych. 
Dla uzyskanych wartości przeprowadzono obliczenia staty-

styczne i odniesiono do wymagań norm.  
Dodatkowo zebrano i przeanalizowano wartości odczytów z de-

tektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID), pracującego w trybie 
ciągłym, z okresu od ponad 3 lat. Uzyskane wartości naniesiono na 
kartę kontrolną (Rys. 10), przeprowadzono obliczenia statystyczne 
i odniesiono do wymagań norm (tabela 4). 

 
Tab. 4. Badanie czystości powietrza zasilającego 

Parametr 
Wartość 

FID 
TVOC 

 
VOC 

 C6-C16 

Związki 
karbony-

lowe 

 [ppm] [µg/m3] 

średnia wartość 0,77 116,1 41,3 18,4 

mediana 0,77 114,0 45,6 12,6 

wartość min 0,40 22,0 3,40 0,0 

wartość max 1,04 223,2 68,4 80,5 

odchylenie standardowe 0,11 48,6 17,0 17,7 

względne odchylenie 
standardowe [%] 

14,4 41,8 41,1 96,2 

niepewność wartości 
ślepej próbki 

0,047 1,70 3,01 1,06 

względna niepewność 
[%] 

6,16 1,47 2,24 5,76 

wymaganie < 1,0 < 200 < 50 - 

 
Wartości niepewności cząstkowych wyniosły: 

– związanej z odczytem FID (blank): uFID,0 = 6,16% 
– związanej z badaniem na Tenax TA (blank): ublank = 2,24%. 
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Rys. 10. Czystość powietrza w komorze – odczyt FID 

3.4. Detektor płomieniowo-jonizacyjny (FID) 

Detektor płomieniowo – jonizacyjny (ang. Flame Ionisation De-
tector, FID) służy do monitorowania całkowitego stężenia węglowo-
dorów w komorze WKE 1000 i pracuje w trybie ciągłym. 

W ramach walidacji metody badawczej sprawdzono liniowość 
detektora na podstawie krzywych kalibracji, liniowość odczytu oraz 
powtarzalność odczytu. 
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Liniowość detektora FID (ang. Linearity) została określona na 
podstawie danych zawartych w świadectwach wzorcowania, dostar-
czonych przez producenta. Badania liniowości są wykonywane 
podczas okresowych przeglądów detektora FID dla dwóch zakre-
sów pomiarowych z wykorzystaniem wzorcowych gazów propan 
(C3H8)/powietrze: 
– zakres 1: 0,5 – 8 ppm 
– zakres 2: 2 – 25 ppm 

Na podstawie danych zawartych w dwóch kolejnych  świadec-
twach kalibracji wykreślono krzywe kalibracyjne (Rys. 11-12) i wy-
znaczono współczynnik korelacji liniowej (r2). Krzywe kalibracyjne 
były liniowe w całych badanych zakresach, a wartości  r2 wynosiły 
1,0000. Dodatkowo sprawdzono liniowość krzywych kalibracji za 
pomocą funkcji f(x) = x/y, z dopuszczalnymi odchyłkami ±5% (Rys. 
13-14). Również te krzywe były liniowe, co pozwala na stwierdzenie, 
że odpowiedzi detektora FID na zadawane stężenie wzorca gazo-
wego są liniowe. 
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Rys. 11. Krzywa kalibracji detektora FID w zakresie 0,5-8 ppm 

 

 
Rys. 12. Krzywa kalibracji detektora FID w zakresie 2-25 ppm 
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Rys. 13. Liniowość detektora FID w zakresie 0,5-8 ppm 
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Rys. 14. Liniowość detektora FID w zakresie 2-25 ppm 

 
Badania oceny powtarzalności i liniowości odczytu detektora 

FID stężenia węglowodorów, znajdujących się w komorze, prowa-
dzono metodą dodawania do komory badawczej określonych obję-
tości ciekłego metanolu. W celu oceny liniowości odczytu detektora 
FID do komory podawano kolejno porcje metanolu (tej samej obję-
tości) co 30 min, bez przepływu powietrza przez komorę (warunki 
statyczne). Temperatura powietrza w komorze wynosiła 65°C. 
Odczytu stężenia z detektora FID dokonywano po 2 i 25 min od 
podania metanolu. Badania liniowości wykonano dla 3 poziomów 
podawanej objętości metanolu: 2 µL (co obejmowało zakres 0,3 – 
2,0 ppm), 5 µL (w zakresie 0,9 – 7 ppm) i 10 µL (w zakresie 2 – 18 
ppm) w 2 seriach pomiarowych (2 powtórzenia). Wykreślono zależ-
ność liniową odczytu stężenia z detektora FID od ilości dodanego 
metanolu (Rys. 15-17), dla 2 serii badań dla trzech poziomów stę-
żeń oraz odczytu po 2 min i po 25 min, po odjęciu wartości ślepej 
próbki (tło). Odpowiedzi detektora FID były liniowe w całym zakresie 
stężeń, średnia wartość współczynnika r2 wynosiła 0,9997. 
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Rys. 15. Liniowość odczytu detektora FID w zakresie 0,3-2 ppm 
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Rys. 16. Liniowość odczytu detektora FID w zakresie 0,9-7 ppm 
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Rys. 17. Liniowość odczytu detektora FID w zakresie 2-18 ppm 
 
Przyrosty stężeń (różnicowo) po dodaniu kolejnej porcji meta-

nolu były stałe i stabilne, a różnice odczytów pomiędzy kolejnymi 
porcjami wynosiły średnio: dla 2 µL: 0,40 ppm, dla 5 µL: 1,02 ppm, 
dla 10 µL: 2,04 ppm. 

W celu oceny powtarzalności odczytu detektora FID oraz sta-
bilności pracy komory podawano kolejno porcje metanolu tej samej 
objętości: 2 µL (poziom 0,4 ppm), 5 µL (poziom 1,0 ppm) i 10 µL 
(poziom 2,0 ppm). Po 20 min od podania metanolu i odczycie war-
tości stężenia z detektora FID, komorę oczyszczono przedmuchując 
strumieniem czystego powietrza (30 L/min) do poziomu wyjściowe-
go (poziom ślepej próbki - tła), a następnie podawano kolejną porcję 
metanolu. Badania wykonano w 3 seriach pomiarowych (3 powtó-
rzenia przez 3 dni). Uzyskane wyniki wraz z obliczeniami staty-
stycznymi przedstawiono w tabeli 5. 

Wyznaczona składowa niepewności związana z powtarzalno-
ścią odczytu FID i stabilnością pracy komory wyniosła: 3,20 %. 

 
Tab. 5. Powtarzalność odczytu detektora FID [ppm] 

 
2 µL [n = 13] 5 µL [n = 12] 10 µL [n = 13] 

po 2 min po 20 min po 2 min po 20 min po 2 min po 20 min 

seria 1 

0,34 0,37 0,90 0,89 2,20 2,25 

0,36 0,39 0,84 0,84 2,05 2,19 

0,36 0,39 0,94 1,03 2,11 2,15 

0,35 0,36 - - 2,13 2,14 

- - - - 2,14 2,2 

seria 2 

0,37 0,39 0,90 0,99 1,65 1,95 

0,38 0,4 0,96 1,02 1,81 2,05 

0,33 0,33 1,00 1,00 1,82 2,07 

0,37 0,37 0,95 0,99 - - 

0,37 0,38 - - - - 

seria 3 

0,38 0,38 0,94 0,98 1,68 2,00 

0,38 0,37 0,99 1,03 1,68 1,94 

0,35 0,34 0,93 0,96 1,78 2,04 

0,35 0,40 0,97 1,01 1,76 1,99 

- - 1,00 1,07 - - 

średnia 0,375 1,00 2,00 

odchylenie stan-
dardowe 

0,21 0,03 0,05 

względne odchyle-
nie standardowe 

[%] 
5,73 3,10 2,59 

niepewność 
powtarzalności, 

upowt 
0,012 0,035 0,059 

względna niepew-
ność 

upowt [%] 
3,18 3,57 2,85 

3.5. Odzysk substancji wzorcowych 

Odzysk dla substancji wzorcowych określono metodą dotowa-
nia, czyli podawano do komory określoną ilość ciekłej substancji 
wzorcowej, o czystości cz.d.a. i stężeniu minimum 98%. Wybrane 
substancje wzorcowe reprezentowały związki o różnym charakterze 
(alkohol, ketony, związek aromatyczny, prostołańcuchowy węglo-

wodór) i różnej ilości atomów węgla w cząsteczce: od 2 atomów 
węgla (etanol, C2H5OH), przez 7 atomów węgla (toluen, C6H5CH3), 
po 14 atomów C w cząsteczce (tetradekan, C14H30). 

Odczytu stężenia substancji w komorze dokonywano z wyko-
rzystaniem detektora FID po ustabilizowaniu się stężenia w komo-
rze oraz ponownie po 24 godzinach. Obliczono odzysk każdej sub-
stancji jako stosunek wartości po 24 h do wartości początkowej. 
W każdym przypadku odzysk był bardzo wysoki i wynosił powyżej 
90% (tabela 6). 

 
Tab. 6. Odzysk substancji wzorcowych 

Substancja 
Podana ilość 

substancji 
[mg] 

Odczyt FID 
[ppm] 

Odczyt FID po 
24h [ppm] 

Pdzysk [%] 

etanol 50 13,7 13,3 97% 

etanol 25 7,5 7,4 98% 

aceton 50 15,5 14,9 96% 

aceton 25 8,0 7,6 96% 

MIBK 50 20,8 20,0 96% 

MIBK 25 10,8 10,7 99% 

toluen 50 33,1 31,6 96% 

toluen 26 17,1 16,4 96% 

izooktan 50 31,3 30,1 96% 

izooktan 25 15,8 14,9 94% 

tetradekan 50 26,0 24,0 92% 

tetradekan 25 12,7 12,4 97% 

3.6. Niepewność 

Na podstawie przedstawionych wcześniej danych uzyskano 
następujące składowe niepewności: 
– związana z temperaturą: uT = 0,020% 
– związana z wilgotnością względną: uw = 0,43% 
– związana z przepływem powietrza: uv =0,24% 
– związana z pomiarem ciśnienia: up = 0,005% 
– związana z odczytem FID (blank): uFID,0 = 6,16% 
– związana z badaniem na Tenax TA (blank): ublank = 2,24% 
– związana z powtarzalnością FID i stabilnością pracy komory: 

upowt= 3,20 %. 
 
Składowe niepewności wykorzystano do oszacowania całkowi-

tej niepewności badania oraz niepewności rozszerzonej kategorii B. 
W przypadku wyniku badania podawanego jako wartość odczy-

tana z detektora FID całkowita niepewność wynosi uFID,k = 6,96%. 
W przypadku wyniku badania, który jest zakończony analizą 

chromatograficzną, całkowita niepewność badania emisji LZO 
w komorze wynosi z pobieraniem próbek (bez etapu analizy) 
uk =3,94%.  

Niepewności rozszerzone wynoszą odpowiednio UFID,k = 
13,9%, Uk = 7,88%. 

WNIOSKI 

W ramach walidacji metody przeprowadzono potwierdzenie 
poprawności i przydatności metody badawczej emisji LZO w komo-
rze środowiskowej. Zidentyfikowano istotne źródła niepewności oraz 
oszacowano niepewność etapu emisji związków organicznych (bez 
etapu analizy chromatograficznej). Wyznaczone niepewności roz-
szerzone wyniosły UFID,k = 13,9% dla wyniku badania wyrażonego 
stężeniem z detektora FID i Uk = 7,88% dla emisji w komorze 
i pobierania próbek, bez etapu analizy. 

Potwierdzono, że wymagania norm ISO 12219-4:2013 i GS 
97014-3:2014 są spełnione w zakresie czystości powietrza, szczel-
ności komory badawczej i utrzymania parametrów fizycznych. Sto-
sowany detektor FID pozwala na uzyskiwanie powtarzalnych wyni-
ków, a odpowiedzi na wzrastające stężenie są liniowe. 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

864 AUTOBUSY 12/2017 
 

Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu walidacji, 
przeprowadzonych badań i obliczeń statystycznych stwierdzono, że 
metoda nadaje się do zamierzonego zastosowania. 
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VOC emission from polymers in 1m3 chamber –  
important sources of uncertainty 

This paper presents the purpose and the essence of the 

research on the quality of polymers used in automotive indus-

try in vehicle interior. Various methods of VOC emissions 

from polymers are discussed. Particular attention has been 

paid to studies conducted in the 1m3 environment chamber on 

the example of the WKE 1000 (Weiss) chamber. The re-

quirements for such chambers are discussed. The problem of 

test method validation and quality assurance of the test re-

sults for compliance with PN-EN ISO/IES 17025:2005 re-

quirements are discussed. 
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