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ŹRÓDŁA NARAŻENIA UŻYTKOWNIKÓW POJAZDÓW 

NA LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE 

 

W artykule omówiono źródła obecności lotnych związków organicznych, będących głównymi zanieczyszczeniami powie-

trza w kabinach samochodów. Na podstawie przeglądu literatury przedstawiono typowe stężenia tych zanieczyszczeń w samo-

chodach nowych i będących w trakcie eksploatacji. Stwierdzono, że głównymi zanieczyszczeniami w kabinach nowych samo-

chodów są węglowodory alifatyczne (undekan, dodekan, tridekan), węglowodory aromatyczne (toluen, styren, fenol) i inne. 

W samochodach eksploatowanych badano głównie zawartość benzenu, toluenu, etylobenzenu i izomerów ksylenu, których 

stężenia kształtowały się od 2 do około 800 µg/m3. W artykule omówiono wpływ zanieczyszczeń powietrza we wnętrzach pojaz-

dów na zdrowie ludzi oraz wpływ rodzaju materiałów i zmiany elementów wyposażenia na aktualne stężenie związków orga-

nicznych w kabinie. Przedstawiono stężenia różnych węglowodorów we wnętrzach pojazdów produkowanych w Polsce, mie-

rzonych bezpośrednio po opuszczeniu przez samochód linii produkcyjnej. Stwierdzono, że całkowite stężenie sumy lotnych 

związków organicznych kształtowało się w zakresie od około 800 µg/m3 do około 8000 µg/m3 i było silnie zależne od zastoso-

wanych materiałów wyposażenia kabiny. 

 

WSTĘP 

Jakość wdychanego powietrza ma istotny wpływ na zdrowie 
i samopoczucie ludzi. Na organizm ludzki oddziałuje: 
a) środowisko zewnętrzne: emisja zanieczyszczeń ze źródeł 

stacjonarnych (jak na przykład fabryki, elektrownie itp.) oraz ze 
źródeł ruchomych (na przykład transport),  

b) środowisko wewnętrzne, czyli obecne w pomieszczeniach 
związki organiczne emitowane z elementów wyposażenia, ma-
teriałów budowlanych i dekoracyjnych, procesów spalania itp. 
Wpływ środowiska (zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrzne-

go) na zdrowie ludzi jest obiektem zainteresowania zarówno nau-
kowców, jak i lekarzy. Ocenę jakości powietrza prowadzi się na 
podstawie określenia rodzaju obecnych w powietrzu zanieczysz-
czeń stałych i gazowych, ich składu jakościowego i ilościowego, 
oraz wpływu zanieczyszczeń na zdrowie człowieka (badania toksy-
kologiczne). 

Istotnym parametrem, który ma wpływ na zwiększoną (w po-
równaniu z powietrzem otoczenia) ekspozycję ludzi na szkodliwe 
związki, jest czas przebywania w pomieszczeniach. Ze względu na 
fakt, że obecnie ludzie znacznie więcej czasu spędzają w pomiesz-
czeniach, niż w środowisku zewnętrznym [1,2], oraz, że stężenia 
wielu zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego są wyższe 
w porównaniu ze środowiskiem zewnętrznym (otoczenia), istnieje 
możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych [3,4]. 
Kabina samochodu jest również uznawana za środowisko we-
wnętrzne, przy czym ze względu na ograniczoną objętość oraz 
znaczną ilość zastosowanych materiałów i elementów do jej wypo-
sażenia, stężenie poszczególnych związków organicznych może 
być kilkukrotnie wyższe, niż w innych rodzajach pomieszczeń [5]. 

1. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO 

1.1. Ogólna klasyfikacja zanieczyszczeń powietrza oraz ich 
wpływ na zdrowie ludzi 

Zanieczyszczenia występujące w powietrzu można podzielić na 
zanieczyszczenia chemiczne i biologiczne. Stanowią one złożoną 
mieszaninę, w skład której wchodzą [3]: 
a) związki organiczne w postaci gazów: bardzo lotne związki 

organiczne, lotne związki organiczne (LZO), średnio lotne 
związki organiczne (SLZO), w tym wielopierścieniowe węglo-
wodory aromatyczne (WWA), lotne związki organiczne po-
chodzenia mikrobiologicznego, 

b) gazy nieorganiczne, np. ditlenek węgla, ditlenek azotu, radon, 
ozon, 

c) cząstki biologiczne, np. bakterie, grzyby, pleśń, 
d) cząstki nieorganiczne, np. kurz, pyły, włókna.  

Wymienione zanieczyszczenia powodują określone negatywne 
skutki zdrowotne, jednak największy wpływ na zdrowie ludzi mają 
związki organiczne obecne w pomieszczeniach. Klasyfikacja związ-
ków organicznych z uwzględnieniem ich temperatur wrzenia została 
opisana we wcześniejszej publikacji [6]. Obecność tych związków 
jest odpowiedzialna między innymi za: 
a) bóle i zawroty  głowy (np. heksan, heptan, toluen, naftalen, 

trimetylobenzen, cykloheksan, 3-etylotoluen),  
b) senność (np. nasycone węglowodory alifatyczne proste 

i rozgałęzione, cykloheksan, etylobenzen, 1-butanol),  
c) podrażnienie oczu (np. propylobenzen, 2-etyloheksanol, 

benzaldehyd, styren),  
d) podrażnienie dróg oddechowych i gardła (dekahydronaftalen, 

2,2,4-trimetylopentan, metylocyklopentan, styren), 
e) podrażnienie skóry (np. heptan, 2-metylopentan, benzen, 

styren, fenol, 2-butoksyetanol),  
f) katar, alergie, duszności, zmęczenie i inne. 

Związki organiczne obecne we wnętrzach wykazują działanie 
zarówno drażniące, jak i zapachowe, przy czym wiele z tych związ-
ków jest wyczuwalna przez ludzi na bardzo niskich poziomach 
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stężeń (np. próg wyczuwalności dla propylobenzenu wynosi 0,009 
ppm, dla styrenu 0,03 ppm, a dla fenolu próg ten wynosi 0,05 pm). 
Inne związki nie są łatwo wyczuwalne, pomimo ich obecności 
w powietrzu (np. próg wyczuwalności dla 3-metylopentanu wynosi 
8,9 ppm, dla acetonu 42 ppm, a dla dekahydronaftalenu 100 ppm).  

Niektóre z wymienionych związków wykazują zdolność bioa-
kumulacji w organizmie ludzkim, czego przykładem jest styren, który 
może być obecny w organizmie do 13 dni od momentu narażenia. 
Inne ze związków mają możliwe lub potwierdzone działanie rako-
twórcze (benzen, styren), mogą powodować uszkodzenie organów 
wewnętrznych (toluen, styren, fenol), działać negatywnie na central-
ny układ nerwowy (benzen, styren, 2-etylotoluen, aceton, 1-butanol, 
octan 2-butoksyetylu) lub mieć działanie mutagenne i wpływać na 
rozrodczość (toluen, styren, naftalen). 

 Przyjmuje się, że sumaryczna zawartość LZO w powietrzu nie 
powinna przekraczać 200 µg/m3, ponieważ w takim przypadku 
raczej nie występuje uczucie dyskomfortu lub podrażnienia [6,7]. 

1.2. Źródła emisji LZO 

Powietrze we wnętrzach jest zwykle zanieczyszczone ponad 
200 różnymi związkami organicznymi, które mogą być zaklasyfiko-
wane do wszystkich grup związków. Są to na przykład węglowodory 
alifatyczne nasycone i nienasycone, proste i rozgałęzione, węglo-
wodory aromatyczne, pochodne alkilowe benzenu, aldehydy, keto-
ny, aminy, alkohole, estry, terpeny i inne. 

W niemal każdym wnętrzu, również w kabinie samochodu, sto-
suje się elementy wyposażenia lub dekoracyjne, wykonane z różne-
go rodzaju tworzyw syntetycznych (np. polietylen, polipropylen, 
polistyren, kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS), 
poliuretan i inne), gum, żywic, zamszu, tkanin i wielu innych mate-
riałów. Każdy z nich stanowi potencjalne źródło emisji lotnych 
związków organicznych, ponieważ obecność LZO we wnętrzach jest 
związana z tak zwanym odgazowaniem materiałów (Rys. 1). 

Materiałem, który jest powszechnie stosowany w branży moto-
ryzacyjnej jest poliester, wykorzystywany m. in. do produkcji: mate-
riałów pokrycia siedzeń, dywaników, pasów bezpieczeństwa i in-
nych. Innymi tworzywami, szeroko stosowanymi w produkcji ele-
mentów wyposażenia kabiny, są na przykład poliamid 6 i poliamid 
6.6 oraz polipropylen (dywaniki podłogowe), polietylen i polichlorek 
winylu (zagłówki), poliuretan (siedzenia, zagłówki), różnego rodzaju 
materiały tekstylne, zamszowe i skórzane (pokrycia siedzeń) [8]. 
Dodatkowo, w kabinie samochodu znajdują się: skóra sztuczna 
(eko-skóra) lub naturalna (siedzenia i kanapa, obszycie koła kie-
rownicy, poszycie drzwi bocznych), tkaniny i włókniny (tapicerka, 
wygłuszenia, poszycie sufitu, dywaniki), spoiwa, powłoki ochronne, 
kleje i inne [9]. 

Zastosowanie we wnętrzach wykładzin może być przyczyną 
obecności stosunkowo lotnych związków, jak na przykład: benzen, 
etylobenzen, heksan, styren, toluen, izomery trimetylobenzenu, 
dichloropropen i trichloroetan [10]. Materiały wykonane z włókien 
syntetycznych na bazie polipropylenu emitują m. in. dekan i toluen, 

na bazie nylonu – styren, na pazie polichlorku winylu (PVC) – 2-
etyloheksanol [11,12]. Tapicerka wykonana ze skóry naturalnej 
emituje znacznie więcej alkoholi i 1-metylo-2-pirolidonu 
w porównaniu z tapicerką wykonaną z tkaniny. Podobnie jest 
w przypadku kierownicy obszytej skórą naturalną, która jest źródłem 
emisji znacznie większej ilości ketonów, furanów, styrenu i 1-metylo-
2-pirolidonu w porównaniu do kierownicy wykonanej z pianki poliu-
retanowej [13].  

Badania jakości powietrza w budynkach mieszkalnych i uży-
teczności publicznej prowadzone są na szeroką skalę. Jia i inni [14] 
przeprowadzili badania składu powietrza pobranego ze 159 różnych 
budynków mieszkalnych i stwierdzili, że 31 związków było obecnych 
w niemal wszystkich badanych pomieszczeniach. Związki te należa-
ły do grupy węglowodorów aromatycznych, alifatycznych, chlorow-
copochodnych węglowodorów i terpenów, a najwyższe stężenia 
odnotowano w przypadku D-limonenu, toluenu, α-pinenu, dekanu 
i undekanu. W innych badaniach, Gallego i inni [15] pobierali próbki 
powietrza ze 113 budynków mieszkalnych i we wszystkich budyn-
kach stwierdzili obecność etanolu, acetonu, izopropanolu,  
1-metoksy-2-propanolu, 1-butanolu, kwasu octowego, 
p-dichlorobenzenu, toluenu, izomerów ksylenów i acetonitrylu. 

Sumaryczne stężenie związków organicznych w pomieszcze-
niach kształtuje się zwykle poniżej 1000 µg/m3 [16], i jest najwyższe 
w przypadku nowych pomieszczeń lub poddanych renowacji. Jak 
wspomniano wcześniej, we wnętrzu samochodu stężenia związków 
organicznych są zwykle kilkukrotnie wyższe, niż w przypadku po-
mieszczeń. Ma to miejsce szczególnie w kabinach nowych samo-
chodów, w których zostały umieszczone nowe elementy wyposaże-
nia. Materiały, z których zostały wykonane te elementy z upływem 
czasu i pod  wpływem różnych zewnętrznych uwarunkowań uwal-
niają związki organiczne, głównie małocząsteczkowe LZO, które są 
odpowiedzialne między innymi za specyficzny zapach panujący 
w kabinie samochodu, mgławienie powierzchni wewnętrznych szyb 
oraz wpływają na samopoczucie osób przebywających we wnętrzu 
pojazdu. Mechanizm uwalniania LZO z materiałów został opisany 
w pkt. 1.5 niniejszej publikacji. Przykładowe wyniki badań nauko-
wych, prowadzonych dla samochodów nowych, zostały omówione 
w pkt. 1.3. 

Wraz z czasem eksploatacji samochodu oraz przy odpowied-
niej wentylacji stężenie związków organicznych w kabinie zwykle 
maleje. Całkowite usunięcie tych związków ze środowiska we-
wnętrznego jest zwykle niemożliwe [17]. W przypadku samochodów 
eksploatowanych, w kabinie samochodu oprócz związków orga-
nicznych pochodzących z odgazowania materiałów, obecne są 
również zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Są 
to najczęściej tak zwane źródła ruchome, czyli spalanie paliwa 
i związane z tym przedostawanie się do kabiny spalin własnych 
i innych uczestników ruchu (Rys. 1). W tym przypadku wysokość 
stężenia zanieczyszczeń zależy od wielu czynników, między innymi 
sprawności wymiany powietrza, pory roku, czasu i trasy podróży 

                                                    
Rys. 1. Źródła zanieczyszczeń kabiny w samochodach nowych i w ruchu ulicznym 
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oraz natężenia ruchu [18]. Spaliny samochodu są głównym źródłem 
narażenia ludzi na cząstki stałe i sadzę [19], aldehydy, w tym for-
maldehyd i acetaldehyd [20], naftalen [21]. Stwierdzono dodatkowo, 
że w przypadku samochodów zasilanych benzyną emitowanych jest 
znacznie więcej alkanów, alkenów, aldehydów i węglowodorów 
aromatycznych, niż w przypadku samochodów zasilanych innymi 
typami paliwa [18,21]. Typowe stężenia związków organicznych 
w kabinach samochodów eksploatowanych zostały przedstawione 
w pkt. 1.4 niniejszej publikacji. 

1.3. Obecność związków organicznych w nowych samocho-
dach  

Na podstawie przeglądu literatury, przedstawionego we wcze-
śniejszej publikacji [22] , i obecnego stanu wiedzy na temat jakości 
powietrza w kabinach nowych samochodów, można jednoznacznie 
stwierdzić, że obecność  lotnych związków organicznych w tych 
kabinach jest wynikiem tak zwanego odgazowania materiałów. LZO 
są uwalniane z upływem czasu oraz pod wpływem temperatury ze 
wszystkich materiałów zastosowanych we wnętrzu pojazdu. Można 
się spodziewać zatem, że stężenie poszczególnych związków oraz 
skład jakościowy powietrza we wnętrzu kabiny będzie zależny od 
rodzaju materiałów zastosowanych w kabinie. Prowadzone badania 
naukowe nie potwierdzają jednak jednoznacznie tej tezy, ponieważ 
w większości cytowanych prac badano ograniczoną liczbę samo-
chodów, a metodyka pobierania próbek różniła się znacząco. Próbki 
powietrza pobierano najczęściej z samochodu poddanego kondy-
cjonowaniu (od 1 do 16 godzin), z wykorzystaniem pompek do 
pobierania powietrza i różnych adsorbentów stałych (węgiel aktyw-
ny, Carbotrap 300, Tenax TA, Tenax TA+PUF, Anasorb 
CMS+GCB1+Tenax GR).  

Szczegółowe zestawienie wyników badań jakości powietrza 
w nowych samochodach przedstawiono w innej publikacji [22].  
W badanych samochodach całkowita zawartość LZO wynosiła od 
136 do 14 081 µg/m3. Najszerszy zakres oznaczanych związków 
(242) oraz największą liczbę badanych samochodów (101) przed-
stawili w swojej pracy Yoshida i inni [13].  

Próbę oceny wpływu modelu samochodu na stężenie 12 wy-
branych związków organicznych podjął w swojej pracy Chien [23], 
który oszacował że współczynnik zmienności pomiędzy różnymi 
egzemplarzami tego samego modelu wynosi 47% (ang. intra-model 
variability), a pomiędzy różnymi modelami tej samej marki – 95% 
(and. intra-brand variability). 

Różnice w stężeniach lotnych związków organicznych w róż-
nym markach samochodów są na tyle istotne, że oznaczonego 
składu powietrza w jednej marce samochodu nie można w sposób 
bezpośredni przenieść na inną markę. Podobnie znaczące różnice 
występują pomiędzy różnymi modelami tej samej marki. Porównanie 
składu jakościowego i ilościowego powietrza w różnych modelach 
samochodów oraz różnych egzemplarzach tego samego modelu 
przedstawiono w pkt. 2.1 i 2.2. 

1.4. Typowe zanieczyszczenia powietrza w samochodach 
eksploatowanych 

W samochodach eksploatowanych, używanych w ruchu ulicz-
nym, głównymi zanieczyszczeniami powietrza są związki aroma-
tyczne, pochodzące ze spalania paliwa [24]. Największe stężenie 
tych związków obserwowano podczas postoju samochodu przy 
dużym natężeniu ruchu, stwierdzono więc, że źródłem tych zanie-
czyszczeń były spaliny innych uczestników ruchu [25]. Potwierdziły 
to badania Jo i Lee [20], którzy stwierdzili, że stężenie formaldehydu 
w samochodzie eksploatowanym znacznie przewyższa każdą po-
tencjalną ilość, która mogłaby być wyemitowana przez materiały 
umieszczone w kabinie samochodu. 

Prace naukowe dotyczące samochodów eksploatowanych 
koncentrują się głównie na badaniu stężenia tak zwanych markerów 
emisji podczas spalania paliwa, czyli: benzenu, toluenu, etyloben-
zenu i izomerów ksylenu [18,24,25]. We wspomnianych pracach 
przebadano łącznie około 250 samochodów. Szczegółowe wyniki 
tych badań zostały przedstawione i omówione we wcześniejszej 
publikacji [22]. Ogólnie można stwierdzić, że w każdym testowanym 
samochodzie  stwierdzono obecność benzenu, toluenu, etyloben-
zenu i izomerów ksylenu. Dodatkowo, w niektórych samochodach 
oznaczono naftalen, izomery trimetylobenzenu, acetaldehyd, for-
maldehyd, styren i inne.  

Podsumowanie uzyskanych wyników przedstawiono w tabeli 1. 
 

Tab. 1. Typowe zawartości LZO w samochodach eksploatowanych  

Rodzaj związku Zakres stężeń [µg/m3] 

benzen 2 ÷ 250 

toluen 22 ÷ 770 

etylobenzen ~ 3 ÷ 55 

o-ksylen 3 ÷ 55 

m,p-ksylen 10 ÷ 178 

naftalen ~ 3 ÷ 5 

1,2,4-trimetylobenzen 4 ÷ 47 

1,3,5-trimetylobenzen 5 ÷ 10 

acetaldehyd 74 

formaldehyd 5 

styren 2 ÷ 4 

suma wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych  

10 ÷ 30 

3-metylopentan 15 

heksan 5 ÷ 14 

heptan 1 ÷ 2 

oktan 2 

undekan 2 ÷ 10 

dodekan 11 

1.5. Uwarunkowania wystąpienia emisji LZO 

Emisję związków organicznych wewnątrz pomieszczeń można 
podzielić na emisję pierwotną i wtórną [26]. Za emisję pierwotną 
z materiałów uważa się emisję, która następuje w pierwszym roku 
od wyprodukowania/wprowadzenia do pomieszczenia materiału. 
Emitowane są zwykle małocząsteczkowe związki organiczne (np. 
pozostałości z rozpuszczalników, dodatki i monomery). Emisja 
wtórna ma miejsce powyżej roku od wyprodukowania/wprowadzenia 
materiału i dotyczy głównie lotnych związków organicznych, które 
powstały w wyniku reakcji degradacji, hydrolizy, utlenienia i innych. 
Stężenie związków organicznych, powstałych w wyniku emisji wtór-
nej jest zwykle kilka rzędów niższe, niż w wyniku emisji pierwotnej. 

Emisja LZO z materiałów składa się z trzech głównych proce-
sów:  
a) dyfuzja związków organicznych z materiału na jego powierzch-

nię, 
b) desorpcja (uwolnienie związków organicznych z materiału), 
c) odparowanie związków z powierzchni materiału do otoczenia. 

Każdy z tych procesów jest silnie zależny od temperatury, przy 
czym podwyższona temperatura może być dodatkowo przyczyną 
reakcji chemicznych zachodzących w obrębie materiału, co może 
prowadzić do emisji dodatkowych związków organicznych [12]. 

Temperatura powietrza i jego wilgotność względna we wnę-
trzach ulegają znacznym wahaniom, dlatego środowisko wewnętrz-
ne nie może być uznane za statyczne [16]. Kabina samochodu jest 
szczególnie podatna na zmiany temperatury i wilgotności względnej 
powietrza w czasie, a wraz ze zmianą warunków atmosferycznych 
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następuje zmiana stężeń LZO w powietrzu [3,14]. Zakres tempera-
tury panującej w pomieszczeniach zwykle mieści się w granicach 17 
÷ 28°C, jednak w kabinie samochodu temperatura może się wahać 
w granicach od kilku do nawet 60°C, a niektóre materiały i elementy 
wyposażenia mogą być wystawione na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych [8,12]. Podwyższona temperatura w kabinie 
samochodu sprzyja odparowaniu z materiałów rozpuszczalników, 
w tym m. in. toluenu. Wpływ temperatury na emisję LZO został 
opisany w innej publikacji [27]. 

Ocena jakości powietrza w środowisku wewnętrznym nie jest 
sprawą prostą, ze względu na wspomniane dynamiczne zmiany 
warunków środowiskowych, a także ze względu na fakt, że dany 
związek może być emitowany przez kilka źródeł [17]. Badania jako-
ści powietrza dodatkowo komplikuje fakt, że istnieje wiele źródeł 
emisji LZO, a elementy pochodzenia nieorganicznego (np. metalo-
we) mogą być źródłem emisji związków organicznych na skutek ich 
wcześniejszej akumulacji na powierzchni i stopniowego uwalniania 
w czasie [11]. 

2. BADANIA JAKOŚCI POWIETRZA W NOWYCH  
SAMOCHODACH OSOBOWYCH 

2.1. Obiekty badań 

Badania jakości powietrza w kabinach samochodów są prowa-
dzone w Instytucie Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. 
z o.o. wg własnej metodyki badawczej, opracowanej specjalnie 
w tym celu. Metoda ta została szczegółowo opisana we wcześniej-
szych publikacjach [28,29,30]. W trakcie badań naukowych w latach 
2011 ÷ 2015 przebadano łącznie 91 samochodów produkowanych 
w Europie i w Azji. Samochody te należały do 5 różnych marek 
samochodów (marka A ÷ E), a badania obejmowały różne modele 
samochodów w danej marce (marka A, model 1 i 2; marka D, model 
1, 2 i 3). Porównanie całkowitego stężenia związków organicznych 
w tych samochodach, uśrednionego dla wszystkich badanych eg-
zemplarzy, przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tab. 2. Porównanie stężenia LZO w różnych samochodach 

Marka i model samochodu Całkowite stężenie LZO [µg/m3] 

Marka A, model 1 2296 

Marka A, model 2 7982 

Marka B 2100 

Marka C 1260 

Marka D, model 1 5850 

Marka D, model 2 2728 ÷ 4251 

Marka D, model 3 2303 

Marka E 6162 

 
Ze względu na to, że najliczniejszą grupą przebadanych pojaz-

dów były samochody marki A, model 1 (40 egzemplarzy), dalsze 
porównanie i omówienie wyników analizy jakości powietrza zostanie 
przedstawione na przykładzie tych samochodów. 

Wśród samochodów marki A (model 1) badania prowadzono 
dla 2 linii kolorystycznych wnętrza samochodu, będących aktualnie 
jednymi z najpopularniejszych typów wyposażenia kabiny.  

Linia kolorystyczna 1 charakteryzowała się: 
– tapicerka i poszycia drzwi bocznych wykonane z tkaniny 

w kolorze czerwonym z dodatkiem skóry w kolorze białym, 
– koło kierownicy wykonane z białej pianki poliuretanowej (PUR) 

lub obszyte skórą w kolorze białym, 
– deska rozdzielcza w kolorze białym lub kremowym,  
– poszycie sufitu w kolorze jasno szarym,  

– osłona hamulca ręcznego i osłona dźwigni zmiany biegów 
wykonane ze skóry w kolorze kremowym. 
Linia kolorystyczna 2 charakteryzowała się: 

– tapicerka i poszycia drzwi bocznych wykonane z tkaniny 
w kolorze biało-czarnym, 

– koło kierownicy wykonane z białej pianki poliuretanowej (PUR) 
lub obszyte skórą w kolorze białym lub czarnym, 

– deska rozdzielcza w kolorze lakieru samochodu,  
– poszycie sufitu w kolorze ciemno szarym,  
– osłona hamulca ręcznego i osłona dźwigni zmiany biegów 

wykonane z tworzywa lub ze skóry w kolorze kremowym lub 
czarnym. 
Pozostałe elementy wyposażenia (np. dywaniki, daszki prze-

ciwsłoneczne itp.) były wspólne dla obu linii kolorystycznych. Dodat-
kowo niektóre egzemplarze były wyposażone w szyberdach, a dwa 
z badanych samochodów były typu kabriolet. 

Porównanie wartości stężeń w badanych samochodach przed-
stawiono na rysunku 1. Suma stężeń LZO, uśredniona dla wszyst-
kich badanych egzemplarzy (bez samochodów typu kabriolet), 
wyniosła (2296 ± 1090) µg/m3. Uwzględniając linie kolorystyczne 
(bez samochodów typu kabriolet), suma LZO wyniosła (1656 ± 
1159) µg/m3 i (2935 ± 536) µg/m3, odpowiednio dla linii kolory-
stycznej 1 i 2. 
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Rys. 1. Porównanie stężenia LZO w różnych egzemplarzach samo-
chodu marki A, model 1  

 
Na podstawie wykonanych badań stwierdzono, że zastosowa-

ne wyposażenie wnętrza kabiny (dana linia kolorystyczna) ma zna-
czący wpływ na stężenie związków organicznych we wnętrzu samo-
chodu. Uzyskane wyniki stanowią punkt wyjściowy do bardziej 
wnikliwej analizy wpływu zastosowanych materiałów na jakość 
powietrza w kabinie samochodu. 

2.2. Skład powietrza w różnych egzemplarzach tego samego 
modelu w zależności od wyposażenia 

W powietrzu pobranym z kabin samochodów o linii kolory-
stycznej 1 stwierdzono obecność średnio 179 związków organicz-
nych, przy czym 116 (64,8%) z nich było obecnych we wszystkich 
badanych egzemplarzach. W przypadku modelu o linii kolorystycz-
nej 2 w kabinach obecne były 253 związki organiczne, a 145 
(57,3%) z nich było obecnych we wszystkich badanych egzempla-
rzach. 

Oznaczone związki zaszeregowano do odpowiednich grup 
związków organicznych:  
a) węglowodory alifatyczne (alkany i alkeny),  
b) węglowodory aromatyczne,  
c) cykloalkany, 
d) alkohole, związki karbonylowe (aldehydy i ketony), 
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e) pozostałe związki organiczne. 
W przypadku obu linii kolorystycznych grupą dominującą były 

węglowodory alifatyczne, które stanowiły około 38,5% całkowitego 
stężenia LZO w kabinach samochodów. Kolejną grupą związków, 
mających znaczący wpływ na jakość powietrza w kabinie samocho-
du, była grupa węglowodorów cyklicznych, odpowiadająca za 23% 
całkowitej emisji LZO w przypadku linii kolorystycznej 1 i za 21% 
całkowitej emisji LZO w przypadku linii kolorystycznej 2. Udział 
poszczególnych grup związków w całkowitym stężeniu związków 
organicznych został przedstawiony na rys. 2 i 3. 

 

Linia kolorystyczna 1

zw. aromatyczne

węglowodory cykliczne

alkany, alkeny

alkohole, aldehydy, ketony

inne związki organiczne

 
Rys. 2. Udział grup związków organicznych w całkowitym stężeniu 
LZO dla samochodu marki A, model 1 – linia kolorystyczna 1 

 

Linia kolorystyczna 2

zw. aromatyczne

węglowodory cykliczne

alkany, alkeny

alkohole, aldehydy, ketony

inne związki organiczne

 
Rys. 3 Udział grup związków organicznych w całkowitym stężeniu 
LZO dla samochodu marki A, model 1 – linia kolorystyczna 2 

 
Porównano również skład jakościowy powietrza na podstawie 

ilości atomów węgla w cząsteczce poszczególnych związków. 
Związki organiczne obecne w samochodach, zarówno w przypadku 
linii kolorystycznej 1, jak i linii kolorystycznej 2, zostały uszeregowa-
ne według ilości atomów węgla w cząsteczce. Stwierdzono, że 
najliczniejszą grupą związków, oznaczonych w powietrzu z bada-
nych samochodów, były związki zawierające 8 i 9 atomów węgla 
w cząsteczce. Wśród tych związków obecne były głównie jednopier-
ścieniowe węglowodory aromatyczne (na przykład etylobenzen, 
izomery ksylenu) i pochodne cykloheksanu (na przykład etylocyklo-
heksan, izomery trimetylocykloheksanu). 

Na podstawie szczegółowej analizy chromatogramów uzyska-
nych dla badanych próbek powietrza z kabiny samochodów stwier-
dzono wyraźne różnice w składzie jakościowym w zależności od 
zastosowanych w kabinie materiałów. W samochodzie o linii kolory-
stycznej 1, wśród związków niskowrzących obecne były między 
innymi: 3-metylopentan (twrz = 63°C), heksan (twrz = 69°C), 2-
butanon (twrz = 80°C), benzen (twrz = 80°C) lub cykloheksan (twrz = 
81°C), natomiast wśród związków wysokowrzących obecne były 

między innymi tetradekan (twrz = 252°C), pentadekan (twrz = 270°C) 
i 2-metylonaftalen (twrz = 242°C). 

W samochodzie o linii kolorystycznej 2 znacznie więcej było 
związków lotnych o niskich temperaturach wrzenia i czasach reten-
cji do 17 min. oraz związków o wysokich temperaturach wrzenia 
i czasie retencji powyżej 40 min. 

Oprócz różnic w składzie jakościowym powietrza zaobserwo-
wano również różnice w jego składzie ilościowym. W modelu o linii 
kolorystycznej 1, związkami dominującymi w kabinie samochodu 
były: undekan,  izomery ksylenu, dodekan,  kwas benzoesowy 
i dekan (tabela 3). Największe różnice w stężeniach związków 
pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami samochodów wystąpiły 
w przypadku octanu etylu, izopropylobenzenu, 3-metylooktanu, 
1,2,4- i 1,1,2-trimetylocykloheksanu. Różnice te mogą wynikać 
z faktu, że: 
– obecność tych związków jest przypadkowa i nie ma źródła 

w zastosowanych materiałach wyposażenia kabiny, lub 
–  czas, który upłynął od wyprodukowania elementu wyposaże-

nia do umieszczenia tego elementu w kabinie samochodu był 
różny w różnych egzemplarzach pojazdów. 
Najmniejsze różnice w stężeniach zaobserwowano dla dekanu, 

dodekanu i naftalenu. Związki te mają stosunkowo duże masy 
cząsteczkowe i wysokie temperatury wrzenia, z tego powodu nie są 
łatwo uwalniane z materiałów. Biorąc pod uwagę te fakty, stężenia 
tych związków są zbliżone w różnych egzemplarzach samochodów 
o tej samej linii kolorystycznej.  
 

Tab. 3. Stężenia głównych zanieczyszczeń w modelu 1 o linii kolo-
rystycznej 1 

Związek organiczny Stężenie LZO [µg/m3] 

undekan 77,5 ± 2,4 

izomery ksylenu 49,7 ± 2,4 

dodekan 40,9 ± 5,3 

kwas benzoesowy 29,7 ± 38,9 

dekan 26,6 ± 0,4 

toluen 26,1 ± 5,4 

4,5-dimetylononan 24,7 ± 5,0 

trietylenodiamina 23,4 ± 4,7 

2,-etyloheksanol 22,8 ± 3,6 

1-etylo-4-metylobenzen 14,9 ± 2,4 
 

W modelu 1 o linii kolorystycznej 2 związkami dominującymi 
były: izomery ksylenu, undekan, toluen, dekan i 2,2,4,6,6-
pentametyloheptan (tabela 4). Największe różnice w stężeniach 
związków pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami samochodów 
wystąpiły w przypadku cykloheksanu, acetofenonu, tetradekanu, 
1,2-dimetylocyklopentanu i 4-metyloheptanu. Najmniejsze różnice 
w stężeniach zaobserwowano dla 1,2-dimetylo-4-etylobenzenu, n-
propylobenzenu i o-etylotoluenu. 
 

Tab. 4. Stężenia głównych zanieczyszczeń w modelu 1 o linii kolo-
rystycznej 2 

Związek organiczny Stężenie LZO [µg/m3] 

izomery ksylenu 250,1 ± 21,6 

undekan 195,1 ± 2,9 

toluen 102,8 ± 44,2 

dekan 67,8 ± 3,2 

2,2,4,6,6-pentametyloheptan 66,5 ± 45,2 

dodekan 62,3 ± 13,0 

heptan 59,5 ± 8,2 

etylobenzen 42,9 ± 8,3 

metylocykloheksan 39,4 ± 21,6 

2,4-dimetyloheptan 37,1 ± 5,9 
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Dla wybranych związków, wyznaczono współczynniki korelacji 
stężeń (r2) w ramach danej linii kolorystycznej. W modelu o linii 
kolorystycznej 1 znaczna ilość związków pozostawała w korelacji, 
co oznacza, że związki te prawdopodobnie pochodziły z jednego 
źródła. Jako kryterium istnienia silnej korelacji przyjęto wartość 
współczynnika korelacji r2 > 0,9. Najsilniejszą zależność zaobser-
wowano pomiędzy stężeniami: 
– izopropylobenzenu i 3-metylooktanu (r2=1,00),  
– dekanu i 2-etyloheksanolu (r2=0,99), 
– izomerów ksylenu i etylobenzenu (r2=0,99), 
– izopropylobenzenu i 2-metylononanu (r2=0,98), 
– etylobenzenu i 3-metylooktanu (r2=0,98), 
– 2-metylononanu i 3-metylooktanu (r2=0,98), 
– izopropylobenzenu i etylobenzenu (r2=0,97), 
– dekanu i 2-metylononanu (r2=0,97), 
– undekan i fenolu (r2=0,94), 
– ksylenu i 3-metylooktanu (r2=0,93), 
– izopropylobenzenu i ksylenu (r2=0,92), 
– etylobenzenu i 2-metylononanu (r2=0,92). 

W przypadku modelu o linii kolorystycznej 2 jedynie dla 6 par 
związków stwierdzono korelację pomiędzy składnikami LZO. Najsil-
niejszą korelację zaobserwowano między stężeniem: 
– octanu etylu i dimetylocyklopentanu (r2=1,00),  
– ksylenu i octanu butylu (r2=0,99), 
– cykloheksanu i fenolu (r2=0,97), 
– heptanu i 1,3,5-trimetylobenzenu (r2=0,97), 
– dimetylocyklopentanu i heptanu (r2=0,95), 
– dimetylocyklopentanu i 1,3,5-trimetylobenzenu (r2=0,91). 

Taka prosta analiza uzyskanych wyników pozwala na określe-
nie, które związki pochodzą prawdopodobnie z jednego źródła, czyli 
są emitowane przez jeden materiał. Dzięki tak przeprowadzonej 
analizie danych możliwe jest wytypowanie elementu wyposażenia 
(lub materiału wykorzystanego do jego wytworzenia), który jest 
źródłem zanieczyszczenia w kabinie samochodu. 

Dla wybranych związków organicznych, których obecność 
stwierdzono w samochodach zarówno linii kolorystycznej 1, jak i linii 
kolorystycznej 2, zaobserwowano zależność między stężeniami tych 
związków. Stwierdzono, że stężenia 31 związków organicznych 
różniły się w sposób statystycznie istotny. Największe różnice 
w stężeniach stwierdzono w przypadku 1,4-dimetylo-2-
etylobenzenu, metylocykloheksanu i m-ksylenu. Związki: fenol, α-
pinen i naftalen występowały we wszystkich samochodach na po-
dobnym poziomie stężeń, niezależnie od typu wyposażenia. Po 
wykreśleniu zależności Lk1 = f(Lk2) dla wybranych związków orga-
nicznych, stwierdzono występowanie korelacji pomiędzy stężeniami 
tych związków. Zależność miała charakter liniowy (współczynnik 
korelacji liniowej r2 = 0,81). Oznacza t, że związki te prawdopodob-
nie zostały wyemitowane przez elementy wyposażenia, które były 
w samochodach obu linii kolorystycznych (np. koło kierownicy, 
dywaniki podłogowe, osłona hamulca ręcznego itp.). 

Przedstawione wyniki i analiza danych pozwala wysnuć stwier-
dzenie, że skład chemiczny powietrza może być uśredniony 
w ramach danego modelu samochodu, ale tylko w obrębie danej linii 
kolorystycznej. Wprowadzenie zmiany w wyposażeniu kabiny sa-
mochodu (na przykład inny rodzaj tapicerki) wpływa na zmianę 
stężeń emitowanych związków organicznych. Opracowany uśred-
niony skład powietrza dla danego modelu samochodu z całą pew-
nością nie może być przypisany do innego modelu samochodu. 

2.3. Wpływ zmiany w modelu samochodu na stężenie LZO 

Badane modele samochodów występują w wersji podstawowej, 
ale mogą być również wyposażone w szyberdach oraz występować 
w wersji kabriolet. Na podstawie wcześniejszych badań można 

przypuszczać, że wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany w modelu 
samochodu będzie mieć wpływ na jakość powietrza w kabinie po-
jazdu. W celu potwierdzenia tej tezy wykonano dodatkowe badania. 

Próbki powietrza pobierano z samochodów wyposażonych 
w szyberdach oraz z samochodów typu kabriolet dla dwóch wcze-
śniej badanych linii kolorystycznych. Uzyskane wyniki odniesiono do 
wyników średnich dla danej linii kolorystycznej w wersji podstawo-
wej modelu samochodu. Zaobserwowane bardzo wyraźne różnice 
zarówno w całkowitym stężeniu LZO (rys. 4), jak i w stężeniach 
poszczególnych związków. 

Stwierdzono, że wprowadzenie szyberdachu do modelu o linii 
kolorystycznej 1 powoduje wzrost całkowitego stężenia LZO o 1,6x 
w porównaniu do modelu w wersji podstawowej, a w przypadku linii 
kolorystycznej 2 stężenie sumy LZO było o 20% wyższe w modelu 
z szyberdachem w porównaniu do wersji podstawowej. 

 

 
Rys. 4. Wpływ wprowadzonej zmiany w modelu samochodu na 
całkowite stężenie LZO 

 
Znacznie większy wpływ na całkowite stężenie związków orga-

nicznych obserwowano w przypadku samochodu typu kabriolet 
w porównaniu do modelu w wersji podstawowej. Zmiana ta powodu-
je ponad dwukrotny wzrost stężenia LZO w modelu o linii kolory-
stycznej 2 oraz niemal dziewięciokrotny wzrost stężenia LZO 
w modelu o linii kolorystycznej 1. 

Wzrost całkowitego stężenia LZO jest spowodowany wzrostem 
stężeń poszczególnych związków, przy czym stężenia nie wszyst-
kich związków cechował identyczny wzrost. Stężenia głównych 
zanieczyszczeń w badanych kabrioletach, odpowiednio linii kolory-
stycznej 1 i 2, przedstawiono w tabelach 5 i 6. 

 
Tab. 5. Stężenia głównych zanieczyszczeń w kabriolecie linii kolo-

rystycznej 1 

Związek organiczny Stężenie LZO [µg/m3] 

undekan 485 

2,2,4,6,6-pentametyloheptan 341 

izomery ksylenu 325 

metylocykloheksan 258 

dekan 241 

heptan 213 

dodekan 200 

heksadekan 200 

toluen 157 

2-metyloundekan 122 

 
W kabrioletach linii kolorystycznej 1 stwierdzono, że stężenia 

m. in. undekanu, izomerów ksylenu i toluenu wzrosły o około 6x 
w porównaniu do modelu w wersji podstawowej, zaobserwowano 
pięciokrotny wzrost stężenia dodekanu i dziewięciokrotny wzrost 
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stężenia dekanu. Wśród głównych zanieczyszczeń w kabriolecie 
pojawiły się związki takie jak 2,2,4,6,6-pentametyloheptan, metylo-
cykloheksan, heksadekan i 2-metyloundekan, które w modelu wersji 
podstawowej nie występowały na znaczących poziomach stężeń. 

W kabrioletach linii kolorystycznej 2 rodzaj głównych zanie-
czyszczeń powietrza był zbliżony do modelu w wersji podstawowej, 
jednak zaobserwowano około 2-3-krotny wzrost stężeń niektórych 
z nich (undekan, dekan, dodekan, 2,2,4,6,6-pentametyloheptan). 

 
Tab. 6. Stężenia głównych zanieczyszczeń w kabriolecie linii kolo-

rystycznej 2 

Związek organiczny Stężenie LZO [µg/m3] 

undekan 322 

izomery ksylenu 252 

5-metyloundekan 181 

dodekan 172 

dekan 161 

2,2,4,6,6-pentametyloheptan 129 

2-metylodekan 112 

toluen 89 

dekahydronaftalen 69 

metylocykloheksan 34 

 
Na podstawie przedstawionych wyników badań można jedno-

znacznie stwierdzić, że wprowadzenie zmiany w modelu samocho-
du (wprowadzenie szyberdachu, kabriolet) powoduje wzrost stęże-
nia poszczególnych związków, wpływając znacząco na jakość 
powietrza wewnątrz kabiny. Szerokie spojrzenie opisujące wpływ 
zmiany rodzaju wyposażenia na stężenie LZO w kabinie zostało 
przedstawione we wcześniejszej publikacji [30]. 

PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono wpływ zanieczyszczeń powietrza 
występujących w kabinie samochodu na zdrowie ludzi. Obecność 
tych zanieczyszczeń w samochodzie nowym (po wyprodukowaniu) 
jest ściśle związana za materiałami zastosowanymi do wyposażenia 
kabiny pojazdu. Związki te są uwalniane przez długo czas przez 
wszystkie materiały znajdujące się we wnętrzu samochodu, wpływa-
jąc na samopoczucie podróżujących nimi osób. 

Przedstawiono porównanie jakości powietrza w różnych mar-
kach i różnych modelach samochodów. Szczegółowo omówiono 
skład powietrza oraz rodzaje i stężenia związków organicznych na 
przykładzie wybranego modelu samochodu. Porównano skład 
powietrza dla dwóch linii kolorystycznych wnętrza kabiny. Stwier-
dzono, że możliwe jest uśrednienie składu chemicznego powietrza 
dla danego modelu samochodu, ale tylko w ramach jednej linii 
kolorystycznej. Wprowadzenie zmiany wyposażenia (na przykład 
zastosowanie szyberdachu) lub zmiany w modelu samochodu 
(wersja podstawowa i kabriolet) skutkuje znaczącym wzrostem 
stężenia lotnych związków organicznych, a co za tym idzie - pogor-
szeniem jakości powietrza. Skład chemiczny powietrza opracowany 
dla jednego modelu nie może być przypisany do innego modelu, 
ponieważ różnice w ilości i rodzaju obecnych związków są istotne. 
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The sources of exposure of vehicle users on volatile organic 
compounds 

The paper discussed the sources of volatile organic com-

pounds presence, which are the main air pollutants in vehi-

cles’ cabins. Typical concentrations of these pollutants in 

new and used vehicles are presented on the basis of literature 

review. It was found that the main pollutants in new vehicles’ 

cabins are aliphatic hydrocarbons (undecane, dodecane, 

tridecane), aromatic hydrocarbons (toluene, styrene, phenol) 

and others. In used vehicles the content of benzene, toluene, 

ethylbenzene and xylene isomers was mainly under study, 

and their concentrations ranged between 2 and 800 µg/m3. In 

the paper the influence of interior air pollutants on human 

health was discussed and the influence of type of materials 

used and change of interior elements on actual concentration 

of organic compounds in vehicle’s cabin. Concentrations of 

different hydrocarbons which were measured directly after 

vehicle left the production line, in interiors of vehicles’ pro-

duced in Poland, are presented. It was stated, that total con-

centration of volatile organic compounds ranged between 

circa 800 µg/m3 to circa 8000 µg/m3 and was strongly influ-

enced by the materials used to equip car cabin. 
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