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JAKOŚĆ POWIETRZA W SAMOCHODZIE –  
AKTUALNE TRENDY W WYMAGANIACH I METODACH BADAŃ 

 
W artykule omówiony został problem jakości powietrza wewnętrznego w kabinach samochodów osobowych. Problematykę 

przedstawiono w oparciu o dyskusję zjawisk istotnie wpływających na zanieczyszczenie powietrza wewnątrz, głównie nowych, 
samochodów, metod badawczych stosowanych w motoryzacji w celu oceny obecności tych zanieczyszczeń, a także wskazywa-
nia i eliminacji ich źródeł. Podkreślono istotne różnice w działaniach zmierzających do poprawy jakości powietrza we wnę-
trzach nowych samochodów wprowadzanych na rynek, podejmowanych przez producentów i/lub wymaganych przepisami 
prawnymi.  

 

WSTĘP 

Szeroka gama materiałów stosowanych we wnętrzach pojaz-
dów, takich jak: tworzywa sztuczne, skóry, lakiery, środki smarowe, 
kleje, może być i najczęściej jest źródłem emisji związków chemicz-
nych będących zanieczyszczeniem powietrza wewnętrznego kabi-
ny. Zanieczyszczenia te w przemyśle motoryzacyjnym dzieli się 
tradycyjnie na trzy grupy. Podział ten jest w głównej mierze konse-
kwencją chęci ograniczenia trzech niepożądanych i potencjalnie 
niebezpiecznych zjawisk mogących zachodzić w kabinie samocho-
du. Grupami tymi są: średnio lotne związki organiczne (ang. Semi-
Volatile Organic Compounds, SVOC), lotne związki organiczne, 
LZO (ang. Volatile Organic Compounds, VOC) oraz zapach (czy też 
substancje zapachowe). Obecność w powietrzu średnio lotnych 
związków organicznych jest bezpośrednio wiązana ze zjawiskiem 
mgławienia występującym na powierzchni wewnętrznej szyb samo-
chodowych, gdzie najczęściej na skutek różnicy temperatury nastę-
puje kondensacja stosunkowo ciężkich związków. W efekcie prowa-
dzi to do zmniejszenia przejrzystości szyby, przez co ma bezpo-
średni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników pojazdów poprzez 
ograniczenie widoczności [23]. 

Kolejną grupą związków są lotne związki organiczne najczę-
ściej definiowane jako substancje o temperaturach wrzenia w za-
kresie mieszczącym się pomiędzy heksanem, o sześciu atomach 
węgla w cząsteczce, a heksadekanem o szesnastu atomach węgla 
w cząsteczce. Uwaga poświęcana tej grupie związków jest konse-
kwencją faktu, że większość niebezpiecznych lub potencjalnie 
niebezpiecznych dla zdrowia użytkowników związków chemicznych 
obecnych w powietrzu wewnętrznym samochodów należy do tej 
grupy. Trzecią grupą są substancje zapachowe, a w praktyce za-
pach jaki jest wynikiem obecności mieszaniny bardzo dużej liczby 
związków chemicznych charakteryzujących się różnymi progami 
wyczuwalności zapachowej. Znaczenie zapachu we wnętrzu pojaz-
du jest bardzo istotne ze względu na komfort użytkowników. Oprócz 
niemożliwego do pominięcia znaczenia marketingowego – niechęci 
do zakupu samochodu, w którego kabinie panuje nieprzyjemny 
zapach, zapach stanowi dla ludzi istotny sygnał alarmujący przed 
potencjalną obecnością związków szkodliwych dla ich zdrowia. 

Przedstawiony powyżej podział lotnych zanieczyszczeń, znaj-
dujących się w powietrzu wewnętrznym samochodu, jest jedynie 
umowny, gdyż różnice pomiędzy grupami związków nie są na tyle 

jednoznaczne, aby możliwe było wyraźne ich zdefiniowanie. 
W przypadku średnio lotnych związków organicznych, odpowie-
dzialnych za zjawisko mgławienia (ang. fogging), mówimy o sub-
stancjach wydzielonych z danego materiału lub elementu pod wpły-
wem temperatury i kondensujących na powierzchni o niższej tempe-
raturze. Wśród tych związków nie można wykluczyć obecności 
związków o temperaturze wrzenia niższej niż heksadekan – normy 
badawcze oparte na metodach analizy instrumentalnej wskazują, że 
jako SVOC traktowane są związki o temperaturze wrzenia powyżej 
tetradekanu. Z kolei do grupy LZO, opisującej w największym 
uproszczeniu całkowite stężenie lotnych związków organicznych 
w powietrzu, tzw. TVOC (ang. Total Volatile Organic Compounds) 
zalicza się również formaldehyd i acetaldehyd wrzących w znacznie 
niższej od heksanu temperaturze. Ostatnim dowodem na umow-
ność przytoczonego wcześniej podziału jest zapach. W przypadku 
powietrza wewnątrz kabiny samochodu zapach jest wynikiem obec-
ności wielu dziesiątek związków różniących się progami wyczuwal-
ności zapachowej obecnych w powietrzu w skrajnie różnych stęże-
niach. Wśród tych związków znajdą się również te, które zaliczyć 
można do lotnych związków organicznych, jak i do średnio lotnych 
związków organicznych czy w końcu te które nie są zaliczane do 
żadnej z grup i których stężenia nie są najczęściej monitorowane, 
jak np. kwas octowy.  

Pomimo niedoskonałości tego podziału należy podkreślić jego 
znaczenie dla działań związanych z chęcią poprawy jakości powie-
trza wewnątrz samochodów, głównie poprzez zdefiniowanie, choć 
niedoskonałe, czynników, które mogą być obiektem dalszych 
szczegółowych badań. Mówiąc jednak o jakości powietrza wewnątrz 
kabiny samochodu należy pamiętać, że wymienione trzy grupy 
związków nie wyczerpują całości zagadnienia, gdyż pomijają inne 
istotne zarówno dla komfortu, jak i zdrowia, czy bezpieczeństwa 
użytkowników zanieczyszczenia, wśród których nie można pominąć 
cząstek stałych czy bakterii i wirusów.  

W świetle powyższego z zadowoleniem należy przyjąć działa-
nia podejmowane zarówno przez producentów samochodów, orga-
nizacje normalizacyjne, jak i organy państwowe czy międzynarodo-
we zmierzające do harmonizacji wymagań, a co za tym idzie rów-
nież metod badawczych, mających na celu ograniczenie negatyw-
nego wpływu zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego w kabi-
nach nowych samochodów na ich użytkowników. Przybliżenie tych 
działań jest celem tego artykułu. 
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1. WYMAGANIA – RYS HISTORYCZNY 

Kwestia jakości powietrza wewnątrz samochodów (ang. Vehic-
le Interior Air Quality, VIAQ) przez wiele lat pozostawała w obszarze 
zainteresowania jedynie koncernów motoryzacyjnych. Z jednej 
strony motorem podejmowania jakichkolwiek kroków w kierunku 
ograniczenia obecności zanieczyszczeń we wnętrzu pojazdów było 
ułatwienie działań marketingowych, chociażby kwestia wyelimino-
wania nieprzyjemnych zapachów z wnętrza kabiny, które musiały 
być konsekwencją stosowania z biegiem czasu w motoryzacji coraz 
większej ilości tworzyw syntetycznych. Z drugiej strony oczywiste 
zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, chociażby poprzez 
zapobieganie ograniczeniom widoczności na skutek zjawiska mgła-
wienia, czy oddziaływania związków toksycznych na zdrowie kie-
rowcy i pasażerów samochodu. Wzrost zamożności i mobilności 
społeczeństw oraz wynikające z nich, obserwowane od lat, wydłu-
żenie czasu, jaki ludzie spędzają we wnętrzach pojazdów [19] zmu-
szało producentów do coraz bardziej intensywnych działań w zakre-
sie poprawy VIAQ. Wzrost zamożności społeczeństw niesie za sobą 
również wzrost wymagań stawianych nabywanym produktom, nie 
inaczej dzieje się w motoryzacji. Ograniczenia w stosowaniu sub-
stancji chemicznych o znanym lub potencjalnym negatywnym od-
działywaniu na zdrowie ludzkie, których doskonałym przykładem 
jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady regulujące 
kwestie stosowania chemikaliów, tzw. REACH (ang. Registration, 
Evaluation and Authorisation of Chemicals) [22] czy też wymagania 
prawne dotyczące jakości powietrza w środowisku pracy [21] i 
środowisku wewnętrznym [27], znajdują swe odbicie również w 
motoryzacji. Poza wewnętrznymi wymaganiami dotyczącymi stęże-
nia wytypowanych, toksycznych substancji lotnych wprowadzonymi 
przez koncerny motoryzacyjne pierwsze oznaki harmonizacji wyma-
gań pojawiły się w Azji. W 2005 roku Japońskie Stowarzyszenie 
Producentów Samochodów (ang. Japan Automobile Manufacturers 
Association, JAMA) na podstawie wytycznych dotyczących poziomu 
zanieczyszczeń wewnętrznych wskazanych przez japońskie Mini-
stry of Health, Labor i Welfare opracowało wymagania dotyczące 
dopuszczalnych stężeń trzynastu związków w kabinach nowych 
samochodów: toluenu, ksylenów, etylobenzenu, styrenu, tetradeka-
nu, formaldehydu, acetaldehydu, p-dichlorobenzenu, ftalanu di-n-
butylu, ftalanu di-2-etyloheksylu, diazinonu, chloropiryfosu i fanobu-
carbu [3, 4, 18] odpowiedzialnych za tzw. syndrom chorego budyn-
ku (ang. Sick Building Syndorme, SBS). Wymagania te nie są jed-
nak prawnie wiążące, a jedynie dobrowolne, pomimo tego zastały 
zaakceptowane przez japońskich producentów samochodów, którzy 
zobligowali się do podjęcia kroków zmierzających do ograniczenia 
stężenia tych związków w kabinach nowych samochodów. 

Znacznie większy wpływ na dynamikę procesów związanych 
z harmonizacją przepisów dotyczących jakości powietrza w kabi-

nach samochodów miało wydanie w 2011 roku wytycznych 
GB/T/27630-2011 [5] oraz wcześniej przygotowanej normy 
HJ/T400-2007 [8]. Chiny jako największy rynek dla nowych samo-
chodów na świecie były jednym z pierwszych krajów wprowadzają-
cych wytyczne dotyczące dopuszczalnych poziomów stężeń ośmiu 
wybranych związków organicznych: formaldehydu, acetaldehydu, 
benzenu, toluenu, ksylenu, etylobenzenu, styrenu i akroleiny. Dwa 
lata później, w 2013 roku, koreańskie Ministry of Land, Infrastructure 
and Transport (MOLIT) opublikowało swoje wymagania [20] doty-
czące ograniczenia, we wszystkich samochodach produkowanych 
od 2013 roku, stężenia siedmiu związków organicznych: formalde-
hydu, benzenu, toluenu, ksylenu, etylobenzenu, styrenu i akroleiny. 
Od 31 grudnia 2017 wszystkie rejestrowane w Chinach pojazdy 
będą musiały spełniać wymagania stawiane w nowej edycji normy 
GB/T/27630-2017 [6]. Porównanie azjatyckich wymagań w zakresie 
VIAQ przedstawiono w Tablicy 1. 

W Europie wymagania dotyczące obecności związków lotnych 
w kabinach jako pierwsza wprowadziła Federacja Rosyjska [2] 
normą GOST 51206-98, której druga edycja została opublikowana 
w 2004 roku. W 2008 roku norma ta została włączona do przepisów 
homologacyjnych Federacji Rosyjskiej, a w 2011 do przepisów 
Euroazjatyckiej Unii Celnej, w skład której wchodzą: Armenia, Biało-
ruś, Kazachstan, Kirgistan i Rosja. Trzecia edycja normy opubliko-
wana została w 2015 roku jako GOST 33554-15 [7]. W przeciwień-
stwie do wcześniej wymienionych norm azjatyckich, wymagania 
rosyjskie nie koncentrują się jedynie na lotnych związkach orga-
nicznych, ale uwzględniają również związki pochodzące ze spalin 
silników. Jakość powietrza w tym przypadku określana jest w opar-
ciu o stężenia: formaldehydu (max. 50 µg/m3), ditlenku azotu (max. 
200 µg/m3), tlenku azotu (max. 400 µg/m3), tlenku węgla (max. 5  
mg/m3), nasyconych węglowodorów od etanu do heptanu włącznie 
(max. 50 mg/m3) i metanu (max. 50 mg/m3). W zależności od rodza-
ju silnika samochodu obowiązują wszystkie lub jedynie wybrane 
ograniczenia. 

W 2007 roku nad normami badawczymi dotyczącymi określa-
nia stężenia lotnych substancji organicznych zaczęła również pra-
cować Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (Interna-
tional Organization for Standardization), a dokładniej jej Komitet 
Techniczny nr 146 (Jakość powietrza) wraz z podkomitetem 146/6 
(Powietrze wewnętrzne). Powstała w ramach tej organizacji grupa 
robocza WG 13 w skład której wchodzą przedstawiciele: Australii, 
Belgii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Japonii, Rosji, Korei Połu-
dniowej i USA, opracowała normę ISO 12219 [25]. W skład tej 
normy wchodzi aktualnie siedem arkuszy: koncentrujący się na 
oznaczaniu stężenia LZO w kabinach pojazdów ISO 12219-1 [9], 
ISO 12219-2…5 [10-13] określające metody badania emisji lotnych 
związków organicznych w różnej skali, ISO 12219-6 [14] dotyczącej 
badania emisji średnio lotnych substancji organicznych oraz ISO 

Tab. 1. Wymagania dotyczące maksymalnych dopuszczalnych stężeń związków lotnych w kabinach samochodów [ µg/m3] [3,18,5,20]  
Związek Japonia – JAMA Chiny – GB/T/27630-2011 Chiny – GB/T/27630-2017 Korea – MOLIT 2103-549 

Formaldehyd 100 100 100 210 
Acetaldehyd 48 50 20 - 
Benzen - 110 50 30 
Toluen 260 1 100 1 000 1 000 
Ksylen 870 1 500 1 000 870 
Etylobenzen 3 800 1 500 1 000 1 000 
Styren 220 260 260 220 
Akroleina  50 50 50 
p-dichlorobenzen 240 - - - 
Tetradekan 330 - - - 
Ftalan di-n-butylu 220 - - - 
Ftalan di-2-etyloheksylu 120 - - - 
Diazinon 0,29 - - - 
Chloropiryfos 1 - - - 
Fanobucarb 33 - - - 
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12219-7 [15] dotyczący badania zapachu emitowanego z materia-
łów i części. 

W celu harmonizacji przepisów dotyczących jakości powietrza 
wewnątrz samochodów w 2015 odbyło się pierwsze spotkanie 
nieformalnej grupy roboczej (Vehicle Interior Air Quality Informal 
Working Group,VIAQ IWG) w ramach prac Working Party on Pollu-
tion and Energy (GRPE) przy ONZ [24]. Celem prac tej grupy jest 
wypracowanie rekomendacji mającej na celu ochronę pasażerów 
przed substancjami lotnymi emitowanymi z materiałów obecnych 
w kabinach samochodów. Wypracowana rekomendacja ma zapew-
niać zharmonizowane procedury badania LZO w oparciu o istnieją-
ce normy. 

2. AKTUALNE METODY BADAŃ 

Przedstawione powyżej informacje świadczą o dosyć istotnym 
rozdrobnieniu wymagań krajowych w odniesieniu do jakości powie-
trza. W związku z tym działania zmierzające do harmonizacji prze-
pisów w tym zakresie są jak najbardziej uzasadnione i zapewne 
będą miały pozytywny wpływ nie tylko na poprawę bezpieczeństwa 
i komfortu użytkowników pojazdów, ale również na ekonomikę 
produkcji samochodów. Aktualnie problem ze spełnieniem różnią-
cych się istotnie wymagań dotyczących dopuszczalnego stężenia 
substancji lotnych nie opiera się jedynie na oznaczanych warto-
ściach, ale przed wszystkim na bardzo istotnych różnicach w meto-
dyce prowadzenia tych badań. Różnice te zwiększają koszty zwią-
zane z niezbędnymi działaniami badawczo-rozwojowymi poprzedza-
jącymi wprowadzanie na rynek nowych pojazdów, szczególnie 
w przypadku tych, które przeznaczone są na eksport. 

Ujednolicenie wymagań dotyczących jakości powietrza wyma-
ga również ujednolicenia metod badawczych przy uwzględnieniu 
szeregu parametrów, wśród których najważniejszymi są: 
1. Czas, który upłynął od momentu wyprodukowania samochodu  
2. Czas i warunki kondycjonowania pojazdu, 
3. Czas i warunki podczas pobierania próbek powietrza do analizy,  
4. Metody analityczne stosowane do określenia stężeń substancji 

lotnych,  
5. Rodzaj substancji lotnych, których stężenie ma być monitoro-

wane.  
W przypadku wymagań koreańskich, zgodnie z którymi bada-

niom poddaje się stężenie siedmiu wyżej wymienionych związków, 
badania prowadzone są w temperaturze 25 ºC, samochód kondy-
cjonowany jest przez 12 godzin, następnie na 30 minut otwierane 
są wszystkie drzwi i umieszczana jest aparatura i czujniki niezbędne 
do pobrania próbek powietrza. W kolejnym kroku zamykane są 
drzwi, a pobieranie próbek odbywa się po 2 godzinach przy za-
mkniętych drzwiach. Badania prowadzi się w pojazdach wyprodu-
kowanych od 14 do 28 dni wcześniej. Chińska procedura badawcza 
wymaga prowadzenia badania również w 25 ºC jednak pierwszy 
etap kondycjonowania prowadzony jest przez 6 godzin z drzwiami 
otwartymi, po czym następuje szesnastogodzinny etap kondycjono-
wania z drzwiami zamkniętymi, a następnie pobieranie próbek 
powietrza przez 30 minut. Wiek pojazdu nie jest sprecyzowany, ale 
musi to być pojazd nowy. W Rosji z kolei bada się nowe samochody 
oraz pochodzące z pre-serii na potrzeby homologacji, o przebiegu 
nie większym niż 10 000 km. Procedura badawcza różni się istotnie, 
gdyż pobieranie próbek powietrza odbywa się podczas ruchu samo-
chodu z prędkością 50 ± 5 km/h oraz w stanie spoczynku z włączo-
nym silnikiem pracującym przy minimalnych obrotach na biegu 
jałowym. Procedura opracowana przez JAMA opiera się na dwóch 
trybach pracy pojazdu. W trybie spoczynkowym samochód jest 
szczelnie zamykany i ogrzewany do stałej temperatury wnętrza 
wynoszącej 40 ºC, a po 4,5 godzinach w tej temperaturze pobierane 

są przez 30 minut próbki powietrza w celu oznaczenia stężenia 
formaldehydu. Następnie uruchamiany jest silnik i klimatyzacja 
samochodu, a próbki powietrza pobierane są po 15 minutach w celu 
oznaczenia pozostałych związków. Analogicznie do metody koreań-
skiej badane samochody powinny być wyprodukowane od 14 do 28 
dni przed rozpoczęciem badania. 

 

 
Rys. 1. Porównanie wybranych metod badania jakości powietrza   

 
Najbardziej wszechstronna wydaje się metoda zaproponowana 

w normie ISO 12219-1. W tym przypadku badanie składa się 
z trzech etapów. Pierwszy etap (ambient mode) rozpoczyna godzin-
ne kondycjonowanie w temperaturze 23 ± 2 ºC z otwartymi drzwia-
mi, następnie następuje co najmniej ośmiogodzinne kondycjonowa-
nie z drzwiami zamkniętymi, a po tym czasie pobierane są próbki 
powietrza przeznaczone do analizy LZO i związków karbonylowych. 
Drugi etap (parking mode) trwa cztery godziny, a samochód ogrze-
wany jest promiennikami ciepła (400 W/m2), w skutek czego tempe-
ratura wewnątrz wynosi ok. 40 ºC i po raz kolejny pobierane są 
próbki powietrza. Ostatnim etapem (driving mode) jest pobieranie 
próbek powietrza przez 30 min, po wcześniejszym otwarciu drzwi na 
60 sekund, przy włączonych promiennikach ciepła oraz włączonej 
klimatyzacji w samochodzie, przy maksymalnej nastawie nawiewu 
powietrza. W przypadku tej metody określane są stężenia związków 
karbonylowych i LZO możliwych do oznaczenia zgodnie z normami 
ISO 16000-3 i ISO 16000-6 [16,17]. 
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3. PERSPEKTYWY 

Na podstawie dostępnych informacji z posiedzeń VIAQ IWG 
najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest wykorzystanie 
normy ISO 12219 jako podstawy do stworzenia nowego regulaminu 
ONZ w zakresie badań jakości powietrza wewnątrz nowych samo-
chodów. Metody opisane tą normą wraz z korespondującymi z nimi 
normatywnymi metodykami analitycznymi są aktualnie najbardziej 
jednolitym i kompletnym zestawem narzędzi pozwalających na 
osiągnięcie zamierzonego celu. Za takim rozwiązaniem optuje OICA 
(fr. Organisation Internationale des Constructeurs d’Automobiles) - 
największe stowarzyszenie zrzeszające producentów samochodów 
z różnych krajów. Dodatkowym atutem przemawiającym za wybo-
rem norm ISO jest fakt, że ISO 12219 zawiera również metodyki 
dotyczące prowadzenia badań emisji z materiałów i/lub części 
wyposażenia kabiny samochodów. Zastosowanie tych samych 
procedur analitycznych w przypadku badania próbek powietrza 
pobieranych z wnętrza kondycjonowanego samochodu oraz z róż-
nej wielkości komór do badania emisji z materiałów jest znaczącym 
ułatwieniem dla laboratoriów świadczących usługi dla przemysłu 
motoryzacyjnego. Jest to o tyle istotne, że wprowadzenie przez 
ONZ wymagań dotyczących zharmonizowanych metod badawczych 
jest pierwszym, ale i niezbędnym krokiem do uregulowania dopusz-
czalnych limitów stężeń substancji lotnych w powietrzu wewnętrz-
nym samochodów. Bez względu na to jak rygorystyczne okażą się 
te wymagania, niewątpliwie pociągną za sobą konieczność ograni-
czenia emisji lotnych związków organicznych ze stosowanych mate-
riałów. Osiągnięcie tego celu wymaga współpracy całego łańcucha 
dostaw, od podmiotów dostarczających surowce, przez producen-
tów materiałów, elementów i gotowych części do producentów 
samochodów. Nie bez znaczenia jest również fakt, że normy ISO 
tworzone były przy współudziale tych ostatnich i dodatkowo bazo-
wały na pracach VDA (niem. Verband der Automobilindustrie), której 
procedury badawcze są od lat wykorzystywane tak przez niemiec-
kich, jak francuskich i szwedzkich producentów samochodów jedy-
nie z niewielkimi modyfikacjami. 

W całej dyskusji nad kierunkami zmian w zapewnieniu odpo-
wiedniej jakości powietrza należy pamiętać również o rosnącej 
świadomości użytkowników. Najbardziej wyraźnym przykładem są 
badania prowadzone przez JD Power [26] dotyczące najczęstszych 
skarg użytkowników na różne aspekty użytkowania samochodów 
w Chinach. W roku 2015 nieodpowiedni zapach we wnętrzu samo-
chodu zajmował 6 miejsce na liście najczęściej ocenianych nega-
tywnie parametrów. W roku 2016 ten sam aspekt użytkowania 
pojazdu znajdował się już na pierwszym miejscu. Oznacza to, że 
kwestia zapachu w samochodzie jest aktualnie najważniejsza na 
chińskim rynku motoryzacyjnym, a chińscy producenci intensywnie 
pracują nad rozwiązaniem problemu. Należy w tym miejscu podkre-
ślić fakt, że nieprzyjemny zapach we wnętrzu pojazdu jest najczę-
ściej interpretowany przez użytkowników jako świadczący o obec-
ności substancji szkodliwych dla zdrowia, gdyż zmysł węchu, rów-
nież ewolucyjnie, ostrzegał ludzi przed potencjalnym niebezpie-
czeństwem. Chińscy użytkownicy oczekują, że wnętrze pojazdów 
będzie całkowicie wolne od zapachu, co istotnie różni ten rynek od 
europejskiego. W Europie użytkownicy nadal oczekują, że po zaku-
pie nowego samochodu będzie w nim panował tzw. „zapach nowe-
go samochodu”, będący oczywiście wynikiem emisji lotnych związ-
ków organicznych z materiałów w kabinie. W przypadku koncernów 
dostarczających te same modele pojazdów na różne rynki należy 
więc podkreślić konieczność uwzględnienia przez nie czasem dia-
metralnie różnych wymagań. Aspekt ekonomiczny w tym przypadku 
nie może być pomijany, a całkowite przeprojektowanie wnętrza 
samochodu pod kątem uzyskania innych efektów jest bardzo kosz-

towne. Większość producentów europejskich produkujących samo-
chody również na rynek chiński nie wprowadza odrębnych wyma-
gań w zależności od regionu świata, do którego samochód ma być 
dostarczony. W rezultacie wymagania ogromnego rynku chińskiego 
mają ogromny wpływ na działania podejmowane przez rynek moto-
ryzacyjny na całym świecie. 

Jak wspomniano wcześniej, aspekt zapachu jest najczęściej 
wiązany przez użytkowników z zanieczyszczeniem powietrza we-
wnętrznego. Jednak producenci zdają sobie sprawę, że zanieczysz-
czenie powietrza nie jest związane jedynie z tym aspektem. Chęć 
prześcignięcia konkurencji w walce o klienta prowadzi do rozwoju 
koncepcji poprawy jakości powietrza nie tylko w zakresie ogranicze-
nia obecności lotnych i średnio lotnych związków organicznych czy 
zapachu. Pojawiają się koncepcje sterowania jakością powietrza we 
wnętrzach samochodów wykorzystujące transmisje danych ze stacji 
kontroli jakości powietrza analogicznie do popularnych programów 
przeznaczonych na urządzenia mobilne. Koncepcje te zakładają, że 
w momencie opuszczenia strefy o czystszym powietrzu zewnętrz-
nym i wjechaniu do strefy powietrza zanieczyszczonego oprogra-
mowanie sterujące w samochodzie może ograniczać dopływ powie-
trza zewnętrznego do kabiny pojazdu poprzez np. włączenie obiegu 
wewnętrznego bądź skierowanie strumienia powietrza na dodatko-
we, umieszczone w pojeździe, zestawy urządzeń oczyszczających 
powietrze. Inną koncepcją jest wykorzystywanie czujników pozwala-
jących na monitorowanie w czasie rzeczywistym stężenia różnych 
zanieczyszczeń w powietrzu wewnętrznym, w tym cząstek stałych. 
Działania zmierzające do miniaturyzacji takich urządzeń wskazują, 
że takie podejście może być również stosowane na szeroką skale 
w przyszłości. 

PODSUMOWANIE 

W ostatnich latach wyraźnie widoczna jest intensyfikacja dzia-
łań zmierzających do ograniczenia obecności zanieczyszczeń 
w powietrzu wewnętrznym kabin samochodów. Oprócz przykładów 
płynących z prawodawstwa poszczególnych państw, które odgórnie 
narzucają dopuszczalne limity stężeń wybranych substancji lotnych, 
bardzo pozytywnym kierunkiem widocznym od roku 2015 są działa-
nia podejmowane przez ONZ. Jednoznacznie wskazuje to, że świa-
domość producentów, użytkowników jak i ustawodawców w zakre-
sie jakości powietrza wewnętrznego w pojazdach znacząco wzrosła. 
Harmonizacja wymagań dotyczących metod badawczych pozwoli w 
rezultacie na wprowadzenie ogólnoświatowych wymagań dotyczą-
cych obecności substancji lotnych w samochodach. Spodziewanym 
rezultatem takich działań będzie z pewnością poprawa bezpieczeń-
stwa i komfortu użytkowników pojazdów i będzie silnym pozytyw-
nym bodźcem do dalszego rozwoju materiałów, głównie tworzyw 
syntetycznych stosowanych w motoryzacji. Nie można również 
pominąć faktu, że jakość powietrza w samochodzie przestaje pozo-
stawać jedynie w zakresie zainteresowania koncernów motoryza-
cyjnych, a coraz częściej interesuje również użytkowników. Harmo-
nizacja przepisów umożliwi również niezależną ocenę jakości po-
wietrza i istotnie poprawi pozycję użytkowników w trakcie potencjal-
nych konfliktów z producentami, wynikających chociażby z żądań 
reklamacyjnych dotyczących niezapewnienia odpowiedniej jakości 
powietrza w kabinie samochodu, które może być wynikiem chociaż-
by nieodpowiedniej kontroli jakości stosowanych we wnętrzach 
materiałów. 
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In-vehicle air quality –  
recent trends in requirements and testing methods 

In-vehicle air quality in passengers’ cars is discussed in 
present paper. The discussion is based on factors influencing 
substantially interior air pollution in vehicles, mainly new 
ones, on test methods used in automotive sector for air quali-
ty assessment, and for elimination of pollution sources. Vari-
ous approaches to control and to improve in-vehicle air qual-
ity was presented with regard to probable directions applied 
by the automotive industry. 
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