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W artykule przedstawiono celowość prowadzenia badań zapachu, emitowanego przez materiały, jako jednego z elementów 

oceny jakości materiałów, które są umieszczane w kabinie samochodu. Zapach wydzielany przez materiały jest nierozerwalnie 

związany z emisją lotnych związków organicznych (LZO) z tych materiałów. LZO są odpowiedzialne za negatywne skutki 

zdrowotne użytkowników pojazdów, jak na przykład ból głowy czy podrażnienie oczu. Ma to miejsce szczególnie w samocho-

dach nowych, w których emisja LZO jest największa. 

W publikacji przedstawiono zakres badań koniecznych do pełnej oceny jakości materiału umieszczanego w kabinie samo-

chodu, które obejmują metody analizy sensorycznej (zapach) i instrumentalnej. Podkreślono fakt, że obecnie nie ma jedno-

znacznych wytycznych co do sposobu oceny jakości powietrza w nowych samochodach oraz dopuszczalnych wartości granicz-

nych poszczególnych LZO. Prowadzi się jedynie badania jakości detali umieszczanych w kabinie samochodu. 

Omówiono metodykę oraz filozofię oceny zapachu według normy VDA 270, jak również wymagania stawiane członkom 

panelu oceniającego zapach. Porównano zapach materiałów wykonanych z różnych tworzyw syntetycznych, wpływ jakości 

granulatu na zapach gotowego wyrobu, wpływ temperatury na intensywność zapachu oraz zapach materiałów wykonanych 

z tych samych tworzyw, ale pochodzących od różnych dostawców. 

 

WSTĘP 

Ocena jakości powietrza otaczającego człowieka jest tematem, 
będącym od wielu lat przedmiotem badań. Ocenie poddaje się 
zarówno powietrze tak zwane zewnętrzne, czyli otoczenia, jak 
i powietrze wewnętrzne, czyli w pomieszczeniach, gdzie przebywają 
ludzie (ang. Indoor Air Quality, IAQ). Klasyfikacja zanieczyszczeń 
powietrza, ich źródła oraz wpływ na zdrowie ludzi zostały przedsta-
wione w naszych wcześniejszych publikacjach [1,2]. 

Biorąc pod uwagę fakt, że obecnie ludzie znaczną część czasu 
spędzają w pomieszczeniach zamkniętych, do których zalicza się 
pomieszczenia mieszkalne, biurowe lub inne miejsca wykonywanej 
pracy, ale również wnętrze samochodu, zanieczyszczenia powietrza 
w  tych pomieszczeniach mogą mieć istotny wpływ na zdrowie ludzi 
[3,4]. Jak wynika z przeprowadzonych badań, w ostatnich latach 
coraz większa liczba ludzi, przebywająca w nowych lub wyremon-
towanych pomieszczeniach, skarży się na różnego typu dolegliwo-
ści, uciążliwości i negatywne odczucia sensoryczne. Spośród dole-
gliwości najczęściej wymienia się [5]: 
a) senność: 57% ankietowanych, 
b) podrażnienie oczu: 46% ankietowanych, 
c) katar: 46% ankietowanych, 
d) objawy grypopodobne: 23% ankietowanych, 
e) suchość w gardle: 15% ankietowanych, 
f) bóle głowy: 13% ankietowanych, 
g) problemy z oddychaniem: 9% ankietowanych, 
h) bóle w klatce piersiowej: 9% ankietowanych, 
i) inne, np. suchość skóry, zmęczenie, podrażnienie gardła itp. 

 
Opisane, powtarzające się negatywne skutki zdrowotne, zwią-

zane z przebywaniem wewnątrz pomieszczeń, nazywa się mianem 
„syndromu chorego budynku” (ang. Sick Building Syndrome, SBS) 
[5,6]. Przyjmuje się, że główną przyczyną i źródłem dolegliwości jest 
obecność we wnętrzach lotnych związków organicznych, mających 

istotny wpływ na jakość powietrza wewnętrznego. Z powyższych 
stwierdzeń wynika jednoznacznie, że lotne związki organiczne – 
LZO (ang. Volatile Organic Compounds, VOCs) – stanowią główne 
zanieczyszczenie powietrza wewnętrznego, a ich źródłem są mate-
riały umieszczone we wnętrzach [7,8]. Klasyfikacja związków orga-
nicznych, z uwzględnieniem ich temperatur wrzenia, została przed-
stawiona we wcześniejszej publikacji [2]. 

1. WYTYCZNE JAKOŚCI POWIETRZA  
WEWNĘTRZNEGO 

Wiele badań zostało do tej pory przeprowadzonych w zakresie 
oceny jakości powietrza wewnętrznego, a dopuszczalne stężenia 
wybranych związków i substancji w pomieszczeniach przeznaczo-
nych na pobyt ludzi są regulowane prawnie (w Polsce - Zarządze-
niem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996 r. [9]).  

Prowadzone są również badania jakości powietrza w kabinach 
pojazdów (ang. Vehicle Indoor Air Quality, VIAQ), jednak obecnie 
w Europie nie ma jednoznacznych wytycznych czy zaleceń doty-
czących dopuszczalnych poziomów stężeń LZO we wnętrzach 
samochodów. Głównymi powodami istniejących trudności w opra-
cowaniu jednolitych wytycznych na podstawie dostępnych badań 
naukowych są prawdopodobnie: 
a) różnice w jakości materiałów stosowanych przez różnych pro-

ducentów do wyposażenia wnętrza pojazdu, 
b) różnorodność materiałów stosowanych we wnętrzach pojazdów, 
c) znaczna ilość poddostawców, dostarczających elementy do 

wnętrza kabiny, 
d) zmienność warunków środowiskowych (temperatura, wilgotność 

względna powietrza), 
e) wyniki dotyczą badań samochodów nowych i używanych, 
f) badania prowadzono w warunkach statycznych (parking, wyłą-

czony silnik, zamknięte drzwi i okna) lub dynamicznych (w ruchu 
ulicznym). 
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Wytyczne oceny jakości powietrza w kabinach samochodów 
powinny ujmować w swoim zakresie zarówno: 
a) standaryzację metod pobierania próbek powietrza:  

– czas pobierania próbek, 
– objętość próbki, która ma zostać pobrana, 
– zastosowane adsorbenty,  
– warunki kondycjonowania samochodu przed badaniami, 
– warunki środowiskowe, 
– metodę pobierania próbki: statyczna, dynamiczna, itp. 

b) standaryzację pomiaru LZO: 
– zastosowana metoda detekcji, 
– zastosowana kolumna chromatograficzna, 
– parametry rozdziału chromatograficznego. 
– sposób przedstawiania wyników: w przeliczeniu na ozna-

czany związek lub jako równoważnik toluenu, itp. 
jak i określenie: 

c) które związki mają być oznaczane: wybrane związki o potwier-
dzonym szkodliwym działaniu dla ludzi, związki z tzw. okna ana-
litycznego (zakres C6-C16), całkowite stężenie LZO (ang. Total 
Volatile Organic Compounds, TVOC), 

d) czy samochody mają być badane w warunkach statycznych, czy 
też w dynamicznych, 

e) czy wytyczne dotyczą samochodów nowych, opuszczających 
fabrykę. 
 
Oczywistym jest fakt, że skład chemiczny powietrza w kabinie 

samochodu nowego różni się znacząco od składu powietrza 
w samochodzie eksploatowanym. W nowych samochodach źródłem 
LZO są przede wszystkim materiały umieszczone we wnętrzu kabi-
ny, natomiast w samochodach eksploatowanych już przez pewien 
czas i poruszających się w ruchu ulicznym związki organiczne 
pochodzą zazwyczaj ze źródeł zewnętrznych [1,10]. 

2. BADANIE JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

Wprawdzie w Europie nie wprowadzono jeszcze jednolitych 
wytycznych dotyczących jakości powietrza wewnętrznego w kabi-
nach samochodów, dopuszczalnych wartości granicznych poszcze-
gólnych związków ani standardowej metody badań, funkcjonują  
jednak wytyczne badań materiałów, z których wykonane są detale 
umieszczane w kabinie. 

W ramach oceny jakości materiałów i detali rutynowo prowa-
dzone są badania: 
a) emisji lotnych związków organicznych z materiału, prowadzone 

w mikrokomorze – suma LZO wraz z identyfikacją poszczegól-
nych związków, 

b) emisji średnio-lotnych związków organicznych (ang. Semi Vola-
tile Organic Compounds, SVOC, lub FOG) – analiza ilościowa 
lub jakościowa, 

c) emisji związków organicznych z detalu, prowadzone w wielko-
gabarytowej komorze środowiskowej [11,12], 

d) emisji formaldehydu metodą butelkową, 
e) identyfikacji materiału wraz z oznaczeniem zawartości popiołu 

(wypełniacza), 
f) zapachu, 
g) palności, 
h) badania starzeniowe,  
i) odporności na czynniki atmosferyczne, działanie światła, 
j) inne. 

 
Jak wynika z powyższego zakresu badań, do kompleksowej 

oceny jakości materiałów konieczne jest zastosowanie zarówno 

metody sensorycznej (zapach) jak i metod chemicznych (instrumen-
talnych). 

Wybór materiałów wykorzystywanych we wnętrzach tradycyjnie 
opiera się na kilku kluczowych czynnikach, jak na przykład: koszt, 
walory estetyczne, dostępność i trwałość. Obecnie prowadzi się  
wiele prac nad zmniejszeniem emisji związków organicznych 
z materiałów. Odpowiedni wybór materiałów wyposażenia wnętrz 
w połączeniu z odpowiednią wentylacją pomieszczeń będą miały 
wpływ na poprawę jakości powietrza wewnętrznego [13].  

2.1. Emisja LZO z materiałów 

Kabina samochodu jest środowiskiem wewnętrznym, w którym 
umieszcza się szereg materiałów i elementów wyposażenia. Wnę-
trze samochodu jest zatem środowiskiem, w którym stężenie LZO 
jest większe, niż w innych środowiskach wewnętrznych ze względu 
na ograniczoną przestrzeń oraz wspomnianą wcześniej różnorod-
ność zastosowanych materiałów. Mechanizmy emisji LZO z mate-
riałów zostały opisane we wcześniejszej publikacji [1]. 

Najczęściej stosowanymi materiałami w motoryzacji do wypo-
sażenia kabiny samochodu są różnego rodzaju tworzywa synte-
tyczne, między innymi:  
– polietylen (PE),  
– polipropylen (PP), 
– polistyren (PS),  
– kopolimer akrylonitrylo-butadienowo-styrenowy (ABS),  
– poliuretan (PU), 
– poliamid (PA), 
– polioksymetylen (poliacetal, POM), 
– poliester, 
– polichlorek winylu (PVC), 
– kauczuk syntetyczny (EPDM), i inne, 

oraz: 
– skóra naturalna, 
– żywice, spoiwa, smary, lepiszcza, gumy, i inne. 

 
Detale wykonane z tworzyw syntetycznych zawierają również 

dodatki poprawiające ich właściwości, jak na przykład plastyfikatory 
(między innymi ftalany, które są klasyfikowane jako substancje 
niebezpieczne), wypłeniacze lub uniepalniacze (między innymi 
polibromowane bifenyle) [15]. 

Każdy z wymienionych materiałów może być źródłem emisji 
szkodliwych LZO, przy czym rodzaj i stężenie tych związków będzie 
zależał od temperatury i wilgotności względnej (RH) powietrza, 
w którym znajduje się materiał. Silna zależność emisji związków 
organicznych z materiałów od temperatury była obserwowana 
szczególnie w przypadku związków trudno lotnych [5]. Bardzo sze-
rokie badania nad emisją związków organicznych z różnego rodzaju 
tworzyw syntetycznych zostały opisane w pracy Mitchell i innych 
[14]. Porównano emisję LZO z różnych tworzyw syntetycznych 
w temperaturze 23°C i 70°C i stwierdzono, że różnice występują nie 
tylko w składzie ilościowym, ale również jakościowym emitowanych 
przez tworzywa związków. 

W przypadku badania emisji LZO z materiałów budowlanych, 
badany materiał kondycjonuje się najczęściej w temperaturze 
(25±1)°C i wilgotności względnej RH (50±5)% [7,8,13-15], ponie-
waż są to typowe warunki panujące w pomieszczeniach. W przy-
padku kabiny samochodu w upalny, słoneczny dzień temperatura 
we wnętrzu może osiągać 50-60°C, a najbardziej narażone na 
działanie promieni słonecznych elementy wyposażenia (np. deska 
rozdzielcza) mogą nagrzewać się nawet do wyższych temperatur. 
Z tego względu ocenę np. zapachu emitowanego przez materiały 
prowadzi się w kilku temperaturach.  
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2.2. Ocena zapachu materiałów 

Ocena zapachu opiera się na wykorzystaniu do badań ludzkie-
go nosa, stąd nazwa tego rodzaju badań: badania sensoryczne 
(ang. sense – zmysł). Ludzki nos jest znacznie bardziej czuły na 
zapach, niż metody analizy instrumentalnej, dlatego możliwe jest 
wykrycie sensoryczne substancji zapachowych na bardzo niskich 
poziomach stężeń. Należy jednak zwrócić uwagę, że różne sub-
stancje chemiczne wykazują różną aktywność zapachową, co ozna-
cza, że różnią się znacznie progami wykrywalności zapachu (ang. 
Odour Threshold, OT). Przykładem mogą być alkany i alkeny, któ-
rych aktywność zapachowa jest znacznie niższa niż aldehydów 
i ketonów [17]. Próg wykrywalności zapachowej o-ksylenu wynosi 
3,8 µg/m3, metanolu 186 µg/m3, formaldehydu 1,07 µg/m3, a octa-
nu etylu 9,11 µg/m3. Z drugiej strony niektóre związki mają bardzo 
niskie progi OT, jak na przykład kwas fenylooctowy, o zapachu 
drażniącym (OT = 0,00724 µg/m3), trimetyloamina, o drażniącym, 
amoniakalnym, rybnym i ostrym zapachu (OT = 0,00589 µg/m3), 
indol, który charakteryzuje się zapachem fekaliów, drażniącym 
i powodującym odruch wymiotny (OT = 0,000155 µg/m3) lub skatol 
o zapachu fekaliów, odrzucającym i powodującym odruch wymiotny 
(OT = 0,00309 µg/m3) [18]. 

Ocena zapachu jest bardzo subiektywna, a różni ludzie mogą 
postrzegać ten sam zapach w różny sposób [19,20]. Bardzo często, 
nawet gdy zapach jest uznawany za przyjemny, przy długotrwałej 
ekspozycji może prowadzić do uczucia podrażnienia i dyskomfortu 
[21]. 

Głównymi czynnikami wpływającymi na ocenę zapachu są: 
a) ofensywność zapachu (przeszkadzający – nieprzeszkadzający; 

silny – słaby), 
b) czas ekspozycji (czas narażenia na zapach), 
c) częstotliwość występowania zapachu, 
d) indywidualna tolerancja na zapach i oczekiwania narażonych 

osób. 
 

Oceniając zapach panujący w otoczeniu lub emitowany przez 
dany materiał, uwzględnia się przede wszystkim, czy zapach jest 
akceptowalny czy też nie, czy wywołuje określone negatywne od-
czucia, czy jest przyjemny czy nieprzyjemny, czy wywołuje pozy-
tywne czy negatywne skojarzenia itp. 

W badaniach zapachu materiałów odczucia zapachowe cha-
rakteryzuje się poprzez poniższe parametry [20,22]: 
a) intensywność zapachu, 
b) charakter zapachu – opis rodzaju zapachu (ocena jakościowa), 
c) odczucia hedoniczne (przyjemny – nieprzyjemny), 
d) wykrywalność (próg wykrywalności zapachowej), 
e) stężenie odorantów. 

 
Systematyczne, intensywne badanie zapachów, szczególnie 

nieprzyjemnych lub drażniących, może prowadzić do zmęczenia 
oceniających lub pojawiania się negatywnych skutków zdrowotnych. 
Jednym z możliwych rozwiązań jest możliwość zastosowania elek-
tronicznego nosa (e-nos), który jest wrażliwy na specyficzne grupy 
związków organicznych. Na tej podstawie można szacować inten-
sywność zapachu i stężenie odorantów, jednak nie jest możliwe 
określenie odczuć hedonicznych oraz opisanie rodzaju zapachu, 
będącego mieszaniną różnych związków zapachowych. Z tego też 
powodu ludzki nos jako narzędzie sensoryczne w ocenie zapachu 
jest niezastąpiony. 

Ocena przydatności materiału pod względem zapachowym  
wymaga dużego doświadczenia w wykonywaniu tego typu badań, 
poznania tak zwanej „filozofii oceny zapachu” oraz stałego utrzy-
mywania kompetencji w ocenie zapachu. Występują różnice 
w odczuwaniu zapachów zależnie od płci (mężczyźni mają bardziej 

czułe nosy [20]), z kolei kobiety są bardziej wrażliwe na zapachy 
nieprzyjemne. Czułość węchu maleje z wiekiem. 

2.3. Metodyka badania zapachu 

Istnieje wiele różnych metod badania zapachu emitowanego 
przez materiały. Metody te różnią się znacząco w zakresie: 
– wielkości detalu użytego do badań, 
– wielkości naczynia badawczego, w którym następuje emisja 

zapachu, 
– temperatury emisji, 
– czasu emisji, 
– warunków emisji zapachu (mokre, suche), 
– sposobu oceny zapachu, 
– wymagań, co do liczebności panelu wąchającego. 

 
Niemal każdy z producentów samochodów ma swoje uregulo-

wania dotyczące wymagań, jakie muszą spełniać materiały w za-
kresie wydzielanego zapachu oraz sposobu oceny tego zapachu. 
W niniejszej publikacji omówione zostaną wyniki badań zapachu 
przeprowadzonych według metody VDA 270 [23].  

Badanie zapachu należy prowadzić w pomieszczeniu wolnym 
od obecności substancji zapachowych, klimatyzowanym i oddzielo-
nym od czynników zewnętrznych, które mogą wpływać na ocenę. 
Wskazane jest, aby minimum 30 min. przed badaniem nie spoży-
wać posiłków, pić kawy, żuć gumy i palić papierosów. 

Emisję zapachu zgodnie z normą VDA 270 prowadzi się stan-
dardowo w 3 wariantach: 
1) temperatura (23±2)°C przez (24±1) godz., warunki mokre, 
2) temperatura (40±2)°C przez (24±1) godz., warunki mokre, 
3) temperatura (80±2)°C przez (2±0,17) godz., warunki suche, 

dla próbek o wielkości: 
A) (10±1) g (małe części, wtyczki, zaślepki, itp.), 
B) (20±1) g (większe części), 
C) (50±5) cm3 (pianki, włókniny, itp.). 

 
Kodowanie dla badanego detalu o wielkości 10 g w temperatu-

rze 40°C zapisuje się zatem w postaci: A2. 
Po upływie czasu potrzebnego na emisję zapachu z detalu, do-

konuje się oceny intensywności zapachu, przypisując wartość od 1 
do 6, ze stopniowaniem co 0,5 (tabela 1). Zwykle wartością granicz-
ną, dopuszczającą dany materiał do stosowania, jest ocena 3,5. 

W przypadku, gdy zapach oceniono na minimum 2, należy do-
datkowo opisać rodzaj zapachu, posługując się przymiotnikami 
i skojarzeniami ze znanymi zapachami (np. ryby, kwiatowy, owoco-
wy, stęchły, fekaliów, gotowanych warzyw, kwaśny, itp.), a także 
opisując własne odczucia i obserwowane efekty (np. drażni oczy, 
powoduje mdłości, przyjemny, odpychający, itp.). 

 
Tab. 1. Skala ocen zapachu wg VDA 270  

Stopień Opis zapachu 

1 nie wyczuwalny 

2 wyczuwalny, nie drażniący 

3 wyraźnie wyczuwalny, nie drażniący 

4 drażniący 

5 silnie drażniący 

6 nie do zniesienia 

 
Dodatkowo, oceniając naczynie badawcze należy sobie wyob-

razić, że otwiera się drzwi samochodu. Dlatego też celem badania 
jest przede wszystkim ocena, czy zapach panujący w naczyniu 
badawczym byłby akceptowalny w kabinie samochodu i czy przy-
jemnie byłoby takim samochodem podróżować. Każdy zapach 
drażniący i niepożądany jest uznawany za nieodpowiedni.  
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2.4. Dobór panelu oceniającego 

Istotną sprawą w metodologii oceny zapachu materiałów jest 
odpowiedni dobór i szkolenie panelu oceniającego. Ponieważ ba-
danie sensoryczne jest badaniem subiektywnym, panel oceniający 
powinien składać się z minimum 3 osób. 

Skład panelu powinien być zróżnicowany pod względem płci, co  
oznacza, że powinien składać się zarówno z kobiet i mężczyzn. 
Wskazane jest, aby nie składał się wyłącznie z osób palących, 
niewskazane jest natomiast aby osoby wąchające nałogowo żuły 
gumę lub stosowały perfumy o bardzo intensywnym zapachu. 

Dobór osób do panelu wąchającego prowadzi się dwuetapowo. 
W pierwszym etapie sprawdza się zdolności kandydata do wyczu-
wania różnic w intensywności zapachu roztworu n-butanolu o róż-
nych stężeniach. Jedynie kandydaci zdolni wyczuć wymagany 
stopień są dopuszczani do drugiego etapu, w którym ocenia się 
zdolności kandydata do rozpoznawania różnych rodzajów zapa-
chów na podstawie badania związków organicznych o charaktery-
stycznym zapachu (brzoskwiniowy, róży, palonego cukru, pleśni, 
skarpet/potu). 

3. WYNIKI BADAŃ - PRZYKŁADY 

Badania zapachu przedstawione poniżej prowadzono według 
normy VDA 270. Badaniom poddano różne wyroby stosowane 
w kabinie samochodu, wykonane między innymi z poliamidu, poli-
propylenu, kauczuku syntetycznego, polietylenu, poliolefin i innych. 
Porównano zapach materiałów wykonanych z różnych tworzyw 
syntetycznych, wpływ jakości granulatu na zapach gotowego wyro-
bu, wpływ temperatury na intensywność zapachu oraz zapach 
materiałów wykonanych z tych samych tworzyw, ale pochodzących 
od różnych dostawców. 

3.1. Wpływ rodzaju tworzywa na zapach materiału 

Badaniom poddano różne elementy wyposażenia kabiny wyko-
nane z tworzyw: 
– poliamid 6 z 15% zawartością włókna szklanego (PA6 GF 15), 
– poliamid 6 z 30% zawartością włókna szklanego (PA6 GF 30), 
– polipropylen z 30% zawartością włókna szklanego (PP GF 30), 
– polipropylen z 40% zawartością talku (PP TV 40), 
– polietylen wysokiej gęstości (PEHD), 
– kauczuk syntetyczny (EPDM), 
– kopolimer poliwęglan-ABS (PC-ABS), 
– pianka poliuretanowa (PUR), 
– polioksymetylen (POM). 

 
Są to wybrane przykłady tworzyw, z których mogą być wyko-

nane materiały umieszczane wewnątrz kabiny samochodu. 
Porównano rodzaj oraz intensywność zapachu po kondycjono-

waniu wyrobów w temperaturze 80°C. Wielkość próbki do badań 
zależała od rodzaju wyrobu, i była zgodna z zaleceniami normy. 

Badane wyroby pochodziły od różnych dostawców, a przed-
stawione w tabeli 2 wyniki badań są podane jedynie poglądowo, 
ponieważ nie jest wykluczone, że materiał od innego dostawcy 
będzie miał inny zapach (omówiono w pkt. 3.4). 

 
Tab. 2. Ocena zapachu wyrobu w zależności od rodzaju tworzywa  

Tworzywo Ocena Opis zapachu 

PA6 GF 15 4,0 

bardzo mdły, powoduje mdłości i odruch wymiotny, odpycha-
jący, problemy z oddychaniem, gorącego mleka, wilgotny, 
kwaśny, gotowanych warzyw, przypraw, lekko podrażnia nos, 
ostry, gąbki, trochę słony 

PA 6 GF 30 4,0 
nieprzyjemny, odrzucający, powoduje mdłości, słodkawy, 
potu, ciężki, duszący, gryzący, powoduje zawroty głowy, 
męczący 

PP GF 30 4,0 mdły, suchy, skarpet, odpychający, powoduje zawroty głowy, 

drażni oczy, powoduje mdłości, stęchlizny, strychu, kurzu, 
dymu, duszący, ostry, popiołu, potu, słodki 

PP TV 40 3,5 
kwiatowy, rozpuszczalników, mdły, kwaśny, powoduje zawro-
ty głowy, ftalanów, rozpuszczalników, farb, cytrusów, ostry 

PEHD 3,0 
intensywny, orzeźwiający, mięty, kwaśny,  eukaliptusa, 
cytrusów, pobudzający, ostry, kwaśny, drażni nos, słodkawy 

EPDM 5,5 
kleju, amoniaku, nie do zniesienia, odrzucający, ostry, gryzie 
w nos i oczy, gumy, asfaltu, skarpet, intensywny, kwaśny, 
powoduje mdłości, drażni gardło 

PC-ABS 3,5 
gorącego plastiku, chloru, mdły, kwaśny, duszący, drażni nos, 
ostry 

PUR 5,0 

mdły, pianki, amin, amoniaku, rybny, drażni oczy i nos, 
duszący, ostry, zapiera dech, pyłu, kurzu, powoduje ból i 
zawroty głowy, ciężki, odrzucający, powoduje mdłości, 
aromatyczny, lateksu 

POM 5,0 
drażni nos, zostaje w gardle i nosie, ostry, gryzący, ryżu, 
mdły, zawroty głowy, odpychający, spalonego plastiku, 
fekalia, formaldehydu, powoduje ból głowy, przytłaczający 

 
Jak wynika z zestawienia przedstawionego w tabeli 2, wyroby 

wykonane z tworzyw syntetycznych różnią się znacząco intensyw-
nością emitowanego w 80°C zapachu. Z badanych wyrobów jedynie 
te wykonane z polipropylenu z 40% zawartością talku, polietylenu 
wysokiej gęstości oraz kopolimeru PC-ABS mogą być dopuszczone 
przez producenta samochodów do umieszczenia ich wewnątrz 
pojazdu. Należy zwrócić uwagę, że niemal wszystkie wyroby powo-
dowały negatywne odczucia oraz skutki zdrowotne (podrażnienie 
oczu i nosa, ból i zawroty głowy, mdłości, odruch wymiotny i inne). 
Zupełnie niedopuszczalne jest, aby wyrób w kabinie samochodu 
pachniał aminami, amoniakiem, starymi skarpetami lub fekaliami. 

3.2. Wpływ jakości granulatu na zapach wyrobu 

Jakość wyrobu zależy w znacznym stopniu od jakości zasto-
sowanego granulatu tworzywowego. Nie jest możliwe uzyskanie 
wysokiej jakości wyrobu, o przyjemnym, niezbyt intensywnym zapa-
chu, jeżeli granulat zastosowany do wytworzenia materiału ma 
intensywny, nieprzyjemny zapach. 

Wpływ zastosowanego granulatu na zapach materiału zostanie 
przedstawiony na przykładzie polietylenu wysokiej gęstości oraz 
kopolimeru PC-ABS (rys. 1). Badania przeprowadzono w tempera-
turze 80°C, w wariancie B. 
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Rys. 1. Porównanie intensywności zapachu granulatu i wytworzo-
nego z niego wyrobu 

 
Jak wynika z przedstawionych na rys. 1 danych, zapach wyro-

bu jest minimum 0,5 jednostki wyższy od zapachu granulatu, z 
którego ten wyrób wytworzono. Przy odpowiednio dobranych para-
metrach procesu produkcji jest możliwe co najwyżej uzyskanie 
zapachu detalu o tej samej intensywności zapachu, co granulat. 

Również ocena jakościowa emitowanego zapachu (tab. 3) po-
zwala na stwierdzenie, że podczas procesu produkcji wyrobu nie 
jest możliwe poprawienie rodzaju zapachu. 
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Tab. 3. Porównanie rodzaju zapachu granulatu i wytworzonego 

z niego wyrobu 
Tworzywo Opis zapachu 

PEHD 1 

granulat 

mdły, duszący, lekko alkoholu, powoduje zawroty głowy, 
lubczyka, pobudzający, ciężki, kwaśny, ostry, nieprzyjemny, 
drażni nos i gardło, topionego plastiku, powoduje mdłości, 
parafin 

wyrób 
mdły, powoduje mdłości, spalenizny,  zostaje w gardle, styrenu, 
kwaśny, słony, chrupek, przypraw, powoduje zawroty głowy, 
ostry, drażni nos 

PEHD 2 

granulat 
ostry, przypraw, przenikliwy, powoduje mdłości i zawroty głowy, 
ciężki, gryzący, plastiku, nieprzyjemny, mdły 

wyrób 

mdły, nieprzyjemny, stęchły, powoduje mdłości, kwaśny, zupy 
ogórkowej, intensywny, zostaje w gardle, pobudzający, ostry, 
gryzący, drażni nos, spalonego tworzywa, słony, powoduje 
zawroty głowy 

PC-ABS 

granulat 
mdły, powoduje ból i zawroty głowy, orzechów, duszący, 
kwiatowy, nieprzyjemny, ostry, gryzący, drażni nos,  dymu 
papierosowego, kwaśny, spalonego drewna, powoduje mdłości 

wyrób 

odpychający, duszący, powoduje mdłości, spalonego tworzywa, 
spalonego mleka, dławiący, ciężkich węglowodorów, pobudza-
jący, kwaśny, chemiczny, ostry, gryzący, drażni nos, powoduje 
ból głowy, przenikliwy, spalenizny 

3.3. Wpływ temperatury na intensywność zapachu 

Dyskusję na temat wpływu temperatury na intensywność zapa-
chu przeprowadzono dla wyrobów wykonanych z materiałów, innych 
niż przestawiono w pkt. 3.1: 
– kauczuk syntetyczny (EPDM), 
– polipropylen z 20% zawartością talku (PP TD 20), 
– polipropylen z 40% zawartością talku (PP TV 40), 
– kopolimer poliwęglan-ABS (PC-ABS), 
– pianka poliuretanowa (PUR), 
– poliamid 66 z 36% zawartością włókna szklanego (PA66 GF 

36), 
– polioksymetylen (POM). 

 
Badania zapachu przeprowadzono dla materiałów kondycjo-

nowanych w temperaturach 23°C, 40°C (warianty „mokre” – z 
dodatkiem wody dejonizowanej) i 80°C (wariant „suchy”). Uzyskane 
wyniki przedstawiono na rys. 2 i w tabeli 4. 
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Rys. 2. Ocena intensywności zapachu wyrobu w zależności od 
temperatury 

 
Zarówno intensywność zapachu, jak i jego charakterystyka, 

zmienia się wraz ze wzrostem temperatury. Najsilniejszy wpływ 
temperatury na intensywność, szczególnie w 80°C, zapachu zaob-
serwowano w przypadku polipropylenu z dodatkiem 20% i 40% 
talku oraz kopolimeru PC-ABS. W przypadku wyrobów z poliuretanu 
i poliamidu 66 z dodatkiem włókna szklanego obserwowano liniowy 
wzrost intensywności o 0,5 jednostki wraz ze wzrostem temperatu-
ry. 

W każdym przypadku odnotowano negatywne odczucia senso-
ryczne: 
– ból lub zawroty głowy: EPDM i PA 66 GF 36 we wszystkich 

temperaturach; PP TV 40 w temp. 80°C, 
– duszności: PP TD 20 i PA 66 GF 36 we wszystkich temperatu-

rach; EPDM i PUR w temperaturze 40°C; PC-ABS w temperatu-
rze 80°C, 

– powodujący mdłości: EPDM w temperaturach 40 i 80°C; PC-
ABS w temperaturze 80°C, 

– drażniący oczy, gardło lub nos: EPDM, POM, PP TD 20 i PUR 
w temperaturze 80°C; PA 66 GF 36 w temperaturze 40°C, 

– nieprzyjemny: EPDM w temperaturze 23°C; PP TD 20 i PUR 
w temperaturze 80°C; PA 66 GF 36 w temperaturach 40 i 80°C; 
POM w temperaturze 40°C, 

– odrzucający: EPDM, POM, PP TD 20 i PA 66 GF 36 w tempera-
turze 80°C. 
 
Na podstawie oceny zapachu, z badanych wyrobów, jedynie 

wykonane z PC-ABS, PUR i PP TV 40 mogły by być dopuszczone 
do zastosowania we wnętrzu pojazdu. Najgorszą oceną jakościową 
zapachu charakteryzowały się wyroby wykonane z EPDM, POM 
i PA 66 GF 36, szczególnie w temperaturze 80°C. Wyrób wykonany 
z POM w tej temperaturze uzyskał ocenę 6,0 (maksymalną), ponie-
waż charakteryzował się niedopuszczalnym zapachem amoniaku,  
silnie drażniącym, gryzącym, odrzucającym i  powodującym łzawie-
nie oczu.  

 
Tab. 4 Ocena rodzaju zapachu wyrobu w zależności od temperatury 

Materiał T [°C] Opis zapachu 

EPDM 

23 
powoduje zawroty głowy, przenikliwy, intensywny, aromatycz-
ny, kwaśny, nieprzyjemny, cytrusów, mdły 

40 
powoduje mdłości, odpychający, problemy z oddychaniem, 
powoduje zawroty głowy, duszący, przenikliwy, słodko-kwaśny  

80 
ostry, odrzucający, mdły, drażni oczy i gardło, powoduje 
mdłości, kwaśny, powoduje zawroty głowy, zepsutego mięsa, 
wymiocin, szambo, fekalia 

PP TD 20 

23 ostry, medyczny, lekki,  duszący, mdły, pyłu, kurzu, słodki 

40 
lekko grzybów, ciężki, przenikliwy, mdły, duszący, bagna, 
kwaśny, słodki, ogórków, mokrej ziemi, gotowanych ziemnia-
ków 

80 
ciężki, odrzucający, duszący, przypalonych włosów, nieprzy-
jemny, dymu, ostry, zostaje w gardle, spalonego  drewna, 
drażni nos, gryzący, zepsutych owoców 

PC-ABS 

23 lekko cytrynowy, warzyw, cebuli 

40 
kwiatowy, słabo wyczuwalny, nafty, gumy, pobudzający, ciężki, 
lekko ostry 

80 
lekko chloru, powoduje mdłości, plastiku, mdły, duszący, ryby, 
palone tworzywo, ciężki 

PUR 

23 słabo wyczuwalny, cytrynowy, wilgoci 

40 duszący, ciężki, wilgoci, migdałów,  lekko pikantny, ostry 

80 
orzeźwiający, lekki, cytrusów, słodki, pianki, ostry, kwaśny, 
amin, nieprzyjemny, drażni nos, śmieci, zepsutego jedzenia 

PP TV 40 

23 
lekko kwaśny, toffi, karmelu, słodki, mdły, suszonych grzybów, 
pobudzający, pyłu, kurzu, dywanu 

40 
intensywny, pobudzający, perfum, ciężki, mdły, wilgotnego 
drewna 

80 
kwiatowy, rozpuszczalników, mdły, kwaśny, powoduje zawroty 
głowy, farb, cytrusów, ostry 

PA66  
GF 36 

23 
ogórków, rozpuszczalników, duszący, powoduje ból i zawroty 
głowy, przypraw, pobudzający, kwaśny, ostry, palonego 
plastiku 

40 
przenikliwy, drażni nos, anyżu, duszący, ból głowy, nieprzy-
jemny,  ciężki, rozpuszczalników 

80 
duszący, mdły, odrzucający, nieprzyjemny, powoduje ból 
głowy, potu, stęchły, zgniły, wymiocin 

POM 

23 mdły, ciężki, asfaltu, stęchły 

40 
gotowanego ryżu, nieprzyjemny, zostaje w nosie i gardle, mdły, 
stęchły, śmieci, karmel, orzechowy, ryb 

80 
amoniaku, ostry, gryzący, silnie drażniący, łzawienie oczu, 
obrzydliwy, fenolu, odrzucający 
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3.4. Materiały od różnych dostawców 

Na zakończenie rozważań na temat jakości materiałów na pod-
stawie emitowanego zapachu porównane zostaną wyniki badań 
wyrobów z tego samego rodzaju materiału, ale wykonane przez 
różnych dostawców przy zastosowaniu różnych procesów technolo-
gicznych. 

Porównanie zostanie przedstawione na przykładzie wyrobów 
wykonanych z kauczuku syntetycznego (EPDM), ponieważ zwykle 
te wyroby uzyskują najwyższe noty, a zapach jest określany jako 
nieprzyjemny. Wyroby te zostały wytworzone przez 4 różnych do-
stawców (1÷4). Porównanie uzyskanych wyników przedstawiono 
w tabeli 5 i na rys. 3. 
 

Tab. 5 Ocena rodzaju zapachu wyrobu z EPDM w zależności od 
dostawcy 

Dostawca T [°C] Opis zapachu 

1 

23 
kwaśny, warzyw, intensywny, przypraw, śmieci, lekkie zawroty 
głowy, nieprzyjemny, drażni nos, stęchły, grzybów, mchu, 
wodorostów, kiszonej kapusty, ogórków 

40 
ostry, przenikliwy, przypraw,  korzenny, mdły, curry, intensywny, 
kwaśny, śmieci, ciężki, nieprzyjemny, powoduje zawroty głowy, 
pomidorów, leśny, grzybów,, duszący 

80 
suchy, mdły, popiołu, siarki, powoduje ból i zawroty głowy, 
zostaje w gardle, asfaltu, spalonej gumy, duszący, lekkie 
węglowodory, ostry, aromatyczny, farb, powoduje mdłości 

2 

23 
wymiocin, odrzucający, powoduje mdłości, rozgrzany ser 
topiony z pieczarkami, kwaśny, kiszonej kapusty, stęchły, mdły 

40 
powoduje mdłości, odrzucający, rozgrzanej gumy, fekalia, 
kwaśny, ocet, wymiocin, brudne skarpety, stęchły ser 

80 
powoduje mdłości, obrzydliwy, odrzucający, zawroty głowy, 
szambo, kwaśny, bardzo nieprzyjemny, drażni nos, zepsute 
mięso 

3 

23 
ból głowy, odpychający, mdły, mokrej gumy, lepki, ciężki, 
rozgrzany asfalt, ciężkie rozpuszczalniki, słodki, powoduje 
mdłości, dokuczliwy, słodki 

40 
odpychający, mokrej gumy, nieprzyjemny, powoduje ból i 
zawroty głowy, problemy z oddychaniem, gorzki, zgnilizny, 
asfaltu, mdły, mokre siano 

80 
moczu, odpychający, ciężki, problemy z oddychaniem, ból i 
zawroty głowy, skisły, kwaśny, ostry, drażni oczy i gardło 

4 

23 
przenikliwy, aromatyczny, ftalanów, gumowych zabawek, 
nieprzyjemny, ciężki, pobudzający, duszący, słodki, kwaśny, 
przypraw, imbiru, korzenny, cytrusowy, zostaje w gardle 

40 
ftalanów, przenikliwy, powoduje mdłości, drażni nos, ból głowy, 
słodki, ciężki, nieprzyjemny, ozonu, aromatyczny, plastiku, 
przypraw, wosku, ciepłej gumy, ostry 

80 

ftalanów, intensywny, kwiatowy, ból i zawroty głowy, drażni nos, 
cytrusów, słodki, kwaśny, ciężki, zostaje w ustach, aromatyczny, 
powoduje mdłości, zostaje w nosie, ciepłej gumy, plasteliny, 
kredek woskowych, duszący 
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Rys. 3. Ocena intensywności zapachu wyrobu z EPDM w zależno-
ści od dostawcy 

 
Jak wynika z przedstawionych danych bardzo trudno jest uzy-

skać akceptowalne wyniki zapachu wyrobów wykonanych z EPDM. 

W każdym przypadku pojawiał się zapach mdły, nieprzyjemny lub 
drażniący. 

Najniższe oceny zapachu w temperaturze pokojowej obserwo-
wano w przypadku dostawcy nr 1 i nr 3, w temperaturze 40°C dla 
wyrobu dostawcy nr 3, a w temperaturze 80°C dla wyrobu dostawcy 
nr 1. Najgorsze wyniki uzyskał wyrób od dostawcy nr 2, którego 
zapach już w temperaturze pokojowej był odrzucający i powodował 
mdłości (ocena 4,5). W temperaturze 80°C zapach ten był oceniony 
blisko wartości granicznej (ocena 5,5), ze względu na swój odrzuca-
jący i drażniący charakter, przypominający zapach zepsutego mięsa 
i szamba. 

Powyższe wyniki potwierdzają, że odpowiednie sterowanie 
procesem technologicznym może prowadzić do poprawy charakte-
rystyki produktu w zakresie emitowanego zapachu. 

PODSUMOWANIE 

W publikacji przedstawiono metodykę oceny zapachu materia-
łów i wyrobów z tych materiałów, które mają zastosowanie w moto-
ryzacji jako wyposażenie kabiny samochodu. 

Na podstawie przykładów różnych tworzyw stwierdzono zależ-
ność intensywności i charakteru zapachu od temperatury. Niektóre 
z badanych tworzyw charakteryzowały skrajnie nieprzyjemnym 
zapachem (np. POM). Oceniono wpływ jakości granulatu na zapach 
gotowego wyrobu, stwierdzając, że zapach gotowego wyrobu jest 
minimum 0,5 jednostki wyższy, niż zapach granulatu. Podczas 
procesu produkcji nie jest możliwe poprawienie zapachu wyrobu 
w przypadku nieakceptowalnego zapachu granulatu. Porównano 
również charakter zapachu materiałów wykonanych z różnych 
rodzajów tworzyw syntetycznych oraz wyrobów pochodzących 
z różnych procesów technologicznych. Intensywność i rodzaj zapa-
chu wyrobu zależy znacząco od rodzaju zastosowanego tworzywa, 
przy czym niemal wszystkie badane tworzywa powodowały nega-
tywne odczucia zdrowotne. 

Badanie zapachu emitowanego przez materiały i wyroby jest 
bardzo cennym narzędziem oceny jakości tych materiałów i wyro-
bów, pozwalającym na stwierdzenie, czy mogą one być zastosowa-
ne w kabinie samochodu. Dzięki tym badaniom można wyelimino-
wać wyrób o niepożądanym zapachu lub powodującym negatywne 
odczucia sensoryczne. 
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Direct sensory method application in quality of materials used 
in vehicles interiors evaluation 

The article presents the meaningfulness of test of odour 

emitted by materials, which are placed in the passenger com-

partment, as one of the main factor of assessment of materi-

als quality. Odour emitted from materials is inseparably 

connected with volatile organic compound (VOCs) emission 

from these materials. VOCs are responsible for adverse 

health effects of vehicle users, such as headache or eye irrita-

tion. This is particularly true in the new cars, where VOCs 

emissions is the greatest. 

The scope of the tests, which are necessary for complete 

quality assessment of materials placed in vehicle cabin, are 

presented in the paper. The test include methods of sensory 

(odour) and instrumental analysis. The fact that currently 

there is neither clear guidance how to assess air quality in 

new cars nor the limit values for individual VOC concentra-

tion is highlighted. The test are carried out only on quality of 

parts placed in the passenger compartment. 

The methodology for odour evaluating according to VDA 

270 is discussed, as well as the philosophy of odour evalua-

tion, and the requirements regarding members of odour-

evaluating panel. Odour of different materials produced from 

different polymers, the influence of granulate quality on final 

product odour, temperature influence on odour intensity and 

odour of products made from the same type of polymer, but 

by different suppliers, are described. 
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