
I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

6/2016 AUTOBUSY 811 
 

Krzysztof BRODZIK, Joanna FABER, Damian ŁOMANKIEWICZ, Anna GOŁDA-KOPEK 

PRÓBA SZACOWANIA ZMIAN CAŁKOWITEGO STĘŻENIA ZWIĄZKÓW  

ORGANICZNYCH EMITOWANYCH Z ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA  

KABINY SAMOCHODU – WPŁYW TEMPERATURY 

 

W artykule omówiona została próba oszacowania całkowitej ilości lotnych substancji organicznych emitowanych z ele-

mentów wyposażenia kabiny w oparciu o wielomiany I  i II stopnia. Rzeczywiste zmiany stężenia wytypowanych substancji 

emitowanych z materiałów w zależności od temperatury zostały przybliżone równaniami wielomianów. Wielomiany po zsumo-

waniu pozwoliły na oszacowanie wartości całkowitego stężenia substancji organicznych (CLZO) emitowanych z danego mate-

riału. Stwierdzono, że oszacowane wartości CLZO są bardzo zbliżone do wartości rzeczywistych w przypadku wydzielania 

LZO w temperaturze 50 i 65 ºC. W przypadku niższych temperatur różnice między wartościami oszacowanymi a rzeczywistymi 

różniły się znacznie bardziej.   

 

WSTĘP 

Obecność zanieczyszczeń w powietrzu wewnątrz kabiny może 
mieć istotny wpływ na komfort użytkowników. W przypadku wystę-
powania wśród substancji zanieczyszczających związków szkodli-
wych dla zdrowia jakość powietrza może  mieć też negatywny 
wpływ na zdrowie pasażerów. Na przestrzeni ostatnich lat istotnie 
zwiększa się udział tworzyw sztucznych wykorzystywanych jako 
materiały wykończeniowe w kabinach pojazdów, co z jednej strony 
ma pozytywny wpływ na ograniczenie zużycia paliwa poprzez 
zmniejszenie masy pojazdu, z drugiej jednak powoduje zwiększenie 
stężenia lotnych związków organicznych (LZO) emitowanych z tych 
materiałów. W rezultacie powietrze wewnątrz pojazdu może zawie-
rać kilkaset różnych substancji [1-3], które oprócz swojego poten-
cjalnego negatywnego oddziaływania na poczucie komfortu czy też 
zdrowie użytkowników mogą również mieć negatywny wpływ na 
elementy wyposażenia wnętrza. Dla przykładu pianki poliuretanowe 
wykorzystywane m.in. w produkcji siedzeń czy kół kierownicy mogą 
emitować aminy, które w odpowiednim stężeniu reagują z polichlor-
kiem winylu (PVC), wykorzystywanym chociażby jako materiał 
dekoracyjny daszków przeciwsłonecznych, powodując jego odbar-
wienie.  

Warto podkreślić, że warunki środowiskowe wewnątrz kabiny 
zmieniają się w sposób bardzo istotny. Przykładowo temperatura 
wewnątrz samochodu osobowego w przypadku, gdy jest on zapar-
kowany na nasłonecznionym miejscu, może osiągać ponad 60 ºC,  
a temperatura niektórych elementów wyposażenia może istotnie 
przekraczać 80 ºC. W takiej sytuacji emisja lotnych związków orga-
nicznych z tworzyw sztucznych staje się bardzo istotnym czynni-
kiem wpływającym na jakość powietrza, a w przypadku nowych 
samochodów wpływ ten będzie decydujący [4-6].  

Ilość i rodzaj emitowanych z elementów wyposażenia lotnych 
związków organicznych zależy od wielu czynników, wśród których 
za najważniejsze należy uznać temperaturę otoczenia [7-9],  czas 
ekspozycji w wysokiej temperaturze i czas magazynowania [10, 11]. 
Niniejsza praca jest kontynuacja badań związanych z jakością 
powietrza wewnątrz samochodów osobowych i wpływu na nią ele-
mentów wyposażenia kabiny. W niniejszej pracy podjęto próbę 

oszacowania wpływu temperatury elementów wyposażenia kabiny 
samochodu osobowego na skład mieszaniny emitowanych substan-
cji lotnych.  

1. PROCEDURA BADAWCZA 

Jako obiekty badań w niniejszej pracy wykorzystano daszki 
przeciwsłoneczne - materiał zewnętrzny PVC, oraz koła kierownicy 
pokryte pianką poliuretanową. Elementy poddawano badaniom  
w szczelnej komorze do badania emisji o pojemności roboczej 1 m3 
WKE1000 (Weiss, Niemcy). Badania emisji lotnych związków orga-
nicznych z elementów wyposażenia prowadzono w temperaturze  
20, 35, 50 i 65 ºC i wilgotności względnej odpowiednio: 54, 22, 10  
i 5 %RH w warunkach dynamicznych przy przepływie oczyszczone-
go powietrza wynoszącym 0,4 wymiany/h. Próbki powietrza pobie-
rano po dwóch i pięciu godzinach kondycjonowania elementów w 
warunkach badania. Pobieranie realizowano z przepływem powie-
trza 100 mL/min przez 20 minut (łączna objętość każdej z próbek 
powietrza wynosiła 2000 mL) na złożach sorbentów węglowych 
(Carbograph 1TD, Markes, UK) i polimerowych (Tenax TA, Markes, 
UK). Do pobierania wykorzystano aspiratory PCMTX-8 (SKC, UK) 
kalibrowane przy wykorzystaniu kalibratora przepływu DRYCAL 
(BIOS, USA). Powietrze z komory do pompek transportowane było 
grzaną do 65 ºC linią transferową.  

Próbki powietrza pobrane na złoża sorbentów poddawano na-
stępnie desorpcji temperaturowej w układzie Unity2 (Markes, UK) w 
temperaturze 300 ºC przez 15 minut w przepływie helu (He 6.0, 
Linde, Polska). Substancje lotne zatężano na pośrednim złożu 
schłodzonego do -30 ºC sorbentu, tzw. „zimnej pułapce”, z której w 
wyniku gwałtownego ogrzania do 300 ºC trafiały do chromatografu 
gazowego (7890A, Agilent, USA). Rozdział chromatograficzny 
realizowano w oparciu o kolumnę DB-5MS Ultra Inert (60m x  1um x 
0,32um) (Agilent, USA). Program temperaturowy: od 40 ºC (2 min)  
z narostem 3 ºC/min do 92 ºC, z narostem 5 ºC/min do 160 ºC,  
z narostem 10 ºC/min do 290 ºC (12 min). Analizę ilościową i jako-
ściową prowadzono przy jednoczesnym wykorzystaniu odpowiednio 
detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID) i spektrometru masowe-
go (MSD 5975C, Agilent, USA), pracującego w trybie SCAN  
w zakresie m/z: 35-260 amu. Identyfikacja związków oparta była na 



I 

Eksploatacja i testy 
 

 

   

812 AUTOBUSY 6/2016 
 

własnej bazie związków oraz bibliotece NIST08. Stężenie związków 
określano na podstawie krzywej wzorcowej toluenu. 

2. WYNIKI BADAŃ I DYSKUSJA 

Na podstawie przeprowadzonych analiz składu mieszanin lot-
nych związków organicznych wyemitowanych z elementów wyposa-
żenia kabiny samochodu osobowego wytypowano związki mające 
znaczący wpływ na całkowite stężenie LZO w trakcie badania emi-
sji. Analiza oparta była na wynikach uzyskanych po 2 i 5 godzinach 
testu przy wykorzystaniu sorbentów: węglowego Carbograph 1TD i 
polimerowego Tenax TA. Określono zmiany stężenia każdego z 
wytypowanych związków w zależności od temperatury, a następnie 
przybliżono je równaniami wielomianów pierwszego i drugiego 
stopnia. 

Analiza wyników, uzyskanych w trakcie badań kompletów 
daszków przeciwsłonecznych pozwoliła na wytypowanie 11 związ-
ków mających najistotniejszy udział w całkowitym stężeniu LZO 
oraz podział wytypowanych substancji na dwie grupy w zależności 
od tego, czy dany związek emitowany był w niskiej temperaturze. 
Siedem z wytypowanych związków obecnych było w próbkach 
uzyskanych w trakcie badań w każdej temperaturze. Natomiast 
obecność czterech spośród wytypowanych związków zaobserwo-
wano jedynie  w próbkach pochodzących z kondycjonowania ele-
mentów w temperaturze podwyższonej: 35, 50 i 65 ºC (Tab. 1). 
Następnie przeprowadzono prostą operację sumowania współczyn-
ników wielomianów opisujących zmiany stężenia poszczególnych 
związków należących do danej grupy. Operacja taka jest uzasad-
niona, jako że wszystkie stężenia związków określono jako równo-
ważniki stężenia toluenu. W rezultacie uzyskano po dwa wielomiany 
pierwszego i drugiego stopnia opisujące sumaryczne zmiany stężeń 
związków należących do grupy od toluenu do butoksyetoksyetanolu 
oraz grupy od toluenu do butylowanego hydroksytoluenu. Na pod-
stawie tych wielomianów obliczono teoretyczne całkowite stężenie 
wytypowanych związków w trakcie badań emisji LZO w różnych 
temperaturach. Uzyskane w oparciu o analizy próbek pobieranych 
po 2 godzinach testu wyniki wskazują jednoznacznie na słabą ja-
kość szacowania w przypadku wykorzystania wielomianów I stop-
nia. W tym przypadku oszacowane wartości sumy stężeń wytypo-
wanych związków są zbliżone do rzeczywistych jedynie w przypad-

ku badania prowadzonego w 65 ºC. Zastosowanie wielomianów II 
stopnia pozwala na znacznie dokładniejsze oszacowanie suma-
rycznego stężenia, szczególnie w przypadku poszerzonej grupy 
jedenastu wytypowanych związków. Uwzględnienie udziału suma-
rycznego stężenia wytypowanych związków w całkowitym stężeniu 
lotnych substancji organicznych pozwala na bardzo dobre oszaco-
wanie wartości CLZO w temperaturze 50 i 65 ºC, różnica między 
szacowanym stężeniem, a rzeczywistym wynosi odpowiednio poni-
żej 6% i poniżej 1%. W przypadku 35 ºC różnica sięga niemalże 
20%, natomiast dla temperatury 20 ºC różnica wynosi 37% dla 
wartości szacowanej w oparciu o 7 wytypowanych związków, a jest 
niemal siedmiokrotnie przeszacowana dla 11 wytypowanych związ-
ków, co jest konsekwencją uwzględnienia substancji, które w tak 
niskiej temperaturze nie zostały wykryte w  badanych próbkach.  

Analogiczny tok postepowania w przypadku wyników uzyska-
nych dla próbek pobieranych po 5 godzinach testu prowadzi  do 
podobnych rezultatów. Ponownie wartości oszacowane na podsta-
wie zsumowanych wielomianów I stopnia charakteryzują się znacz-
nie gorszym dopasowaniem do wyników rzeczywistych niż analo-
giczne wartości uzyskane w oparciu o wielomiany stopnia II (Tab. 
2). Warto jednak zaznaczyć, że różnice pomiędzy oszacowanymi,  
a rzeczywistymi wartościami są tutaj mniejsze niż w przypadku 
analizy wyników uzyskanych po 2 godzinach testu. Istotną poprawę 
jakości szacowania zaobserwowano również w przypadku danych 
uzyskanych w oparciu o wielomiany II stopnia. Oszacowane na 
podstawie siedmiu wytypowanych związków wartości CLZO różnią 
się od rzeczywistych o: 41%, 27%, 8% i 1,6%, odpowiednio dla 20 
ºC, 35 ºC, 50 ºC i 65 ºC. Uwzględnienie jedenastu substancji po-
zwala na uzyskanie wartości różniących się od rzeczywistych  
o odpowiednio: 114%, 23%, 6% i 1,2%.  

Obserwowane różnice wynikają z co najmniej dwóch czynni-
ków. Uwzględnienie w obliczeniach 7 wytypowanych związków, 
które oznaczono w próbkach pobieranych z komory w trakcie badań 
prowadzonych we wszystkich czterech temperaturach powoduje  
w rezultacie lepsze dopasowanie wartości oszacowanej z rzeczywi-
stą dla niskich temperatur. Jest to konsekwencją nieuwzględniania 
cięższych związków: tridekanolu, trifluoroctanu undecylu, heksylo-
cyklopentanu i butylowanego hydroksytoluenu, które nie są uwal-
niane z materiału w znaczących ilościach w niskiej temperaturze.  

Tab. 1.  Stężenia wytypowanych związków po 2h test kompletu daszków przeciwsłonecznych i oszacowane na ich podstawie CLZO 
(sorbent: Carbograph 1TD)  

Lp. RT, min. Związek CAS 
Stężenie związku w temperaturze, µg/m3 

20 ºC 35 ºC 50 ºC 65 ºC 

1 15,50 Toluene 108-88-3 32,0 92,3 161,5 332,0 

2 23,35 Cyclohexanone 108-94-1 8,0 14,2 25,0 161,7 

3 26,96 Benzaldehyde 100-52-7 10,1 23,4 43,9 109,4 

4 27,03 Benzene, 1,2,3-trimethyl- 526-73-8 7,9 28,4 59,6 165,7 

5 27,18 Phenol 108-95-2 15,1 47,6 103,7 349,8 

6 31,70 Acetophenone 98-86-2 10,1 37,5 78,7 147,2 

7 35,78 Ethanol,2-(2-butoxyethoxy)- 112-34-5 1,9 282,4 1153,9 2752,6 

8 41,76 1-tridecanol 26248-42-0 - 26,0 139,7 577,1 

9 42,28 Undecyl trifluoroacetate - - 16,7 111,3 471,7 

10 42,58 Cyclopentane, hexyl- 4457-00-5 - 6,5 35,4 161,1 

11 43,17 Butylated hydroxytoluene 128-37-0 - 8,1 46,1 163,9 

Suma stężeń związków 1…7 / udział  w CLZO 85,1 / 0,162 525,9 / 0,290 1626,3 / 0,356 4018,4 / 0,295 

Suma stężeń związków 1…11 / udział w CLZO 85,1 / 0,162 583,2 / 0,322 1958,7 / 0,429 5392,2 / 0,396 

Rzeczywiste całkowite stężenie LZO (CLZO) 525,0 1811,0 4568,0 13602,0 

Suma stężeń w oparciu o zsumowane wielomiany I stopnia (związki 1-7) -371,1 918,9 2209,0 3499,0 

Suma stężeń w oparciu o zsumowane wielomiany I stopnia (związki 1-11) -1099,8 848,5 2796,8 4745,1 

Suma stężeń o zsumowane wielomiany II stopnia (związki 1-7) 116,7 431,0 1721,0 3986,8 

Suma stężeń  w oparciu o zsumowane wielomiany II stopnia (związki 1-11) 664,8 488,2 2053,4 5360,3 

CLZO w oparciu o zsumowane wielomiany I stopnia z uwzględnieniem udziału (1-7) -2289,6 3164,4 6204,7 11843,8 

CLZO w oparciu o zsumowane wielomiany I stopnia z uwzględnieniem udziału (1-11) -6785,0 2635,1 6522,5 11969,7 

CLZO w oparciu o zsumowane wielomiany II stopnia z uwzględnieniem udziału (1-7) 719,8 1484,2 4834,2 13494,8 

CLZO w oparciu o zsumowane wielomiany II stopnia z uwzględnieniem udziału (1-11) 4101,3 1516,1 4788,8 13521,7 
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Z tego samego powodu uwzględnienie tych cięższych związków 
pozwala na dokładniejsze oszacowanie stężenia sumarycznego  
w temperaturach wyższych. Kolejnym istotnym czynnikiem jest 
długość prowadzenia testu emisji w komorze. Wydłużenie testu z 2 
do 5 godzin doprowadziło w konsekwencji do istotnego zmniejsze-
nia stężeń związków lekkich, które łatwiej wydzielają się z badanego 
materiału, jednocześnie zaobserwowano również zmniejszenie 

całkowitego stężenia lotnych substancji organicznych. Zmniejszył 
się również udział wytypowanych substancji w CLZO, co doprowa-
dziło do nieco gorszej zgodności oszacowanych wartości stężeń  
w temperaturze 65 ºC. 

Procedurę analogiczną do powyższej zastosowano również 
w przypadku próbek pobieranych przy użyciu sorbentu polimerowe-
go Tenax TA. W tym przypadku jednak podjęto próbę oszacowania  

Tab. 2.  Stężenia wytypowanych związków po 5h test kompletu daszków przeciwsłonecznych i oszacowane na ich podstawie CLZO 
(sorbent: Carbograph 1TD)  

Lp. RT, min. Związek CAS 
Stężenie związku w temperaturze, µg/m3 

20 ºC 35 ºC 50 ºC 65 ºC 

1 15,50 Toluene 108-88-3 31,8 80,6 145,9 264,2 

2 23,35 Cyclohexanone 108-94-1 6,7 11,0 23,4 103,7 

3 26,96 Benzaldehyde 100-52-7 7,1 19,7 43,6 91,4 

4 27,03 Benzene, 1,2,3-trimethyl- 526-73-8 7,1 27,4 70,0 146,8 

5 27,18 Phenol 108-95-2 16,2 40,1 116,9 235,3 

6 31,70 Acetophenone 98-86-2 9,7 32,6 82,2 116,6 

7 35,78 Ethanol,2-(2-butoxyethoxy)- 112-34-5 46,0 373,1 1505,8 2344,3 

8 41,76 1-tridecanol 26248-42-0 - 37,4 219,5 414,9 

9 42,28 Undecyl trifluoroacetate - - 28,5 168,5 401,9 

10 42,58 Cyclopentane, hexyl- 4457-00-5 - 9,3 57,5 139,5 

11 43,17 Butylated hydroxytoluene 128-37-0 - 15,5 42,0 143,5 

Suma stężeń związków 1…7 / udział  w CLZO 124,6 / 0,284 584,4 / 0,339 1987,9 / 0,336 3302,3 / 0,278 

Suma stężeń związków 1…11 / udział w CLZO 124,6 / 0,284 675,1 / 0,391 2475,4 / 0,418 4402,1 / 0,370 

Rzeczywiste całkowite stężenie LZO (CLZO) 438 1725 5915 11898 

Suma stężeń w oparciu o zsumowane wielomiany I stopnia (związki 1-7) 30,2 1123,9 2217,5 3311,2 

Suma stężeń w oparciu o zsumowane wielomiany I stopnia (związki 1-11) -419,7 1178,5 2776,6 4374,8 

Suma stężeń o zsumowane wielomiany II stopnia (związki 1-7) 73,0 739,3 1832,9 3353,8 

Suma stężeń  w oparciu o zsumowane wielomiany II stopnia (związki 1-11) -17,7 830,0 2320,5 4453,8 

CLZO w oparciu o zsumowane wielomiany I stopnia z uwzględnieniem udziału (1-7) 106,2 3317,4 6598,4 11930,0 

CLZO w oparciu o zsumowane wielomiany I stopnia z uwzględnieniem udziału (1-11) -1475,2 3011,3 6634,9 11824,1 

CLZO w oparciu o zsumowane wielomiany II stopnia z uwzględnieniem udziału (1-7) 256,5 2182,1 5453,9 12083,6 

CLZO w oparciu o zsumowane wielomiany II stopnia z uwzględnieniem udziału (1-11) -62,3 2120,8 5544,9 12037,6 

     

Tab. 3.  Stężenia wytypowanych związków po 5h test kompletu daszków przeciwsłonecznych i oszacowane na ich podstawie CLZO 
(sorbent: Tenax TA)  

Lp. RT, min. Związek CAS 
Stężenie związku w temperaturze, µg/m3 

20 ºC 35 ºC 50 ºC 65 ºC 

1 15,50 Toluene 108-88-3 10 31 75 213 

2 23,35 Cyclohexanone 108-94-1 20 50 123 281 

3 23,44 Ethanol, 2-butoxy-  111-76-2 18 69 129 283 

4 26,62 Benezene,3-ethyl-1-methyl 620-14-4 8 32 70 170 

5 27,03 Benzene, 1,2,3-trimethyl- 526-73-8 20 57 140 304 

6 27,18 Phenol 108-95-2 32 117 246 578 

7 28,31 Benzene, 1,2,4-trimethyl- 95-63-6 29 35 67 164 

8 29,46 1-hexanol, 2-ethyl-  104-76-7 13 39 76 149 

9 31,70 Acetophenone 98-86-2 79 602 1520 2862 

10 35,78 Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-  112-34-5 4 21 55 154 

11 36,05 Phenol, 2-(1-methylethyl)- 88-69-7 3,7 34,0 82,4 177,7 

12 36,34 Heptane, 2,4-dimethyl-  2213-23-2 1,1 9,5 45,6 206,9 

13 40,26 Propofol 2078-54-8 2,6 32,2 100,5 258,8 

14 41,76 1-tridecanol  112-70-9 1,2 21,3 71,9 177,9 

15 41,83 Cyclohexane, 1,2,3-trimethyl-  1678-97-3 2,7 46,2 169,8 459,2 

16 42,28 Undecyl trifluoroacetate 1000351-74-6 4,8 49,7 196,2 524,2 

17 42,43 1-tetradecene  1120-36-1 1,0 14,8 62,0 165,1 

18 42,58 Cyclopentane, hexyl- 4457-00-5 6,2 43,5 162,4 466,3 

19 42,70 Trans-7-tetradecene - 1,6 18,3 79,8 222,4 

20 42,86 1-tridecanol  112-70-9 1,3 13,5 59,8 164,0 

21 42,95 1-dodecanol, 3,7,11-trimethyl- 6750-34-1 5,5 24,9 78,6 214,2 

22 43,17 Butylated hydroxytoluene 128-37-0 10 31 75 213 

Suma stężeń związków 1…14 / udział  w CLZO 263,6 / 0,401 1189,3 / 0,497 2832,6 / 0,493 5974,1 / 0,442 

Suma stężeń związków 1…22 / udział w CLZO 287,9 / 0,438 1421,6 / 0,595 3713,2 / 0,647 8367,4 / 0,619 

Rzeczywiste całkowite stężenie LZO (CLZO) 658 2391 5741 13507 

Suma stężeń w oparciu o zsumowane wielomiany I stopnia (związki 1-14) -245,0 1597,6 3440,1 5282,7 

Suma stężeń w oparciu o zsumowane wielomiany I stopnia (związki 1-22) -659,1 2016,2 4691,5 7366,8 

Suma stężeń o zsumowane wielomiany II stopnia (związki 1-14) 298,8 1053,7 2896,1 5826,1 

Suma stężeń  w oparciu o zsumowane wielomiany II stopnia (związki 1-22) 425,5 1235,1 3827,3 8202,3 

CLZO w oparciu o zsumowane wielomiany I stopnia z uwzględnieniem udziału (1-14) -611,5 3211,7 6972,3 11943,9 

CLZO w oparciu o zsumowane wielomiany I stopnia z uwzględnieniem udziału (1-22) -1506,5 3391,1 7253,5 11891,8 

CLZO w oparciu o zsumowane wielomiany II stopnia z uwzględnieniem udziału (1-14) 745,9 2118,2 5869,6 13172,4 

CLZO w oparciu o zsumowane wielomiany II stopnia z uwzględnieniem udziału (1-22) 972,6 2077,3 5917,5 13240,5 
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w oparciu o większą liczbę związków. Dwadzieścia dwa wytypowa-
ne związki odpowiadały za ponad 44% CLZO w 20 ºC i za 62% 
CLZO w 65 ºC, czyli niemalże dwa razy więcej niż w wyżej opisa-
nych przypadkach analizy danych opartych na wynikach pozyska-
nych z wykorzystaniem sorbentu węglowego. Różnice pomiędzy 
wartościami rzeczywistymi CLZO, a oszacowanymi w przypadku 
zastosowania wielomianów II stopnia dla 22 substancji wynoszą: 
48%, 13%, 3% i 2% odpowiednio dla temperatury 20 ºC, 35 ºC, 50 
ºC i 65 ºC. Można spodziewać się, że uwzględnienie znacząco 
większej liczby substancji do oszacowania wartości stężeń pozwoli 
na uzyskanie znacznie bardziej zbliżonych wyników. Różnice jednak 
nie są bardzo wyraźne, co więcej w tym przypadku lepsze oszaco-
wanie uzyskano w oparciu o mniejszą liczbę substancji - czterna-
ście. Można podejrzewać, że uzyskane dopasowanie wyników 
szacowanych do rzeczywistych jest konsekwencją zaburzenia 
proporcji pomiędzy stężeniem związków stosunkowo lekkich  
tj. 1…14 a związków ciężkich 15…22 (Tab. 3.). 

Bardzo ciekawych informacji dostarcza analiza wyników uzy-
skanych podczas badania koła kierownicy, którego głównym mate-
riałem składowym jest pianka poliuretanowa. Wyniki analiz wykaza-
ły, że ten element wyposażenia kabiny samochodu emituje bardzo 
dużo lotnych substancji organicznych, jednak wśród dominujących 
należy wymienić przede wszystkim 4-etylooksazolidynę – odpowie-
dzialną za 74% CLZO w temperaturze 65 ºC, trietylenodiaminę - 
odpowiedzialną za 9% CLZO w temperaturze 65 ºC oraz 4-
metylomorfolinę odpowiadającą za 2,7% CLZO w tej samej tempe-
raturze. Można spodziewać się, że próba szacowania całkowitego 
stężenia lotnych związków organicznych w takim przypadku jest 
znacznie łatwiejsza niż w wyżej opisanym, dotyczącym daszków 
przeciwsłonecznych. Ponownie jednak okazuje się, że zgodność 
wyników oszacowanych z rzeczywistymi jest najsłabsza w przypad-
ku niskich temperatur (Tab. 4 i 5). Wyraźnie widoczny w tym przy-
padku jest również wpływ zastosowanego sorbentu na jakość uzy-
skiwanych wyników. W przypadku sorbentu węglowego Carbograph 

1TD zdolnego to lepszego wiązania substancji lekkich można zaob-
serwować wyraźne przeszacowanie wartości sumarycznego stęże-
nia dla testów prowadzonych w temperaturze 20 ºC (Tab. 4). Analo-
giczne postępowanie w przypadku zastosowania sorbentu polime-
rowego prowadzi do znacznie lepiej przybliżonych wartości (Tab. 5). 
Uwzględniając również fakt, że wartości oszacowane dla temperatu-
ry 20 ºC w przypadku uwzględnienia jedynie lekkich substancji, bez 
względu na zastosowany sorbent, są obarczone większym błędem, 
może to świadczyć o negatywnym wpływie uwzględniania lekkich 
substancji na jakość szacowania.  Pomimo tego, wyniki szacowania 
całkowitego stężenia substancji lotnych emitowanych z koła kierow-
nicy na podstawie dwóch grup wytypowanych związków wykazują 
bardzo dobre dopasowanie, szczególnie w wysokich temperaturach. 
Jest to o tyle ciekawe, że pierwsza grupa wytypowanych związków 
odpowiada za 14…23% rzeczywistego CLZO w przypadku zasto-
sowania sorbentów węglowych, oraz 16…23% rzeczywistego CLZO 
w przypadku zastosowania sorbentów polimerowych. W przypadku 
badań emisji LZO z kierownicy, jak wspomniano powyżej, 4-
etylooksazolidyna to główny związek emitowany z materiału, 
uwzględnienie jej w drugiej grupie substancji powoduje, że szaco-
wanie odbywa się na podstawie grupy związków odpowiadających 
za 60…95% rzeczywistej wartości całkowitego stężenia lotnych 
substancji organicznych. Uzyskiwane w oparciu o dane dotyczące 
tej grupy związków wartości szacunkowe różnią się od tych uzyski-
wanych dla grupy związków lżejszych, jednak różnice te nie są 
bardzo istotne.  

PODSUMOWANIE 

Przeprowadzone badania wskazują, że z bardzo dużą precyzją 
można oszacować całkowite stężenie lotnych związków organicz-
nych emitowanych z elementów wyposażenia kabiny samochodu 
osobowego podczas badań realizowanych w komorze o pojemności 
1 m3. Bardzo dobre dopasowanie oszacowania uzyskano już dla 

Tab. 4.  Stężenia wytypowanych związków po 2h testu kierownicy i oszacowane na ich podstawie CLZO (sorbent: Carbograph 1TD)  

Lp. RT, min. Związek CAS 
Stężenie związku w temperaturze, µg/m3 

20 ºC 35 ºC 50 ºC 65 ºC 

1 4,436 Trimethylamine 75-50-3 0,2 7,5 324,1 751,8 

2 4,785 Dimethylamine  124-40-3 1,7 0,5 23,5 60,5 

3 9,99 Benzene 71-43-2 5,5 8,3 5,3 7,9 

4 10,345 Methanamine, n-methyl- 74-94-2 1,6 2,6 6,9 11,6 

5 13,695 Methyl isobutyl ketone  108-10-1 1,4 3,3 21,2 38,1 

6 15,466 Toluene 108-88-3 8,2 9,1 12,5 33,9 

7 16,608 Morpholine, 4-methyl- 109-02-4 6,0 23,6 481,3 949,8 

8 23,344 Cyclohexanone 108-94-1 3,8 3,2 29,0 47,7 

9 29,732 Triethylenediamine 280-57-9 30,2 224,7 1001,6 3221,4 

10 30,337 2-pyrrolidinone, 1-methyl-  872-50-4 12,3 13,1 28,8 221,9 

11 30,686 Phenol  108-95-2 5,9 5,7 17,7 31,5 

12 31,733 Butanenitrile, 4-(dimethylamino)-  13989-82-7 1,6 4,4 14,6 38,3 

13 32,41 4-ethyloxazolidine 53019-53-7 159,5 579,7 9370,3 25663,5 

14 
32,938 

S,s'-bis(2-dimethylaminoethyl) methylphosphonodithi-
oate  

90723-34-5 9,0 12,4 32,9 83,3 

15 33,683 2-(dimethylaminoethyl) iminoaminomethyl sulfide 17124-82-2 7,4 3,4 35,2 38,6 

16 
33,769 

S-[2-[n,n-dimethylamino]ethyl]morpholine-n-
carbonylthiocarbohydroximate 

- 4,5 9,6 16,6 58,7 

17 33,935 Butanimidamide  107-90-4 8,5 11,5 27,8 60,7 

18 
34,151 

(1sr,3rs,4rs)-3-exo-methoxy-7-
oxabicyclo[2.2.1]heptan-2-one 

- 13,7 8,0 26,2 42,2 

19 34,396 Hexaethylene glycol dimethyl ether  1072-40-8 10,3 10,4 72,5 107,0 

20 34,523 Hexaethylene glycol dimethyl ether  1072-40-8 10,1 9,4 45,7 81,9 

21 34,718 Hydrazinium, 2-cyano-1,1,1-trimethyl-, hydroxide 35468-56-5 9,0 12,6 53,5 46,1 

Suma stężeń związków 1…14 / udział  w CLZO 76,8 / 0,142 301,6 / 0,226 1951,9 / 0,145 5376,1 / 0,142 

Suma stężeń związków 1…22 / udział w CLZO 330,4 / 0,611 998,1 / 0,748 11697,3 / 0,867 31661,5 / 0,910 

Rzeczywiste całkowite stężenie LZO (CLZO) 541 1334 13498 34805 

Suma stężeń o zsumowane wielomiany II stopnia (związki 1-11) 360,4 350,2 2014,8 5354,2 

Suma stężeń  w oparciu o zsumowane wielomiany II stopnia (związki 1-21) 1533,5 1797,4 11798,5 31537,0 

CLZO w oparciu o zsumowane wielomiany II stopnia z uwzględnieniem udziału (1-11) 2537,0 1549,1 13933,1 34663,0 

CLZO w oparciu o zsumowane wielomiany II stopnia z uwzględnieniem udziału (1-21) 2510,6 2402,3 13614,8 34668,2 
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związków odpowiadających za 16% sumarycznej emisji z elementu. 
Oszacowania opierają się na założeniu, że zmiany stężeń pozosta-
łych lotnych związków organicznych mogą być przybliżone wielo-
mianem uzyskanym dla analizowanych kilkunastu substancji. Traf-
ność założenia potwierdzają stosunkowo niewielkie różnice pomię-
dzy rzeczywistymi, a oszacowanymi wartościami CLZO. Pomimo, 
że przedstawiony sposób szacowania okazał się efektywnym na-
rzędziem, należy zwrócić uwagę, że najmniejszą dokładnością 
charakteryzują się wyniki określane dla niskiej temperatury. Wynika 
to zapewne z mniejszych stężeń całkowitych lotnych substancji 
organicznych emitowanych w takich warunkach, a większy błąd 
szacowania wynika w tym przypadku zapewne z zaburzonego 
składu jakościowego emitowanej mieszaniny związków – większego 
udziału związków lotnych. 

Pomimo znaczących różnic charakterystyki mieszaniny lotnych 
związków organicznych emitowanej z różnych elementów wyposa-
żenia: ilość, rodzaj i liczba związków lotnych, możliwe jest oszaco-
wanie całkowitego stężenia LZO emitowanego z badanej części.  
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Tab. 5.  Stężenia wytypowanych związków po 2h testu kierownicy i oszacowane na ich podstawie CLZO (sorbent: Tenax TA)  

Lp. RT, min. Związek CAS 
Stężenie związku w temperaturze, µg/m3 

20 ºC 35 ºC 50 ºC 65 ºC 

1 15,47 Toluene 108-88-3 5,1 8,0 12,3 19,3 

2 21,02 1-methoxy-2-propyl acetate 108-65-6 3,5 1,7 45,9 89,8 

3 23,34 Cyclohexanone 108-94-1 7,1 4,5 72,7 131,5 

4 29,73 Triethylenediamine 280-57-9 121,1 348,7 4105,9 9431,4 

5 30,34 2-pyrrolidinone, 1-methyl-  872-50-4 26,3 35,0 35,0 423,0 

6 30,69 Phenol  108-95-2 18,1 8,0 18,5 51,1 

7 32,33 Undecane 1120-21-4 4,6 11,6 28,7 53,9 

8 32,41 4-ethyloxazolidine 4543-96-8 327,7 1149,1 13625,9 32653,2 

9 33,11 S-[2-[n,n-dimethylamino]ethyl]n,n-dimethylcarbamoyl 
thiocarbohydroximate 

- 3,5 15,9 17,6 1156,8 

10 33,68 2-(dimethylaminoethyl) iminoaminomethyl sulfide 17124-82-2 12,1 18,0 28,6 140,4 

11 33,77 S-[2-[n,n-dimethylamino]ethyl]morpholine-n-
carbonylthiocarbohydroximate 

- 4,4 17,3 28,3 81,5 

12 33,94 Butanimidamide  107-90-4 13,1 19,3 25,4 83,8 

13 34,40 Hexaethylene glycol dimethyl ether  1072-40-8 24,0 30,6 83,6 126,7 

14 34,52 Hexaethylene glycol dimethyl ether  1072-40-8 16,7 16,9 54,7 95,4 

15 35,49 Piperazine, 1-methyl- 109-01-3 0,7 34,1 57,0 66,1 

16 35,66 Carbamic acid, 2-(dimethylamino)ethyl ester  4220-32-0 2,5 12,5 28,7 76,9 

17 35,83 Dodecane 112-40-3 1,1 27,1 18,6 55,9 

18 36,46 2-(dimethylamino)ethyl 2-methylacrylate  2867-47-2 0,9 16,0 5,5 118,0 

19 40,76 Tetradecane 629-59-4 0,6 2,9 32,4 174,6 

20 48,83 Squalene  7683-64-9 - 57,9 39,2 92,6 

Suma stężeń związków 1…7 / udział  w CLZO 185,8 / 0,228 417,5 / 0,162 4319,0 / 0,224 10200,0 / 0,216 

Suma stężeń związków 1…20 / udział w CLZO 593,0 / 0,729 1835,1 / 0,713 18364,6 / 0,951 45122,0 / 0,954 

Rzeczywiste całkowite stężenie LZO (CLZO) 813 2572 19318 47280 

Suma stężeń o zsumowane wielomiany II stopnia (związki 1-7) 101,2 670,9 4065,4 10284,4 

Suma stężeń  w oparciu o zsumowane wielomiany II stopnia (związki 1-20) 384,3 2319,9 16978,6 44360,4 

CLZO w oparciu o zsumowane wielomiany II stopnia z uwzględnieniem udziału (1-7) 442,9 4133,5 18183,5 47671,2 

CLZO w oparciu o zsumowane wielomiany II stopnia z uwzględnieniem udziału (1-20) 526,9 3251,5 17860,0 46481,9 
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Attempt on estimation of total volatile organic compounds 
emitted from car interior materials changes – the effect of 

temperature 

Paper discussed the attempt on estimation of total vola-

tile organic compounds emitted form car cabin interior mate-

rials based on polynomial of degree 1 and 2. Real changes in 

selected compounds concentrations were approximated by 

polynomials. These polynomials after summing allowed ap-

proximation of total volatile organic compounds concentra-

tion (TVOC) emitted from matrial. It was stated that the ap-

proximated TVOC values were very close to the actual value 

for the release of VOCs at 50 ºC and 65 ºC. At lower temper-

atures the difference between the estimated  and actual value 

differ more significantly. 
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