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Badanie emisji zwi¹zków lotnych i ocena wyrobów przeznaczonych dla przemys³u motoryzacyjnego
Artyku³ poœwiêcony jest zjawisku foggingu (zamglenia) zwi¹zanemu z powstawaniem na szybach pojazdu drobnokropelkowej rosy, ograniczaj¹cej kierowcy widocznoœæ. Omówiono w nim przyczyny foggingu
i standardowe metody badañ.
S³owa kluczowe: emisja substancji lotnych, motoryzacja, fogging, metody badañ, ograniczenie emisji

Investigation of emission of volatile compounds and evaluation of
articles for automotive industry
This paper describes fogging phenomenon bonded with deposition of small dewdrops onto the surface of
a car wind-screen, limiting visibility of a driver. Reasons of fogging and standard investigation methods
are discussed in it.
Key words: emission of volatile matter, motorization, fogging, investigation methods, emission control

1. Wprowadzenie
Zjawisko zamglenia (ang. fogging) znane jest w przemyœle motoryzacyjnym od wielu lat i wci¹¿ stanowi istotny problem podczas eksploatacji samochodów. Na skutek wydzielania siê z elementów wykoñczeniowych (tapicerka, tworzywa sztuczne, elementy gumowe, skóra
itd.) niewielkich iloœci substancji lotnych, na szybach
wewn¹trz pojazdów osiada ich drobnokropelkowa warstwa, która pogarsza widocznoœæ, zw³aszcza przy œwietle
padaj¹cym pod ma³ym k¹tem. Dodatkowo kurz, którego
cz¹stki dostaj¹ siê do wnêtrza samochodu poprzez nieszczelnoœci i kana³y wentylacyjne, mo¿e zmniejszaæ
przejrzystoœæ warstwy kondensatu [1].
Jednym z najczêœciej wymienianych powodów zamglenia szyb samochodowych jest kondensacja na ich powierzchni par plastyfikatorów, stabilizatorów, opóŸniaczy palenia oraz innych sk³adników [dodawanych do
tworzyw sztucznych i elastomerów w celu poprawy ich
w³aœciwoœci] choæ pocz¹tkowo wystêpowanie tego zjawiska wi¹zano wy³¹cznie ze stosowan¹ do budowy pojazdów sztuczn¹ skór¹ na bazie PVC [2]. Substancje te
z regu³y s¹ zwi¹zkami organicznymi, czêsto szkodliwymi
dla zdrowia. Wyniki analiz potwierdzi³y obecnoœæ ftalanów, fosforanów, stearynianów, jak równie¿ szeregu
amin i ich chlorowodorków, w tym trietylenodiaminy [3].

2. Metody stosowane do badania
zjawiska foggingu
Poniewa¿ zjawisko zamglenia niekorzystnie wp³ywa
na bezpieczeñstwo jazdy, producenci samochodów
wprowadzili w³asne, wewnêtrzne normy zak³adowe, maj¹ce na celu ograniczenie foggingu. Wœród nich wymie-
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niæ mo¿na standardy Mercedesa: DBL 5571, DBL
5573; standard Volvo: 01288068 oraz standard Volkswagena: VW 2.8.1, TL52641.
Ustanowiono równie¿ normy metodyczne badania
tego zjawiska: DIN 75201, VCS 1027, VCS 2719, PV
3015, ISO 6452/2000, SAE J1756.
Zazwyczaj stosuje siê jedn¹ z dwóch metod pomiarowych – metodê reflektometryczn¹ lub grawimetryczn¹.
Metoda reflektometryczna polega na umieszczeniu
okr¹g³ych próbek (o œrednicy 80 mm i gruboœci maks.
10 mm) w szklanych zlewkach i ich ogrzaniu w termostacie do temperatury 60, 75, 90 lub 100 °C. Wygrzewanie trwa 3 h lub 6 h. W tym czasie lotne sk³adniki kondensuj¹ na szklanych p³ytkach o gruboœci ok. 3 mm,
ch³odzonych wod¹ o temperaturze 21 °C, którymi przykryte s¹ zlewki. Przyrz¹d do pomiaru zamglenia wraz
z wyposa¿eniem przedstawiono na rys. 1.
Wartoœæ zamglenia F okreœla siê jako stosunek po³ysku (intensywnoœci odbicia) próbki pokrytej kondensatem i p³ytki wzorcowej, wyra¿ony w procentach. Po³ysk jest mierzony po³yskomierzem z g³owic¹ pomiarow¹
60°. Pomiar wykonuje siê na bia³ym tle przy sztucznym
oœwietleniu.
W metodzie grawimetrycznej lotne sk³adniki kondensuj¹ na folii aluminiowej, sch³odzonej do temp.
21 °C. Temperatura badania to 100 lub 105 °C. Czas badania 16 h. Próbki przed badaniem s¹ suszone nad piêciotlenkiem fosforu przez 24 h, a po ekspozycji folia alu-

* Sanockie Zak³ady Przemys³u Gumowego „Stomil Sanok” S.A., ul.
Reymonta 19, 38-500 Sanok
** Instytut In¿ynierii Materia³ów Polimerowych i Barwników w Toruniu, O.Z. Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, ul. Harcerska
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Rys. 1. Tester foggingu FT-F1 firmy Labthink Instruments
Co. Limited. Wyposa¿enie: termostatowane ³aŸnie
grzewcza i ch³odz¹ca, zlewki badawcze, p³ytki szklane i
ch³odz¹ce po³yskomierz, wycinak próbek i inne akcesoria [4]
Fig. 1. Fogging tester with the equipment: heat and cooling chambers with thermostats, glass beakers, glass and
cooling plates, gloss meter, sample cutter and other accesories
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miniowa jest osuszana nad ¿elem krzemionkowym
przez 3 h i 45 min.
Wartoœæ zamglenia G jest mas¹ kondensatu na folii
aluminiowej, czyli stanowi ró¿nicê miêdzy mas¹ folii
przed i po badaniu, wyra¿on¹ w miligramach, z dok³adnoœci¹ do 0,01 mg.
Tabela 1. Wymagania dotycz¹ce zjawiska foggingu
w ró¿nych standardach
Table 1. Requirements related to fogging in different standards
Standard Mercedesa:
DBL 5571, DBL 5573
Standard Volvo:
01288068
Standard Volkswagena:
TL 52641

Metoda G – maks. 3 mg
Metoda F – min. 90%
Metoda G – maks. 2,6 mg
Metoda G – maks. 2,0 mg

3. Badanie emisji zwi¹zków
organicznych
W celu okreœlenia iloœci zwi¹zków organicznych
emitowanych z materia³ów u¿ytych do wyposa¿enia
i wykoñczenia wnêtrza samochodu, ustanowiono normy
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metodyczne: VDA 277, PV 3341, STD 1027, 2714,
GMW 8081
Stosownie do zaleceñ tych norm okreœla sie wielkoœæ
emisji zwi¹zków organicznych z materia³ów niemetalicznych wykorzystuj¹c chromatograf gazowy z detektorem p³omieniowym (FID). Wyniki podawane s¹ w przeliczeniu na ca³kowit¹ emisjê wêgla [μgC/g] lub jako emisjê pojedynczych sk³adników.
Ca³kowit¹ emisjê substancji organicznych podaje siê
jako ca³kowit¹ emisjê wêgla, stosuj¹c do kalibracji aparatury aceton. W przypadku badania poziomu emisji pojedynczej substancji urz¹dzenie kalibruje siê t¹ substancj¹. Wykreœlaj¹c zale¿noœæ powierzchni pików z chromatogramu od stê¿eñ roztworów kalibracyjnych, otrzymuje siê krzyw¹ kompensacyjn¹, na podstawie której
ustala siê czynnik kalibruj¹cy k(G) dla emisji ca³kowitej
lub czynnik kalibruj¹cy k(I) dla substancji I.
Wartoœæ ca³kowitej emisji wêgla (EG) oblicza siê wg
wzoru (1).
Czynnik 0,6204 oznacza zawartoœæ wêgla w acetonie.
Wartoœæ emisji indywidualnej oblicza siê ze wzoru:

Dopuszczalna wartoœæ emisji wêgla wg normy VW
50180 to: EG £ 50 μgC/g.
Inn¹ metodê badania emisji zwi¹zków organicznych
podaj¹ normy VDA 278, PB VWL 709, GMW 15634.
Metoda ta, oparta na zjawisku termodesorpcji, pozwala
na pó³iloœciowe oszacowanie zawartoœci lotnych zwi¹zków organicznych (VOC) oraz okreœlenie zawartoœci
substancji mog¹cych ulegaæ kondensacji (FOG). Polega
na identyfikacji poszczególnych substancji z wykorzystaniem chromatografu gazowego sprzê¿onego ze spektroskopem masowym (GCMS). Schemat aparatury przedstawiono na rys. 2.
Wartoœæ VOC odpowiadaj¹c¹ sumie iloœci ³atwo- i
œredniolotnych substancji podaje siê jako równowa¿nik
toluenu w μg/g. Wartoœæ FOG – suma iloœci trudnolotnych substancji o czasie retencji zbli¿onym do n-heksadekanu. Wystêpuj¹ tu g³ównie n-alkany, zawieraj¹ce od
szesnastu do trzydziestu dwóch atomów wêgla w cz¹steczce (C16 – C32).
Analizê VOC przeprowadza siê ogrzewaj¹c próbkê
przez 30 min w temp. 90°C (w przypadku analizy FOG
czas ogrzewania wynosi 60 min, a temperatura 120°C),
po wczeœniejszej kalibracji kolumny roztworem toluenu
lub n-heksadekanu oraz obliczeniu wspó³czynnika detekcji Rf (bêd¹cego ilorazem ca³kowitej masy toluenu
lub heksadekanu wprowadzonego do kolumny i sumy
powierzchni pików uzyskanych na chromatogramie).
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Rys. 2. Schemat aparatury do analizy termicznej desorpcji
Fig. 2. Scheme of instrumenation for thermal desorption analysis

Emisjê, w μg/g, oblicza siê ze wzoru:

E = R f ?toluen , C16? ·

suma powierzchni
1000·masa próbki [mg ]

Granice wykrywalnoœci metody wg DIN 32645 (poziom ufnoœci 95%) powinny znajdowaæ siê w zakresie:
l dla VOC – toluenu <0,04 μg/g i eikozanu (C20)
<0,06 μg/g
l dla FOG – n-alkanu C32 <0,2 μg/g.
Nieodpowiedni zapach wewn¹trz samochodu, który
dra¿ni i odwraca uwagê kierowcy od tego, co dzieje siê
na drodze, mo¿e zwiêkszaæ ryzyko wypadków. Dlatego
istotne jest okreœlenie charakterystyki zapachowej materia³ów znajduj¹cych siê we wnêtrzu pojazdu. Celem badania jest okreœlenie sk³onnoœci materia³ów do wydzielania lotnych substancji o wyczuwalnym zapachu w
okreœlonych warunkach temperatury i wilgotnoœci (normy VDA 270, PV3900, STD 1027, 2712, GMW 3205,
DBL 5306).
Badanie wykonuje siê w trzech wariantach, kondycjonuj¹c próbkê:
l w 23°C przez 24 h nad wod¹ zdejonizowan¹ (wariant
1),
l w 40°C przez 24 h nad wod¹ zdejonizowan¹ (wariant
2),
l w 80°C przez 2 h w powietrzu; przed badaniem ch³odzi siê j¹ do temperatury pokojowej (wariant 3).
Oceny zapachu dokonuje co najmniej trzech wyspecjalizowanych pracowników kontroli, opieraj¹c siê na skali
opisowej przedstawionej w tabeli 2.
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Tabela 2. Skala ocen w badaniu zapachu
Table 2. Scale used to rate the odors
Stopieñ skali
zapachowej

Zapach

1

niewyczuwalny

2

wyczuwalny, ale nieprzeszkadzaj¹cy

3

wyraŸnie wyczuwalny, ale ci¹gle
nieprzeszkadzaj¹cy

4

przeszkadzaj¹cy

5

silnie przeszkadzaj¹cy

6

nie do wytrzymania

Dopuszczalne wartoœci zapachu wg normy VW
50180 wynosz¹: dla wariantów 1 i 2 – stopieñ zapachu
£ 3,0; dla wariantu 3 – stopieñ zapachu £ 3,5.
W przypadku niektórych grup polimerów, które maj¹
tendencje do emisji formaldehydu podczas starzenia
(np. pianki poliuretanowe), konieczne jest okreœlenie
iloœci tego zwi¹zku (normy VDA 275, PV 3925, STD
1027,2713, GME 60271). Badanie przeprowadza siê
nastêpuj¹co: Próbkê materia³u kondycjonuje siê, zawieszon¹ nad wod¹ destylowan¹. Po kondycjonowaniu i
sch³odzeniu zawartoœæ zaabsorbowanego w wodzie formaldehydu oznacza siê spektroskopowo, a nastêpnie odnosi siê j¹ do masy badanej próbki. Do ustalenia stê¿enia formaldehydu wykorzystuje siê reakcjê Hantzscha.
Formaldehyd z acetyloacetonem i jonami amonowymi
tworzy ¿ó³ty zwi¹zek kompleksowy – diacetylo-dihydrolutydynê (DDL), która mo¿e byæ oznaczona fotometrycznie [5].
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Rys. 3. Przyk³adowy chromatogram próbki kontrolnej [6]
Fig. 3. Exemplary chromatogram of control sample [6]

Stosuj¹c roztwory o znanym stê¿eniu HCHO, wykreœla siê krzyw¹ kalibracyjn¹. Okreœla siê zawartoœæ
formaldehydu w próbce badanej, uwzglêdniaj¹c œlep¹
próbê, a nastêpnie odnosi siê j¹ do masy próbki po odliczeniu jej wilgotnoœci. Emisjê formaldehydu podaje siê
w miligramach na kilogram próbki. Dopuszczalna wartoœæ emisji formaldehydu wg normy VW 50180 nie
mo¿e przekraczaæ 10 mg/kg.

nieprzyjemne (niekiedy jednak s¹ one dyskwalifikowane
przez testerów), b¹dŸ substancje maskuj¹ce, o niedaj¹cym siê zidentyfikowaæ zapachu, a co za tym idzie niemo¿liwym do klasyfikacji.
Tabela 3. Laboratoria wykonuj¹ce badania emisji z materia³ów znajduj¹cych siê we wnêtrzu pojazdu
Table 3. List of laboratories which investigate emission
from car interior materials

4. Praktyczne wskazówki
dla projektantów mieszanek
gumowych

CTS Automotive, SGS Polska Sp. z o.o., Warszawa

W celu ograniczania emisji zwi¹zków lotnych i zjawiska foggingu w przypadku detali gumowych, u¿ywanych do wykoñczenia karoserii oraz jako elementy wnêtrza, nale¿y w recepturach mieszanek gumowych stosowaæ oleje wysokowrz¹ce, o w¹skim rozk³adzie mas cz¹steczkowych. O ile to mo¿liwe, trzeba d¹¿yæ do ograniczenia iloœci stearyny i wosków ochronnych.
Istotny jest równie¿ w³aœciwy dobór œrodków poprawiaj¹cych przetwórstwo i przeciwstarzeniowych oraz
minimalizacja iloœci tych œrodków – nale¿y wykorzystywaæ substancje wielkocz¹steczkowe o dzia³aniu wewnêtrznym, niemigruj¹ce na powierzchniê wyrobu.
Wa¿ny jest odpowiedni dobór kauczuków, poniewa¿
ró¿ni¹ siê one rodzajem i iloœci¹ stabilizatorów, które
maj¹ zró¿nicowany wp³yw na emisjê.
W przypadku wymagañ dotycz¹cych zapachu mo¿na
stosowaæ dodatki zapachowe, które zdominuj¹ zapachy

Geyer & Hosaja, Zak³ady Gumowe w Partyni, Sp. z o.o.,
Radomyœl Wielki
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