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Milyen szaga legyen egy gépkocsinak? 

 
Lehet, hogy egy gépkocsi valamennyi műszaki adata kiváló, és a kocsi tetszetős is, még-
sem jön létre a vásár, mert az ügyfél számára taszító volt az utastérben érzékelhető szag. 
Az autógyártók ezért egyre nagyobb figyelmet szentelnek ennek is. Keresik a kis emisz-
sziójú anyagokat és ellenőrzik az anyagok szagát. Az utóbbi célra még mindig az emberi 
orr a legalkalmasabb.  

 
Tárgyszavak: autógyártás; műanyag; emisszió; VOC; szagérzékelés. 
 
 
A gépkocsik kipufogócsövéből kiáramló anyagok vizsgálata és korlátozása már 

hosszú idő óta tárgya az autóipari fejlesztésnek és a törvényi szabályozásnak. Újabban 
egyre fontosabbá válik az is, hogy milyen illékony anyagokat bocsátanak ki a gépkocsi 
utasterébe beépített anyagok. Azt tapasztalták ugyanis, hogy ha egy vásárló meghatá-
rozott műszaki és küllemi igényekkel megy be az autókereskedésbe, és felkínálják neki 
a kívánt jellemzőkkel rendelkező gépkocsit, mégsem jön létre az üzlet. A vásárló néha 
nem is tudja megindokolni, miért ment el a kedve a vásárlástól. Talán azért, mert ami-
kor beült, diszkomfortérzése támadt. Lehet, hogy nem is tudatosodott benne, hogy az 
utastér számára kellemetlen szaga riasztotta el.  

Kevés a teljesen szagtalan anyag, közéjük tartoznak a fémek, a kövek, az üveg, a 
kerámia. Csak ezekből azonban nem lehet gépkocsit gyártani. A belső térben sokféle 
anyagot alkalmaznak, és ezeknek kisebb-nagyobb emissziója adja az „újkocsiszag”-ot. 
Szagtalan gépkocsit a jövőben sem fognak gyártani, és nem is biztos, hogy az ilyennek 
sikere lenne. A gyártók azonban törekszenek arra, hogy az utastér szaga semleges, az 
utas számára szinte észrevehetetlen, de semmiképpen se kellemetlen legyen. Ennek 
érdekében igyekeznek az alkalmazott anyagok emisszióját csökkenteni, a kellemetlen 
szagú anyagok használatát pedig elkerülni. A következőkben a német autógyártás né-
hány erre irányuló próbálkozását mutatjuk be. 

Kísérletek az emisszió csökkentésére 

A freibergi Bőr- és Műanyagkutató Intézet (Forschungsinstitut für Leder und 
Kunststoffbahnen, FILK) és a lipcsei Műanyagközpont (Kunststoff-Zentrum, 
KuZ) közösen vizsgálta azt, hogy az anyag-előkészítés és a feldolgozás milyen ténye-
zői befolyásolják a kész formadarabok emisszióját. Az előbbi alapműanyagokból és 
adalékanyagokból keverékeket (kompaundokat) készített, az utóbbi különböző para-
méterekkel formadarabokat fröccsöntött ezekből. A kompaundáláskor tanulmányozták 
a hőmérséklet, a kihozatal, a csigafordulat, a gázmentesítés, a nedvességtartalom és az 
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összetétel hatását. A fröccsöntéskor változtatták a hőmérsékletet, az anyag tartózkodá-
si idejét a hengerben, a csiga kerületi sebességét, a fröccssebességet és vizsgálták a 
gázmentesítés eredményét. Az alkalmazott műanyagok a következők voltak: polipropi-
lén (PP), 15% üvegszálat tartalmazó poliamid (PA-GF15), akrilnitril/butadién/sztirol 
kopolimer (ABS), polikarbonát és ABS keveréke (PC+ABS) és poli(oxi-metilén) 
(POM). A keverékek összetételét az autógyártásban használt modellreceptúrák alapján 
választották meg.  

Az emisszió vizsgálatára a következő módszereket alkalmazták: 
– VOC (illékony szerves anyag) VDA 277 és VDA 278 szabvány szerint (a VDA 

a német autógyártás ágazati szabványainak jele; a vizsgálat gázkromatográfiás 
elemzésen alapszik. Az eredményt µg C/g vizsgált anyagban adják meg),  

– kondenzátum (angol nevén „fogging”, az illékony anyagokból a felületekre, pl. 
a szélvédőre kicsapódó – lágyítókból, stabilizátorokból, égésgátlókból, olajok-
ból álló – réteg.) DIN 75201-B szabvány szerint (gravimetriásan mérik, az 
eredményt általában mg kondenzátum/10 g vizsgált anyagban adják meg), 

– formaldehid VDA 275 szabvány szerint (fotométeres elemzés, mérőszámának 
dimenziója µg/g), 

– a szag minősítése VDA 270-B3 szabvány szerint (jellemzője az emberi orr 
szaglóérzékelésén alapuló, 1–6-os skála mentén végzett szubjektív besorolá-
sok átlagértéke. A szagskálán 1 = szagtalan, 6 = elviselhetetlen).  

Kompaundáláskor a FILK-nél extrudálás előtt mérték valamennyi polimer és 
adalék emisszióját. Ezután laboratóriumi extruderen a polimereket adalék nélkül, 
egyetlen adalékkal, a receptúrában szereplő valamennyi adalékkal, végül a teljes re-
ceptúra szerinti keveréket különböző extrúziós paraméterekkel hajtották át. Az utóbbi-
akból nagyobb mennyiséget készítettek a fröccsöntési próbák számára. 

Az alapanyagok közül a műanyagok emissziója és szaga a gyártótól és az anyag 
fajtájától függően erősen eltérő volt. A keverékekhez csak az optimális eredményt adó 
műanyagokat használták fel. Az adalékok (töltőanyagok, stabilizátorok, pigmentek, 
csúsztatók, égésgátló, antisztatikum) önmagukban néha extrém emissziót mutattak, a 
keverékek emissziójában általában csekély szerepük volt. Ellenpélda a PP, amelynek 
szagát a talkum töltőanyag rontotta, és a POM, amely több formaldehidet bocsátott ki 
egyes adalékok hatására.  

Az extrudálás paramétereinek változtatása különböző módon hatott az egyes po-
limerekre. A PP emissziója pl. csak jelentéktelenül nőtt a hőmérséklet emelésétől, sza-
ga azonban kellemetlenebbé vált. Vele ellentétben a PA, az ABS, a PC+ABS és a 
POM sokkal több illékony anyagot bocsátott ki, ha magasabb hőmérsékleten 
extrudálták (1. ábra). Az utóbbi polimerből magasabb hőmérsékleten sokkal több  
formaldehid is távozott. Az utóbbi csoport VOC-emissziója ezzel szemben csökkent, 
ha növelték a kihozatalt (2. ábra), mert megrövidült a hengerben a tartózkodási idő. 
Ha a keverés alatt az extruderből elszívták a gázokat, a keverékek sokkal jobb eredmé-
nyeket adtak (1. táblázat). Az optimális körülményeket kiválasztva a legtöbb alappoli-
merből sikerült olyan keveréket készíteni a fröccsöntéshez, amelynek emissziós jel-
lemzői nem voltak rosszabbak az eredeti értéknél. (2. táblázat).  
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1. ábra 
VDA 277 szabvány szerint mért 
emissziók a PA példáján 2 kg/h 
kihozatal és 100/min, ill. 400/min 
csigafordulat mellett, az extrudá-
lási hőmérséklet függvényében 
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A PP-keverék emissziós tulajdonságainak változá
 
Extrudálás módja VDA 277 

VOC, µg C/g  
VDA 278 

VOC/kondenzátum, 
ppm 

D
k

Gáztalanítás nélkül 16 745 
Gáztalanítással   3 346 
 
 

A fröccsöntési próbákat egy Ergotech 100/42
Plastics gyártmánya) végezték. Magasabb hőmérsékle
forma geometriájától függetlenül nőtt a fröccsöntött d
szaga. Ennek oka a magasabb ömledék-hőmérsékleten
lás. Emiatt elsősorban magasabb hőmérsékleten az em
nül hat a hosszabb tartózkodási idő (3. ábra).  
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2. ábra 
A kihozatal (kg/h) és a csigafor-
dulat (1/min) hatása a VDA 277 
szabvány szerint mért emisszióra a 
290 °C-on extrudált PA példáján 
1. táblázat 
sa a gáztalanítás hatására  

IN 75201-B 
ondenzátum,  

mg 

VDA 270-B3 
szagérték 

2,5 4–5 
1,0 4–5 

0-310 típusú gépen (Demag 
ten az anyag összetételétől és a 
arab emissziója és erősödött a 
 óhatatlanul bekövetkező bom-
isszióra különösen kedvezőtle-



2. táblázat 
A PP alappolimer, a fröccsöntésre előkészített keverék és az ebből különböző  

hőmérsékleten fröccsöntött formadarabok emissziós jellemzői 
(TM  = anyaghőmérséklet fröccsöntéskor; a tartózkodási idő a fröccsöntés előtt  

a hengerben egyöntetűen 8 min) 
 
Vizsgált anyag VDA 277 VOC, µg C/g VDA 270-B3, szagérték 
PP alappolimer 16 4 
PP fröccskeverék 12 4-5 
Formadarab, TM = 180 °C   9 4-5 
Formadarab, TM = 220 °C 10 4 
Formadarab, TM = 240 °C 12 5 
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3. ábra Az ABS alappolimerből (A kép) és az ABS keverékből (B kép) fröccsöntött 

formadarabok emissziója a hőmérséklet és a tartózkodási idő függvényében (Fröccsön-
tési sebesség minden esetben 50 mm/s, a csiga kerületi sebessége 300 mm/s)  
 
 
A fröccssebesség anyag- és szerszámfüggő, értékét az ömledék viszkozitása, az 

adalékok és a beömlőnyílás keresztmetszete határozza meg. Kis keresztmetszetnél 
nagy sebességek és erős nyíró hatás lép fel, ami nagyon igénybe veszi az anyagot, erős 
felmelegedést okoz. A kísérletekhez választott szerszámokban fellépő rövid termo-
mechanikus terhelés azonban nem hatott jelentősen a darabok emissziójára.  

Az extrudálásnál már meg lehetett tapasztalni a gázelszívás pozitív hatását a ké-
sőbbi emisszióra. Újabban a fröccsöntésnél is hasonló technikával próbálkoznak, pl. a 
vízgőz elszívásával. Ilyenkor a szokásos háromzónás csiga helyett egy nyomásmentes 
szakaszt iktatnak be. A fröccsöntési kísérletekben is alkalmazták ezt az eljárást. A 
fröccshengerben volt egy „nyitott” zóna, ahol a plasztikálás után az ömledék feszült-
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ségmentessé vált, a benne lévő gázok eltávoztak, majd ismét nyomás alá került, hogy 
fröccsöntésre alkalmassá váljék. Az így előállított formadarabok emissziója kismér-
tékben csökkent. Próbálkoztak a szerszámfészek légtelenítésével, de ennek nem volt 
semmiféle hatása a darabok emissziójára.  

Összefoglalva: a kompaundálás és a fröccsöntés körülményeinek optimalizálásá-
val csak csekély mértékben lehet befolyásolni a darabok emisszióját. Jó eredményt 
csak megfelelő polimerekkel és alkalmas adalékokkal lehet elérni. A magas feldolgo-
zási hőmérséklet növeli az emissziót és kellemetlenné teszi a műanyagok szagát. A 
feldolgozás alatti gázelszívás mérsékelheti az emissziót, de kevéssé befolyásolja a sza-
got. Fröccsöntéskor törekedni kell a rövid tartózkodási időre. 

Az Audi cég stratégiája a szagok csökkentésére 

Az Audi cég gondosan ügyel arra, hogy a náluk gyártott gépkocsikba beépített 
anyagok szaga egyetlen ügyfelet se riasszon el a vásárlástól. Egy Audi márkájú kocsi-
ban nem fordulhat elő, hogy a bőr bűzlik a halolajtól vagy hogy a padlószőnyegből 
penetráns hagymaillat árad. Erről egy speciális szakcsoport, a „szagcsoport” gondos-
kodik, amelyet a cégen belül „orrcsoport”-nak is becéznek. Ez a csoport 1985 óta léte-
zik. Az aktív csoport 6 tagból áll, három női és három férfiorrot tartalmaz. Három 
személy mindenkor „rendelkezési állomány”-ban van. Az Audi cég kezdeményezésére 
egységesítette 1992-ben a német autóipari szövetség, a VDA (Verband der Deut-
schen Autoindustrie) a szagok megítélésére alkalmazott módszert, mert korábban 
minden gépkocsigyártó a maga módszerével próbálta ezt a nehezen megfogható tulaj-
donságot jellemezni.  

A szagcsoport tagjait a szagokra az átlagosnál érzékenyebb férfiak és nők közül 
választják ki, és ezek megfelelő képzést kapnak. Mivel az erős ingerek tompítják a 
szaglóidegek érzékenységét, a kiválasztáskor a dohányosok szóba se jöhetnek. A cso-
port tagjának a későbbiekben is tartózkodnia kell a parfüm, az erős illatú kozmetiku-
mok és krémek vagy a borotválkozás utáni illatosított szer használatától, de nem fo-
gyaszthat fokhagymát vagy erős paprikát sem.  

A csoport tagjai egy-egy új modell tervezésekor legalább 500 anyagot szaglász-
nak végig, hogy eldöntsék, melyik kerülhet be a kocsiba. Az anyagok kiválasztásával 
munkájuk nem fejeződik be, mert a próbagyártás alatt az egyes alkatrészek, majd a 
kész gépkocsi szagát is ellenőrzik, sőt ha megindul a sorozatgyártás, egy-egy szúró-
próbaszerű szagellenőrzést is végeznek. A csoportot akár „orrkommandó”-nak is le-
hetne nevezni.  

Az orrcsoport munkája reggelente azzal kezdődik, hogy a vizsgálandó mintákat – 
többnyire egy formadarabból (tömítőgyűrűből, díszlécből, ajtóbélésből, bőrhuzatból 
stb.) kivágott darabot lezárható edénybe helyeznek. Erre a célra közönséges befőttes 
üveget használnak, mert ennek nincs szaga, könnyen lezárható, bármelyik háztartási 
boltban kapható, ezenkívül olcsó. A lezárt üveget 80 °C-os szárítószekrénybe helyezik 
2 h időtartamra. A csoport tagjai ezután felsorakoznak, és az első ember résnyire fel-
nyitja az edény fedelét, beleszagol a résbe, majd visszazárva az üveget, továbbadja azt 
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mellette álló kollegájának, aki ugyanezt megismétli. A csoport minden tagja önállóan 
és a többiek elől rejtve osztályozza az érzékelt szagot. A vizsgálat végén átlagolják a 
már említett 1–6 közötti osztályzatokat. A 3 feletti átlagú anyagok „elbuknak” a vizs-
gán, kiesnek a szóba jöhető anyagok közül. A legtöbb anyag osztályzata 2–4 között 
van, és néha nehéz eldönteni, hogy inkább 3 (jellemző és erőteljes, de nem zavaró) 
vagy 4 (ugyanilyen, de zavaró) osztályzatot érdemel-e a vizsgált minta szaga. Egy me-
netben legfeljebb 5–6 szagláspróba végezhető, mert az orr elfárad, eltompul. Csak 1–2 
órai pihenés után működik ismét megbízhatóan.  

A nagyobb darabok (pl. egy teljes műszerfal, ütköző) szagának ellenőrzésére 
rozsdamentes acélból készült 1 m3-es kemencék állnak rendelkezésre, amelyek belső 
terébe üvegmaszkkal lezárt tömlők nyúlnak be. A felmelegített alkatrész szagának osz-
tályozását az orra illeszthető maszk felvétele után végzi el a szagcsoport. 

A kész gépkocsi szagának összbenyomásához a belső teret hősugárzókkal fűtik 
fel 80 °C-ra (kb. ilyen hőmérsékletre melegszik fel a tűző napon álló gépkocsi). A 
csoport tagjai gyors ajtónyitással beülnek a kocsiba, megítélik az érzett szagot, egyút-
tal megpróbálják meghatározni a legerőteljesebb szagkomponens forrását. A kocsi ak-
kor kap jó osztályzatot, ha szaga semleges, a vásárló által jól ismert „újkocsiillat”.  

Néhány gépkocsigyártó mesterséges illatokkal – virágillattal, „friss” illattal – 
próbálja termékeit vonzóvá tenni. Az Audi cégtől idegenek ezek az eljárások. Olyan 
illat nincs, amelyet mindenki kellemesnek talál, ezért a jövőben sem szándékozik erre 
az útra térni. 

Helyettesítheti-e az emberi orrot a műszeres analitika? 

Az Audi cégnél meg vannak győződve arról, hogy az emberi orrnál érzékenyebb 
szaglóeszköz még nagyon sokáig nem lesz, és a cég „orrcsoportja” még évtizedekig 
nem válik munkanélkülivé. 

Lehet hogy igazuk van, lehet hogy nincs. A műanyagok műszeres analitikája 
ugyanis szédületes iramban fejlődik. A fejlődés egyik élharcosa a Német Műanyagin-
tézet (DKI, Deutsches Kunststoff-Institut), amely 40 éve foglalkozik műanyagok 
speciális analitikai módszereinek kidolgozásával. Az egyre bonyolultabb felépítésű, 
adott célok érdekében módosított műanyagok elemzése nem csak az azonosítás és a 
folyamatellenőrzés céljait szolgálhatja, hanem segítségével felderíthetők a feldolgozás 
közben bekövetkezett változások és ezek következményei vagy az esetleges meghibá-
sodások okai. 

Szinte valamennyi műanyag azonosítható és jellemezhető a széles körben alkal-
mazott spektroszkópiás módszerekkel. Ezek azonban átlagértékeket (átlagos molekula-
tömeget, átlagos összetételt) adnak a valóságban igen bonyolult felépítésű polimerről. 
A részletesebb elemzéshez – pl. az eloszlás megismeréséhez – ezért a különböző 
(spektoszkópiás, kromatográfiás, termoanalitikai) módszereket néha összekapcsolják, 
kombinálják.  

Az eloszlás meghatározásához előzetesen szétválasztást. elkülönítést kell végez-
ni. A nagy teljesítményű folyadékkromatográfia (HPLC, high performance liquid 
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chromatography) nem csak szerves vegyületekhez, hanem polimerekhez is jól bevált. 
Egyik változata, a méretkizárásos kromatográfia (SEC, size exclusion chroma-
tography) pl. molekulanagyság szerint választja szét a műanyagokat. Ha egy összetett 
polimermintát kémiai összetétele szerint akarnak szétválasztani, a kölcsönhatáson ala-
puló kromatográfiás eljárások valamelyikét, pl. az adszorpciós kromatográfiát (LAC, 
liquid adsorption chromatography) vagy a kritikus ponton fellépő adszorpciós kroma-
tográfiát (LCCC, liquid chromatography at critical conditions of adsorption) alkal-
mazzák. Ezekben a módszerekben a stacioner fázis aktív (poláris) csoportjai és a mak-
romolekulák funkciós csoportjai közötti kölcsönhatást használják fel. A szétválás egy-
részt a funkciós csoporok polaritása, másrészt az ilyen csoportok száma szerint követ-
kezik be. Az eredmény: a polimer összetétele egyrészt a funkciós csoportok fajtája, 
másrészt az azonos fajtájú csoportok száma szerint határozható meg.  

Egy összetett polimerminta legteljesebb elemzése – a kémiai összetétel és a mo-
lekulatömeg-eloszlás egyidejű meghatározása – on-line módon összekapcsolt kétdi-
menziós kromatográfiával (2D-LC) végezhető el. Ebben a módszerben az LAC és a 
SEC kromatogramot egy elektromos meghajtással mozgatott papírcsíkon egyesítik  
(4. ábra).  
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4. ábra Egy bonyolult felépítésű poli(etilén-oxid) 2D-LC kontúrdiagramja 

 
 
A 2D-LC analízishez szükséges rövid idő és a magas információtartalom miatt 

ezt a módszert egyre gyakrabban alkalmazzák a polimerszerkezet és a polimertulaj-
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donságok közötti összefüggés vizsgálatára. Rendkívüli elválasztási teljesítményét az  
5. ábra érzékelteti. Az első dimenzióban LCCC-vel kémiai összetételük alapján szét-
választott molekulákat a 2. dimenzióban tovább szortírozzák LAC-vel. Ilyen módon az 
amfifil poli(etilén-oxid) különböző végcsoportokat tartalmazó molekuláit egyrészt 
végcsoportjuk, másrészt polimerizációs fokuk szerint tudták elkülöníteni. A végcso-
port szerinti szétválasztást a függőleges irány képviseli. A vizsgált mintában a 
polietilénglikolon kívül további 8 frakció volt különböző végcsoporttal. Vízszintes 
irányban az oligomerek váltak szét. A kontúrdiagramban felismerhető minden egyes 
elkülönülő terület egy meghatározott végcsoportú és meghatározott lánchosszúságú 
oligomernek felel meg.  
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5. ábra A 2D-LC eljárás sematikus vázlata. A felvázolt eljárásban  

az elválasztást az 1. dimenzióban a kémiai összetétel szerint, a 2. dimenzióban 
a molekulanagyság szerint végezték. 

 
 
A kromatográfiás eljárások összekapcsolása mellett egyre nagyobb jelentőséget 

nyer a folyadékkromatográfiában a spektroszkópiás eljárások alkalmazása detektor-
ként. A DKI-ban a Fourier-transzformációs infravörös (FTIR) spektroszkópiát hosz-
szabb idő óta alkalmazzák együtt a mátrixszal segített lézerdeszorpciós/ionizációs 
(MALDI-TOP) tömegspektrometriával, de a közelmúltban megvalósították a folyadék-
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kromatográfiás és a mágneses magrezonanciás spektroszkópiás (LC-NMR) vizsgálatok 
összekapcsolását is, és a Dow cég segítsége révén magas hőmérsékleten is tudják al-
kalmazni a módszert. Ennek a módszernek különösen a komplex poliolefinek vizsgála-
takor veszik hasznát. A berendezés vázlata a 6. ábrán látható.  
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6. ábra LC-NMR berendezés vázlata 

 
 
A felsorolt eljáráskombinációk „házilagosan” nehezen volnának megvalósítha-

tók. Még az olyan nagy műanyagipari vállalatok is, mint a BASF, a Dow, a Basell, 
igénybe veszik a DKI segítségét saját berendezéseik megvalósításához. Bi- és multila-
terális kooperációs megállapodások azonban valószínűsítik, hogy a kifejlesztett mód-
szerek hamarosan ipari eljárásokká válhatnak. A fejlesztőmunka elsősorban a 
poliolefinek, a vízben oldható polimerek és a nagy kihozatalú anyagok kombinált 
anyagelemzésének megoldását tűzte ki célul. 

Összeállította. Pál Károlyné 
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Felber, E.: Automobilentwicklung mit dem Einmachglas. = Kunststoffe, 97. k. 11. sz. 2007.  
p. 105–107. 
Pasch, H.: Trends in der Polymeranalytik. = KunsStoff Trends, 7. k. 6. sz. 2007. p. 82–84. 
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Röviden… 

Emissziós maradékok analízise 

A műanyagokból, főleg emelt hőmérséklet hatására nemkívánatos, esetenként ká-
ros vegyi anyagok szabadulhatnak fel. Ezek megbízható analízisét csak felkészült 
szakembergárdával és műszerparkkal rendelkező és az ISO 17025 szerint akkreditált 
laboratóriumok tudják elvégezni.  

A termékként megjelenő műanyagok nem csak monomereket, oligomereket bo-
csáthatnak ki magukból, hanem gyakorlatilag mindazon szerek maradványait, amelye-
ket a gyártás és a feldolgozás során hozzájuk adagoltak. Sőt még az alkalmazás során 
is új anyagokkal érintkezhetnek, pl. tisztítószerekkel, ragasztókkal, lakkokkal, ame-
lyekből a későbbiekben ugyancsak távozhatnak nemkívánatos anyagok. Egyes esetek-
ben törvény szabályozza, hogy mely anyagokat tilos a termék gyártásához használni. 
Ennek legismertebb példája a ftaláttípusú lágyítók használatának tilalma gyerekjátékok 
előállításához. A műszaki célú termékeknél gyakran okoz gondot a szilikonolaj, amely 
a felületen már igen kis mennyiségben a lakkozásnál erőteljesen megnöveli a selejtet, 
az elektronikus alkatrészeknél pedig a funkcionális működést zavarja meg.  

Az emissziós vizsgálatoknak munkaegészségügyi szempontokból is nagy jelentő-
sége van. Ismert, hogy az újonnan lefektetett padlóburkolatok vagy az új bútorok néha 
észrevehetően kellemetlen szagot árasztanak. A párolgó maradványok élettani hatásai-
nak felméréséhez szükséges a légtérbe kerülő anyagok azonosítása, majd analizálása. 
Előbbi golyóstoll méretű ún. passzív gyűjtőcsövecskékkel történik, amelyek speciális 
membránnal és adszorbenssel vannak ellátva. A membrán segítségével – külső pumpa 
nélkül – a levegő a csőbe kerül, ahol az adszorbens a kémiai anyagokat megköti. A 
vegyi anyagok vizsgálatát ezután három lépésben végzik: először hődeszorpcióval az 
adszorbeált anyagokat kinyerik, gázkromatográffal szétválasztják, és végül a kompo-
nenseket tömegspektrométerrel azonosítják, esetenként mennyiségileg is. Többnyire 
nagyszámú vegyületet találnak különböző koncentrációban.  

Az analízisek eredményeit nem csak az üzemegészségügyben hasznosítják, ha-
nem visszacsatolják a termékgyártásba, arra buzdítva a fejlesztőket, hogy az azonosí-
tott káros illékony komponensek okozóit cseréljék ki a receptúrában.  
 
                               O. S. 
 
Ruppert, G.; Lohmann W.: Mir stinkt’s. = Plastverarbeiter, 57. k. 7. sz. 2006. p. 46–47. 
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