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U

rządzenie służy do badania emisji lotnych związków organicznych (VOC) metodą małej komory, zgodnie z załącznikiem C normy PN-EN ISO 16000-10.

Stanowisko badawcze składa się z przenośnego układu filtrów z pompką lub butli z czystym powietrzem oraz z małej komory
badawczej.

Urządzenie to umożliwia badanie emisji VOC z materiałów meblarskich i budowlanych w miejscu ich zainstalowania. Komora jest dostarczana z zestawem elementów dociskowych, które można przymocować do podłoża albo z dodatkową płytą dolną, gdy badane
próbki mają kształt koła.
Opracowany przyrząd umożliwia badanie emisji VOC z:
 próbek materiałów meblarskich i budowlanych,
 materiałów meblarskich i budowlanych w miejscu
zainstalowania,
 farb i lakierów.

Komora według normy PN-EN ISO 16000-10

Objętość:				3,5*10-5 m3
Maksymalna powierzchnia badana:		

0,0177 m2

Średnica:				150 mm
Wysokość w centrum:				18 mm
Maksymalny współczynnik wypełnienia:

500 m2/m3

Mikrostruktura powierzchni ścian:		

<0,1 (Ra w µm)
Widok komory z dociskami
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− SMALL CELL METHOD
INSTITUTE FOR SUSTAINABLE TECHNOLOGIES – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE IN RADOM
K. Pulaskiego 6/10, 26-600 Radom, Poland, phone: (00 48 48) 364 42 41, fax: (00 48 48) 364 47 60
instytut@itee.radom.pl, www.itee.radom.pl

T

he developed device is used to study the emission of
volatile organic compounds (VOC) by means of a small
cell method according to the Annex C to the PN-EN ISO
16000-10 norm.
The test stand consists of a portable filter system with a pump,
or a cylinder with fresh air and a small test chamber.
This device enables the testing of VOC emissions from building
materials and furniture elements in the real operation environment.
The chamber is supplied with a set of pressing elements which can
be attached to the base, or with an additional bottom plate, when
the test samples have the shape of a circle.
The chamber allows the testing of VOC emissions from the
following materials:

Chamber according to the PN-EN ISO 16000-10

 Samples of furniture and building materials,
 Furniture and building materials in the real application
environment,
 Paints and varnishes.
Capacity:				3.5*10-5 m3
Maximum test area:				

0.0177 m2

Diameter:				150 mm
Height at the center:				

18 mm

Maximum fill factor:				

500 m2/m3

The microstructure of the wall surface:		

<0.1 (Ra in µm)

View of the chamber with the pressing elements
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