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Zapachy i smaki każdy odczuwa inaczej, naukowcy stwierdzili, jaka jest tego przyczyna. 

To, co jednemu człowieku smakuje, drugiego brzydzi. To, co dla kogoś jest przyjemnym 

zapachem, innego zmusza do zatkania nosa. Ten intrygujący fenomen został zbadany przez 

ekspertów z Instytutu Weizmana w Izraelu, którzy podobno ustalili, dlaczego ludzie mają 

różne smaki. Nasza zdolność do odczuwania zapachów i smaków jest sterowana przez około 

tysiąc genów, z których połowa jest bezczynna. …. 

Czy zapach można zdefiniować??? 

Czy mierzenie zapachów ma sens???  

Czy mierzenie zapachów jest 

obiektywne??? 
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Błona węchowa to mała żółtawa powierzchnia w sklepieniu jamy nosowej o 
wielkości około 5 cm. Cała jama nosowa, ograniczona od spodu podniebieniem i 
z góry podstawą czaszki, wyścielona jest mocno przekrwioną błoną śluzową, 
której grubość wynosi w niektórych miejscach nawet 4mm. Prowadzi do niej 
wiele gruczołów śluzowych wydzielających ciągłą powłokę śluzu, czyli lepką ciecz 
utrzymującą błonę śluzową w wilgoci. W obszarze jamy nosowej znajdują się 
zakończenia nerwów, które wykrywają zapach. Ten obszar, który nazywany jest 
nabłonkiem węchowym, czyli pole węchowe, jest gęsto wypełniony milionami 
zakończeń nerwów – małymi komórkami węchowymi.  
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Poszczególne zapachy i odory wykrywają nerwy węchowe, które w postaci włosków wybiegają do 
górnej części jamy nosowej i absorbują oraz analizują molekuły z wdychanego powietrza. Komórki 
węchowe są nawilżane przez wydzielinę gruczołów węchowych, są stymulowane przez substancje 
gazowe z wdychanego powietrza, które się w wydzielinie rozpuszczają, i dopiero później sygnał 
jest odczytywany. W głębi błony śluzowej komórki węchowe wytwarzają ze swoich przewodzących 
wypustek splot, z którego powstają włókna nerwu węchu. Nerw ten prowadzi sygnał węchowy do 
opuszki węchowej i stąd do centrum węchu mózgu u podstawy płatu czołowego kresomózgowia. 
Ocena sygnału jest procesem złożonym. Przeniesiony sygnał musi zostać porównany z tym, co już 
jest zapisane w pamięci, abyśmy byli w stanie powiedzieć, czy zapach jest dla nas przyjemny, co 
właśnie czujemy, czy też do którego ze znanych zapachów jest to, co właśnie czujemy, najbardziej 
podobne. 

Jak działa węch 



Możliwości węchu 

- człowiek należy do tzw. grupy mikrosomatycznej, tj. zwierząt o słabo rozwiniętym zmyśle węchu  

- jesteśmy w stanie rozróżniać substancje o stężeniach, których nie można wykryć przy pomocy 
zwykłych metod fizycznych i chemicznych. W przypadku oleju różanego ilość ta wynosi 0,00000002 
mg w jednym litrze powietrza. 

- węch wilka jest o ok. milion razy lepszy aniżeli węch człowieka. Nabłonek węchowy wilka zajmuje 
powierzchnię 14 x większą, aniżeli nabłonek węchowy człowieka, i zawiera ok. 200 mln komórek 
zmysłowych, natomiast nabłonek węchowy człowieka jedynie 5 mln!  

- człowiek jest w stanie rozpoznać o wiele więcej różnych zapachów, aniżeli ile jest w stanie rozpozna 
ć dźwięków    
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Możliwości węchu 

- człowiek potrafi rozróżnić kilka tysięcy węchowych jakości, jednak zapachów i odorów często nie da 
się dokładnie sklasyfikować jako bodźce  
 

- tzw. czyste wrażenia węchowe są możliwe tylko w przypadku ok. pięćdziesięciu substancji, można 
je podzielić na zapachy i odory: 
     korzenne, kwiatowe, owocowe, żywiczne, zgnilizny oraz spalenizny 
 
- zapach większości substancji wywołuje mieszane uczucia i bardzo często związane z drażnieniem 
innych receptorów, np. smakowych 
 

- kobiety mają średnio nawet o 20 procent bardziej czuły węch i zaletę tą zachowują przez całe życie, 
bardziej czułym zmysłem węchu predysponują genetycznie, na bodźce węchowe zwracają większą 
uwagę i mają szersze spektrum percepcji 
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Utrata węchu 

Trwałą utratę węchu mogą oczywiście spowodować również opary niektórych substancji 
chemicznych, czasami już po jednorazowym oddziaływaniu.  

Do takich chemikaliów należą np. : 

- glikol butylenowy, kwas benzoesowy, dwutlenek siarki lub substancje fosforoorganiczne  

Czasową utratę węchu może spowodować np.: 

- siarkowodór, disiarczek węgla, kwas siarkowy i formaldehyd 

Węch się bardzo łatwo adaptuje, i dlatego po pewnym czasie bardzo łatwo znosimy nawet 
nieprzyjemne odory. Jeżeli wszystkie komórki zapachowe są przez długi okres czasu narażone na 
pewien zapach, przestaną one wysyłać sygnały do mózgu.  
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Ocena hedoniczna 

system oceny mózgu, który można podzielić na stan przyjemności i przykrości 

zapachy przyjemne lub nieprzyjemne wywołują w danej osobie efekty korzystne lub niekorzystne 
wartość hedoniczną każda osoba postrzega subiektywnie, zależna jest od tego, czy zapach znamy czy jest on dla 
nas obcy, jaka była nasza wcześniejsza reakcja, jakie podobieństwo w nas wzbudza, co nam się z nim łączy 
mechanizmy sygnalizacji w systemie węchowym mają wpływ na te części mózgu, które odpowiadają za naszą 
czujność, uwagę, pamięć i uczenie się, nastrój i odczucia, co dobrze pachnie i jest dobre dla człowieka 
jeżeli jesteśmy otoczeni przez piękne zapachy, naturalnie czujemy się lepiej, poprawia się nasz ogólny stan 
zdrowia, tworzy się środowisko harmonii i komfortu 
jeżeli środowisko jest skażone przez zapach nieprzyjemny, wywołuje ono natychmiastową reakcję niesmaku 
takie wystąpienia powinowactwa lub awersji można zauważyć również przy użyciu perfum na sobie, użyciu 
zapachów w domostwach, miejscach pracy itd. 
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Kategorie uciążliwości zapachu 

0 brak zapachu 

1 brak uciążliwości 

2 mała uciążliwość 

3 uciążliwość 

4 duża uciążliwość 

5 skrajna uciążliwość 
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Efekty w praktyce 

1.składnik 2.składnik stężenie 

OUe/m3 

intensywność 

amoniak czysty 16384 4 – 5 

amoniak siarkowodór 23170 3 

amoniak Formaldehyd 8192 4 

amoniak perfumy 23170 2 
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Efekty w praktyce 

stężenie Zite 

OUe/m3 

Intensywność 

siarkowodór + perfumy * 2 

toluen + perfumy 38968 2 

siarkowodór czysty 32768 3 - 4 

siarkowodór + amoniak 23170 3 

amoniak + perfumy 23170 2 

amoniak czysty 16384 4 - 5 

siarkowodór + dwutlenek 
siarki 

11582 3 

amoniak + formaldehyd 8192 4 

toluen + siarkowodór 4871 2 - 3 
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Zapach i zdrowie 

Percepcja zapachu przez organizm ludzki jest bardzo podobna 

do percepcji hałasu. 

Przebywanie w środowisku z nieprzyjemnym zapachem jest 
źródłem stresu, tak samo jak w przypadku hałasu czy ciepła. 

Krótkotrwały wpływ stresu na organizm jest kwestią dyskusyjną, 

jednak w przypadku długotrwałego oddziaływania mogą 

pojawić się zaburzenia zachowania (czynnik emocjonalny, 
agresja), a także choroby naczyniowe, serca oraz układu 

odpornościowego. 

Organizm reaguje na stres wydzielaniem hormonu stresu w 

postaci 
adrenaliny 

noradrenaliny 

kortyzolu 

Zdrowie zostało zdefiniowane przez WHO jako: 

Stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego 

i społecznego 
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Zapach i zdrowie 15 

Objawy związane ze zwiększonym występowaniem substancji 

zapachowych 

Związki chemiczne powodujące śledzone objawy w przypadku stężeń 

powodujących ryzyko 

Uszkodzony organ Stwierdzone objawy Lotne związki organiczne (wybrane z dokumentu zawierającego 168 

związków występujących w hodowlach zwierząt) 

Nos Działa drażniąco na nos 2-metoksyetanol; hydrazyna; amoniak; benzen; formaldehyd; siarkowodór; 

2-butenal (aldehyd krotonowy) 

Oczy Działa drażniąco na oczy 2-metoksyetanol; hydrazyna; amoniak; benzen; formaldehyd; disiarczek 

węgla; siarkowodór;  

2-butenal (aldehyd krotonowy); dwutlenek siarki 

Gardło, przełyk, krtań Działa drażniąco na gardło 2-metoksyetanol; hydrazyna; amoniak; benzen; formaldehyd; dwutlenek 

siarki; siarkowodór;  

2-butenal (aldehyd krotonowy) 

Układ oddechowy Zaburzenia oddychania, Problemy z 

oddychaniem, Uściski w płucach, 

Kaszel 

2-metoksyetanol; amoniak; benzen; hydrazyna; 2-propenal (akroleina); 

disiarczek węgla; 2-butenal (aldehyd krotonowy); formaldehyd; dwutlenek 

siarki; siarkowodór 

Skóra Działa drażniąco na skórę amoniak; benzen; formaldehyd; hydrazyna; disiarczek węgla; 2-butenal 

(aldehyd krotonowy); dwutlenek siarki 

Głowa Bóle głowy 2-metoksyetanol; amoniak; benzen; hydrazyna; disiarczek węgla; metanol; 

dwutlenek siarki; siarkowodór 

Układ pokarmowy Wymioty amoniak; benzen; hydrazyna; disiarczek węgla; metanol; dwutlenek siarki; 

siarkowodór 

Zaburzenia psychiczne  Zmęczenie, Słabość, spadek 

witalności 

2-metoksyetanol; disiarczek węgla 

Zaburzenia psychiczne Dezorientacja siarkowodór 

Zaburzenia psychiczne Depresje disiarczek węgla 

Zaburzenia psychiczne Napięcie, Gniew 2-metoksyetanol i disiarczek węgla mogą spowodować zmiany osobowości 

Zaburzenia psychiczne Bezsenność siarkowodór 

Zaburzenia psychiczne Rozdrażnienie (Wszystkie związki zapachowe o wysokim stężeniu) 

  Pogarsza jakość życia (Mieszanka zapachów) 



Olfaktometria 16 



stosowana jest metoda stopniowego rozcieńczania zapachu gazem obojętnym 
do momentu osiągnięcie progu wyczuwalności zapachu przez człowieka  

grupa pomiarowa składa się z co najmniej 6 osób, z których 4 muszą pomiar 
zakończyć z sukcesem  

próbki pobierane są do worków z materiałów, które nie przepuszczają zapach, 
lub do szklanych pojemników 

liczba próbek pobranych ze źródła wynosi co najmniej 3 

w przypadku emisji ulotnych należy uwzględnić cały cykl procesu produkcji 

próbki muszą zostać zbadane do 30 godzin od pobrania 

próbka jest podczas analizy rozcieńczana powietrzem syntetycznym lub tlenem 
medycznym 

próg wyczuwalności zapachu stanowi wartość, którą wskaże 50% osób z grupy 
pomiarowej 

do obliczeń stosuje się średnią geometryczną 

 

Olfaktometria 
ČSN EN 13725 – Olfaktometria dynamiczna 

17 



 
 Minimalna wielkość próbki panelowej to 6 osób (8 miejscowe olfaktometry) 
 Osoby te muszą mieć ukończone 16 lat. 
 Muszą mieć dobre samopoczucie psychiczne i być sumienni (urządzenie je pilnuje) 
 30 minut przed pomiarem nikt z członków próbki panelowej nie może palić, jeść, pić (oprócz czystej 

wody), czy też żuć gumę do żucia lub ssać cukierki 
 Nie mogą używać perfum, dezodorantów, mleczek do ciała i innych odorantów, które mogłyby mieć 

wpływ na pomiary  
 Nie mogą być chore, przeziębione ani mieć inne dolegliwości zdrowotne, które mogłyby mieć wpływ na 

odczuwanie zapachu, takie jak katar, alergia, zapalenie zatok  
 Muszą spełniać kryteria zdrowotne (badanie otolaryngologiczne)  
 W trakcie pomiarów respondenci próbki panelowej nie mogą rozmawiać ze sobą ani w inny sposób 

informować się o przebiegu pomiarów.  
 Prowadzona jest długoterminowa statystyka wszystkich osób dotycząca pomiarów przeprowadzonych z 

sukcesem  

Próbka panelowa 18 



Próbkowanie 

Podczas każdego próbkowania należy prawidłowo wybrać miejsce i sposób 
próbkowania. W tym celu należy przestrzegać niektórych zasad: 

 

 prawidłowa identyfikacja źródła zapachu 

 określenie toksyczności i możliwego ryzyka dla respondentów próbki panelowej 

 lokalizacja punktowych źródeł emisji zapachów 

 zmiany emisji zapachów w czasie (zmiany technologii) 

 wybór miejsca pobrania próbki zapachu 

 warunki mające wpływ na emisje zapachów   

 sprawdzanie wielkości fizycznych – temperatura, wilgotność i przepływ 
pobieranego gazu, temperatura i ciśnienie środowiska zewnętrznego, opis 
pogody, kierunek wiatru 
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Typy źródeł zapachu 

Emisje ze źródeł emisji ulotnych nie są odprowadzane do komina lub innego odciągu. Nie można więc w ich 
przypadku dokonać pomiaru przepływu powietrza i określić ich ilości wypuszczane do środowiska. Mogą mieć 
odciąg wymuszony lub naturalny.  

Za źródło punktowe uważane jest źródło zapachu, którego emisje prowadzone są do komina, odciągu, 
wentylatora itp. 
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Czas próbkowania 

Pobranie w celu ustalenia substancji zapachowych musi być:  
 
Szybkie – próbka musi zostać pobrana maks. w ciągu 3 minut  
Obiektywne – jeżeli stężenia substancji zapachowych zmieniają się w trakcie procesu produkcji, niezbędne jest 
uchwycenie poszczególnych stężeń w trakcie całego procesu 
Prawidłowe – przede wszystkim w przypadku próbek wilgotnych i ciepłych niezbędne jest przeprowadzenie 
rozcieńczenia, próbki skondensowane są nieważne 
 
 

21 



Pomiar źródeł powierzchniowych 

podstawa w rozporządzeniu nr 356/2002 Dz.U., absencja w nowelizacji nr 362/2006 Dz.U. :  

„W przypadku źródeł z emisjami ulotnymi niezbędne jest pobranie próbek na granicy działki w przedziale czasu 
obejmującym cały cykl procesu produkcji.“ 

nie istnieje wiążąca metodyka  

miejsca pobierania próbek zatwierdza inspekcja 

wybór i liczba miejsc jest ustalana na podstawie skutecznej 
obiektywności 
źródła powierzchniowe są często wzajemnie „zmieszane“ 

ustalenie granicy działki jest czasami trudne 

Źródła powierzchniowe 22 



Czynniki mające wpływ na pomiary 

wielkość źródła powierzchniowego 

charakter źródła oraz rozmieszczenie poszczególnych technologii 

sama technologia, w szczególności jej działalność w czasie 

umiejscowienie źródła w stosunku do zabudowy mieszkalnej (obszary zabudowane) 

umiejscowienie źródła w stosunku do innych źródeł w okolicy 

warunki meteorologiczne 

długość i częstotliwość pobrania (chodzi o krótkoterminowe pobrania) 

Źródła będące przedmiotem pomiarów znajdują się w realnym krajobrazie a na wyniki 
pomiarów ma wpływ szereg czynników. 

Źródła powierzchniowe 23 



Liczba i lokalizacja miejsc pobrania próbek 

liczba miejsc pobrania próbek musi stanowić kompromis 

pomiędzy wielkością, charakterem źródła oraz kosztów 

pomiaru 

poszczególne punkty zostaną rozmieszczone na granicy 

działki w okolicy źródła 

wskazane zostaną miejsca pobrania próbek statycznych 

oraz pobrania próbek zmieszanych 

wybór miejsc pobrania próbek jest absolutnie zasadniczą 

czynnością 

Nie można dokonywać pomiarów kilkudziesięciu punktów źródła, tak 

samo jak nie do przyjęcia jest opisanie dużego źródła przy pomocy 

trzech próbek. 

Źródła powierzchniowe 24 



do istotnych parametrów należy temperatura, wilgotność, 

ciśnienie, kierunek i prędkość wiatru 

parametry te muszą zostać ustalone dla wszystkich pobrań 

stacjonarnych 

niezbędne są również informacje dotyczące przeważającego 

kierunku wiatru, pomiaru należy dokonać w okresie przed 

samym pobraniem powietrza w celu ustalenia substancji 

zapachowych  

na każde miejsce pobrania próbki mogą mieć indywidualny 

wpływ warunki meteorologiczne, dlatego opis warunków 

pogodowych musi stanowić część protokołu, najlepiej w 

formie zakreślenia na mapie sytuacyjnej  

Pomiary istotnych parametrów 
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Wyniki pomiarów – Oczyszczalnia ścieków   

wartość minimalna   <8 (4) 

wartość maksymalna   205 

liczba próbek    102 

liczba nieodpowiednich próbek   27 

liczba nieodpowiednich oczysz. ścieków     10 

Wartość progowa: 
5 OUE/ m3  na terenie obszaru zabudowanego 
20 OUE/ m3  poza terenem zabudowanym 

OUE/ m3 

Wyniki pomiarów 27 



Wyniki pomiarów – pozostałe powierzchniowe 

wartość minimalna  <8 (4) 

wartość maksymalna  153 

liczba próbek    17 

próbki nieodpowiednie    5 

wartość minimalna  <8 (4) 

wartość maksymalna  198 

liczba próbek    15 

próbki nieodpowiednie    6  

technologie rolnicze składowiska odpadów 

OUE/ m3 OUE/ m3 
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Wyniki pomiarów – różne 

ubojnia        1600 
produkcja wyrobów mięsnych      20 
piec do wytopu       600 
Pomocniczne oczysz. ścieków, za biofiltrem bez filtra węglowego    3600 
Pomocniczne oczysz. ścieków, za biofiltrem z filtrem węglowym   70 
chemia (anilina)       45 – 103 
produkcja czekolady      800 
stacje paliw  - olej napędowy     1000 - 2300 
przemysł oponiarski (stacje odzysku)   40 
hodowla drobiu      150 
   
 

OUE/ m3 
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A więc jak wygląda kwestia zapachów? 

 pomimo tego, że zapach nie jest substancją chemicznie czystą, jest 
odczuwalny wyraźnie 

 człowiek często zapach odczuwa w stężeniach niewykrywalnych w sposób 
analityczny  

 wpływ na zdrowie (dobre samopoczucie) jest jednoznaczny 

 do pomiarów można wprowadzić „obiektywną subiektywność“, dzięki 
czemu pozyskamy uśrednioną odpowiedź społeczeństwa 

 w celu uzyskania jakościowych wyników należy wykorzystać istniejące 
doświadczenia oraz przygotować metodyki pobierania próbek 
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Materiały opracowano dla Centrum Edukacyjnego w ramach projektu i-AIR Region. 
 
Więcej informacji pod adresem www.i-AIR Region.eu 
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