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Witam! 

Jak zapewne zauważyliście, ukazuję Wam chemię od strony zmysłów. Było już to co 

widzimy  (barwy), ciągle przewija się nam to co słyszymy (muzyka).  Zatem dziś czas na… 

ZAPACH! 

Zapachy zawsze budzą sporo emocji. Potocznie mówimy, że coś ładnie lub brzydko 

pachnie. Wy, pamiętacie, że w chemii WSZYSTKO pachnie charakterystycznie. Odczucie to 

jest dość subiektywne, nie dla każdego dany zapach jest odbierany jednakowo.  

Co zatem odpowiada za zapachy?  

Zanim zastanowimy się nad tą kwestią, oczywiście tematyczny podkład muzyczny ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=n2fDSpGN0J8 

https://www.youtube.com/watch?v=uPyVrykVH4w 

https://www.youtube.com/watch?v=8icMUDOH-MU 

https://www.youtube.com/watch?v=Pa00TTJSTmw 

https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg&fbclid=IwAR3QJDbJ5lYv821pp1iB

6GzqqrsvwDaI3ZKk_uLX8GOkg6sVhmnHg71S40k 

https://www.youtube.com/watch?v=SGgmA7tkDlY&fbclid=IwAR0RbohDIdbMw2JB7h

wAUM6P-QjWmW3BFh7vAlc8kdXusgIw44TizAOxV44 

Za zapachy odpowiadają różne substancje chemiczne. Pamiętacie doskonale słynny 

siarkowodór o zapachu zgniłych jaj (czyli tu kwasy). Octan etylu (ester) odpowiada za zapach 

zmywacza do paznokci, a metyloamina (czyli grupa amin) za zapach „rybi”. Większość 

pachnących związków, zaliczamy jednak do związków organicznych. Jest nawet teoria, która 

mówi, że cząsteczki o dużej masie (długie cząsteczki) pachną „ ładnie”, a te „krótkie” -  

brzydko.  

Najbardziej popularne zapachy: 

 - ocet -  wodny roztwór kwasu octowego o charakterystycznym ostrym, drażniącym 

zapachu. Znamy ocet winny, balsamiczny, piwny , spirytusowy – w zależności z czego 

jest otrzymywany. Stosowany w wielu gałęziach przemysłu, np.: spożywczym, w 

produkcji barwników, mydła w płynie, leków, sztucznego jedwabiu czy karmy dla 

zwierząt. Jego wzór : 

CH3COOH 

https://www.youtube.com/watch?v=n2fDSpGN0J8
https://www.youtube.com/watch?v=uPyVrykVH4w
https://www.youtube.com/watch?v=8icMUDOH-MU
https://www.youtube.com/watch?v=Pa00TTJSTmw
https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg&fbclid=IwAR3QJDbJ5lYv821pp1iB6GzqqrsvwDaI3ZKk_uLX8GOkg6sVhmnHg71S40k
https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg&fbclid=IwAR3QJDbJ5lYv821pp1iB6GzqqrsvwDaI3ZKk_uLX8GOkg6sVhmnHg71S40k
https://www.youtube.com/watch?v=SGgmA7tkDlY&fbclid=IwAR0RbohDIdbMw2JB7hwAUM6P-QjWmW3BFh7vAlc8kdXusgIw44TizAOxV44
https://www.youtube.com/watch?v=SGgmA7tkDlY&fbclid=IwAR0RbohDIdbMw2JB7hwAUM6P-QjWmW3BFh7vAlc8kdXusgIw44TizAOxV44
https://portal.abczdrowie.pl/smiercionosna-aspiryna


- etanol – popularny związek chemiczny o charakterystycznym ostrym zapachu 

„alkoholowym”. Stosowany w przemyśle spożywczym do produkcji napojów 

alkoholowych, ale również jako dodatek do różnorodnych dań czy deserów. Może być 

również wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym oraz farmaceutycznym oraz 

jako dodatek do paliw. Jego wzór: 

C2H5OH 

- amoniak – zapach ostry, charakterystyczny, drażniący i nieprzyjemny. Dawniej 

wykorzystywany do produkcji, tzw. „soli trzeźwiących”. Obecnie  do produkcji 

nawozów sztucznych, tkanin syntetycznych. Jako ciekawostkę można dodać, że jego 

nazwa wywodzi się z faktu, że pierwszy opisany związek amoniaku – salmiak (chlorek 

amonu), otrzymany został ok. 332 roku p.n.e. z odchodów wielbłądów w pobliżu 

świątyni Amona w oazie Siwa na terenie dzisiejszego Egiptu.   Jego wzór:  

NH3 

- geraniol -  znany chyba wszystkim związek kojarzący się z zapachem pelargonii. 

Stosowany głównie w perfumach. Jest głównym składnikiem olejku różanego, 

pelargoniowego i cytrynowego. Jego wzór: 

 

 

 

 

-wanilina – stanowi jeden ze składników zapachowych wanilii. Jest on ciepły i 

słodkawy. Wykorzystuje się ją  jako środek zapachowy w przemyśle spożywczym. 

Ponadto jest stosowana jako składnik perfum i kosmetyków oraz półprodukt w 

przemyśle farmaceutycznym. Jego wzór: 

 

 

 

 

- mentol - o ostrym, przenikliwym, odświeżającym zapachu miętowym, stosowany 

masowo w przemyśle kosmetycznym i pomocniczych środkach farmaceutycznych. 

Kto z nas, nie zna go z zapachu gumy do żucia czy też herbatki miętowej. Jego wzór: 

 

 



- cytronelol - o intensywnym, przyjemnym, cytrynowym, świeżym zapachu. 
Występuje w połączeniu z innymi związkami w olejkach eterycznych : roży , cytryny, 
geranium. Jest stosowany  do produkcji perfum, kosmetyków, środków czystości, 
środków do odstraszania owadów. Jego wzór:  

 

 

 

- eugenol – „charakterystyczny zapach gabinetu stomatologicznego”  - myślę, że 

wiecie o jaki zapach chodzi ☺. Przez jednych lubiany, innym trochę gorzej się kojarzy. 

Jest on podstawowym składnikiem olejku goździkowego. Posiada właściwości 

odkażające i znieczulające. Stosowany w dentystyce i do produkcji perfum. Jego wzór: 

 

 

   

- benzyna – mieszanina ciekłych węglowodorów zawierających od 5 do 12 atomów 

węgla w cząsteczce o ostrym, drażniącym zapachu.  Stosowany głównie jako paliwo i 

rozpuszczalnik 

- zmywacz do paznokci – dawniej to był zapach acetonu – drażniący i ostry, teraz 

raczej jest to zapach estru – octanu etylu. Głownie stosowany jako rozpuszczalnik 

farb i lakierów, do produkcji leków, barwników, środków czyszczących. Jego wzór: 

aceton:      octan etylu: 

 

- wosk pszczeli – kojarzący się z zapachem paschału, miodowo, słodki, przyjemny 

zapach. Wykorzystywany głównie do produkcji świec, kosmetyków,  leków. 

- olejek różany – charakterystyczny różany zapach, otrzymywany z róży 

damasceńskiej. Najważniejsze związki zawarte w olejku różanym 

to cytronelol, parafiny, geraniol, nerol, fenyloetanol, linalol, farnezol, eugenol, karwo

n. Wykorzystywany głównie do produkcji perfum, kosmetyków, odświeżaczy. Znany 

już od IX wieku.  By uzyskać 1 kg wysokiej klasy olejku potrzeba aż 3000–4000 kg 

kwiatów! 

 



Zadanie: 

Zastanówcie się jaki jest Wasz ulubiony i ten mniej lubiany zapach. Poszukajcie, 

jaka to substancja go tworzy.  

 

Powodzenia! 

Na odpowiedzi czekam: jtatkowska5@wp.pl lub Messenger  

 

 

        Opracowała: Joanna Tatkowska 
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