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NEWSLETTER ELEKTRONICZNY 03/2018 

Co powoduje zapachy 

W kolejnej części 

wytłuma-czyliśmy czym 

są substancje 

zapachowe i jak 

właściwie oddziaływają 

na nas. Czy wiesz czym 

jest Olfaktometria? …str. 

4 

Nanocząsteczki 

Nasz artykuł o nano-

cząsteczkach 

kontynuuje serię 

ciekawych fotografii 

pyłu ostrawskiego. …str. 

6 

WWA 

Czym są WWA i jaki 

mają wpływ na zdrowie. 

Czy wiesz dlaczego 

benzo(a)piren jest tak 

ważny? ...str. 28 

 

Dynamiczna olfaktometria to 

metoda oceny zanieczyszczenia 

powietrza substancjami 

zapachowymi. Olfaktometria może 

być używana do mierzenia 

stężenia poszczególnych 

substancji zapachowych, znanych  

i nieznanych mieszanin gazowych 

substancji zapachowych. Metoda 

jest przeprowadzana zgodnie 

z normą ČSN EN 13 725. 

Ocena własna dokonuje się na 

ośmiocyfrowym dynamicznym 
olfaktometrze ECOMA TO8-8, 

który dostarcza próbkę do oceny 

przez specjalną komisję. Komisja 

składa się z ośmiu członków 

wybieranych w taki sposób, aby 

spełniali określone wymagania w 

normach europejskich, dotyczące 

wrażliwości na bodźce zapachowe. 

Przed każdym pomiarem 

wrażliwość członków komisji jest 

potwierdzana przez materiał 

certyfikowany, n-butanol. 
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3 Olfaktometria 

O projekcie 

 

Projekt eAir News jest czesko-polskim projektem 

współfinansowanym z funduszy mikroprojektów 

Euroregionu Śląsk Cieszyński. Chodzi o współpracę 

siostrzanych organizacji non-profit Zdraví bez hranic, 

o.s. oraz stowarzyszenia Zdrowie bez granic, które 

mają wspólną historię współpracy (projekty Zdrowie 

bez granic, Alergia nie zna granic i Cena zdrowia). 

Projekt ma na celu zrealizowanie wspólnej czesko-

polskiej kampanii informacyjnej z dziedziny ochrony 

powietrza w odniesieniu do zdrowia ludzkiego. 

Częścią kampanii jest wydanie magazynu 

elektronicznego i zorganizowanie dwóch konferencji 

dla administracji publicznej i społeczeństwa. Głównym 

celem jest dostarczenie obiektywnych informacji o: 

• stanie powietrza i trendach w jego rozwoju 

• sposobach obniżenia emisji 

• zasadach zachowania ekologicznego 
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4  Olfaktometria 

 

• nowościach w technologii 

Olfaktometria 

Jest to metoda określania poziomu zapachu. 

Stosuje zasadę stopniowego rozcieńczania zapachu 

neutralnym gazem, aż do progu ludzkiej percepcji 

zapachów. 

Zespół określający zapach składa się z co najmniej 6 

osób,  

4 muszą zakończyć pomyślnie badanie.  

Próbki pobierane są do worków z materiałów, które 

nie uwalniają zapachów (folia). 

Ilość pobranych próbek to minimum 3. 

Opracowanie próbek należy przeprowadzić w ciągu 

30 godzin od pobrania. 

Wartością progową zapachu jest ta, którą wskaże 

50% osób z zespołu określającego zapach. 
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5 Olfaktometria 

Percepcja zapachu przez ludzki organizm jest bardzo 

podobna do hałasu. 

Przebywanie w nieprzyjemnie pachnącym otoczeniu 

jest źródłem stresu, podobnie jak w hałasie lub cieple. 

Krótkotrwały wpływ stresu na organizm jest 

dyskusyjny, ale przy długotrwałym wpływie mogą 

pojawić się zaburzenia zachowania (czynnik 

emocjonalny, agresywność), a także choroby naczyń 

krwionośnych, serca i układu odpornościowego. 

Organizm reaguje na stres uwalniając hormony 

stresu – adrenalinę, noradrenalinę i kortyzol. 

Zdrowie wg. WHO jest definiowane jako: Stan 

pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego 

dobrostanu 

Symptomy spojené se zvýšeným výskytem 
pachových látek 

Chemické sloučeniny způsobující pozorované 
symptomy při  rizikových koncentracích  

Poškozený orgán  Nalezené symptomy Těkavé organické látky (vybrané z dokumentu 
obsahující 168 sloučenin přítomných v živočišných 
chovech) 

Nos  Dráždí nos 2-methoxy-ethanol; hydrazin; amoniak; benzen; 
formaldehyd; sirovodík; 
2-butenal (krotonaldehyd)  

Oči Dráždí oči  2-methoxy-ethanol; hydrazin; amoniak; benzen; 
formaldehyd; sirouhlík; sirovodík;  2-butenal 
(krotonaldehyd); oxid siřičitý  

Hrdlo, jícen, hrtan Dráždění v krku  2-methoxy-ethanol; hydrazin; amoniak; benzen; 
formaldehyd; oxid siřičitý; sirovodík; 
2-butenal,(krotonaldehyd)  

Dechové ústrojí Zhoršené dýchání, Dýchací 
problémy, Tlak na plicích 
Kašel  

2-methoxy-ethanol; amoniak; benzen; hydrazin; 2-
propenal (akrolein); sirouhlík; 2-butenal 
(krotonaldehyd); formaldehyd; oxid siřičitý; 
sirovodík; 

Kůže Dráždění kůže  amoniak; benzen; formaldehyd; hydrazin; sirouhlík; 
2-butenal (krotonaldehyd); oxid siřičitý 

Hlava Bolest hlavy  2-methoxy-ethanol; amoniak; benzen; hydrazin; 
sirouhlík, methanol, oxid siřičitý, sirovodík 

Zažívací trakt Zvracení  amoniak; benzen; hydrazin; sirouhlík; methanol; 
oxid siřičitý; sirovodík 

Psychické poruchy Únava,Slabost,pokles vitality 2-methoxy-ethanol; sirouhlík 

Psychické poruchy 
Zmatek sirovodík 

Psychické poruchy Deprese sirouhlík 

Psychické poruchy Napětí, Hněv 2-methoxy-ethanol a sirouhlík může způsobit 
změny osobnosti 

Psychické poruchy Nespavost  sirovodík 

Psychické poruchy Rozmrzelost  (Všechny pachové sloučeniny ve vysokých 
koncentracích)  

 Snižuje kvalitu života (Směs pachů)  
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6  Nanocząsteczki 

Nanocząsteczki 

 

 

Próbka pyłu zawieszonego w powietrzu ze 

środowiska pracy  

w elektrowni Mělník. Na zdjęciu jest tułów okrzemki, 

odpowiednio jej puszki krzemionkowej, wraz z 

kawałkiem izolacji budynku, z którego wyłania się 

włókno azbestowe. Rozmiar ok. 7um. 
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7 Nanocząsteczki 

 

 

Jak sama nazwa wskazuje, ta piękna cząstka została 

pobrana ze środowiska pracy w kuźni w jednej z 

metalurgicznych fabryk  

w Ostrawie. Została nazwana na podstawie jej 

niezwykłego pofałdowania powierzchni, 

przypominającego układ zwojów mózgowych. Jest to 

dość powszechne zjawisko, ale stopień pofałdowania 

tej cząstki jest wyjątkowy. Pod względem chemicznym 

jest to tlenek żelaza. Możemy tylko spekulować na 

temat przyczyn powstania tych "układów". Z 

pewnością jednak powstanie tej atrakcyjnej 
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8  Nanocząsteczki 

cząsteczki poprzedził stan ciekły, ewentualnie kontakt 

stopu żelaza z powietrzem. Cząsteczka 

prawdopodobnie jest pusta i jej rozmiar wynosi ok. 9 

μm. 

 

Kolejna z serii zdjęć ostrawskiego świata 

submikronowych cząstek znajdujących się w lokalnym 

powietrzu. Jest to stosunkowo duże powiększenie - 

60000x. Zdjęcie jest dowodem na istnienie tych 

sferycznych cząstek nawet w wielkości poniżej 100 

nm. Najmniejsza z nich ma mniej niż 50 nm. Są to 
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9 Nanocząsteczki 

 

głównie nanocząstki tlenkowych form żelaza. Pobrano 

07.09.2011  

w Ostrawie Radvanice. 

 

Kolejna seria zdjęć pięknego świata mikro i 

nanocząsteczek. To skupienie cząstek w 

przeważającej części mniejszych niż 100 nm jest 

potwierdzeniem ogólnie omawianego faktu, że 

ogromna większość tych nanocząsteczek ma 

tendencję do gromadzenia się w większe aglomeraty i 

tworzenia różnych łańcuchów lub jak w tym 
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10  Nanocząsteczki 

przypadku, tych pięknych winogron. Powiększenie 

50000x, miejsce pobrania Ostrawa Radvanice 

07.09.2011. Pod względem chemicznym są to, jak w 

poprzednich przypadkach, fazy tlenkowe żelaza. 

 

Kolejne zdjęcie pyłu lotniczego z atmosfery stalowni. 

Podobnie jak wszystkie poprzednie, dokumentuje 

morfologię dominującego zanieczyszczenia pyłem 

przy produkcji stali. Tutaj widoczne są nawet pierwsze 

oznaki tworzenia się aglomeratów. Powiększenie 

18000x. Chodzi o tlenkową fazę żelaza  



 

 

ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZDROWIE I ŚRODOWISKO NATURALNE 

 

 

CZERWIEC 2018 

11 Nanocząsteczki 

 

o zmiennym stosunku żelaza do tlenu. Ten stosunek 

może również zmieniać się w obrębie samej 

cząsteczki. W warstwach powierzchniowych 

przewiduje się wyższą zawartość tlenu. 

 

Niniejsze zdjęcie potwierdza rzekomy fakt, że w 

powietrzu przy odpowiednim przepływie wiatru, 

znajdują się kryształy chlorku sodu (soli kuchennej). W 

tym przypadku kryształ znajduje się na skupisku 

sferycznych cząstek tlenku żelaza. Kryształy przybyły 

do nas z odległych mórz, do powietrza dostały się 

podczas jego intensywnego kontaktu z wodą morską 
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12  Nanocząsteczki 

– przy falowaniu lub podczas intensywnego 

parowania. Zdjęcie jest potwierdzeniem faktu, że 

kryształy chlorku sodu, tworzące piękne sześcienne 

formacje, mają swoją strukturę krystaliczną pięknie 

ukształtowaną nawet w przypadku kryształów o 

rozmiarze mniejszym niż 500nm. Pobrano 07.09.2011 

w Ostrawie Radvanice. 
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13 Wyniki analizy świadomości uczniów 

Wyniki analizy świadomości uczniów o cenie 

zdrowia  

W badaniu wzięli udział uczniowie w wieku 14-18 lat.  

Które czynniki mogą mieć wpływ na Twoje zdrowie i 

jaki on jest? 
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14  Wyniki analizy świadomości uczniów 

 

Czy jesz regularnie w ciągu dnia?  
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15 Wyniki analizy świadomości uczniów 

Czy wiesz co to jest BMI?
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16  Wyniki analizy świadomości uczniów 

 

Czy wiesz jaka jest zalecana wartość BMI? 
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17 Wyniki analizy świadomości uczniów 

Jak często masz w swojej diecie następujące 

pokarmy? 
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18  Wyniki analizy świadomości uczniów 

 

Jak spędzasz wolny czas? 
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19 Wyniki analizy świadomości uczniów 

Oszacuj ile czasu poświęcasz na poszczególne 

czynności w ciągu normalnego dnia? 
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20  Wyniki analizy świadomości uczniów 

 

Palisz (papierosy, cygara itp.)?
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21 Wyniki analizy świadomości uczniów 

Pijesz alkohol?  

 

 

  



 

 

CZERWIEC 2018 

 

ZDROWIE I ŚRODOWISKO NATURALNE 

 

 

22  Wyniki analizy świadomości uczniów 

 

Próbowałeś kiedyś narkotyków? 
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23 Wyniki analizy świadomości uczniów 

Ile godzin śpisz w ciągu normalnego dnia szkoły?
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24  Wyniki analizy świadomości uczniów 

 

Czy grasz w gry hazardowe? Gra hazardowa jest to 

gra szansy lub umiejętności, której wynik zależy 

wyłącznie lub przeważnie od przypadku. 
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25 Wyniki analizy świadomości uczniów 

Jaki jest Twój stosunek do sportu?
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26  Wyniki analizy świadomości uczniów 

 

Które aktywności niosą ze sobą ryzyko pod względem 

przenoszenia  żółtaczki? 
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27 Wyniki analizy świadomości uczniów 

Ile miałeś partnerów seksualnych?
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28  Wyniki analizy świadomości uczniów 

 

Które aktywności niosą ze sobą ryzyko pod względem 

przenoszenia HIV ? 
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29 Wielopierścieniowe węglowododory 

aromatyczne 

Czy uprawiasz zawsze bezpieczny seks (z 

zabezpieczeniem)? 

 

Wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne  

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

(WWA) stwarzają również ryzyko zachorowania na 

raka, ponieważ są metabolizowane w organizmie 

człowieka na substancję reaktywne, które mają tzw. 

"działanie rakotwórcze". Od strony chemiczne WWA 

wykazują bardzo szeroki zakres różnych substancji 

charakteryzujących się tym, że w swoich molekułach 
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30  Wielopierścieniowe węglowododory 

aromatyczne 

zawierają skondensowane jądra aromatyczne i nie 

niosą żadnych heteroatomów lub ich substytutów. 

Grupa WWA obejmuje substancje takie jak naftalen, 

fenantren lub antracen. Wiele z tych substancji 

znaleziono w dymie papierosowym, a zwłaszcza: 

• benzo(a)piren (10 - 30 ng w papierosie) 

• benzo(e)piren (5 – 40 ng) 

• chryzen (40 – 60 ng)  

• 5-metylochryzen (0,6 ng)  

• dibenzoantracen (40 ng) 

• benzobfluorantren (30 ng) 

• benzojfluorantren (60 ng) 

• indeno(3-cd)piren (5 ng)  

• i inne podobne substancje. 
 

Dla osoby palącej 20 papierosów dziennie oznacza to 

ekspozycję na benzo(a)piren, taką jakby przebywała 

przez cały dzień w środowisku skażonym tą substancją 

w stężeniu  

20 ng/m3. 

1 papieros 10 - 30 ng 

4000  = ok. 11 dziennie (papierosów 40 ug - 120 ug) 
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31 Wielopierścieniowe węglowododory 

aromatyczne 

W powietrzu Bartovic jest gorsza średnia roczna 10 

ng benzo(a)pirenu w m3.  
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32  Wielopierścieniowe węglowododory 

aromatyczne 

Ciężko określić, ile powietrza wdycha rocznie człowiek, 

ale: 

• objętość oddechowa w spoczynku wynosi 0,5 

litra, dorosły 16x na minutę w spoczynku to 8 

litrów powietrza 

• 11520 litrów na dzień, 4205 m3 w ciągu roku 

• zakładając, że 1 m3 zawiera 10 ng 

• tak te 4205 m3 zawiera 42 ug  

Ich obliczenia są dobre, w spoczynku wynosi to 42, ale 

będzie to raczej więcej, tak z 70 mikrogramów. 4000 

papierosów zawiera właśnie taką ilość. 

Jeśli jest palaczem, oczywiście to się sumuje. 

Powietrze + palenie. 

Jeśli chodzi o inne dane, tak właśnie jest. Ale uwaga 

na wyniki stacji Nad obcí – to jest najgorsza stacja, ale 

reprezentatywność wynosi do 100 m. Nie są to całe 

Radvanice. I nikt nawet nie myśli o tym, że np. przy 

kąpielisku, gdzie źródłem są tylko domy rodzinne, 

sytuacja jest taka sama. Za 75% benzo(a)pirenu w 

Republice Czeskiej odpowiadają domy. 
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33 Wielopierścieniowe węglowododory 

aromatyczne 

Ponownie jest to celowe przejaskrawienie faktów, ale 

obliczenia są dobre.  

Nawiasem mówiąc, największym źródłem WWA dla 

człowieka (niepalącego) jest żywność (dzienne 

spożycie w krajach europejskich wynosi od 14 do 270 

ng / na osobę). Występują  

w produktach grillowanych i wędzonych, w tłuszczach 

i olejach, w suszonych owocach i płatkach, w świeżych 

owocach  

i warzywach, ale w małych ilościach również w 

napojach bezalkoholowych, kawie, herbacie i mleku. 

Limity wynoszą od 0,5 do 30 μg / kg dla różnych 

produktów spożywczych. To prawda, że istnieje inny 

mechanizm działania na organizm - ekspozycja. Ale 

benzo(a)piren nie występuje tylko w powietrzu. 
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34  Promocja 

 

Projekt eAir news, registrační číslo projektu: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000987 

je realizován z z Programu přeshraniční spolupráce 

Interreg V-A Česká republika-Polsko. 

 

Projekt eAir news, rejestracyjny numer projektu: 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000987 

realizowany jest w ramach Programu współpracy 

transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - 

Polska.  

 


