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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá vznikem pachů při zpracování olejnatých semen, způsobem 

jejich měření a detekce. V první části se práce zabývá pachy všeobecně. V následující části 

se zabývá technologií studené plazmy, jakožto jedné z účinných metod odstraňování 

pachových emisí. V závěrečné části jsou pak uvedeny výsledky měření na zařízení studené 

plazmy k odstraňování pachové zátěže v průmyslovém podniku. 

Klíčová slova 

Pach - pachy, olejnatá semena, plazma, studená plazma, odstraňování pachů. 

Summary 

The bachelor thesis deals with the formation of odors in processing oilseeds, their 

measurement and detection. In the first part of the thesis deals with odors in general. The 

following section deals with the technology of cold plasma, as one of the most effective 

methods of removing odor emissions. In the final part are the results of measurements on 

cold plasma device for removing odor load in an industrial company. 
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Smell - smells, oilseeds, plasma, cold plasma, removing odors.  
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1 ÚVOD 

S problémy pachových látek se zaobírali lidé a vědci již v dávné minulosti, 

protože pach je skutečnost, kterou člověk velmi silně vnímá a nepříjemný zápach považuje 

za velmi nepříjemný. Pokud se ohlédneme do minulosti, čich je smysl, který původně byl 

pro naše předky důležitý mimo jiné jako detektor nalezení potravy, nebezpečí, nebo sloužil 

pro výběr správného partnera. Posléze, v době prvobytně pospolné společnosti 

a feudalismu, kdy byla nutnost zaopatření potravy stěžejní, byla otázka pachu potlačena, 

životní prostředí nebylo zasaženo plně rozvinutou produkcí chemických a jiných 

průmyslových výrobků. V době průmyslové revoluce nebyla pachová zátěž opět důležitá, 

zanícení pro vše nové v technice a výrobách a opět nebyly pachy významné. V době, kdy 

žijeme v neustálém stresu pod vlivem všelijakých emisí a s odrazem civilizačních chorob 

v zádech, nabírají účinky prostředí, ke kterým pach také patří, na významu a to jak 

ve smyslu kladném tak i záporném. 

Světová zdravotnická organizace WHO (The World Health Organization) 

vymezuje zdraví jako „stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody a ne pouze 

absence nemoci nebo tělesné vady“ [1]. Od roku 2002 je měření pachových látek dle 

zákona MŽP o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb., vyhlášky MŽP č. 356/2002 Sb. a nařízení 

vlády č. 353/2002 Sb. pro společnosti a podniky produkující pachové látky novou 

povinností. Pro mnoho provozovatelů jsou tato měření pachu zatím velkou neznámou.  
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2 CHARAKTERISTIKA PACHŮ 

Pro pochopení problematiky pachů je potřeba nejdříve objasnit pojmy a vlivy které 

souvisí s vnímáním pachů. Zápach může být charakterizován koncentrací, intenzitou 

(vnímáním), hédonickým jevem (zda je zápach příjemný, či nepříjemný) a dobou expozice. 

Koncentrace pachových látek je vyjádřena množstvím pachových látek  OUER v m
3
 

a znamená hodnotu kolikrát  musí být vzorek s pachem naředěn čistou vzdušninou, abychom 

dosáhli čichového prahu, tedy hodnoty, kdy je zápach poprvé postižitelný. Je-li koncentrace 

pachových látek na zdroji 100 OUER.m
-3

 znamená to, že při zředění tohoto vzduchu 100× 

nebude zápach znatelný tzn. nebude cítěn. Jedna pachová jednotka je čichový práh, kdy 

zaregistrujeme změnu v charakteru vzduchu, ale nemusíme ještě poznat o jaké typy pachů se 

jedná. Průměrný člověk zaregistruje až 3 OUER.m
-3
, při hodnotě 5 OUER.m

-3
 obyčejný 

člověk umí zápach popsat (např. cítí-li vůni čokolády, nebo zápach tlejícího listí).  

Koncentrace 100 OUER.m
-3 

při posouzení pachu čerstvě umleté kávy se jeví 

vyznavačům kávy jako značně příjemná vůně, nemilovníkům kávy jako pach. Tuto 

skutečnost popisuje Hédonický jev, který popisuje vnímání pachu jedincem v závislosti 

na jeho zkušenostech, vzpomínkách, postoji k problému, psychickým stavem (únava, 

podráždění pocit hladu, nervozita) apod. Hédonický jev je popsán stupnicí kde +5 je 

extrémně příjemný a -5 extrémně nepříjemný pocit. Zápach z jahod a jablek odpovídá 

hodnotě asi +3, a pach z moči, hnojiv a mršin je popisován hodnotou mezi -3 a -4. [2] 

Hédonický jev u pachu obvykle dosahuje záporné hodnoty se zvedájící se koncentrací nebo 

intenzitou zápachu [3], ale kladně hodnocený zápach může při dosažení určité koncentrace 

vzrůstat v kladném hodnocení před následným klesánímj. Regrese hédonického jevu 

(na stupnici od +10 do -10) ve vzorkované vzdušnině z velkochovů prasat ukázala hodnotu -

1 při koncentraci asi 10 OUER.m
-3 

a -7 při koncentraci 300 OUER.m
-3

. [4] Pro zlepšení 

představivosti jsou hladiny hédonického jevu zobrazeny graficky, Obrázek 1. Jak je vidět 

na obrázku, při dosažení vyšších koncentrací začínají být skoro všechny zápachy 

nepříjemnými a obtěžujícími.  

Mimo koncentrace pachových látek má vliv na vjem nepříjemného pachu 

u relativně příjemných vůní i doba expozice, tedy čas, po který je jednotlivá osoba vystavena 

určité pachové koncentraci a vydatnosti. Opakovaná či dlouhotrvající expozice k pachu vede 

typicky k adaptaci, tj. poklesu v citlivosti k tomuto pachu. [5] Adaptace dovoluje přednostně 
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reagovat primárně na změny v podnětu. Typ zápachu nebo jeho fyzikální vlastnosti mohou 

ovlivnit adaptaci zaměstnanců na pracovišti uvolňující emise pachu. Po expozici zápachu se 

může vyskytnout snížení čichového prahu pro daný zápach. [6], [7], [8] Čichový systém se 

přizpůsobuje rychleji a ve větším rozsahu k zápachům než k vůním. Jakkoli, větší vzrůst 

v citlivosti na zápach byl nalezen pro vzrůstající koncentraci zápachů než pro vzrůstající 

koncentraci vůní. [9] Přecitlivělost pro jeden pach může být v některých případech částečně 

přenesena na jiné pachy. [10] Tato skutečnost se objevuje zejména v oblasti průmyslových 

závodů produkující zápach. 

Vliv zápachu v závislosti na délce působení, koncentraci, intenzitě a Hédonickém 

jevu na stres a zdraví obyvatel ukazuje Obrázek 2. 

 

Obrázek 2: Vliv pachu v závislosti na délce působení, intenzitě a hédonickém jevu na zdraví [11] 
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Představme si, že můžeme pohybovat jednotlivými vnitřními čtverci. Posuneme-li 

malým vnitřním čtvercem směrem doprava (směr příjemnosti, modrá šipka zdraví 

a oranžové šipky stresu a obtěžování zůstávají na jednom místě), snížíme hladinu stresu 

a obtěžování a zvýšíme hodnotu zdraví při stejné koncentraci pachových jednotek. Totéž se 

stane posuneme-li oba vnitřní čtverce k individuální necitlivosti (směrem doprava). 

Zvýšíme-li dobu expozice (nebo citlivost, či nepříjemnost), tedy prodloužíme-li čas, kdy 

na člověka pach působí (vnitřní čtverce doleva) zvýší se nám hladiny stresu  a obtěžování 

(žluté šipky) a sníží se nám hladina zdraví (modrá šipka). Totéž se stane, když 

za konstantních podmínek posuneme modrou kolmici (koncentrace pachových látek). 

Obrázek velmi názorně ukazuje vzájemné vlivy, které působí na stres a následně zdraví 

člověka v závislosti na kvalitě a kvantitě pachu v okolí. 

2.1 Pach a vliv na zdraví člověka 

 Pach je obyčejně komplikovaná směs množství plynných sloučenin a má 

specifický profil. Vzájemné působení mezi pachem a koncentracemi jednotlivých složek 

ve směsi mění vnímanou sílu směsi a existují modely, které zkouší vysvětlit takové jevy jako 

maskování, opačné působení, neutralizace, sčítání, synergismus atd. [12] Nejnižší hladiny 

koncentrací, při kterých chemické látky způsobují dráždivé efekty u lidí mohou být 

pod úrovní čichového prahu, ačkoli vnímání pachu předchází podráždění u mnoha 

průmyslových chemických látek. [13] Mozkovou odezvou na příjemný a nepříjemný zápach 

se zabýval např. Yeon-Kyu Kim and Shigeki Watanuki. [14] Studie mozkové reakce, EEG 

(ElectroEncephaloGram) a ERP(Event-Related-Potentials), naznačuje, že chemické látky 

přítomné v okolním vzduchu v nízkých nebo nižších koncentračních čichových prahů mohou 

ovlivnit nervový systém bez našeho vědomí, [15] dále byla zaznamenána činost mozku 

pro chemické látky, které nebyly zaznamenány čichovým systémem. [16]  

Vysoký obsah chemických látek ve vzduchu který dýcháme, mohou poškodit 

dýchací a čichový systém. Jako první jsou postiženy dráždivými látkami, oči a nos, kde se 

ve sliznici rozpouštějí látky jako např. čpavek a organické kyseliny s vysokou rozpustností 

ve vodě. Sliznice takto chrání dolní cesty dýchací. Dráždivé látky nesené vzduchem mají 

různé efekty na horní dýchací cesty. Může být obtížné rozeznat rozdíl mezi podrážděním 

a alergickými efekty. [17] Citlivost na zápach může být spojena s poruchami spaní, 
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s migrénou nebo s nechutí k určitým jídlům (mléčné výrobky). [18] U některých osob může 

zápach při velmi malých koncentracích spustit „Několikanásobné chemické vnímání“ 

(Multiple Chemical Sensitivity - MSC) a způsobit příznaky podobné astmatu (senzorickou 

hyperaktivitu), a také příznaky jako je bolest hlavy, depresivní nálady, únava a závrať. [19]; 

[20], [21] Pach je schopen pozměnit dýchání a dechový objem v případě látek jako je např. 

kyselina octová. Zdá se, že existují také inverzní vztahy k nosnímu podráždění. [22] 

Stimulace určitou chemickou látkou může aktivovat víc než jeden nervový systém. 

Typickým příkladem těchto látek je čpavek [23], který vytváří zápach a pálení očí v nízkých 

koncentracích a ve vyšších koncentracích vyvolává pocity horkosti nebo štípání přenášené 

trojklaným somatosensorickým systémem. [24] 

Určité chemické látky způsobují nekrózu neuronů a dalších buněk v nosní sliznici 

a toxické efekty v nosní sliznici mohou následně způsobit sekundární efekty uvnitř mozku. 

[25] Toxiny mohou vstoupit do centrálního nervového systému (CNS) a poškodit jeho 

strukturu. [26] O nízké koncentrace toxinů (těkavých organických látek - VOC) se stará 

detoxifikační systém v nose [27], ale mechanismy, jako kýchání, zastavení dýchání, zvýšené 

vylučování a překrvení tkáně v nose, nechrání od chemických látek dýchací systém vždy, 

zejména takových, kterým je daný člověk vystaven po dlouhou dobu (chronicky), nebo těch, 

které neaktivují trojklaný nerv. [26] Průmyslové technologie a sloučeniny, které negativně 

ovlivňují zápach jsou například zapáchající procesy, hutnictví, prach z cementáren, expozice 

kovů, odpadní vody a chemické látky jako aceton, benzen, čpavek, SO2, a trichlorethylen. 

[28], [26] Chemické látky mohou přímo zapříčinit poškození vnitřní tkáně čichové soustavy, 

ale narušení zapříčiněná expozicí toxických látek je méně obvyklá než narušení způsobená 

např. infekcí horních cest dýchacích, úrazy hlavy, chronickou rinitidou nebo 

rhinosinusitidou. [26]  

Zápach je ta složka znečištění ovzduší, která spolu s hlukem, teplem a velkým 

množstvím lidí vyskytujících se na malém prostoru představuje stresory prostředí [29]. 

Krátkodobější účinky stresu mohou být pozitivní, ale z dlouhodobějšího hlediska se mohou 

projevit především nemoci cév a srdce spolu s oslabením imunitního systému. Člověk 

reaguje na stres uvolňováním stresového hormonu adrenalinu, noradrenalinu a kortizolu. 

Byla nalezena asociace mezi hladinou kortizolu u jednotlivých účástníků výzkumu 

a expozicí pachu (z podniku vyrábějícího houbovitá hnojiva) [30]. Po zavření tohoto podniku 

úrovně kortizolu poklesly, nejsou však průkazné. V experimentech s expozicí citronové vůně 
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na ženy, byla nalezena pozitivní souvztažnost mezi periferní hladinou kortizolu a citlivostí 

k pachu. [31] V mnoha vědeckých tézích bylo poukázáno na důležitost pachů v sociálních 

souvislostech a že mohou způsobit hormonální změny [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37] 

Zdravotní příznaky ve vzájemném vztahu s pachem a chemickými látkami ukazuje Tabulka 1. 

Tabulka 1: Příznaky pozorované při zvýšení četnosti a vydatnosti pachových látek podniků zabývajících se 

živočišnou výrobou (velkochovy) a pozorovaný výskyt chemických látek, u kterých jsou sledovány uvedené 

příznaky. 

Příznaky spojené se zvýšeným výskytem pachových látek Chemické sloučeniny způsobující pozorované příznaky 

při rizikových koncentracích 

Poškozený orgán  Nalezené příznaky Těkavé organické látky (vybrané z dokumentu 

obsahující 168 sloučenin přítomných v živočišných 

chovech) 

Nos  Dráždí nos 2-methoxy-ethanol; hydrazin; čpavek; benzen; 

formaldehyd; sirovodík; 

2-butenal (krotonaldehyd)  

Oči Dráždí oči 2-methoxy-ethanol; hydrazin; čpavek; 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 dýchán, Dýchací 

problémy, Tlak na plicích, 

Kašel  

2-methoxy-ethanol; čpavek; benzen; hydrazin; 2-

propenal (akrolein); sirouhlík; 2-butenal 

(krotonaldehyd); formaldehyd; oxid siřičitý; sirovodík; 

Kůže Dráždění kůže  čpavek; benzen; formaldehyd; hydrazin; sirouhlík; 2-

butenal (krotonaldehyd); oxid siřičitý 

Hlava Bolest hlavy  2-methoxy-ethanol; čpavek; benzen; hydrazin; sirouhlík, 

methanol, oxid siřičitý, sirovodík 

Zažívací trakt Zvracení  čpavek; 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)  

Běžným názorem je, že úzkost, stres (tj. stres způsobený pachem) a deprese spolu 

vzájemně souvisí. Více depresivních stavů bylo zjištěno u lidí s výskytem MCS, u kterých je 

tato citlivost k pachu charakteristickou potíží. [38] Složité interakce, ve kterých se vyskytují 

genetické, stejně jako vývojové aspekty, vedou k patogenním odezvám stresorů [39]. 

Předmětem mnoha studií je stres a uvolnění způsobené pachem a vůní. U lidí inhalujících 

dráždivé pachy byl pozorován vzrůst krevního tlaku a změny v hladině krevního cukru 

(reakce na stres). [40] Inhalování vůně má za následek malý vzrůst diastolického tlaku 
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krve. [41] V další studii bylo zjištěno, že vůně způsobila pokles tepu srdce, systolického 

a diastolického tlaku a snížení rychlosti dýchání. [42] V experimentech s měřením odezev 

(rychlost tepu, tlak krve, odpor kůže atd.) autonomního nervového systému (ANS) naznačují 

výsledky, že nepříjemný zápach způsobuje stres a následně že vůně nebyly samy o sobě 

uvolňující, ale urychlily úlevu od stresu [43] Expozice pomerančovou vůní u pacientů 

čekajících na dentální ošetření indikovala uvolňující efekt a pozitivnější náladu. [44] 

Doposud byly ohrožující faktory zapříčeněné pachovými látkami zanedbávány, 

nicméně odborné studie poukazují na velikou řadu možných účinků pachových látek 

na zdraví člověka. Veškeré výše uváděné skutečnosti napomáhají k oprávněnému zavádění 

limitů množství znečišťujících příměsí dostávajících se z určitého zdroje do ovzduší 

pro pachové látky do platné legislativy, která se týká ochrany ovzduší (Zákon o ovzduší 

č. 86/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Naneštěstí, jsou v současnosti pachové látky 

novým činitelem, nad kterým se nejeden laik pouze pousměje. 
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3 PACHY VZNIKAJÍCÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ OLEJNIN 

Při technologickém procesu zpracování řepky či semen slunečnice k produkci 

metylesterů a stolních jedlých olejů pokaždé značně záleží na zpracované vstupní surovině. 

Emise pachů jako takových nabývají na významu a producenti těchto emisí vyhledávají 

řešení a technologie k jejich eliminaci. [45] 

3.1 Obecný popis technologie zpracování olejnin 

Při extrakci olejnatých semen se používá systém předlis – extrakce, kdy se vstupní 

semena upravují vločkováním a tepelnou kondicionací, lisují se na obsah oleje cca 18 – 20 % 

a následně extrahují hexanem. Rozpouštědlo se z oleje odstraní destilací a vrací zpět 

do procesu. Šroty z extrakce se zbavují rozpouštědla a chladí. Získaný olej se filtruje. Šroty 

obsahují 1 – 2 % oleje, což odpovídá výtěžnosti cca 98 %. 

Pro výrobu MEŘO je požadováno, aby řepkový olej obsahoval minimální 

množství volných mastných kyselin a obsah fosfolipidu byl pod 20 ppm. Snížení obsahu 

fosfatidu se provádí tzv. odslizením neboli degummingem, kdy se na olej působí kyselinou 

fosforečnou a následně louhem sodným. Vysrážené fosfatidy se odstraní odstředěním. 

Snížení kyselosti oleje, tj. odstranění volných mastných kyselin se provádí buď chemicky, 

tj. neutralizací roztokem alkálie, zpravidla louhu sodného, promytím vodou za použití 

separačních odstředivek, nebo fyzikálně, což je vakuová destilace s vodní parou. 

3.2 Popis pachových látek na zdroji 

Principem výroby metylesteru mastných kyselin z rostlinných olejů, konkrétně 

z řepkového oleje, případně sojového nebo palmového je reakce surového rostlinného oleje 

s metanolem za přítomnosti katalyzátoru při mírné teplotě (65 °C) a atmosférickém nebo 

zvýšeném tlaku. Chemickou reakcí (esterifikací) vzniká jako hlavní produkt metylester 

mastných kyselin a glycerinová fáze. Z glycerinové fáze vznikají po oddestilování 

metanolu a rozštěpení kyselinou vedlejší produkty – surový glycerin a mastné kyseliny. 

Surový glycerin se dále zpracovává a mastné kyseliny jsou vraceny do výrobního procesu.  

Všechny technologie zpracovávající živočišný nebo rostlinný materiál mají 

zpravidla velmi podobný charakter pachových látek. Pachy z těchto procesů jsou tvořeny 
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zejména nízkými mastnými kyselinami a jejich aldehydy a ketony, čpavkem, dále deriváty 

organických látek se substituenty síry a dusíku, tj. aminosloučeninami, sirovodíkem 

a thioly a sirnými organickými deriváty v různých poměrech. Zápach je těžký a vydrží 

v atmosféře, na rozdíl např. od těkavých rozpouštědel, velmi dlouhou dobu. Koncentrace 

jednotlivých chemických látek ve směsi těchto pachů je téměř na hranici analytického 

stanovení, avšak koncentrace pachových látek jsou velmi vysoké. 

Tabulka 2: Čichové prahy látek vyskytujících se v kategorii pachů dle ČSN EN 13725  

Pásmo detekce čichového prahu 

(Cod, µg.m
-3

) 
Sloučenina 

Nejnižší detekční práh (Cod, 

mg.m
-3

) 

Cod ≤ 0.01 

Methanethiol 0,000 000 3 

2-propanethiol 0,000 002 5 

2-propene-1-thiol 0,000 005 

2,3-butanedion 0,000 007 

Amylmercptan 0,000 003 

0.01≤ Cod ≤ 0.05 

Fenyletanová kyselina (Fenyl octová 

kyselina) 
0,000 03 

Ethanethiol 0,000 043 

4-methylphenol (p-cresol) 0,000 05 

0.05 ≤ Cod ≤ 0.1 
Hydrogen sulphid (sirovodík) 0,000 1 

1-octene-3-one 0,000 1 

0.1≤ Cod ≤ 0.25 

 

 

 

Benzenethiol 0,000 14 

2,4-decadienal 0,000 18 

3-methylbutanová kyselina 0,000 2 

2,6-dimethylphenol 0,000 2 

3-methylphenol 0,000 22 

2,4-nonadienal 0,000 25 

Dacanal 0,000 25 

0.25 ≤ Cod ≤ 0.4 

2-phenylethanol 0,000 26 

Trimethylamine 0,000 3 

Octanová kyselina 0,000 3 

Nonanal 0,000 3 

Methylthiomethan 0,000 3 

Ethyldithioethan 0,000 35 

3-methylindol (skatol) 0,000 35 

Butanová kyselina 0,000 4 
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Čichové prahy některých látek, které mohou být součástí směsi pachových látek 

v odpadním vzduchu ze zpracování řepkových semen jsou uvedeny v Tabulka 2. 

Jednotlivé látky mohou v ředěné stavu připomínat i některé ovoce, např. ve vodě ředěný 

acetaldehyd připomíná ořechy, butyraldehyd má při vysokém ředění ovocnou vůni 

po banánech. Pro popis jednotlivých pachů neexistuje doposud jednoznačná terminologie. 

 Tabulka 3: Čichové prahy látek vznikající při zpracování řepkového semene [46] 

 

Jak je vidět z výše uvedeného, látky emitující intenzivní zápach jsou významně cítit 

již v tak nízkých koncentracích, že jsou mimo jakékoliv riziko toxického působení na lidské 

zdraví.  

 

 

 

 

 

 

  

 Název Sumární vzorec Čichový práh (ppm) 

S
L
O
U
Č
E
N
IN

Y
 S
ÍR

Y
 

Sulfan H2S 0,000 410 

Methylallylsulfid C4H8S 0,000 140 

Diethylsulfid C4H10S 0,000 033 

Diallylsulfid C6H10S 0,000 220 

Dimethyldisulfid C2H6S2 0,002 200 

Diallyldisulfid C3H10S2 0,000 220 

Methylmerkaptan CH4S 0,000 070 

Ethylmerkaptan C2H6S 0,000 008 7 

n-Propylmerkaptan C3H8S 0,000 013 

Isopropylmerkaptan C3H8S 0,000 006 

n-Butylmerkaptan C4H10S 0,000 002 8 

Isobutylmerkaptan C4H10S 0,000 006 8 

sek. Butylmerkaptan C4H10S 0,000 03 

terc. Butylmerkaptan C4H10S 0,000 029 

n-Amylmerkaptan C5H12S 0,000 000 78 

Isoamylmerkaptan C5H12S 0,000 000 77 

n-Hexylmerkaptan C6H14S 0,000 015 
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4 ZPŮSOBY MĚŘENÍ PACHŮ 

Z historického hlediska se hlouběji zaobíraly měřením pachu státy, kde převládá 

zemědělská výroba, nebo kde se nachází velké čističky odpadních vod (USA, Austrálie, 

Kanada,  Nizozemí) a to přibližně od sedmdesátých let. První reálné poznatky s měřeními 

pachů byly právě z oboru čističek odpadních vod a zemědělských podniků. Následující 

vývoj sledování pachů a nové metody měření pachu vedly k poznání, že právě čističky vod  

jsou podstatným zdrojem zápachu, byť už je to kalové hospodářství, mechanické 

předčištění, nebo rozsáhlé povrchy aktivačních nádrží. Měřením a pozorováním vydatnosti 

pachu v souvislosti ke zdraví člověka byl vyvrácen názor, že zápach je úplně benigní 

zdraví jedince. Smysl čichu se především zakládá ve vybavování podmíněně reflexního 

vyměšování trávicích šťáv a v defenzívních reakcích organismu na dráždění a nezdravé 

látky v okolí. [45] 

4.1 Olfaktometrie 

Vnímavost jedince k vydatnosti zápachu je v podstatě závislá na typu použité 

látky, nebo směsi látek. Přesto jedinec pozná čichem tak malá množství vonících nebo 

zapáchajících látek, která nelze stanovit ani nejpřesnější chemickou analýzou. Absolutní 

rozmezí může být menší než 1 díl pachové látky na 50 miliard dílů vzduchu. O čichový 

smysl se opíráme mnohem méně než jiní živočichové, ačkoli máme schopnost cítit mnoho 

rozdílných typů pachů a vůní. Dle odhadů a některé literatury se odhaduje, že netrénovaná 

osoba je schopna rozeznat asi 4 000 pachů, trénovaná až 10 000 pachů, přesto odhad 

u zdravého člověka odpovídá schopnosti rozlišení 10 000 až 40 000 různých pachů, muži 

všeobecně méně než ženy. Profesionálové z řad odborníků na testy parfémů, nebo míchání 

whisky jsou patrně ještě lepší – dokáží rozlišit až 100 000 různých vůní. Lidská kapacita 

rozlišování pachů není spojena s hojným slovníkem pojmů, které by určovaly jejich popis. 

Doposud není jasná shoda o tom, jak popisně určit kvality různých pachů. Pokroky byly 

učiněny na biologické úrovni, v poznání, jak čichová soustava kóduje jakost pachů. 

Vnímání člověka není lineární. Spojitost mezi impulsem (drážděním) a vnímáním 

stupně pachu je logaritmický. Přesná koncentrace pachu v jednotce poukazuje spíše 

na vydatnost pachu, než koncentraci. Určení přesné koncentrace pachu je analogické 

s určením přesnosti intenzity (hladiny) akustického tlaku v decibelech [dB]. Intenzita 
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pachu může být zpřesněna porovnáním s decibely a vyjádřena podobně jako dekadický 

logaritmus koncentrace pachu. Jde o specifickou charakteristiku smyslových vjemů. 

Německý psycholog Ernst Weber realizoval roku 1834 důkladný průzkum a představil jeden 

z nejzásadnějších objevů v celé psychologii. Objevil, že čím vyšší intenzitu má počáteční 

podnět, tím větší změna musí nastat, aby ji člověk zaznamenal. Změřil velikost nejmenšího 

pozorovatelného rozdílu pro intenzitu, týkající se všech lidských smyslů, včetně zraku 

a sluchu. Zjistil, že hodnota nejmenšího pozorovatelného rozdílu se zvyšuje s intenzitou 

standardního podnětu, a stanovil, že je stálým podílem intenzity. Následně po té, co 

E. Weber určil příslušný zákon, ho německý fyzik Gustav Fechner (1860) převedl 

na obecnou definici. G. Fechner vymezil to, že nejmenší pozorovatelný rozdíl není pouze 

stálým podílem intenzity podnětu, ale také, že se jakýkoli menší pozorovatelný rozdíl 

procesně rovná jakémukoli jinému nejmenšímu pozorovatelnému rozdílu. Fechner 

definoval vztah, velikost vjemu podnětu P, je poměrná k logaritmu jeho fyzikální intenzity:  

Rovnice 1: Fechnerův zákon 

P = c × log I 

Pro vysvětlení tohoto vztahu můžeme předpokládat, že c = 1. Následně 

zdvojnásobíme hodnotu I, například ze 100 na 200 jednotek, se zvětší hodnota P ze 2 

na přibližně 2,3 jednotky. Z tohoto výpočtu je patrné, že zdvojnásobíme-li intenzitu světla 

(pro názornost), neplatí, že jej budeme vnímat jako 2× jasnější (200 W žárovku nebudeme 

vnímat jako 2× jasnější než 100 W), dvojnásobně silnější hluk neuslyšíme dvakrát 

hlasitější a totéž platí pro čich, sluch a ostatní smysly. Všeobecně řečeno, se zvyšující se 

fyzikální intenzitou podnětu, intenzita vnímání zpočátku stoupá rychleji a se zvýšenou 

intenzitou se neustále zpomaluje. V konečném následku to tedy znamená, jak bylo už 

uvedeno, že s lineárním snížením koncentrace organických látek způsobujících zápach 

neklesne lineárně jejich koncentrace.  

Dalším limitujícím činitelem k analytickému stanovení pachu je jeho nestálá 

povaha čistých chemických zbytkových prvků způsobující zápach ve směsi. Obsah 

veškerých chemických látek ve zkoumaném vzorku zápachu má význačný účinek 

na hodnotu a intenzitu pachu. Určité chemické látky ve směsích se navzájem ovlivňují 

a tyto vzájemné interakce dodnes nikdo dostatečně nedefinoval. Některé látky stupňují sílu 

pachů takovým způsobem, že intenzita jednotlivých pachů se sčítá, jindy je násobkem, 

anebo naopak zápach maskují, Obrázek 3. Příklad maskování můžeme vysvětlit 
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na dvousložkové směsi sulfanu (SH) a methylmerkaptanu (MM) - obě látky se 

na čističkách vod obyčejně vyskytují jak na předčisťovacím procesu (mechanicky) tak 

při následných anaerobních reakcích kalového hospodářství. Při hodnotě koncentraei 

75 ml.m
-3

 (ppm) čistého MM je hodnota koncentrace pachových jednotek 800 000 ouE.m
-

3
, při 15 ml.m

-3 
SH dosahuje koncentrace pachových látek hodnotu 300 000 ouE.m

-3
. 

Pokud vytvoříme směs 15 ml.m
-3 

SH a 75 ml.m
-3 

MM je konečná hodnota koncentrace 

pachových látek 300 000 ouE.m
-3

. Čichový práh pro SH je 0,00041 ml.m
-3

, pro MM je 

0,00007 ml.m
-3

. (dle evropské normy EN 13725 je značení Evropské pachové jednotky 

ouE.m
-3

, v české legislativě se vyskytuje jednotka OUER·m
-3

, uvedené jednotky jsou si 

rovny). 

 

 

Jednotlivé látky jsou v zájemné interakci, a tak pozměňují povahu konečného 

pachu. Analytické měřící metody nejsou schopné zápach určit a ani definovat. Příklad 

odlišných hodnot měření na městské čističce odpadních vod znázorňuje Obrázek 4. 

Ve stejném časovém intervalu probíhalo měření koncentrace H2S a pachu. Změřené 

hodnoty byly dosazeny do dispersního modelu výpočtu rozptylu jednotlivých složek 

ovzduší. Na obrázku je zřejmé, jak se jednotlivé hodnoty sulfanu liší od hodnot 

naměřeného pachu. A jelikož pro vyhodnocení vlivu obtěžování obyvatelstva zápachem je 

0 

50 
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OUER.m

-3 
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B 

Možné kombinace intenzity pachu u směsi látek A:B (1:1) 
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pachových  

látek 
  Možné kombinace intenzity výsledného pachu  

Obrázek 3: Možné hodnoty intenzity pachu při smísení dvou chemických látek o stejné koncentraci 
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význačnější hodnota zápachu než sulfanu, který nebyl naměřen zdaleka v toxických 

hodnotách, bylo přistoupeno k měření zápachu. 

Podobně se chovají i jiné látky, zejména směs organických látek, a je jen velmi 

těžké definovat, která z naměřených látek je dominantním zdrojem pachových látek a jak 

ovlivňuje koncentraci celkové směsi. 

Obrázek 4: Koncentrace H2S a pachu na městské ČOV – dispersní model 
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5 TECHNOLOGIE STUDENÉ PLAZMY 

V této kapitole bude popsán princip a následně zařízení technologie studené plazmy. 

5.1 Zpracování pachů netermálním plazmatem 

Odstraňování pachů je založeno na vytvoření velmi reaktivní zóny v odpadních 

plynech, v níž se molekuly pachových látek rozloží. 

Plasma je stav plynu, v němž se molekuly plynných složek mění na směs iontů, 

elektronů, neutrálních molekul plynu a dalších komponent, které se nacházejí v různém 

stupni excitace. Minimální energie potřebná k odstranění jednoho elektronu se označuje 

jako ionizační potenciál (ionizační energie). Je to minimální energie, kterou musí mít 

dopadající částice, aby mohlo dojít k ionizaci a vytvoření kationtu. Ionizační potenciál se 

udává v elektronvoltech. V plazmatu může být teplota elektronů o několik řádů vyšší než 

teplota kladných iontů a neutrálních molekul. Podle množství dodané energie může být 

plasma charakterizována jako vysokoteplotní nebo nízkoteplotní: 

• ve vysokoteplotním plazmatu jsou složky plazmatu v tepelné rovnováze. Ionty 

a elektrony mají v průměru stejnou teplotu přibližně 1 – 2 elektronvoltů (eV, kde 1 eV 

odpovídá teplotě 11 600 K). Příkladem tepelného plazmatu je elektrický oblouk 

v obloukové peci; 

• v nízkoteplotním plazmatu je teplota (neboli rychlost) elektronů podstatně vyšší, 

než molekul plynu. Protože se energie dodává pouze elektronům, mohou dosáhnout energií 

v řádu 1 až 10 EV, zatímco základní plyn („pozadí“) zůstává na teplotě okolí. Tyto vysoké 

energie elektronů generují plazma, v němž koexistují volné elektrony, ionty a radikály. 

Nízkoteplotní plazma se vyskytuje např. v zářivkách a výbojkách, také 

v elektrickém oblouku. Nízkoteplotní plazma může být používána pro čistění odpadních 

plynů za okolního tlaku a teploty. Radikály v plazmatu reagují se znečisťujícími látkami, 

které se štěpí a oxidují na méně páchnoucí sloučeniny. Nejaktivnějšími radikály v tomto 

procesu jsou radikály dusíkové, kyslíkové a hydroxylové. Tyto radikály vznikají 

z molekulového dusíku (N2), kyslíku (O2) a vody (H2O) přítomných v odpadním plynu. 

Průmyslové systémy čistění jsou založeny na elektrickém výboji, kde se k vytváření 

plasmatu v odpadním plynu používá vysoké napětí (až 40 kV).[48] 
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Je doloženo, že tato technologie snižuje emise zápachu o 75 – 96 % (v pachových 

jednotkách ouE.m
-3
) podle konstrukce, podmínek procesu a charakteristik zápachu. 

5.2 Zařízení AEROX
®
 

Měření a následné vyhodnocení bylo na zařízení AEROX
®
, které je instalováno 

ve společnosti PREOL, a.s., která se zabývá výrobou MEŘO z řepky olejky. 

Zřízení AEROX
®
 snižuje intenzitu pachů na zdroji prostřednictvým velmi 

rychlého procesu oxidace (netermálním plazmatem). Zařízení se skládá ze vstřikovače 

Obrázek 5, kde jsou umístěny vysokonapěťové moduly a přiváděný (přimíchávaný) 

vzduch se zde radikalizuje, což umožňuje molekulám vodíku a kyslíku aby se od sebe 

oddělily. Dále ze sestavy ventilátoru, filtrů a ohřívače nasávaného vzduchu Obrázek 6, 

adaptéru na odpadní potrubí Obrázek 7 a samostatného řídícího rozvaděče. 

 

Obrázek 5: Vstřikovač před samotnou montáží, vpravo dole je patrné potrubí DN300 přiváděného vzduchu 
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Obrázek 6: Sestava ventilátoru, filtrů a ohřívače nasávaného vzduchu 

 

 

Obrázek 7: Adaptér namontovaný na odpadním potrubí DN1000 
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6 ANALYTICKÁ ČÁST 

Autorizované měření pachové zátěže bylo provedeno za účelem prokázání 

účinnosti technologie studené plazmy Aerox
®
 Injector 7-40 XG ve společnosti 

PREOL, a.s. 

Měření bylo provedeno za pomoci olfaktometrické metody ve shodě s technickou 

normou ČSN EN 13725 pomocí olfaktometru TO8-8. 

6.1 Princip měření 

Koncetrace pachových látek v plynném vzorku obsahujícím pachové látky se 

stanoví podáním tohoto vzorku komisi vybraných a předběžně ověřených lidských 

subjektů s měnící se koncentrací těchto látek uskutečněnou ředěním vzorku neutrálním 

plynem tak, aby byl určen zřeďovací poměr při 50% prahové koncentraci Z50 = ZITE,pan. 

Při tomto zřeďovacím poměru je definičně koncentrace pachových látek rovna 1 ouE.m
-3

. 

Koncentrace pachových látek ve sledovaném vzorku se pak vyjádří jako násobek jedné 

evropské pachové jednotky na krychlový metr při standartních podmínkách 

pro olfaktometrii. 

6.2 Jednotka měření 

Evropská pachová jednotka ouE.m
-3 
je takové množství pachových látek, které 

při odpaření do 1 m
3
 neutrálního plynu za standartních podmínek, vyvolá fyziologickou 

reakci komise posuzovatelů (prahová detekce pachu) shodnou s reakcí vyvolanou evropskou 

referenční  hmotností pachové látky (EROM) odpařenou do 1 m
3
 neutrálního plynu 

za standartních podmínek. Pro n-butanol (CAS 71-36-3) odpovídá 1 EROM hmotnosti µg. 

Odpařena do 1 m
3
 neutrálního plynu za standartních podmínek vytvoří molární zlomek 0,04 

µmol.mol
-1
, což odpovídá 0,04 ppm. 

Tento vztah definuje návaznost jednotky koncentrace libovolné pachové látky 

na jednotku koncentrace referenční pachové látky. Obsah pachových látek je tak vajádřen 

v jednotkách odpovídajících hmotnosti n-butanolu. 
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6.3 Metoda měření a používaná technika 

Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií se provádí dle 

ČSN EN 13725 ve smyslu vyhlášky MŽP č. 362/2006 Sb. Podání vzorků pachových látek 

komisi posuzovatelů ke stanovení koncentrace pachových látek se prpovádí metodou 

ANO/NE. 

Vzorky plynu se odebírají do jednorázových vaků (např. Nolaphan NA, trubice 

z teflonu) pomocí vakuové vzorkovací nádoby. Při použití tohoto vzorkovacího zařízení 

nepřichází vzorkovaný plyn do kontaktu s čerpadlem díky odčerpání vzduchu z nádoby 

v prostoru okolo vaku. Takto vzniklým pod tlakem je vak naplněn plynem ze zdroje. 

Pro každý odběr se používá vždy nový vak. Při každém měření se zaznamenává 

atmosferický tlak, tlak v potrubí, teplota a vlhkost vzduchu. 

Pro potřeby referenčního autorizovaného měření a následné výpočty bylo stanovení 

koncentrace pachových látek provedeno na Olfaktometru č. TO8-8, systém Mannenbeck, 

výrobce ECOMA GmbH. Uvedený olfaktometr splňuje v plném rozsahu normu ČSN EN 

13725. Vzduch z bezolejového komprsoru prochází přes sušící filtr a filtr s aktivním uhlím. 

6.4 Výpočtová část 

Rovnice 2: Vztah pro výpočet koncentrace pachových látek 

cOD = ZITE,pan × 1 ouE.m
-3 

Rovnice 3: Vztah pro výpočet objemového toku vlhkého plynu za provozních podmínek 

qV = v × A 

Rovnice 4: Vztah pro výpočet průměrné rychlosti proudění plynu 

      

 

 
  

     

  

 

   

 

Rovnice 5: Vztah pro výpočet emisního toku pachových látek za standardních podmínek pro olfaktometrii 

qOD = cOD × qV
20°C

 

Rovnice 6: Vztah pro výpočet průtoku vlhkého plynu za standardních podmínek pro olfaktometrii 

qV
20°C

 = qV 
           

              
 × 
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Rovnice 7: Vztah pro výpočet geometrického průměru 

GM =             
 

 

Popis neznámých: 

cOD  koncentrace pachových látek [ouE.m
-3

] 

ZITE,pan  geometrický průměr všech platných členů komise pro jedno měření 

po zpětné zkoušce komise [-] 

qV  průměrný průtok vlhkého plynu za provozních podmínek [m
3
.s

-1
; m

3
.h

-1 
] 

A plocha průřezu potrubí (výduch) v místě měření rychlosti proudění [m
2
] 

v  střední rychlost proudění plynu v místě měření [m.s
-1

] 

KPT kalibrační součinitel (funkce) Prandtlovy trubice [-] 

pdi diferenční tlak Prandtlovy sondy v i-tém měřícím bodě [Pa] 

   měrná hmotnost plynu [kg.m
-3

] 

qOD tok pachových látek za standartních podmínek pro olfaktometrii [ouE.s
-1

; 

ouE.h
-1

] 

qV
20°C

 průměrný průtok vlhkého plynu za standartních podmínek pro olfaktometrii 

[m
3
.s

-1
; m

3
.h

-1 
] 

tg  teplota plynu [°C] 

ts  průměrná teplota plynu [°C] 

ps  statický tlak plynu [Pa] 

yi  výsledek i-té zkoušky 

6.5 Parametry provozu měřeného zdroje 

Měření probíhalo dne 26. 3. 2014 od 12:15 hod do 14:10 hod za ustáleného chodu 

jednotky (90% výkonu ventilátoru - běžný provoz).  

Místa odběru byla rozdělaná na vstupní vzorky V3811, V3812 a V3813 a výstupní vzorky 

V3814, V3815 a V3816).  
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Tabulka 4: Meteorologické podmínky 

Zdroj: Toaster v provozu extrakce (PREOL, a.s.) 

Místo měření: Lovosice (ČR) Datum: 26. 3. 2014 

Absolutní atmosférický tlak:  pA 99,46 kPa 

Teplota okolí tA 14,4 °C 

Atmosferická vlhkost: RHa 48 % 

 

Tabulka 5: Fyzikální vlastnosti odebíraného plynu 

Rozměry potrubí v místě měřícího průřezu (průměr kruhového průřezu) D 1 000 mm 

Plocha vzorkovacího průřezu A 0,785 m
2
 

Průměrná teplota plynu t 59,1 °C 

Průměrná relativní vlhkost plynu RH 69,4 % 

Atmosférický tlak pa 99 460 Pa 

Průměrný statický tlak plynu v potrubí ps 99 470 Pa 

Průměrný dynamický tlak plynu pd 72 Pa 

Průměrný rozdíl mezi ps a pa Δp 10 Pa 

Průměrná hustota vlhkého plynu   1,053 kg.m
-3

 

Průměrná rychlost proudění v 11,685 m.s
-1

 

Průměrný průtok vlhkého plynu z provozních podmínek qV 33 040 m
3
.h-

1
 

Průměrný průtok vlhkého plynu za normálních podmínek (0 °C; 101325 Pa) qVN 26 920 Nm
3
.h

-1
 

Průměrný průtok vlhkého plynu za standardních podmínek pro 

olfaktometrii (20 °C; 101325 Pa) 
qV

20°C
 28 890 m

3
.h-

1
 

6.6 Výsledky 

Výsledky měření a stanovení koncentrace pachových látek na zdroji jsou uvedeny 

v následující tabulce - Tabulka 6. 
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Tabulka 6: Výsledky 

Označení 

vzorku 

Čas odběru 

vzorku 

Koncentrace 

pachových 

látek cOD 

[ouE.m
-3

] 

Dolní mez 

cdolní 

[ouE.m
-3

] 

Horní mez 

chorní 

[ouE.m
-3

] 

Průtok plynu 

[m
3
.h

-1
] 

Emisní tok 

pachových 

látek qOD
20°C

 

[ouE.s-1] 

Toaster - vstup 

V3811 12:15 - 12:20 38 968 30 785 47 151 25 890 280 245 

V3812 13:14 - 13:19 38 968 30 785 47 151 25 890  280 245 

V3813 13:25 - 13:30 42 495 33 571 51 419 25 890 305 610 

Průměrná hodnota 40 110 31 687 48 533 25 890 288 457 

Toaster - výstup 

V3814 13:40 - 13:45 3 444 2 721 4 167 28 890 27 638 

V3815 13:55 - 14:00 4 467 3 529 5 405 28 890 35 848 

V3816 14:05 - 14:10 3 756 2 967 4 545 28 890 30 142 

Průměrná hodnota 3 866 3 054 4 678 28 890 31 025 

 

Rovnice 8: Výpočet účinnosti technologie: 

  = 100 - 
                   

               
 % = 100 - 

           

       
 = 89,2 % 

Jak je patrné z Rovnice 8 je účinnost technologie odstraňování látek netermálním 

plazmatem za použití technologického zařízení AEROX
®
 89,2 %. [47]  
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7 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou pachů všeobecně, 

poukázat na pachy, které vznikají při zpracování olejnatých semen a ukázat jednu z možností 

jak se s těmito pachy vypořádat. 

Jak je naznačeno v úvodních dvouch kapitolách, pachová zátěž  je poměrně 

komplikovaná oblast výzkumu. Zápach nejenže každý jedinec velmi silně vnímá, ale je 

i dokázáno že ve vyšších koncetracích má vliv nejen na zdraví, ale i na celkový stav člověka. 

Metod zabívajících se odstraňováním pachové zátěže je poměrně dost a popsaná 

technologie odstraňování pachové zátěže pomocí studené plazmy je jen jednou z možností, 

jak se s nimy vypořádat. S technologií AEROX
®
, která je předmětem dalšího popisu, jsem 

měl možnost v působišti svého zaměstnání se nejen seznámit, ale aktivně se zúčastnit 

na její implementaci v podmínkách průmyslového podniku zabývajícího se zpracováním 

řepkového semene. 

Jak je patrné z analytické části, je účinnost technologie studené plazmy na velmi 

slušné úrovni 89,2 % a musím konstatovat, že vypočtená hodnota není jen číselným 

údajem, snížení pachové zátěže v oblasti instalace je patrné i pouhým „nosem“, což mělo 

vliv na snížení četnosti stížností z řad veřejnosti z okolí. 

Problematika odstraňování pachových emisí je natolik obsáhlá a metod, které je 

možné použít na odstranění těchto emisí taktéž a zaujala mne natolik, že zvažuji věnovat se 

této problematice hlouběji s využitím praktických i teoretických poznatků. 
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