
A kémia szaga 
 

„Nem minden bűzlik, ami vegyész”- szól az „ismert” szállóige. Kétségtelen, hogy a 

vegyészek töltik a legtöbb időt különböző kemikáliák között, azonban mindennapi 

életünk során fontos szerepet játszik a szaglás, mint érzékelési forma: a külvilágról 

érzékeléssel szerzett információk kb. 3,5%-át a szaglás teszi ki, ami alapjában véve 

egy nagyon alacsony számnak tűnhet, mégis mindennapjaink szerves részét képezi 

ennek képessége. 

 

A szagok nemcsak hatással vannak ránk, de fontos szerepet játszanak az életünkben. 

Akár életmentő is lehet, ha például gázszivárgást érzékelünk, tehát veszélyre 

figyelmeztetnek. Szoros kapcsolatban van a szaglás és az ízérzékeléssel, ezért 

fokozhatják az adott étel ízét. A vegyipar egyik ágazata , az illatszeripar pontosan a 

szaglást veszi alapul a termékek forgalmazása céljából.  

 

Mint említettem, a szaglás és az ízlelés szorosan összekapcsolódik, aminek az oka, 

hogy mindkettő érzékelési folyamat kémiai ingereken alapszik. Maga a szaglás az 

orrunkban történik: a felső orrjáratban a szaglóhámon szaglóreceptorok által. Ezeket a 

receptorokat bizonyos anyagok( illékony) ingerelnek és az ingerek az agyunkba jutva 

hoznak létre szagérzetet.  

 

A szagokat a különféle anyagok molekulái okozzák. Alapvetően a molekuláknak nincs 

szaguk, csak agyunk dolgozza fel a kémia ingert és beazonosítja annak forrását. Az, 

hogy egy molekula egyáltalán szagérzetet váltson ki, szaglósejtjeinknek érzékenynek 

kell lenniük rá. Például a levegő fő elemit szagtalannak tekintjük,  mert ezek egyikére 

sem érzékeny az ember kb. 40 millió szaglóhámsejtje. 

 

 Sokszor tapasztaljuk, hogy egy adott anyagnak kellemes, avagy  kellemetlen jelzőt 

feleltetünk meg annak szaga alapján. Ez több tényezőtől is függ: a szagérzetet kiváltó 

anyag töménységétől, az anyag molekulaszerkezetétől, az adott személy 

érzékenységétől (szagokra) és attól, hogy milyen előzetes ismeretünk van bizonyos 

anyag „szagával” kapcsolatban.  

 

Kémiai szempontból „szagot” érzünk, ha a szaganyag illékony, tehát részecskéi 

mozgásban vannak, így a levegő levegő részecskéivel eléri a szaglóhám felületét: 

ilyenek a kis és közepes molekulatömegű anyagok; általában valamilyen funkciós 

csoportot tartalmaz a molekula; végül pedig zsíroldékony, így feloldódik a szaglóhám 

váladékában. 

 

A szaglóreceptorokhoz azok a molekulák tudnak kapcsolódni, melyeket „befogad” a 

receptor méretük, molekula alakjuk, felszíni szerkezetük és töltésük alapján. Ha eltér 

valamely feltétel, akkor nem történik meg a kötődés vagy csak részlegesen. Ugyan az 

ember körülbelül 10000-féle szagot tud megkülönböztetni, a szaglóhámunkon 

mindössze 1000 receptor sejt található, mindegyik más és más szag analizálására. 

Annak, hogy mégis sokkal több „szagot” tudunk azonosítani, a molekulák 



konfigurációja ad választ: több receptor sejthez kötődnek párhuzamosan. Hasonló 

molekula alkat eredményezhet hasonló szagot: például a kámfor és a hexaklóretán 

molekulaalakja gömbszerű és méretük és hasonló, ezért a hexaklóretán kámforillatú. 

Az ecetsav szúrósszagú, míg a valeriánsav, ami metiléncsoportban különbözik tőle, 

már testszagú.  

 

Az adott szaganyag koncentrációja is nagyban befolyásolja a szag milyenségét. 

Ugyanaz a szaganyag töményen, illetve hígítva más-más szagot/illatot vált ki. Vegyük 

például az acetaldehidet, ami töményen büdös, 10000-szeresre hígítva viszont 

almaillatú. Másrészről pedig szubjektív, hogy illatnak vagy szagnak tekintünk egy 

adott szaganyagot; mindenkinek. Tehát mondhatjuk, hogy bizonyos vegyületek szaga 

töményen, tehát „eredetileg” büdös, azonban a hígított állapotú vegyület már kellemes 

illatot vált ki. Néhány példa: a brómsztirol és a fenilacetaldehid esetében töményen 

kellemetlen szagúak, nagy hígításban jácintszagúak. A zsírsavaldehidek töményen 

izzadságszagúak, nagy hígításban kevésbé izzadságszagúak, de emellett narancs, rózsa 

stb. között változik az illatuk.  

 

Az idő során a kutatók észrevették, hogy hasonló szagúnak éreznek olyan 

vegyületeket, melyek szerkezete nagymértékben eltérő, viszont hasonló az őket 

felépítő atomok felépítése. Azt is megfigyelték, hogy vannak vegyületek, amelyek 

szoros kémiai kötelékben állnak és csak molekularészletük térbeli elhelyezkedésében 

különböznek, mégis eltérő szagot érzünk emiatt. Ez alapján kísérletek során 

megállapították, hogy 7 alapszag uralkodik és ezek keverékéből áll a többi szag: 

pézsmaillat, kámforszag, virágszerű illat, mentolszag, éterszag, szúrós, valamint 

rothadó szag.  

 

Legfőképpen a szerves kémiában találkozunk a különböző vegyületek jellegzetes 

tulajdonságával, tehát azok szagával. Az alkoholok molekuláiban a hidroxilcsoport 

telített szénatomhoz kapcsolódik: 

 Szeszes szag: etilalkohol  

 Kellemtelen szagú: butilalkohol 

 Virágillatú: oktilalkohol 

 Szagtalan: glicerin, glikol 

 

Az aldehidek molekuláiban az oxocsoport láncvégi szénatomhoz kapcsolódik: 

 Szúrós szag: formaldehid 

 Keserű mandula: benzaldehid 

 Illatos, friss: citrál (terpén-aldeid) 

 Töményen szúrós, hígan almaillat: acetaldehid 

 

A ketonok molekuláiban az oxocsoport lánközi- vagy gyűrű tagját képező 

szénatomhoz kapcsolódik: 

 Kicsit csípős szag: aceton 

 Kellemes illatú: kámfor 

 

A karbonsavak között csípős, izzadságszag és a szagtalan vegyületek jellemzőek:  



 Csípős: hangyasav és ecetsav… 

 Izzadságszagú: valeriánsav (pentánsav) és vajsav (butánsav) 

 Szagtalan: a nagyobb szénatomszámú karbonsavak, például palmitinsav és 

sztearinsav 

 

A kénvegyületek között vagy nem érzünk „szagot”( oxigéntartalmúak) vagy 

kellemetlen szagot érzünk: 

 Záptojás szagú: kénhidrogén 

 Görény-szag: butilmerkaptán 

 Fokhagyma szagú: allilmerkaptán 

 

Összefoglalva, nagyon bonyolult kémiai folyamatok játszódnak le szaglás terén (is). 

Ezeknek a folyamatoknak a megértése széleskörű ismereteket kíván, de még így is 

fejtörést jelenthet ez esetben a szaglás mechanikáját átvezetni mérőműszerbe. Mind az 

1000 szagot képtelenség lenne beazonosítani ( eddig ennek töredékére volt képes a 

tudomány), mégis elgondolkodtató, hogy mik a határok, amiket az ember képtelen 

átlépni. Szaglásazonosítás terén ahogy mi is megszokunk egy idő után kellemes, avagy 

kellemetlen szagokat, úgy az esetleges mérőműszerbe épített mérő alany is 

hozzászokik a szagterheléshez.  

 

Forrás:  

 http://www.chem.elte.hu/w/pr/alkimia_2009_2010/alkimia_Majer.pdf 

 http://www.vilaglex.hu/Kemia/Html/Illatok_.htm 
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