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1. Definiowanie zapachu/odoru
2. Definiowanie uciążliwości zapachowej
3. Przykłady kryteriów stosowanych w ocenach
odziaływania zapachowego
4. Przykłady standardów odorowych
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Odory, zapachy
„Odór”
określany jest jako bardzo nieprzyjemne
wrażenie węchowe,
W inżynierii środowiska: „zapach”,
Õdõr, õdōs (j.łaciński) – węch;
a) zapach; kadzidło; delikatesy;
b) niemiły zapach; smród;
c) para; wyziew; powiew; oddech; wietrzenie;
przypuszczenie; domysł; przeczucie
Źródło:http://www.odory-szczecin.ps.pl/index.php?page=wprowadzenie-podstawowe-pojecia

Literatura naukowa
•

Perez M., Giurfa M., d'Ettorre P. (2015). The scent of mixtures: rules of odour
processing in ants. Scientific Reports, 5:
‘Natural odours are complex blends of numerous components.’

„Zapachy pochodzenia naturalnego są złożonymi mieszankami
wielu składników."
•

Hudson N., Ayoko, GA. (2014). Odour sampling 1: Physical chemistry considerations.
Bioresource Technology, 3982-3992:
‘Odour is a complex mixture of many organic and some inorganic chemicals.
In 21 recent investigations, up to 330 different chemicals were identified in odour
samples 22 derived from piggeries and beef feedlot operations.’

„ Zapach jest złożoną mieszaniną wielu organicznych
i nieorganicznych substancji chemicznych. (…)"

Literatura naukowa
•

Brattoli M., De Gennaro G., De Pinto V., Demarinis LA., Lovascio S., (2011).
Odour detection methods: Olfactometry and chemical sensors. Sensors, 11(5),
5290-5322:
‘An odour is a mixture of light and small molecules, also at very low
concentrations in the inhaled air, that, upon coming in contact with the human
sensory system, is able to stimulate an anatomical response: the experienced
perception is the odour.’

„ Zapach jest mieszaniną lekkich i małych cząsteczek, także w bardzo
małych stężeniach we wdychanym powietrzu tak, że w kontakcie
z ludzkim układem sensorycznym może pobudzać reakcję anatomiczną
(….) ".

•

Gostelow, P., Parsons, S., & Stuetz, R. (2001). Odour measurements for sewage
treatment works RID C-6935-2009. Water Research, 35(3), 579-597.

‘Most environmental odours are complex mixtures of dozens of components. This complicates
analysis considerably, and usually necessitates a separation prior to analysis.

„ Większość zapachów jest złożoną mieszaniną dziesiątków składników (….). "
This is further complicated by the fact that many odorous emissions, including those from sewage
treatment works, consist of many individual odorous components, and the overall odour
of complex mixtures cannot easily be predicted.

„ (….) wiele emitowanych zapachów, w tym zanieczyszczeń pochodzących
z oczyszczalni ścieków, składa się z wielu indywidualnych składników
zapachowych, a ogólny zapach złożonych mieszanin
nie jest łatwy do przewidzenia. "
Many compounds have been identified in sewage treatment works odours.
Typically, these compounds are reduced sulphur or nitrogen compounds, organic acids,
aldehydes or ketones.’

Wybrane polskie opracowania
eksperckie
Zapach

– cecha organoleptyczna odbierana przez organ węchowy
podczas wąchania pewnych lotnych substancji

Odorant

– substancja pobudzająca system węchowy człowieka tak,
że odczuwa on zapach; substancja zapachowa.

Odoranty

– pierwotne substancje zapachowe, obecne w ściekach

Pierwotne

w formie rozpuszczonej.

Odoranty wtórne – wtórne substancje zapachowe, powstające podczas
procesów oczyszczania ścieków w wyniku biochemicznych
przemian zachodzących w oczyszczanej cieczy,
a następnie emitowane do atmosfery.
Odór

– oddziaływanie zapachowe, w Polsce oceniane jako uciążliwe.

Ku l i g A. i i n . : Propozycja metodyki oceny zawartości substancji zapachowo czynnych w powietrzu. Warszawa 2011

Normy
PN-EN ISO 5492:2009 - Analiza sensoryczna – Terminologia
Zakres
W normie zdefiniowano terminy związane z analizą sensoryczną, które mają
zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu, w których produkty oceniane są za
pomocą zmysłów organoleptycznych.
Obejmuje:
 terminologię ogólną,
 terminologię związaną ze zmysłami,
 terminologię związaną z cechami organoleptycznymi,
 terminologię związaną z metodami sensorycznymi.

Normy
PN-EN ISO 5492:2009 - Analiza sensoryczna – Terminologia
Olfaktometria

Olfaktometr

Odorymetria

pomiar odpowiedzi osoby
biorącej udział w
badaniach sensorycznych
na bodźce węchowe

przyrząd używany
do zaprezentowania
osobom biorącym udział
w badaniach
sensorycznych bodźców
zapachowych w
powtarzalnych
warunkach

Pomiar właściwości
zapachowych substancji

Metoda
obiektywna
każda metoda w której
efekty opinii własnej są
minimalizowane

Zapach (ang. odour)

Aromat (ang./fr. : aroma)

wrażenie postrzegane za pomocą narządu
węchowego podczas wąchania niektórych
lotnych substancji

Zapach o przyjemnej lub
nieprzyjemnej konotacji
(ang., franc. potoczny)

Odorant
substancja, której
składniki lotne
mogą być
‘postrzegane‘
przez organ
węchowy
(w tym komórki
nerwowe)

Właściwość (cecha) sensoryczna
wyczuwalna przez zmysł węchu (…)
podczas degustacji/ testowania
(franc.)

Źródło: Norma PN-EN ISO 5492:2009 (tłumaczenie własne)

Normy
PN-EN 13725:2007 - JAKOŚĆ POWIETRZA:

Oznaczanie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej
Zakres
W normie „podano metodę obiektywnego oznaczania stężenia zapachowego w próbce
gazowej z zastosowaniem olfaktometrii dynamicznej (….)”
Metoda stosowana w pomiarach stężenia zapachowego pojedynczych substancji lub
mieszanin gazowych.
Zakres stosowania normy obejmuje:
 pomiar stężenia masowego odpowiadającego progowi wyczuwalności pojedynczych
substancji odorantów w g/m3,
 pomiar stężenia zapachowego mieszanin odorantów w ouE/m3,
 pomiar wskaźnika emisji odorantów (…),
 określenie skuteczności urządzeń (…) stosowanych w celu zmniejszenia emisji
odorantów.

PN-EN 13725:2007 - JAKOŚĆ POWIETRZA: Oznaczanie stężenia zapachowego
metodą olfaktometrii dynamicznej
Olfaktometria
dynamiczna

Olfaktometr
dynamiczny

Próg wyczuwalności
Dla materiału odniesienia:

Dla próbki środowiskowej:

olfaktometria
z zastosowaniem
olfaktometru
dynamicznego

olfaktometr, który przez
wspólny wylot dostarcza
kolejno strumienie
mieszanin wonnego i
obojętnego gazu o znanych
stopniach rozcieńczenia

stężenie odorantu,
przy którym jest on
wyczuwany
z prawdopodobieństwem
0,5 w warunkach pomiaru

Stopień rozcieńczenia próbki,
przy którym .
Prawdopodobieństwo jej
wyczucia w warunkach
pomiaru wynosi 0,5

Europejska
jednostka
zapachowa

Masa Europejskiego
wzorca zapachu

Odorant

Ilość odorantu(ów), która po
odparowaniu 1m3 obojętnego
gazu w warunkach
standardowych wywołuje
reakcję fizjologiczną zespołu
oceniającego równoważną
reakcji wywołanej przez
jednostkę masy europejskiego
wzorca zapachu EROM
odparowaną do 1m3
obojętnego gazu w warunkach
standardowych

Przyjęta wartość odniesienia
dla europejskiej jednostki
zapachowej, równa określonej
masie substancji wzorcowej.
Jedna EROM odpowiada
123ug n-butanolu (CAS 71-36-3).
Po jej odparowaniu do 1m3
obojętnego gazu stężenie
wynosi 0,040 umol/mol

Substancja pobudzająca
system węchowy człowieka
tak, że odczuwa on zapach

Zapach
Cecha organoleptyczna
obierana przez organ
węchowy podczas wąchania
pewnych lotnych substancji

Stężenie
zapachowe

Jednostka
zapachowa

Liczba europejskich jednostek
zapachowych w m3 gazu w
warunkach standardowych

1 ouE/m3 to równoważna
progowi zespołowemu ilość
(mieszaniny) odorantów
obecna w 1m3 wonnego
gazu w warunkach
standardowych

Źródło: Norma PN-EN 13725:2007

Uciążliwość zapachowa
W kontekście wpływu zapachów na zdrowie, które jest definiowane przez Światową
Organizację Zdrowia (WHO) i określa nie tylko brak choroby, ale stan pełnego
fizycznego, psychicznego i społecznego dobrego samopoczucia, w literaturze
anglojęzycznej spotyka się pojęcia:

ODOUR ANNOYANCE

- dokuczliwość zapachu
(irytacja/ rozdrażnienie wywołane zapachami)

ODOOUR NUISANCE

- uciążliwość zapachowa

Naddeo V., Belgiorno V, Zarra T.: Odour chraracterization and exposure effects w: Odor Impact Assesmnent Handbook, wyd. John Wiley&Sons Ltd., 2013.

Uciążliwość zapachowa
Odour annoyance (dokuczliwość zapachu) –
kompleksowy zbiór reakcji człowieka, które pojawiają się bezpośrednio po
ekspozycji na stresor(y) otoczenia (zapach(y)) i raz odnotowane, wywołują
negatywną ocenę poznawczą i wymagają radzenia sobie z niekomfortową
sytuacją.
Odour nuisance (uciążliwość zapachowa) –
jest skumulowanym efektem, spowodowanym powtarzającymi się w
dłuższym przedziale czasu zdarzeniami wywołującymi irytację, który
prowadzi do zmodyfikowanego lub zmienionego zachowania ludzi
narażanych na odory.
Uciążliwość wstępuje w sytuacji, kiedy ludzie odczuwają zapach w domu,
środowisku pracy, czy na terenach rekreacyjnych i jego postrzeganie jest
negatywne, ocena jest powtarzalna, trudno jest nie odczuwać zapachów
oraz zapach jest łączony z negatywnym wpływem na zdrowie.
Van Harreveld, A.P.: Froasm odorant formation to odour nuisance: new definitions for discussing a complex process, Water Science and Technology, 44 (9), 9-15, 2001
Naddeo V., Belgiorno V, Zarra T.: Odour chraracterization and exposure effects w: Odor Impact Assesmnent Handbook, wyd. John Wiley&Sons Ltd., 2013

Uciążliwość zapachowa
Wrażliwość receptorów ( z ang. sensitivity of receptors):

1) wysoka wrażliwość (z ang. high sensitivity) – tereny:
 mieszkalne (o dużej gęstości zaludnienia),
 przeznaczone na działalność komercyjną (usługową) / detaliczną / biznesową /
edukacyjną / instytucjonalną,
 otwarte / rekreacyjne,
 turystyczne / chronione / kulturalne;

2) średnia wrażliwość (z ang. moderate sensitivity) – tereny:
 wiejskie mieszkalne (mieszkaniowe o małej gęstości zaludnienia),
 słabo uprzemysłowione;

3) niska wrażliwość (z ang. low sensitivity) – tereny:
 grunty wiejskie,
 wysoko uprzemysłowione.
Naddeo V., Belgiorno V, Zarra T.: Odour chraracterization and exposure effects w: Odor Impact Assesmnent Handbook, wyd. John Wiley&Sons Ltd., 2013

Uciążliwość zapachowa
 dyskomfort wywołany przez substancje zapachowe lub okoliczności towarzyszące występowaniu odorów, które mogą
negatywnie oddziaływać na pojedynczą osobę lub grupę ludzi;
 spowodowana percepcją niechcianych zapachów wywołujących pogorszenie.

Nych A. Zastosowanie badań socjologicznych w ocenie uciążliwości zapachowej. Międzynarodowa Konferencja Skuteczne zarządzanie odorami w gospodarce komunalnej,
Iława, 6-8..03.2018
VDI 3883, part I, Effects and assessment of odours. Psychometric assessment of odour annoyance. Questionnaires, Verein Deutscher Ingenieure, Berlin, Beuth Verlag, 1997.
Van Harreveld, A.P.: From odorant formation to odour nuisance: new definitions for discussing a complex process, Water Science and Technology, 44 (9), 9-15, 2001

Kryteria (OIC: odor impact critera)
FIDOL

F
I
L

częstotliwość ekspozycji
na zapach (z ang. frequency
of the odour exposure)
intensywność zapachu
(z ang. intensity of the
odour)

D
O

czas ekspozycji na zapach
(z ang. duration of exposure
to the odour)
ofensywność/nieprzyjemność
zapachu (z ang. offesiveness
of the odour)

tolerancja osób narażonych na zapach (z ang. tolerance and expectation
of the exposed subjects (location – L)

Ze względu na sposób użytkowania (zagospodarowania) terenu rozróżnia się trzy stopnie wrażliwości receptorów (z ang. sensitivity):
 wysoką (m.in. tereny mieszkalne, przeznaczone na działalność komercyjną, detaliczną, biznesową, edukacyjną, instytucjonalną, rekreacyjną i turystyczną,
chronione),
 średnią (tereny wiejskie, mieszkalne, słabo uprzemysłowione)
 niską (grunty wiejskie i wysoko uprzemysłowione).

Intensywność zapachu
 „siła odczuwania zapachu”, która wywoływana jest przez określony bodziec
zapachowy;
 jest cechą określającą moc wrażeń węchowych;
 w celu określenia intensywności zapachu stosowane są najczęściej skale punktowe
werbalne lub skale wzorców;
 zależy od liczby cząsteczek substancji zapachowej, które kontaktują się
z receptorami węchowymi, czyli od jej stężenia we wdychanym powietrzu.
Zapach

Stopień intensywności

brak zapachu

0

bardzo słaby

1

słaby

2

wyraźny

3

mocny

4

bardzo mocny

5

ekstremalnie mocny

6

–

–

pomiar wykonywany po określeniu
stężenia
zapachowego w badanej próbce
skala intensywności zapachu zgodna z
VDI 3940

Jakość hedoniczna
 oddziaływanie hedoniczne zapachu to oddziaływanie substancji zapachowej,
które w następstwie oceny danego wrażenia węchowego podlega przyporządkowaniu
pewnemu określeniu między krańcowymi określeniami jako „krańcowo (skrajnie)
przyjemny” oraz „krańcowo nieprzyjemny”;
 w praktyce hedoniczną jakość zapachu określa się z zastosowaniem skal
jednowymiarowych (werbalnych, graficznych, punktowych) lub skal standardów.
–
–

pomiar wykonywany po określeniu stężenia
zapachowego w badanej próbce
skala jakości hedonicznej zgodna z VDI
3940

Intensywność i jakość hedoniczna
Intensywność zapachu

Nr pomiaru

Odlewnia
Najsilniejsze
wrażenie

Częstość
najsilniejszego
wrażenia

Piekarnia
Przeciętne

Najsilniejsze

wrażenie

wrażenie

Częstość
najsilniejszego
wrażenia

Przeciętne
wrażenie

1

2

3

1

---

---

---

2

---

---

---

3

2

2

3

---

3

3

---

---

---

520

---

---

---

1

5

1

Hedoniczne oddziaływanie zapachu

Nr pomiaru

Odlewnia
Najbardziej
nieprzyjemne
wrażenie

Najbardziej
przyjemne wrażenia

Piekarnia
Najbardziej
Przeciętne wrażenie

nieprzyjemne
wrażenie

Najbardziej

Przeciętne

przyjemne wrażenia

wrażenie

1

-3

-2

-2

---

---

---

2

---

---

---

-1

+2

+1

3

-1

0

-1

---

---

---

520

---

---

---

0

0

0

Wypis z macierzy wyników pomiarowych dla dwóch wybranych źródeł emisji: odlewni i piekarni
VDI 3940 , Determination of the hedonic odour tone - Polarity profiles, Verein Deutscher Ingenieure, Berlin, Beuth Verlag, 2008.

Przykłady zastosowania wybranych
kryteriów w przepisach europejskich
Seria VDI
VDI, 1992. Verein Deutscher Ingenieure. VDI 3882 Part 1: Olfactometry: Determination of Odour Intensity. Beuth Verlag GmbH, Berlin.
VDI, 1994. Verein Deutscher Ingenieure. VDI 3882 Part 2: Olfactometry: Determination of Hedonic Odour Tone. Beuth Verlag GmbH,
Berlin.
VDI, 2001. Verein Deutscher Ingenieure. VDI 3945 Part 3: Environmental Meteorology - Atmospheric Dispersion Models - Particle
Model. Beuth Verlag GmbH, Berlin.
VDI, 2006. Verein Deutscher Ingenieure. VDI 3940 Part 1: Measurement of Odour
Impact by Field Inspection; Measurement of the Impact Frequency of Recognizable Odours, Grid Measurement. Beuth Verlag GmbH,
Berlin.
VDI, 2010a. Verein Deutscher Ingenieure. VDI 3940 Part 3: Measurement of Odour Impact by Field Inspection - Determination of
Odour Intensity and Hedonic Odour Tone. Beuth Verlag GmbH, Berlin.
VDI, 2010b. Verein Deutscher Ingenieure. VDI 3940 Part 4: Determination of the Hedonic Odour Tone - Polarity Profiles. Beuth Verlag
GmbH, Berlin.
VDI, 2011. Verein Deutscher Ingenieure. VDI 3880: Olfactometry - Static Sampling. Beuth Verlag GmbH, Berlin.
VDI, 2015a. Verein Deutscher Ingenieure. VDI 3883 Part 1: Effects and Assessment of Odours - Assessment of Odour Annoyance Questionnaires. Beuth Verlag GmbH, Berlin.
VDI, 2015b. Verein Deutscher Ingenieure. VDI 3884-Part 1: Olfactometry – Determination of Odour Concentration by Dynamic
Olfactometry – Supplementary Instructions for Application of DIN EN 13725. Beuth Verlag GmbH, Berlin.

Standardy odorowe
Mieszaniny substancji
zapachowych
Pojedyncze substancje
zapachowe
Standardy emisyjne

(maximum emission standard)

Standard technologiczny
(technology standard)

Standard maksymalnej irytacji
czy uciążliwości
(maximum annoyance standard)

Standardy imisyjne

(maximum impact standard, separation
distance standard)
Standardy mogą być ustalone dla:
 różnych typów działalności
 różnych typów zagospodarowania terenu
 tzw. wrażliwości receptorów lub osób/społeczności
(z ang. ang. sensitivity of receptors) zamieszkujących tereny
przyległe do źródeł emisji odorów

ouE/m3

Standardy odorowe
Maximum impact standard
(MIS)

Odory
Indywidulane związki odorotwórcze

Separation distance standard
(SDS)

Zmienny
Ustalony

Maximum emission standard
(MES)

Odory
Indywidulane związki odorotwórcze

Maximum annoyance
standard
(MAS)

Liczba skarg
Poziom uciążlwości

Technology standard
(TS)

BAT

Brancher M., K. D. Griffiths, D. Franco, H. de Melo Lisboa: A review of odour impact criteria in selected countries around the world , Chemosphere 168, 1531-1570 , 2017:

Standardy odorowe
(MIS)

(SDS)

(MES)

Odory

Canadian jurisdictions, Chile, Colombia, U.S. jurisdictions, Panama, Parana
(Brazil), UK, Germany, Austria, Lombardy (Italy), Puglia (Italy), Ireland,
Netherlands, Israel, Taiwan, Hong Kong, South Korea, China, Japan,
Australian jurisdictions, Hungary, Belgian jurisdictions, Catalonia (Spain),
Denmark, Belgian jurisdictions, France, Austria

Indywidulane związki
odorotwórcze

Canadian jurisdictions, Colombia, U.S. jurisdictions, Sao Paulo (Brazil),
Panama, South Korea, Japan, Australian jurisdictions, Australian
jurisdictions, Denmark, Puglia (Italy)

Zmienny

U.S. jurisdictions, Parana (Brazil), Austria, Netherlands, Australian
jurisdictions, Belgian jurisdictions, Denmark, Belgian jurisdictions,
Canadian jurisdictions, Austria, Germany

Ustalony

Canadian jurisdictions, U.S. jurisdictions, Netherlands, Hong Kong,
Australian jurisdictions, Germany

Odory

France, Italian jurisdictions, China, Australian jurisdictions, Denmark,

Indywidulane związki
odorotwórcze

Chile, Panama, Brazil (federal), Puglia (Italy), China, Japan, Australian
jurisdictions

(MAS)

Liczba skarg
Poziom uciążliwości

U.S. jurisdictions, Wellington (New Zealand)
New Zealand

(TS)

BAT

European countries, Canadian jurisdictions, U.S. jurisdictions, Australian
jurisdictions, New Zealand, Saudi Arabia, Colombia

Brancher M., K. D. Griffiths, D. Franco, H. de Melo Lisboa: A review of odour impact criteria in selected countries around the world , Chemosphere 168, 1531-1570 , 2017:

Przykłady standardów
Rodzaj działalności:
przykłady

Stężenie
dopuszczalne,
ouE/m3

Typ zagospodarowania terenu
(jeśli dotyczy)

Percentyl

Czas
uśredniania

Oczyszczalnie ścieków wybudowane po 1996 r.

0.5

Obszar zabudowy mieszkalnej

98

1 godzina

1.0

Obszar przemysłowy

1.5

Obszar zabudowy mieszkalnej

98

1 godzina

3.5

Obszar przemysłowy
98

1 godzina

98

1 godzina

1 godzina

Oczyszczalnie ścieków wybudowane
przed 1996 r.
Obiekty hodowlane (budynki inwentarzowe)

3 (0.1-14)

Z obszarem koncentacji na obszarze zabudowy

14 (3-35)

Z obszarem koncentacji poza obszarem zabudowy
Poza obszarem koncentracji na obszarze
zabudowy
Poza obszarem koncentracji poza obszarem
zabudowy

2( 0.1-8)
8 (2-20)
Suszenie pasz

2.5

Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich

0.7

Dla nowych obiektów

1.4

Dla istniejących obiektów

Piekarnie i produkcja ciastek

5.0

Rzeźnie

1.5

Przetwórstwo mięsa

2.5

Przemysł przetwórczy ziaren kakaowca

>2.5, > 5, ≤ 2.5

Prażalnie kawy

3.5

Browary

1.5

Kompostowanie odpadów organicznych

1.5

Dla nowych obiektów

3.0

Dla istniejących obiektów

1.0 i 5.0

Dla nowych obiektów

98 i 99.99

2.0 i 10.0

Dla istniejących obiektów

98 i 99.99

5.0 i 25.0

W sytuacjach, gdy powyższe wartości nie są
wykonalne

98 i 99.99

Zakłady/instalacje mieszania asfaltu

lub dla obszarów mniej chronionych
Kompostowanie odpadów zielonych

1.5

98, 99.5, 99,99

1 godzina

Sówka I., Karski L.: Opracowanie własne na podstawie M. Brancher i in., A review of odour impact criteria in selected countries around the world, Chemosphere, 168, 2017

Przykłady standardów: hodowla zwierząt

EPA: Odour Impacts and Odour Emission Control Measures for Intensive Agriculture. Final report, (R&D Reports Series No 14, 2001) .

Przykłady standardów: hodowla zwierząt
Poziomy emisji amoniaku i odorów z obiektów hodowlanych w zależności od kategorii
hodowanych zwierząt [BREF, 2017]
Kategoria zwierząt
Kury nioski – chów klatkowy
Kury nioski – chów bezklatkowy
brojlery
Indyki - samice
Indyki - samce
kaczki
Lochy prośne (gnojowica)
Prosięta osadzone (gnojowica)
Prosięta osadzone (obornik/system
mieszany)
Tuczniki (gnojowica)
Tuczniki (obornik/system mieszany)

NH3
kg/stanowisko dla
zwierzęcia/rok
0,01-0,15
0,019-0,36
0,004-0,18
0,045-0,387
0,138-0,68
0,05-0,29
0,42-9,0
0,03-0,8

Odory
ouE/s/stanowisko dla zwierzęcia
0,102-0,68
0,102-1,53
0,032-0,7
0,4
0,71
0,098-0,49
5,6-100
1,1-12,1

0,11-0,7

2,25-3

0,1-4,6

1,14-29,2

1,9-7,53

4,2-7

Dopuszczalne wartości emisji amoniaku (BAT-AEL) dla hodowli trzody chlewnej i drobiu
[BAT, 2017]
Kategoria zwierząt
chów klatkowy
chów bezklatkowy

Wartość dopuszczalna
kg NH3/stanowisko dla zwierzęcia/rok
0,02-0,08
0,02-0,13

A.Grzelka, I.Sówka, U. Miller: Metody oceny emisji odorów z obiektów gospodarki hodowlanej, Inżynieria Ekologiczna, 2018.

Przykłady standardów: gospodarka komunalna
KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ZIELONYCH (P=99,9 AT = 1H)

KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ZIELONYCH (P=99,5 AT = 1H)

KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ZIELONYCH (P=98, AT = 1H)

KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH: ISTNIEJĄCE OBIEKTY (P=98,
AT = 1H)***

KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ORGANICZNYCH: NOWE OBIEKTY (P=98, AT =
1H)***

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW WYBUDOWANE PO 1996 R. (P=98, AT = 1H)* *

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW WYBUDOWANE PO 1996 R. (P=98, AT = 1H) *

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW WYBUDOWANE PRZED 1996 R. (P=98, AT = 1H)* *

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW WYBUDOWANE PRZED 1996 R. (P=98, AT = 1H) *
0

1

2

3

4

5

steżenie zapachowe, ouE/m3

Brancher M., K. D. Griffiths, D. Franco, H. de Melo Lisboa: A review of odour impact criteria in selected countries around the world , Chemosphere 168, 1531-1570 , 2017:
I.Sówka, L.Karski, W oczekiwaniu na ustawę odorową. Przegląd komunalny, 2018.
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Przykłady standardów: uwzględniających rodzaj
zabudowy i lokalizację receptorów
Opracowane standardy : Ct: 1, 3 oraz 5 ouE/m3 ( dla 98 percentyla, odniesione do roku).
50% populacji przy wartości stężenia zapachowego: 1 ouE/m3
85% populacji przy wartości stężenia zapachowego: 3 ouE/m3
90- 95% populacji przy wartości stężenia zapachowego: 5 ouE/m3
Istniejące obiekty
Standard odorowy (98 percentyl)

> 500 m

200 -500 m

200 m

Tereny zabudowy mieszkalnej

1 ouE/m3

2 ouE/m3

3 ouE/m3

Tereny handlowe

2 ouE/m3

3 ouE/m3

4 ouE/m3

Tereny rolne i przemysłowe

3 ouE/m3

4 ouE/m3

5 ouE/m3

Nowe obiekty
Standard odorowy (98 percentyl)

Przy pierwszym receptorze

Tereny zabudowy mieszkalnej

2 ouE/m3

Tereny handlowe

3 ouE/m3

Tereny rolne i przemysłowe

4 ouE/m3

Tabela na postawie:. Bokova i in., Overview of the odour legislation, materiały MKO2016

Przykłady standardów: uwzględniających rodzaj
obiektu i częstotliwość oraz zakres monitoringu
Procesy wytwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego

Limit
(ouE/m3)

Odległóść od ogrodzenia

Percentyl

Nowe obiekty

5

3 km

99,5

Istniejące obiekty

5

3 km

98

Stężenie zapachowe (ouE/m3)

Częstotliwość
kontrolnych
badań

Częstotliwość kontrolnych
badań z zastosowaniem
(„o-nosa”)

> 100 000

kwartalnie

co rok

100 000- 5 000

dwa razy w roku

co dwa lata

< 5 000

co rok

co trzy lata

W zależności od wysokości źródła emisji np. 0, 5, 10, 20, 30, 50, 80, 100 m
– przedział: od 1000 x 103 do 36000 x 106 ouE/h
Tabela na podstawie. Bokova i in., Overview of the odour legislation, materiały MKO2016

Przykłady standardów w wybranych krajach UE
i na świecie (Kanada, USA)
Lp.

1
1.

2.

3.

4.

Sposób zagospodarowania

terenu1)

(rodzaj terenu, rodzaj zabudowy)

2
Tereny zabudowy mieszkaniowej:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
Tereny zabudowy usługowej (zabudowa
związana z administracją, służbą zdrowia,
handlem, kultem religijnym, nauką, oświatą,
kulturą i sztuką, wypoczynkiem) , tereny
sportu i rekreacji.
Tereny zieleni i wód:
Tereny zieleni urządzonej, takie jak: parki,
ogrody, zieleńce, arboreta, alpinaria,
grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje,
tereny ogródków działkowych, cmentarze.
Tereny użytkowane rolniczo
Zabudowa mieszkaniowa
Zabudowa zagrodowa

Polska Mierzone stężenia zapachowe substancji w powietrzu [ou /m3]
E
(projekt
2010)
Niemcy Holandia Manitoba Ontario Kolorado Illinois
[ouE/m3]
3

4

5

6

7

8

9

1

1

2

1

8

17

1
3

1

7

1

16

25
9

1

1

-

1

16

17

1
3

5

-

1

16

17

1

Sówka I., Karski I. X Konferencja Naukowa 'Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce‚ Zakopane 18-21.10.2017

Przykłady standardów
dla wybranych substancji odorotwórczych
Dopuszczalne
stężenie amoniaku
[µg/m3]
Polska

50

Dopuszczalne
stężenie
siarkowodoru
[µg/m3]
5

Niemcy

69

1

Holandia

128

7

Kanada

484

55

Stany
Zjednoczone

297

150 (24-h)

Sówka I. i in,.: Najważniejsze regulacje odorowe obowiązujące w Polsce i Kanadzie, Przegląd Komunalny. 2017, nr 4, s. 15-18

Podsumowanie
 Cechami zapachu, do których odnoszą się obowiązujące w Europie i na świecie
standardy odorowe, są zdefiniowane m.in.: jego stężenie (stężenie zapachowe
u źródła emisji bądź w punktach receptorowych), intensywność, jakość hedoniczna,
ofensywność.
 Przegląd stosowanych w systemach prawnych m.in. w Europie kryteriów w zakresie
oceny oddziaływania zapachowego (oceny uciążliwości zapachowej) wybranych
źródeł emisji odorów wykazuje iż głównie - w zakresie operacyjnym – opracowane
kryteria obejmują zagadnienia związane ze standardami:
 w punkcie emisji (tzw. maximum emission standard);
 w punktach receptorowych (tzw. maximum impact standard) - w wybranych
scenariuszach rozwiązań w określonych odległościach od badanego źródła
(separation distance standard);
 nawiązującymi do ilości skarg odorowych (z ang. annoyance level) - tzw. standard
maksymalnej irytacji (z ang. maximum annoyance standard);
 w zakresie rozwiązań technologicznych zgodnych z rekomendowanymi
w BAT m.in. technikami ograniczenia emisji odorów (uciążliwości zapachowej)
tzw. standardy technologiczne (z ang. technology standard).

Dziękuję za uwagę.
izabela.sowka@pwr.edu.pl
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