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Lp. Nazwa substancji Wartości odniesienia uśrednione 
dla okresu, µg/m3

Jednej godziny Jednego roku

1. Amoniak 400 50

2. Dimetyloamina 10 1,3

3. Disiarczek dimetylu 5 0,44

4. Disiarczek węgla 50 10

5. Kwas octowy 200 17

6. Merkaptany 20 2

7. Metyloamina 100 13

8. Siarkowodór 20 5

W Polsce dopuszczalne wartości stężeń odorantów w powietrzu atmosferycznym reguluje 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, po. 87).

Unormowania prawne dotyczące 
odorantów w Polsce

Przykładowe wartości odniesienia dla substancji zapachowo czynnych w Polsce.
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Unormowania prawne „dedykowane” odorom

Ustawa/przepis Treść artykułu

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa
i Gospodarki Żywnościowej z dnia
7 października 1997 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budowle rolnicze i ich
usytuowanie
(Dz. U. z 2014 r. nr 0 poz. 81, z późn. zm.) 

-Art. 12.„Budowle rolnicze uciążliwe dla otoczenia, w szczególności z uwagi na zapylenie, zapachy 
lub wydzielanie się substancji toksycznych, powinny być odizolowane od przyległych terenów pasem 
zieleni złożonym z roślinności średnio i wysokopiennej.”
-Art. 46. „W budowlach rolniczych, wewnątrz których wydzielają się szkodliwe dla zdrowia substancje
i zapachy, należy przewidzieć skuteczny system wentylacji na czas doraźnego pobytu obsługi, zapewniający
wykonywanie czynności związanych z czyszczeniem, naprawą i konserwacją, zgodnie z odpowiednimi
przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy”

Ustawa z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko
(Dz.U. 2016 poz. 353).

-Art. 63. ust. 1. „Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, 
w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
uwzględniając łącznie następujące kryteria:….
1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:...
d) emisji i występowania innych uciążliwości,..”

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach
(Dz. U. z 2013 poz. 21, z późn. zm.)

- Art. 16. Gospodarka odpadami, nie może wywoływać m.in. uciążliwości spowodowanej przez zapach
lub hałas.

Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. 
o nawozach i nawożeniu
(Dz. U. z 2015 r. poz. 625, z późń. zm.)

- Art. 23. ust. 2.„Nawozy, w tym nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”, i środki wspomagające 
uprawę roślin w postaci płynnej, przewozi się w zamkniętych i szczelnych opakowaniach, zbiornikach 
lub cysternach.”
-Art. 25. ust. 1„Gnojówkę i gnojowicę przechowuje się wyłącznie w szczelnych zbiornikach o pojemności
umożliwiającej gromadzenie co najmniej 4-miesięcznej produkcji tego nawozu. Zbiorniki te powinny
być zbiornikami zamkniętymi, w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.1)) 
dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.”

Sówka I., Karski L.: X-th Scientific Conference Air Protection in Theory and Practice,  E3S Web of Conferences, ISSN 2267-1242; vol. 28, 2018.
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• Zalecenia odnośnie odpowiedniego przygotowania odpadów do procesu 
przetwarzania – kontrola przyjmowanych odpadów oraz ich sortowanie, 
kontrola parametrów odpadów.

• Zalecenia w zakresie ograniczenia emisji zorganizowanej do powietrza 
pod postacią pyłów, związków organicznych i odorów, w tym H2S i NH3.

• Wymagane poziomy ograniczenia zorganizowanej emisji do powietrza dla: 

o dla amoniaku: 0,3 – 20 mg/Nm3 dla biologicznego przetwarzania; 
monitoring: raz na pół roku, w zastępstwie możliwy monitoring odorów

o dla odorów: 200 – 1000 ouE/Nm3 dla biologicznego przetwarzania; 
monitoring: raz na pół roku, w zastępstwie możliwe badanie stężenia NH4 i H2S 

Konkluzje BAT dla gospodarki odpadami
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Metody oceny zapachowej jakości powietrza

Sensoryczne

Olfaktometria

Metody 
czujnikowe

Elektroniczny nos

Olfaktometria 
stacjonarna

Olfaktometria 
terenowa

Badania terenowe

Pomiary terenowe

Badania ankietowe

Dzienniki zapachu

Analityczne 
metody pomiarów 

odorantów

GS-MC – chromatografia 
gazowa ze 

spektrometrem 
mas
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Laboratorium Badań Olfaktometrycznych

PN- EN 13725:2007 „Jakość powietrza. Oznaczenie stężenia zapachowego metodą 

olfaktometrii dynamicznej”

VDI 3880 „Olfactometry - Static sampling”

PN-EN 15259:2011 „ Jakość powietrza. Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych 

- Wymagania dotyczące miejsc pomiaru i odcinków pomiarowych, 

celu i planowania pomiaru oraz sprawozdania ”

PN- EN ISO/ IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów  

badawczych i wzorcujących”

PKN- CEN / TS 15675 „ Jakość powietrza. Pomiary emisji ze źródeł stacjonarnych. 

Zastosowanie EN ISO/IEC 17025  do pomiarów okresowych”
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Metoda olfaktometrii dynamicznej

Rekonesans terenowy

Inwentaryzacja źródeł na 
terenie zakładu

Znajomość technologii 
produkcji 

i charakterystyki 
źródeł emisji

Selekcja źródeł na 
terenie zakładu

Określenie typu 
i parametrów 

technicznych emitorów, 
parametrów gazów 

Określenie emisji odorów z poszczególnych źródeł na terenie zakładu

Modelowanie dyspersji odorów

Pobieranie i analiza próbek

Pobieranie i transport 
próbek

Analiza olfaktometryczna

Wybór metody 
pobierania: próbnik, czas 
pobierania, konieczność 

rozcieńczania

Określenie stężenia 
zapachowego przez 

wyselekcjonowany zespół 
probantów
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Laboratorium badań 
olfaktometrycznych

• stężenie zapachowe 

• intensywność zapachu

• jakość hedoniczna zapachu

Olfaktometr TO8
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Olfaktometria dynamiczna 

• europejska jednostka zapachowa 
na metr sześcienny (ouE/m3)

• metoda pomiaru „tak-nie”:
„Czy zapach jest wyczuwalny?”

• wykonywany po określeniu stężenia 
zapachowego w badanej próbce

• skala intensywności zapachu zgodna 
z VDI 3940 – od 0 (brak zapachu) 
do 6 (zapach ekstremalnie mocny)

• wykonywany po określeniu stężenia 
zapachowego w badanej próbce

• skala jakości hedonicznej zgodna 
z VDI 3940 (od -4 krańcowo nieprzyjemny 
do +4 krańcowo przyjemny)

Zapach Stopień intensywności

brak zapachu 0

bardzo słaby 1

słaby 2

wyraźny 3

mocny 4

bardzo mocny 5

ekstremalnie mocny 6

stężenie 
zapachowe 

intensywność 
zapachu

jakość 
hedoniczna

zapachu
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Rodzaje źródeł emisji odorów

punktowepunktowe powierzchniowepowierzchnioweobjętościoweobjętościowe

aktywneaktywne pasywnepasywne

1 - naczynie podciśnieniowe, 
2 - worek z tworzywa, 
3 - rurka szklana lub teflonowa, 
4 - przewód teflonowy, 
5 - akumulator, 
6 - wentylator, 
7 - włącznik

Schemat urządzenia do pobierania próbek 
do oznaczeń olfaktometrycznych:
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Reprezentatywność próbek

• Dobór metody pobierania do charakterystyki źródła

• Określenie konieczności rozcieńczania próbek

• Określenie czasu pobierania - zmienność stężenia w czasie

• Wyznaczenie powierzchni reprezentatywnych

• Parametry transportowania próbek

• Warunki panujące w laboratorium

Zapewnienie jakości badań

• Selekcja zespołu pomiarowego

• Ocena zgodności: badania precyzji (wyrażanej jako powtarzalność) i dokładności)

• Określenie przedziału ufności i niezbędnej liczby próbek

• Udział w badaniach biegłości / porównaniach międzylaboratoryjnych
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 aspekt techniczny – metody badań:
• pobieranie próbek i ocena stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej

• normy krajowe i wytyczne zagraniczne

 aspekt systemowy – zapewnienie jakości badań
• Dostępne metody pomiarowe umożliwiają kompleksową ocenę zapachowej jakości powietrza 

i monitoring związków zapachowo czynnych.  Obszary zastosowań poszczególnych metod 
wynikają m.in. z konieczności realizacji założonych celów, charakteru i trybu działalności
badanego obiektu, właściwości badanych gazów oraz  ograniczeń wynikających ze specyfiki 
metody badawczej.

Podsumowanie

Działalność akredytowanego 
Laboratorium Badań Olfaktometrycznych to:
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Dziękuję za uwagę

izabela.sowka@pwr.edu.pl

urszula.miller@pwr.edu.pl

alicja.wroniszewska@pwr.edu.pl

Laboratorium Badań 
Olfaktometrycznych
Zakład Inżynierii 
i Ochrony Atmosfery
Wydział Inżynierii 
Środowiska
Politechnika Wrocławska


