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• Przyczyną zapachu
zazwyczaj nieprzyjemnego,
odorotwórczych gazów jest obecność
licznych odorantów,
kilkudziesięciu a nawet kilkuset.
• Wybór metody dezodoryzacji powinien
uwzględniać charakter i warunki emisji
oraz parametry emitowanych gazów

Zanieczyszczenia odorotwórcze to głównie związki
organiczne z grupami osmoforowymi:
–
–
–
–
–
–

Aldehydowa -CHO
Karbonylowa =CO
Karbinolowa -CH2OH
Hydroksylowa -OH
Wodorosiarczkowa –SH
Aminowe -NH2, =NH, =N-

Ograniczenie uciążliwości zapachowej
emisji substancji odorogennych
• zapobieganie powstawaniu substancji odorogennych
– interwencja w proces technologiczny źródeł istniejących,
zmiana jeżeli to możliwe istniejącej technologii
– uwzględnienie eliminacji emisji odorów w momencie
projektowania obiektu, na etapie wyboru technologii
i urządzeń

• niszczenie substancji zapachowych zawartych
w gazach odlotowych

– dezodoryzacja gazów odlotowych usuwanie zanieczyszczeń
różnego rodzaju technikami bądź przekształcanie ich
do związków bezwonnych

• maskowanie zapachów

Środki zapobiegawcze bezpośrednie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

naświetlanie promieniami ultrafioletowymi,
jonizacja powietrza,
osuszanie ściółki przez ogrzewanie podłogowe,
stosowanie preparatów odkażających (np. paraformaldehyd),
dodawanie kwasów celem neutralizacji i wiązania alkalicznych związków
odorotwórczych (fosforowego, octowego, propionowego),
dodawanie innych środków neutralizujących (siarczan glinu, siarczan żelaza),
dodawanie sorbentów nieorganicznych (np. zeolitów, bentonitu, kaolinu),
dodawanie sorbentów organicznych (np. torfu, sproszkowanego węgla
aktywnego),
stosowanie preparatów biologicznych (bakteryjno-enzymatycznych),
stosowanie preparatów saponinowych,
stosowanie nanopreparatów (na bazie srebra, miedzi, tlenku tytanu, tlenku
krzemu).

‘Kodeks przeciwdziałania uciążliwości
zapachowej’, 2016
Działania zapobiegawcze (na etapie planowania):
• odpowiednie planowanie przestrzenne – przemyślane
sytuowanie zakładów i budynków mieszkalnych aby zapobiec
kolizji interesów;
• właściwe usytuowanie odpowietrzeń zbiorników w celu ich
oddalenia od miejsc przebywania ludzi;
• tworzenie strefy buforowej – np. obszary pokryte roślinnością;
jest to sposób unikania ewentualnych skarg na działalność
składowisk odpadów, oczyszczalni ścieków, ferm hodowlanych nie można jednak tego rozwiązania stosować dla wysokich
kominów;
• kształtowanie krajobrazu - sadzenie drzew, roślinności średnio i
wysokopiennej.

https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/srodowisko/Kodeks_przeciwdzialania_uciazliwosci_zapachowej.pdf

‘Kodeks przeciwdziałania uciążliwości
zapachowej’, 2016
Działania zapobiegawcze (na etapie eksploatacji):
• prowadzenie regularnych przeglądów i konserwacji uszczelnień,
szczególnie na rurociągach, pompach i innych potencjalnych źródłach
emisji substancji zapachowoczynnych;
• unikanie prowadzenia działalności uciążliwej zapachowo w porze
wieczorowej i w dni wolne od pracy, a nawet wtedy gdy kierunek
wiatru jest niekorzystny dla otoczenia zakładu (zabudowa
mieszkaniowa);
• właściwe przechowywanie materiałów o oddziaływaniu zapachowym
w magazynach – w wyodrębnionym chłodnym miejscu;
• stosowanie materiałów o niskiej uciążliwości zapachowej zastąpienie stosowanych w procesie technologicznym materiałów
lub surowców materiałami powodującymi mniejszą emisję substancji
zapachowych.

https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/srodowisko/Kodeks_przeciwdzialania_uciazliwosci_zapachowej.pdf

‘Kodeks przeciwdziałania uciążliwości
zapachowej’, 2016
Metody ograniczania emisji zapachów:
• regulacja parametrów procesu (temperatura, ciśnienie, czas trwania,
intensywność wentylacji);
• spełnienie wymagań najlepszej dostępnej techniki BAT;
• unikanie mieszania lustra cieczy przy napełnianiu i opróżnianiu zbiorników;
• unikanie przerwania procesu beztlenowego;
• zastosowanie pływających kul, sieci na powierzchni otwartych zbiorników i
lagun;
• stosowanie dolnego napełniania zbiorników oraz pomp zanurzeniowych dla
uniknięcia wzruszania powierzchni cieczy;
• zapobieganie tworzenia się szlamów w zbiornikach rozkładu biologicznego
w celu niedopuszczenia do powstania rozkładu anaerobowego
(beztlenowego);
• stosowanie napowietrzania zbiorników w celu zmniejszenia stężenia
substancji;
https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/srodowisko/Kodeks_przeciwdzialania_uciazliwosci_zapachowej.pdf

‘Kodeks przeciwdziałania uciążliwości
zapachowej’, 2016
Metody ograniczania emisji zapachów – c.d.:
• stosowanie naglebowego lub podglebowego wtrysku gnojowicy zamiast
klasycznych płytek rozbryzgowych;
• hermetyzacja - ograniczenie wydzielania odorów na zewnątrz budynków
oraz z poszczególnych operacji technologicznych (polega m.in. na
zastosowaniu podwójnych drzwi wejściowych i wyjściowych, eliminacji
niepotrzebnych otworów, prawidłowe zaprojektowanie instalacji
wentylacyjnej w obiegu zamkniętym oraz stosowanie podciśnienia –
kierowanie powietrza z miejsca magazynowania odpadów (bunkra) do
komory spalania);
• prowadzenie transportu technologicznego materiałów produkcyjnych
uciążliwych zapachowo w szczelnie zamkniętych przewodach - ograniczenie
do minimum transportu okresowego w pojemnikach;
• zastosowanie zamkniętego obiegu gazów przy rozładunku i załadunku
zbiorników z cieczami o intensywnym zapachu;
• stosowanie zamkniętych szczelnych zbiorników;
https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/srodowisko/
Kodeks_przeciwdzialania_uciazliwosci_zapachowej.pdf
• zakrywanie zbiorników i lagun cieczy

Kryteria doboru techniki dezodoryzacji
•
•
•
•
•
•

Koszty montażu instalacji oczyszczania gazów
Koszty eksploatacyjne instalacji
Charakter/rodzaj źródła emisji
Strumień objętości oczyszczanych gazów
Skład emitowanych gazów
Stężenie odorantów/stężenie zapachowe w
emitowanych gazach
• Dostępność wykwalifikowanej kadry do obsługi
instalacji

Przydatność poszczególnych metod zmniejszania uciążliwości
zapachowej z uwzględnieniem geometrii źródła.
RODZAJ EMITORA
Punktowy lub z możliwością

Powierzchniowy lub bez możliwości

hermetyzacji układu

hermetyzacji układu

ZAPACHOWEJ

UCIĄŻLIWOŚCI

ZMNIEJSZANIA

METODY

spalanie
absorpcja

maskowanie

adsorpcja

zamgławianie

biofiltracja
biopłuczki
ozonowanie
metody mieszane

Zakres stosowalności poszczególnych metod w zależności od temperatury i wilgotności
gazów odlotowych.
Wilgotność, %
φ ? 100 %
<323

Temperatura,

323-373

φ <<100 %

metody biologiczne
(biofiltry, biopłuczki)

adsorpcja na

absorpcja fizyczna,

węglu aktywnym

absorpcja z reakcją

(optymalnie φ<70%)

chemiczną

K
373-573

>573

spalanie w komorze
spalanie w komorze

paleniskowej

paleniskowej

spalanie termiczne lub
katalityczne
I. Sówka i in. : Dezodoryzacja gazów, Ekologia Przemysłowa, 3, 2008

Metody dezodoryzacji gazów
•
•
•
•
•
•
•

Adsorpcja
Absorpcja
Ozonowanie i techniki plazmowe
Naświetlanie ultrafioletem
Spalanie
Metody biologiczne
Neutralizacja i maskowanie zapachu

Adsorpcja
•
•
•
•

Stosowana głównie jako metoda regeneracyjna
Nie nadaje się do gazów wilgotnych
Jako metoda bez regeneracji (np. w restauracjach)
Możliwa regeneracja złóż przez wyprażanie – utrata 1/3 złoża
i pogorszenie jego właściwości

Przykładowe zastosowanie: lakiernie, wybrane obiekty przemysłu
chemicznego, koksownie, wytwórnie mas bitumicznych

Źródło rysunku http://encyclopedia.che.engin.umich.edu/Pages/SeparationsChemical/Adsorbers/Adsorbers.html

Absorpcja
• Sorbenty to wodne roztwory utleniaczy – spośród nich
znaczenie mają podchloryny
• Układy absorpcyjne powinny być wielostopniowe - dla
uniknięcia emisji wtórnej
Przykładowe zastosowanie: oczyszczalnie ścieków, zakłady
gospodarowania odpadami (faza kondycjonowania),
zakłady przemysłowe
Skrubery natryskowe
z przepływem:
a) przeciwprądowym,
b) krzyżowym,
c) współprądowym

Źródło rysunku: Vigneron in.,1996

Ozonowanie, Utlenianie fotokatalityczne

• Ozonowanie w fazie ciekłej – jest metodą podobną do absorpcji
z reakcją chemiczną
• W fazie gazowej – efekty w warunkach rzeczywistej emisji
odorotwórczych gazów mogą być niewystarczające.
IonActOx –
zjonizowany tlen
Bartkowska i Dzienis, 2004

PhoCatOx
–utlenianie
fotokatalityczne
Bartkowska i Dzienis, 2004

Spalanie
• Termiczne – może znaleźć zastosowanie w wypadku gdy gazy
odlotowe mają wysoką temperaturę lub gdy ciepło gazów
oczyszczonych może być wykorzystane.
Przykładowe zastosowanie: zakłady przetwórstwa odpadów
zwierzęcych

• Katalityczne –gdy gazy są gorące i nie zawierają składników
będących truciznami katalizatora
Przykładowe zastosowanie: przemysł chemiczny

• W paleniskach – do gazów
wentylacyjnych, gdy ich ilość
nie przekracza zapotrzebowania
na powietrze
Przykładowe zastosowanie:
zakłady mięsne
(gazy wędzarnicze)

Komora utleniająca

http://slideplayer.pl/slide/4978030/

Neutralizacja i maskowanie zapachów
• Nadaje się do źródeł o stosunkowa małej intensywności
• Nadaje się do stosowania barier
antyodorowych dla powierzchniowych źródeł emisji

Przykładowe zastosowanie: Obiekty gospodarki komunalnej,
zakłady przemysłowe - źródła niezorganizowane

http://www.westrand.com/pl/branze-przemyslowe.php

http://slideplayer.pl/slide/4978030/

Metody biologiczne
•
•
•
•
•

Biofiltry
Biopłuczki (bioskrubery)
Złoża biologiczne zraszana (biofiltry zraszane)
Bioreaktory membranowe
Do dezodoryzacji zastosowanie znalazły głównie
biofiltry.

Przykładowe zastosowanie: Obiekty gospodarki komunalnej
(oczyszczalnie ścieków, kompostownie), Przemysł spożywczym
(ubojnie, przetwórstwo odpadów, produkcja przypraw)

• Metody uznawane za praktycznie bezodpadowe

Metody biologiczne
OCZYSZCZONE
POWIETRZE
WODA, POŻYWKI

KONDYCJONOWANIE

Schemat działania
biofiltra
ZŁOŻE
BIOFILTRA

ODCIEKI
ZANIECZYSZCZONE POWIETRZE

OCZYSZCZONE
POWIETRZE
ZAWIESINA MIKROORGANIZMÓW

Schemat działania
biopłuczki
ABSORBER

WYPEŁNIENIE

POŻYWKI

U. Miller, Wpływ dawkowania surfaktantów
na kinetykę procesu biofiltracji
par lotnych związków organicznych
2017

ODCIEKI
ZANIECZYSZCZONE
POWIETRZE

BIOREAKTOR

Metody biologiczne
OCZYSZCZONE
POWIETRZE

WODA

ZŁOŻE
FILTRACYJNE

BIOFILTR

POŻYWKI

Schemat działania
biofiltra
zraszanego

ODCIEKI

ZANIECZYSZCZONE
POWIETRZE

ZANIECZYSZCZONE
POWIETRZE

WODA,
POŻYWKI

OCZYSZCZONE
POWIETRZE

Schemat działania
bioreaktora
membranowego
U. Miller, Wpływ dawkowania surfaktantów
na kinetykę procesu biofiltracji
par lotnych związków organicznych
2017

MEMBRANA

BIOFILM

Skuteczność oczyszczania gazów
metodą biofiltracji
Zanieczyszczenie

Skuteczność biofiltracji, %

Aldehydy

75

Alkohole

90

Węglowodory aromatyczne

40 – 80

Odory

95 – 99

Zanieczyszczenie

Skuteczność
usuwania, %

Szybkość
Stężenie,

mg/m3

usuwania,
mg/(m3h)

Materiały
filtracyjne

Siarkowodór

99 - 99,9

0,03 - 3690

2,3 - 420

kompost, torf

Amoniak

96,4 – 98,3

1,4 – 580

0,2 - 10,6

dodatki: perlit,

LZO

40 - 100

0,14 - 40 (ppm)

0,1 - 175

kora, zrębki
drzewne

Sówka i in., Emisja odorów z procesów kompostowania odpadów, Przemysł Chemiczny, 5, 2014

Składowiska odpadów

Czynniki determinujące zjawisko
uciążliwości zapachowej ze składowisk
• zarządzanie obszarem składowiska, lokalizacja składowiska i odległość
od zabudowań mieszkalnych
• rodzaj składowanych odpadów i ilość składowanego potencjalnie
odorotwórczego materiału
• czas niezbędny na rozładunek i przykrycie odpadów oraz wielkość
powierzchni roboczej
• warunki meteorologiczne i topograficzne

Skala problemu
•
•
•
•
•

emisja niezorganizowana
zmienność emisji uwarunkowana czynnikami zewnętrznymi
niejednorodność źródeł
zróżnicowany skład emitowanych gazów
zróżnicowanie typów źródeł na terenie jednego obiektu

Elementy systemu zarządzania
na składowisku odpadów

Na podstawie: Managing Solid Waste Facilities to Prevent Odor, NSWMA 2004

Udział źródeł emisji odorów w emisji
całkowitej dla wybranego ZGO

I.Sówka i in., Problematyka odorów na składowiskach odpadów, w: Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów, Abrys Sp.z.o.o,, 2017

Minimalizacja wpływu zapachowego
składowisk na środowisko
• poddawanie odpadów procesom termicznym, mechanicznym
lub mechaniczno-biologicznym,
• przykrywanie ułożonych warstwowo, skompresowanych odpadów,
• skuteczne i szybkie przykrywanie powierzchni warstwą materiału
obojętnego,
• zainstalowanie odpowiednich zabezpieczeń w postaci szczelnego
dna z materiałów o dobrej jakości oraz montaż instalacji do
ujmowania i odprowadzania odcieków i gazów ze składowiska,
• instalacja systemu wentylacji,
• stosowanie dobrej praktyki w pracy, czyli regularne przeglądy
i naprawy przykrycia składowiska,
• odpowiednie zarządzanie wodami deszczowymi, czyli przede
wszystkim odwadnianie w celu zmniejszenia infiltracji wody,

Minimalizacja wpływu zapachowego
składowisk na środowisko

• kontrola powstawania gazu składowiskowego:
–

projektowanie i montaż odpowiedniej wielkości systemu, w tym odwiertów
wydobywczych lub poziomych kolektorów połączonych przewodami
rurowymi z dmuchawą próżniową, zwróceniu szczególnej uwagi na lokalne
problemy, w tym końcówki rur odciekowych, czyszczaki kanalizacyjne
i studzienki, upewnieniu się, że wszystkie urządzenia do kontrolowania gazu
są szczelne, aby nie dopuścić dopływu powietrza i skierować gaz do urządzeń
sterujących oraz zapewnić bezpieczną przestrzeń, a także ciągły monitoring
i obsługa przez wyszkolonego technika w tej dziedzinie

• poprawa działań w strefie roboczej (odpowiednia wielkość
strefy), aby możliwe było szybkie przykrycie odpadów,
czy dostosowanie czasu pracy do sprzyjających warunków
meteorologicznych,
• przyjęcie specjalnych procedur w przypadku odpadów
pochodzących z budów i rozbiórek w zakresie ich
odseparowania oraz ochrony przed wilgocią,

Minimalizacja wpływu zapachowego
składowisk na środowisko
• optymalizacja warunków działania stacji przeładunkowej:
–
–
–
–
–
–

regularne usuwanie odpadów z podłóg skośnych,
wprowadzenie zasady pierwszeństwa usuwania najstarszych odpadów,
zbiórka i usuwanie pełnych pojemników na terenach wiejskich,
odmowa przyjęcia silnie odorotwórczych odpadów lub wymóg wstępnej
obróbki,
prowadzenie jak największej ilości procesów wewnątrz budynków
(hermetyzacja procesów),
stosowanie dobrej praktyki gospodarowania, w tym regularnego czyszczenia i
dezynfekcji pojemników, urządzeń i innych powierzchni, które mogą mieć
kontakt z odpadami.

• dostosowanie rodzaju i ilości przyjmowanych odpadów do
otoczenia oraz zmiana w przyjmowanych na składowisko
odpadów, szczególnie w sytuacji zgłaszanej dużej ilości skarg
mieszkańców

Metody ograniczania emisji odorów
- przykłady rozwiązań

A. Kulig i in., Propozycja metodyki
oceny zawartości substancji
zapachowo czynnych
w powietrzu, MŚ, 2011

Źródło emisji
odorów

Środki zaradcze

Składowanie
odpadów
komunalnych

Przestrzeganie reżimów
technologicznych (np. warstwy
izolacyjne), środki maskujące,
zamgławianie

Segregacja
odpadów

Hermetyzacja, ujmowanie
gazów wentylacyjnych,
utlenianie biologiczne (głównie
biofiltracja)

Termiczne
przekształcanie
odpadów

Hermetyzacja, utrzymywanie
podciśnienia, ujmowanie
gazów wentylacyjnych z
zasobni, utlenianie termiczne
(spalanie)

Oczyszczalnie ścieków

http://inwestycjeunijne.aquanet.pl/inwestycje_news_all/46/179/217

Metody ograniczania emisji odorów
– przykłady rozwiązań

A. Kulig i in., Propozycja metodyki
oceny zawartości substancji
zapachowo czynnych
w powietrzu, MŚ, 2011

Źródło emisji
odorów

Środki zaradcze

Dopływ ścieków
i oczyszczanie
mechaniczne

Hermetyzacja, wentylacja +
biofiltracja lub absorpcja w
roztworach reagentów,
dla ścieków dowożonych wozami
asenizacyjnymi stosowanie
preparatów biologicznych

Oczyszczanie
biologiczne

Ścisłe przestrzeganie reżimów
technologicznych

Zagospodarowanie
i unieszkodliwianie
osadów ściekowych

Hermetyzacja, przestrzeganie
reżimów technologicznych,
stosowanie preparatów
biologicznych, biofiltracja

Rozwiązania w zakresie hermetyzacji dostępne
w Polsce: przykłady

I. Sówka in,. : Analiza rynku w Polsce w zakresie dostępnych rozwiązań technicznych i technologicznych służących redukcji emisji odorów, MKO2017

Hermetyzacja
Przykład hermetyzacji
osadników wstępnych
w oczyszczalni ścieków
w Koziegłowach
http://inwestycjeunijne.aquanet.pl/inwestycje_news_all/46/179/217

Przykład hermetyzacji
piaskowników
w oczyszczalni ścieków
w Częstochowie
http://www.wartasa.eu/23,Zadanie-2-Modernizacja-piaskownika-zbudynkiem-krat-i-odtluszczacza-na-terenie-Centralnej-OczyszczalniSciekow-przy-ul-Srebrnej-w-Czestochowie

Obiekty przemysłowe

http://radioszczecin.pl/7,102935,akcje-zch-police-szybuja

Zestawienie technik zwalczania uciążliwości
zapachowej – przykłady rozwiązań
Obiekt

Środki zaradcze

Hermetyzacja +
Zakłady mięsne i
wentylacja +
przetwórstwa ryb
biofiltracja, spalanie
Zakłady
przetwórstwa
odpadów
zwierzęcych

Spalanie, biofiltracja

Palarnie kawy
i kakao

Spalanie termiczne,
wentylacja (bez
oczyszczania) lub
wentylacja + biofiltracja

Wytwórnie
napojów
alkoholowych

W wypadku akceptacji
społeczności lokalnych
bez środków
zaradczych, biofiltracja

Obiekt

Środki zaradcze

Cukrownie

Maskowanie, zamgławianie

Zakłady
przetwórstwa Spalanie termiczne
ziemniaków
Zakłady
tłoczenia
olejów
roślinnych
Zakłady
tytoniowe
Zakłady
mleczarskie

A. Kulig i in., Propozycja metodyki oceny zawartości substancji zapachowo czynnych w powietrzu, MŚ, 2011

Hermetyzacja + wentylacja
+ biofiltry lub spalanie
Schładzanie (kondensacja)
+ biofiltracja
Schładzanie (kondensacja)
+ ew. biofiltracja,
przestrzeganie reżimów
technologicznych
+ hermetyzacja + ew.
biofiltracja

Rozwiązania dostępne w Polsce: przykłady
NAZWA FIRMY

OBSZAR DZIAŁANIA

PRZYKŁADY OFEROWANYCH METOD

ABC- Z System

oczyszczalnie ścieków, przemysł
elektroniczny, chemiczny, spożywczy,
budownictwo

Adsorpcja

BIOARCUS

oczyszczalnie ścieków, kompostownie,
składowiska odpadów, zakłady
przemysłowe

BSK BIOGEST
COROL
EKO Partnerzy
EKOFINN
Form- Pat
I4tech
MSK- Żywice
OTTO Engineering Polska
SIGATECH
Tuzal
WESTRAND

biofiltracja, filtracja wspomagana
chemicznie,
absorpcja, biopreparaty, żele
antyodorowe, bariery antyodorowe

oczyszczalnie ścieków

jonizacja tlenem aktywnym, utlenianie
fotokatalityczne

zakłady przemysłowe, oczyszczalnie
ścieków, zakłady utylizacji odpadów

biofiltracja, biopłuczki

oczyszczalnie ścieków

biofiltracja, biopreparaty, zamgławianie

oczyszczalnie ścieków

biofiltracja, utlenianie fotokatalityczne

oczyszczalnie ścieków, zakłady
przemysłowe

maty żelowe

oczyszczalnie ścieków, zakłady
uzdatniania wody, przemysł energetyczny

adsorpcja

oczyszczalnie ścieków, włazy
kanalizacyjne

adsorpcja

zakłady przemysłowe, oczyszczalnie
ścieków
oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, zakłady zagospodarowania
odpadów
zakłady przemysłowe, oczyszczalnie
ścieków
oczyszczalnie ścieków, kompostownie,
zakłady przemysłowe,
zakłady utylizacyjne,
składowiska odpadów

adsorpcja, spalanie katalityczne, spalanie
termiczne
pokrywy hermetyzacyjne, biofiltracja
pokrywy hermetyzacyjne

biopreparaty, zamgławianie

I. Sówka in,. : Analiza rynku w Polsce w zakresie dostępnych rozwiązań technicznych i technologicznych służących redukcji emisji odorów, MKO2017

Rozwiązania dostępne w Polsce: przykłady
NAZWA FIRMY

Laminopol
Krocce
Wolav
Jorgensen
EkoNorm
EkoSan
Amargo
Zakład Doświadczalny Produkcji
Węgli Aktywnych
EKO-MET
Losentech
Pyro-Kat

PRZYKŁADY OFEROWANYCH METOD
biofiltracja, hermetyzacja
Absorpcja, biofiltracja

absorpcja, adsorpcja, biofiltraacja, biopłuczki
UV-C + ozon
biofiltracja
biofiltracja
absorpcja, biofiltracja

adsorpcja

preparaty andyodorowe, zamgławianie
absorpcja, adsorpcja, hermetyzacja
spalanie katalityczne

I. Sówka in,. : Analiza rynku w Polsce w zakresie dostępnych rozwiązań technicznych i technologicznych służących redukcji emisji odorów, MKO2017

Rozwiązania dostępne w Polsce: przykłady

I. Sówka in,. : Analiza rynku w Polsce w zakresie dostępnych rozwiązań technicznych i technologicznych służących redukcji emisji odorów, MKO2017

Podsumowanie
• W przypadku obiektów planowanych już na etapie
projektowania powinno się uwzględniać rozwiązania w
zakresie eliminacji odorów z procesów, które mogą być
źródłem emisji zapachów.
• W obiektach eksploatowanych powinno się szczególnie
podejmować - w zależności od prowadzonych
aktywności – stosowne działania zapobiegawcze, dbać
o hermetyzację procesów i pomieszczeń oraz stosować
optymalne (zależne m.in. od rodzaju prowadzonej
działalności, warunków emisji, parametrów gazów)
techniki ograniczania uciążliwości odorowej.

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

