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Plan prezentacji
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2. Podział metod pomiarów odorów i odorantów
3. Metoda olfaktometrii dynamicznej
4. Olfaktometria terenowa
5. Elektroniczny nos
6. Metody analityczne
7. Badania terenowe
8. Badania socjologiczne
9. Podsumowanie
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Identyfikacja źródeł odorów



MODELOWANIE
MATEMATYCZNE

POMIAR STĘŻENIA 
ODORANTÓW, 

POMIAR STĘŻENIA, 
ZAPACHOWEGO

OCENA UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ

OKREŚLENIE EMISJI 
ZAPACHU

OKREŚLENIE 
METODYKI POBORU 

PRÓBEK 
ZAPACHOWYCH BADANIA 
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BADANIA 
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‘SMUDZE’

ANALIZA SKARG

Metody w  ocenach jakości 
zapachowej powietrza

EMISJA IMISJA



Czynniki wpływające na wybór 
metody

Powód dla którego wykonywany ma być monitoring

modelowanie, określenie uciążliwości zapachowej, testowanie efektywności technik ograniczania 
emisji, uzasadnienie i ocena zastosowanych technik w odpowiedzi na skargi społeczności, określenie 

zakresu i poziomu uciążliwości emitowanych gazów w punktach receptorowych;

Miejsce/położenie punktu pomiarowego

w źródle, na granicy zakładu, obszary mieszkalne wokół źródła (otulina);

Poziom wymaganej szczegółowości pomiarów

określenie stężenia wybranych odorantów, określenie stężenia zapachowego w mieszaninie;

Charakterystyka i skład odorotwórczych gazów

mieszanina czy ‘względnie’ jednorodny skład, wilgotność gazów;

Wymagana częstotliwość pomiarów
koszty pomiarów;

Konieczność wychwycenia zmian w emisji 
lub podczas zmian w technologii produkcji, określenie krótkoterminowych ‘epizodów’ stężeń;



– Analityczne (chemiczne)
– Sensoryczne (e-nos (o-nos), olfaktometria 

terenowa i stacjonarna)
• Olfaktometria

– Olfaktometria stacjonarna
– Olfaktometria terenowa

• Elektroniczny nos
• Analityczne metody pomiarów odorantów

– GS-MC – chromatografia gazowa ze spektrometrem mas
– GS-IMS – chromatografia gazowa ze spektrometrią ruchliwości jonów
– ……

GS-Olfaktometria– chromatografia gazowa z olfaktometrią

Metody pomiaru odorantów 
i odorów



• Metody referencyjne dla odorantów:
• SO2, H2S :fluorescencja w UV
• Nox, NH3: chemiluminescencja CLD
• Suma węglowodorów: jonizacja płomieniowa FID

• Merkaptany, H2S : metoda płomieniowo-fotometryczna
• Węglowodory, aldehydy, ketony, aceton, WWA, NH3, H2S: metoda fotojonizacyjna 

PID

Przykłady metod pomiarowych 
stosowane w pomiarach stężeń 

odorantów



Skala problemu

EMISJA NIEZORGANIZOWANA
ZMIENNOŚĆ EMISJI UWARUNKOWANA CZYNNIKAMI 

ZEWNĘTRZNYMI 

NIEJEDNORODNOŚĆ ŹRÓDEŁ

ZRÓŻNICOWANY SKŁAD EMITOWANYCH GAZÓW

ZRÓŻNICOWANIE TYPÓW ŹRÓDEŁ NA TERENIE JEDNEGO 
OBIEKTU 



Metoda olfaktometrii dynamicznej



Metoda olfaktometrii dynamicznej
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Metoda olfaktometrii dynamicznej

I. Sówka: Metody identyfikacji odorotwórczych gazów emitowanych z obiektów przemysłowych , Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011



Olfaktometria dynamiczna
• Polska Norma PN-EN 13725:2007

• Cel: zapewnienie wspólnej podstawy oceny emisji odorów w krajach UE

• Zastosowanie normy w pomiarach stężenia zapachowego pojedynczych 
substancji, określonych mieszanin i nieokreślonych mieszanin gazowych 
odorantów (w powietrzu lub azocie) przy użyciu olfaktometrii 
dynamicznej z zespołem osób oceniających

• Stężenie zapachowe odpowiadające progowi wyczuwalności definiowane 
jest jako 1 ouE/m3 (europejska jednostka zapachowa w metrze 
sześciennym) 

Olfaktometr TO8



Olfaktometria dynamiczna
• „czujnik” – ludzki nos

• pomiar stężenia odorów - określenie, jakie 
rozcieńczenie badanego gazu czystym powietrzem 
doprowadza do osiągnięcia stężenia 
odpowiadającego progowi węchowej wyczuwalności

• próg węchowej wyczuwalności; S=Spww gdy zapach 
wyczuwa 50% zespołu reprezentatywnego dla 
populacji

• stężenie zapachowe jest wielokrotnością progu 
wyczuwalności

• zakres pomiarowy wynosi od 101 ouE/m3 do 107

ouE/m3

(z uwzględnieniem wstępnego rozcieńczenia)

• masa europejskiego wzorca zapachu EROM –
przyjęta wartość odniesienia równa określonej 
masie certyfikowanej substancji wzorcowej 1 EROM 
= 123 ug n-butanolu 

Olfaktometr TO8



• dobór odpowiedniej metody poboru próbek

• ewentualne wstępne rozcieńczanie 

• zmienność stężenia w czasie

Olfaktometria dynamiczna -
reprezentatywność próbek

Wstępne rozcieńczanie



Olfaktometria dynamiczna –
rodzaje źródeł



I. Przygotowanie do poboru
1) Analiza dokumentów dostarczonych przez Zleceniodawcę
2) Zebranie podczas wizji lokalnej dodatkowych informacji 

dotyczących instalacji – opcjonalnie
3) Opracowanie planu pomiaru
4) Wybór miejsca pomiaru oraz wyznaczenie niezbędnej ilości 

punktów pobierania próbki
5) Ocena trybu pracy instalacji podczas wykonywania pomiarów 
6) Wyznaczenie terminu realizacji pomiarów/ poboru próbek z 

instalacji

Procedura poboru próbek



II. Pobór próbek z instalacji
1) Rozpakowanie sprzętu niezbędnego do poboru i przechowywania 

próbek
2) W przypadku występowania wysokich temperatur lub dużego 

nasłonecznienia przeniesienie pojemników do transportu próbek w 
zacienione miejsce lub w miejsce cieplejsze np. nagrzany samochód, 
gdy temperatura otoczenia jest za niska

3) Przejście do punktu poboru próbek zapachu
4) Przygotowanie do poboru – montaż zestawu poborowego (wężyka 

wraz z zaworem odcinającym). 
5) Wypełnienie podstawowych danych w protokole poboru próbek
6) Odczyt parametrów środowiskowych przed poborem próbek –

temperatura, ciśnienie, wilgotność powietrza
7) Spisanie odczytów do protokołu poboru próbek

Procedura poboru próbek cd.



Pobór próbek z instalacji cd.
8) Zamontowanie króćca pomiarowego wraz z uszczelnieniem lub 

uszczelnienie istniejącego otworu lub rewizji

9) Sprawdzenie parametrów pobieranych gazów – temperatura, 
wilgotność, ciśnienie, prędkość przepływu

10) Sprawdzenie temperatury punktu rosy przy użyciu aplikacji 
DevPoint

8) W przypadku ryzyka wykroplenia się próbki należy użyć sondy 
rozcieńczającej GSP

9) Spisanie odczytów do protokołu poboru próbek

Procedura poboru próbek cd.



Pobór próbek z instalacji cd.

13) Podłączenie worka do próbnika
14) Kondycjonowanie worka
15) Sprawdzenie szczelności toru poboru 
16) Pobór próbki zapachu
17) Pobór gazów do momentu całkowitego napełnienia worka
18) Wyłączenie zasilania próbnika
19) Wyjęcie worka, zatkanie wlotu folią z O-ringiem
20) Przeniesienie worka do pojemnika do transportu próbek
21) Włączenie rejestratora temperatury 
22) Powtórzenie X razy kroków nr 13-20
23) Rozmontowanie zestawu poborowego 

Procedura poboru próbek cd.



Olfaktometria dynamiczna – pobór 
próbek – temperatura punktu rosy

• Przykład (aplikacja DevPoint):

o przyjęto ciśnienie atmosferyczne 
równe 1013 hPa

o obliczenia wykonano dla 
temperatury gazu równej 36°C i 
wilgotności 50% 

o obliczona temperatura punktu 
rosy wyniosła 23,9°C

25 C > Tt i Tpp > Tpr < 25 C



Olfaktometria dynamiczna 

• stężenie zapachowe 
• intensywność zapachu
• jakość hedoniczna zapachu

Olfaktometr TO8



Olfaktometria dynamiczna –
oznaczanie stężenia zapachowego

– ilość odorantu odparowana w objętości 1 m3 obojętnego 
gazu, która w warunkach standardowych jest wyczuwana 
węchowo przez połowę osób z grupy reprezentatywnej 
poddanej działaniu odorantu

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

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



Olfaktometria dynamiczna 
Pomiar intensywności zapachu

– wykonywany po określeniu stężenia 
zapachowego w badanej próbce

– skala intensywności zapachu zgodna z VDI 3940

Zapach Stopień intensywności

brak zapachu 0

bardzo słaby 1

słaby 2

wyraźny 3

mocny 4

bardzo mocny 5

ekstremalnie mocny 6



Olfaktometria dynamiczna 

Pomiar jakości hedonicznej
– wykonywany po określeniu stężenia 

zapachowego w badanej próbce
– skala jakości hedonicznej zgodna z VDI 3940



• Minimum 4 osoby
• Szkolenie probantów
• Selekcja zespołu pomiarowego
• Kodeksu zachowania oceniających
• Pokój probantów

Zespół pomiarowy

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



• Członkowie zespołu powinni mieć ukończone 16 lat i być zdolni 
do przestrzegania instrukcji

• Członek zespołu powinien być umotywowany, aby sumiennie 
wykonywać swoje zadanie

• Członek zespołu powinien być dyspozycyjny podczas całej sesji 
pomiarowej

• Członek zespołu powinien być angażowany na wystarczająco 
długi okres, aby utworzyć i kontrolować historię pomiaru

• Na 30 minut przed pomiarem w czasie jego trwania członkowie 
zespołu nie powinni palić, jeść ani pić (z wyłączeniem wody) 

• Członkowie zespołu powinni dbać o odpowiednia higienę 
osobistą i w dniu pomiaru nie stosować perfum ani innych 
zapachowych kosmetyków

Kodeks zachowania oceniających

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



• Członkowie zespołu cierpiący na katar lub inną chorobę 
wpływającą na percepcję zapachu powinni być wyłączeni z 
udziału w pomiarach

• Członkowie zespołu przed pomiarami powinni przez 15 minut 
przebywać w pomieszczeniu o warunkach zbliżonych do 
warunków panujących w laboratorium

• W czasie pomiarów członkowie zespołu nie powinni 
porozumiewać się ze sobą na temat wyników ich własnych 
wyborów

Za zapoznanie członków zespołu z kodeksem oraz jego 
egzekwowanie odpowiada operator.

Kodeks zachowania oceniających

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



• Podstawowy element budowy zespołu pomiarowego
• Indywidualny próg wyczuwania zapachu
• Regularne testy

- olfaktometr TO8
- certyfikowany materiał odniesienia:

n-butanol w azocie

Selekcja probantów

Kryteria selekcji zespołu:
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PN- EN 13725:2007 „Jakość powietrza. Oznaczenie stężenia zapachowego metodą olfaktometrii dynamicznej”



kryteria nie spełnione – brak kwalifikacji do 
zespołu oceniających!

Selekcja probantów - wyniki

kryteria spełnione – kwalifikacja do 
zespołu oceniających



Olfaktometria dynamiczna 
– badania zgodności

• badania prowadzone zgodnie z PN-EN 13725:2007 „Jakość 
powietrza. Oznaczenie stężenia zapachowego metodą 
olfaktometrii dynamicznej.”

• w ciągu dwóch wybranych dni przeprowadza się dziesięć 
pomiarów odorymetrycznych w warunkach powtarzalności 

• pomiary stężenia zapachowego wykonywane są stosując, jako 
certyfikowany materiał odniesienia, 60 µmol/mol n-butanol w 
azocie 



Olfaktometria dynamiczna 
– badania zgodności



Olfaktometria dynamiczna 
– badania zgodności

Badania zgodności:
• kryterium dla granicy powtarzalności: spełniono / nie spełniono*,
• ogólne kryterium dokładności- spełniono / nie spełniono*.



Olfaktometria dynamiczna – przedział ufności

• Wartość odchylenia standardowego powtarzanych pomiarów 
wyprowadzana jest z kryterium dla granicy powtarzalności:

10r = 3
• Z założenia:

10𝑟𝑟 = 10𝑡𝑡
2𝑠𝑠𝑟𝑟

= 3

• wynika, że sr = 0,1721.

• Przedział ufności 95 % określa się wówczas jako:

yw − t �
sr

n
≤ m ≤ yw + t �

sr
n

gdzie:
• m – wartość wyniku pomiarów, log10(ouE/m3);
• t – współczynnik t-Studenta dla n = ∞ (t = 2 dla 95 % przedziału ufności);
• yw - średnia z wyników pomiarów, log10(ouE/m3).



Olfaktometria dynamiczna 
– przedział ufności

Sprawdzenie czy wyniki mieszczą się w obliczonym przedziale ufności



Olfaktometria dynamiczna 
– porównania międzylaboratoryjne

• element niezbędny w prawidłowym funkcjonowaniu sytemu 
zarządzania

• celem jest zapewnienie jakości badań

• badania odbywają się podobnie do standardowych pomiarów 
stężenia zapachu

• porównanie z co najmniej jednym laboratorium w zakresie 
poboru próbek i oznaczania stężenia zapachowego



Badania porównawcze stężenia 
zapachowego

Zakres badań

• pomiary warunków 
atmosferycznych 
w czasie poboru próbek,

• pobór próbek w punkcie 
wskazanym przez koordynatora 
badań międzylaboratoryjnych,

• pomiar stężenia zapachowego 
na stanowisku badawczym,

•przedstawienie wyników.

Spis treści

1. Informacje wstępne
1.1. Zleceniodawca
1.2. Cel badań
1.3. Metodyka badań
1.4. Daty

2. Badania oraz wyniki badań
2.1. Zakres badań
2.2. Miejsca i czas poboru próbek
2.3. Warunki badań
2.4. Miejsca i czas oceny próbek
2.5. Stanowisko badawcze i
aparatura pomiarowa
2.6. Wyniki badań

3. Dokumenty normatywne



• Minimalna ilość próbek – 3
• Maksymalny czas przechowywania 

(w tym transportu) – 6 h;
• Kondycjonowanie;
• Odpowiedni dobór tworzywa 

na worki i próbniki;
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 Olfaktometria dynamiczna –
pobór próbek, źródła punktowe

zgodnie z normą PN-EN 13725



Pobór prób: źródło punktowe, przemysłowe
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• 1) naczynie podciśnieniowe, 
• 2) worek z tworzywa,
• 3) rurka szklana 

lub teflonowa, 
• 4) przewód teflonowy, 
• 5) akumulator, 
• 6) wentylator, 
• 7) włącznik.



Pobór prób: źródło punktowe, hodowlane

Stężenie zapachowe, 
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• Pobór 1m poniżej wysokości 
pokrywy

• Zamiana w pomiar punktowy;
• znad wycinka powierzchni źródła 

równej 1m2

Olfaktometria dynamiczna –
Źródła powierzchniowe aktywne
zgodnie z wytycznymi VDI  3880 „Olfakometrie – Statische Probenahme”



Pobór prób ze źródła powierzchniowego, 
elementy technologiczne w  gospodarce komunalnej

Pobór próbek znad powierzchni biofiltra
(element dezodoryzacji w oczyszczalni ścieków)

Ilość powierzchni reprezentatywnych ustala się na podstawie powierzchni źródła.

Czas poboru z jednej powierzchni musi wynosić przynajmniej 3 min, a z całego źródła 
minimum 30 min.



• pobór próbek po 5-krotnej 
wymianie powietrza pod 
pokrywą

• ilość punktów pomiarowych 
zależna od jednorodności 
i wielkości źródła

• dla 100m2 są to przynajmniej 
3 punkty pomiarowe, do 5 dla 
1000m2

Olfaktometria dynamiczna –
źródła powierzchniowe pasywne
zgodnie z wytycznymi VDI  3880 „Olfakometrie – Statische Probenahme”



Pobór prób ze źródła powierzchniowego, 
elementy technologiczne w  gospodarce 
przemysłowej
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Niezależnie od ilości punktów poboru łączny czas poboru 
potrzebny do uzyskania jednej wartości stężenia 
zapachowego wynosić musi przynajmniej 30 min



Pobór prób ze źródła powierzchniowego, 
elementy gospodarki hodowlanej



Olfaktometria dynamiczna 
– obliczenia emisji ze źródeł 

punktowych
- na podstawie wyników pomiarów oraz danych dot. strumienia objętości gazu
obliczyć można emisję odorów

gdzie:

• EE – emisja odorów z emitora, ouE/s
• cE założone stężenie na wylocie z emitora, ouE/m3

• V – strumień objętości gazu wilgotnego w warunkach pomiaru, m3/s

]/[ souVcE EEE ⋅=



Olfaktometria dynamiczna – obliczenia emisji ze źródeł 
powierzchniowych

Emisja jednostkowa

gdzie:
• Q – strumień przepływu powietrza pod komorą do poboru próbek zapachu, 

m3/s
• OC – wyznaczone stężenie zapachowe, ouE /m3

• A – powierzchnia tunelu wiatrowego, m2

Emisja całkowita

gdzie: P – całkowita powierzchnia źródła emisji

A
OCQE ⋅

=

souEPQE /,⋅=



Olfaktometria terenowa 
(przenośna) 

• oznaczenia mogą być wykonywane np. metodą 
dynamicznych rozcieńczeń do progu 
wyczuwalności, wykonywanych in situ z użyciem 
olfaktometrów terenowych w przypadku 
oznaczania małych (poniżej 10 ouE/m3 ) 
i szybkozmiennych wartości stężenia zapachowego 
w przygruntowej warstwie powietrza, ze względu 
na brak możliwości wykonania odpowiedniej liczby 
rozcieńczeń 

• badania olfaktometrem terenowym (OT)
- w sytuacjach, w których emisja odorów jest 
okresowa i zmienna w czasie, np. w przypadku 
źródeł odorów związanych z rolnictwem 

• do wykonywania pomiarów stężeń zapachowych 
w terenie mogą być wykorzystywane 
np. Nasal Ranger®.

Źródło rysunków: http://olores.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6&lang=pl, http://www.nasalranger.com

http://olores.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6&lang=pl


Olfaktometria terenowa

Źródło rysunków i tabeli:
Barczak R., Analiza porównawcza olfaktometrii terenowej z innymi 
metodami badawczymi w ocenie oddziaływania zapachowego 
oczyszczalni ścieków, rozprawa doktorska, Warszawa, 2014

Wartość stężenia zapachowego cod jest obliczana na podstawie sąsiednich ustawień D/T, przy których udzielono 
odpowiedzi:  NIE (nie czuję zapachu)  oraz TAK (czuję zapach).

Metoda 
wyznaczania 
oszacowania 
indywidualnego 
w oparciu 
o wyniki D/T 
uzyskane OT 
Nasal Ranger® 



Elektroniczny nos (sztuczny nos)

Źródło rysunów: www.enose.nl, https://pl.wikipedia.org/wiki/Portal:W%C4%99ch_i_zapachy/Elektroniczny_w%C4%99ch_i_odtwarzacze_zapachu, http://archiwum.wiz.pl/1998/98072400.asp, http://slideplayer.pl/slide/416352/, 
http://gadzetomania.pl/20410,naukowcy-potrafia-wywachac-nowotwory, https://twitter.com/politechnikagda, http://zasoby1.open.agh.edu.pl/dydaktyka/automatyka/c_sensory_gazu/pdf/r6.pdf

http://www.enose.nl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portal:W%C4%99ch_i_zapachy/Elektroniczny_w%C4%99ch_i_odtwarzacze_zapachu
http://archiwum.wiz.pl/1998/98072400.asp
http://slideplayer.pl/slide/416352/
http://gadzetomania.pl/20410,naukowcy-potrafia-wywachac-nowotwory
https://twitter.com/politechnikagda


Elektroniczny nos (sztuczny nos)

• wzrost znaczenia w metodach pomiarowych odorów 

• klasyfikacja zapachów i ich nasilenie, umożliwiając 
eliminację ocen olfaktometrycznych na rzecz pomiarów instrumentalnych 

• „elektroniczny nos”, wraz z metodami chromatograficznymi, może służyć do 
identyfikacji lub klasyfikacji wonnych gazów wraz z określeniem stopnia ich 
zanieczyszczenia

• ma zastosowanie w badaniach źródeł przemysłowych, rolniczych i komunalnych

• tworzenie matryc czujników, które mogą być wykorzystane w „elektronicznym nosie”

• ze względu na wysokie progi detekcji, „elektroniczne nosy” nadają się bardziej do 
oceny zapachowej jakości powietrza w źródle emisji niż w próbkach powietrza 
pobranych w pewnej odległości od źródła



Elektroniczny nos

Dokładność określenia 
zawartości atomów 
węgla w mieszaninach 
zawierających cztery 
LZO

Żródło tabeli” A. Szczurek, M. Maciejewska: Koncepcja systemu do pomiaru zawartości
lotnych związków organicznych w gazach działającego na podstawie matrycy czujnikowej, Ochrona Środowiska  35, 2013

Charakterystyka mieszanin gazów 
zawierających cztery LZO



• GC-MS – chromatografia gazowa 
ze spektrometrem mas

• GC-IMS – chromatografia gazowa 
ze spektrometrią ruchliwości jonów

• GC-Olfaktometria– chromatografia 
gazowa z olfaktometrią

GC-FID, GC-TOF-MS, nano-LC-MS, 
MALDI-TOF-MS, ESI-MS/MS, 
gel electrophoresis, TLC, GLC ESI-MS/MS

Metody analityczne stosowane w 
pomiarach substancji zapachowych

Źródło rysunków: http://www.mdpi.com/1424-8220/14/3/4428/htm, 
http://fses.oregonstate.edu/GCMS-2

http://www.mdpi.com/1424-8220/14/3/4428/htm


GC-MS – chromatografia gazowa ze spektrometrem mas

Chromatogram otrzymany dla roztworu 
zawierającego 13 związków LZO  w stężeniu 50 
ppt.: disiarczek dimetylu, B: toluen; 
C: 2-heksanon; D: maślan etylu; E: kwas 
butanowy; F: norma wewnętrzna; G: heksanal; 
H: trichloroetylen; I: a-pinen, L: heksanian etylu; 
M: kwas heksanowy; N: limonen; O: a-terpinen

Źródło rysunku: Davoli E. at all. Characterisation of odorants emissions from landfills by SPME and GC/MS



GC-MS – O: Chromatografia gazowa ze 
spektrometrem mas  skojarzona

z olfaktometrią
Poprzez połączenie odpowiedzi 
czujnika chemicznego z wynikami 
probanta jest możliwa:

• identyfikacja związków zapachowych, 

• oznaczenie rodzaj ich zapachu, 

• zidentyfikowanie zapach, dla którego detektor jest w stanie zarejestrować tylko 
szum, zakłócenie (ponieważ nos jest często bardziej wrażliwy i posiada lepszą 
umiejętność rozróżniania zapachu niż inne niż człowiek detektory).

Źródło rysunku: http://www.mdpi.com/1424-8220/14/3/4428/htm



Połączenie zaawansowanych technik separacji z detektorem w postaci 
ludzkiego nosa

GC-MS-O

Przykładowy chromatogram (czerwona 
linia) i aromagram (czarna linia) uzyskane 

dla badanej próbki powietrza

Panel wyboru doznania 
zapachowego wykorzystany 
w programie AromaTrax

J.Koziel, Simultaneous chemical and sensory analysis with multidimensional 
GC-MS-Olfactometry" (2013). Agricultural and Biosystems Engineering, vol. 72

S.OPALIŃSKI i in.: Uboczne produkty przetwórstwa ryb morskich – ocena 
olfaktometryczna (GC-MS-O) chemicznej metody dezodoryzacji, Przemysł Chemiczny, 
92(5), 2013  



VDI 3940 
Pomiary w siatce
Pomiary w smudze

Określenie: rodzaju, intensywności, jakości hedonicznej zapachu.

Badania terenowe

Wybrani członkowie zespołu pomiarowego 
(oceniających) podczas inspekcji w terenie



• pierwszy etap pomiarów - wyznaczenie obszaru badań
– obszar badań – na którym można zidentyfikować zapach 

charakterystyczny dla danego zakładu, czyli można wyodrębnić
go od innych zapachów 
(z transportu drogowego, palenisk domowych, 

roślinności czy nawozów)

• obliczenia rozprzestrzeniania się zapachów, rekonesans terenowy wokół źródła 
(źródeł) zapachu oraz mapa skarg

• wskazanie granic ‘obszaru pomiarowego’, podzielonego na tzw. ‘kwadraty 
pomiarowe’ 

• każdy kwadrat pomiarowy złożony z ‘punktów pomiarowych’ 

• w każdym punkcie pomiary częstości występowania, intensywności oraz jakości 
hedonicznej zapachu 

• strefy kontrolne, bardziej oddalone od potencjalnych źródeł zapachu

Badania terenowe w siatce
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Badania terenowe w smudze
’
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ŹRÓDŁO EMISJI 

KIERUNEK WIATRU 
Częstotliwość występowania zapachu

I. Sówka: Metody identyfikacji odorotwórczych gazów emitowanych z obiektów przemysłowych , Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011



Częstość występowania zapachu

• odpowiednio wyszkolona grupa 
testerów 

• w każdym punkcie, w ciągu całego 
okresu badań, co najmniej 3 pomiary 

• czas pojedynczego pomiaru ok. 10 
minut 

• na podstawie pomiarów, możliwe jest 
wyznaczenie częstości występowania 
danego rodzaju zapachu w tzw. 
godzinach odorowych. 
Jedna ‘godzina odorowa’ oznacza, że 
zapach wyczuwany był ponad 10% 
czasu jednego pomiaru, czyli ponad 6 
razy

• rejestrowanie niektórych danych 
meteorologicznych, jak kierunek 
wiatru, zachmurzenie czy ewentualne 
opady 

Badania terenowe



Intensywność zapachu

ocena wyłącznie intensywności zapachów 
charakterystycznych dla badanego źródła 

• wskazanie maksymalnej intensywności 
najmocniejszego wrażenia danego 
rodzaju zapachu odebranego podczas 
jednego cyklu pomiarowego (10 min) 

• ocena częstotliwości, z jaką to 
wrażenie występowało 

• ocena średniego wrażenia 

skala intensywności:
• 1 - bardzo słaby zapach
• 2 - słaby zapach
• 3 - wyraźny zapach
• 4 - mocny zapach
• 5 - bardzo mocny zapach
• 6 - skrajnie mocny zapach



Jakość 
hedoniczna

• pod uwagę brane są tylko zapachy charakterystyczne dla źródła 
• ocena składa się z 3 części 

• zaznaczenie na karcie odpowiedzi jakości hedonicznej danego zapachu - najprzyjemniejszej 
• zaznaczenie jakości hedonicznej dla najmniej przyjemnego wrażenia zapachu 
• wskazanie średniego wrażenia jakości hedonicznej 

• do oceny jakości hedonicznej stosuje się skalę od -4 do 4; punkty ułożone są kolejno, ale 
posiadają środek i dwa rozbieżne końce



Ocena zapachowej jakości powietrza przy zastosowaniu 
badań ankietowych (VDI 3883)

– Badania ankietowe ustne (bezpośrednie)
– Badania ankietowe pisemne (pośrednie)
– Badania ankietowe telefoniczne

 

  SK 

  TZ 

  TB 

  E 

  S2 

  S1 

  R 

  R1 

Schemat terenu badań, strefy ankietowania oraz 
strefy kontrolne dla pojedynczego źródła emisji [9]:
E – źródło emisji,
R - zakres oddziaływania źródła, 
R1 –zakres strefy ankietowania położonej najbliżej źródła,
TZ - teren zanieczyszczony, 
TB - teren badań, 
S1 - strefa ankietowania blisko źródła,
S2 - strefa ankietowania oddalona od źródła, 
SK - strefa kontrolna (na podstawie VDI 3883)

I. Sówka: Metody identyfikacji odorotwórczych gazów emitowanych z obiektów przemysłowych , Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011



Badania ankietowe

• Ustalenie obszaru badań 
– modele rozprzestrzeniania zanieczyszczeń 
– mapy skarg

• Mapa potencjalnego zagrożenia imisją odorów

• Strefy ankietyzacji

• Inspekcje badanych obszarów
– inne zanieczyszczenia
– struktura mieszkalna
– wystarczająca ilość mieszkańców

• Losowy wybór ankietowanych



Badania ankietowe

• Cel prowadzenia badań: obniżenie uciążliwości zapachowej 
oraz wyeliminowanie skarg

• Sprawdzenie, czy zastosowane działania przyniosły oczekiwane 
rezultaty

• Czynniki te mogą wzmacniać lub osłabiać odczuwaną 
uciążliwość niezależnie od poziomu imisji zapachu

• Pytania w odniesieniu do dwóch grup czynników:
– związanych z otoczeniem,
– osobowych.



Czynniki nie węchowe

- Czynniki osobowe

Badania ankietowe

- Czynniki związane 
z otoczeniem



Ankieta
Zapach:

• częstotliwość występowania
np. raz w miesiącu, raz w tygodniu, codziennie

• natężenie
np. niewyczuwalny, słaby, mocny

• rodzaj
np. słodki, kwaśny, zgniły, chemiczny

• źródło pochodzenia

Badania ankietowe



Ocena uciążliwości zapachowej

• Analiza opisowa i analityczna
• Zapach „niezwykle uciążliwy” oraz „nieuciążliwy” 

• Na skali termometru od 0 do 10
– 0 – 7 „nieuciążliwy”
– 7 – 10 „niezwykle uciążliwy”

Ponad 10% odpowiedzi „niezwykle uciążliwy”

Poważna uciążliwość zapachowa

Badania ankietowe
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Badania ankietowe

I. Sówka: Metody identyfikacji odorotwórczych gazów emitowanych z obiektów przemysłowych , Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011



Podsumowanie i wnioski końcowe

• Pomimo iż w polskim systemie prawa istnieją rozwiązania legislacyjne 
dot. substancji zapachowo czynnych oraz istnieją pośrednie zapisy 
odnoszące się do tematyki pomiarów ‚odorów’ brakuje nadal krajowych 
uregulowań m.in. w zakresie badań odorów;

• Dostępne metody pomiarowe - zarówno w kontekście stężeń emisyjnych, 
jak i imisyjnych – umożliwiają monitoring związków zapachowo czynnych.  
Obszary ich zastosowań wynikają m.in. z konieczności realizacji założonych 
celów, charakteru i trybu działalności badanego obiektu, właściwości 
badanych gazów oraz  ograniczeń wynikających już z samej metody 
badawczej.



Podsumowanie i wnioski końcowe
• W sytuacji zwiększającej się ilości skarg na pogarszającą się jakość 

powietrza - w tym zapachową jakość powietrza - istnieje potrzeba 
opracowania zintegrowanego systemu informacji o odorach 
umożliwiającego gromadzenie informacji, między innymi w zakresie:
o skarg na uciążliwość zapachową,
o działalności gospodarczych i procesów (będących potencjalną przyczyną uciążliwości 

zapachowych)
o wartości stężeń wiodących substancji zapachowo czynnych i odorów 

(w tym wskaźników emisji). 

• Dodatkowe funkcjonalności zintegrowanych systemów odorach 
umożliwiające uzyskanie informacji nt. czynników/ warunków 
meteorologicznych (możliwość opadów, upałów) sprzyjających lub 
niwelujących uciążliwość zapachową,  a przez to określenie narażenia 
na zanieczyszczenia zapachowo czynne mieszkańców mogłyby wspierać 
działania zapobiegające powstawaniu uciążliwości zapachowej 
oraz wspierać dobre praktyki w zakresie ograniczania emisji odorów.



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

mailto:izabela.sowka@pwr.edu.pl
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