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6. Jakość powietrza atmosferycznego.
Dezodoryzacja powietrza.

TECHNIKI ODNOWY 
ŚRODOWISKA (III)
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ODORANTY

Õdõr, õdōs (łac.) – węch; a) zapach; kadzidło; delikatesy; 
b) niemiły zapach; smród; 
c) para; wyziew; powiew; oddech; 

wietrzenie; przypuszczenie; domysł; przeczucie

zapach; odour (ang.); odeur (franc.)

Odorant; (ang.) odorant; (franc.) „substance odorante”), 

Odoranty - wszystkie lotne substancje, które mają zdolność pobudzania 
komórek nerwowych nabłonka węchowego niezależnie od tego czy 

wywołują wrażenia przyjemne, czy nieprzyjemne.
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Wersja 2001 rok
Dział II.  Ochrona powietrza, Art. 86:

Minister właściwy do spraw środowiska, 

w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw zdrowia, może określić, w drodze 

rozporządzenia, standardy zapachowej jakości 

powietrza i metody oceny zapachowej jakości 

powietrza.

4.W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, ustalone 

zostaną:
1. dopuszczalny poziom substancji zapachowych w 

powietrzu,

2. dopuszczalna częstość przekraczania poziomu substancji 

zapachowych 

w powietrzu,

3. zróżnicowane dopuszczalne częstości przekraczania 

substancji zapachowych w powietrzu w zależności od 

sposobu zagospodarowania terenu i jakości zapachu 

(neutralny, przyjemny, nieprzyjemny),

4. okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów.

5.  W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, może 
zostać ustalony czas obowiązywania standardów 

zapachowej jakości powietrza..

Ustawa Prawo ochrony środowiska

USTAWA  z dnia 18 maja 2005 r.

o zmianie ustawy – „Prawo ochrony środowiska”

oraz niektórych innych ustaw

art. 222 ust. 5-7

Minister określi 

poziomy odniesienia

USTAWA z dnia 24 lutego 2006 r.

o zmianie ustawy – „Prawo ochrony środowiska”

oraz niektórych innych ustaw 

art. 222  ust. 5.    
Minister  może określić

poziomy odniesienia

Od 2006 roku prace nad projektem 

założeń do projektu 

Ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej
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Model europejski zwalczania uciążliwości zapachowej
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Próg wyczuwalności zapachu pojedynczego zanieczyszczenia 

lub mieszaniny zanieczyszczeń klasycznie definiuje się jako takie stężenie (c
th

[µg/m3]), 

przy którym zapach wyczuwa około 50% populacji ogólnej. 

Poziomy c
th

dla poszczególnych związków są bardzo zróżnicowane, 

a poziomy c
th

mieszanin – nieznane i nieprzewidywalne.

Jednostka zapachowa, odour unit,                    ou

Stężenie zapachowe, odour concentration,     c
od

[ou/m3]

Próg wyczuwalności, detection threshold c
th

[µg/m3]

cod,th = 1 ou/m3

POLSKA NORMA PN-EN 13725:2007

Wartości europejskiej jednostki zapachowej odpowiada 
masa n-butanolu równa 1ou

E
= 123 µg

(EROM, European Reference Odour Mass). 8

POLSKA NORMA PN-EN 13725:2007

Zasada oznaczania stężenia zapachowego nieznanych zanieczyszczeń,  c
od

[ou/m3]

Jeżeli pomiar jest wykonywany zgodnie z PN-EN 13725, wynikiem  jest c
od

[ou
E
/m 3])

Z
50%

=  3

WYNIK:

Przed rozcieńczeniem:

c
od

=  3 ou
E

/ m3

50%  TAK  

??
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Źródła uciążliwości zapachowej/ źródła odorantów

Produkcja rolna

Przemysł spożywczy

Przemysł chemiczny

Gospodarka Odpadowa

Przemysł paszowy

Oczyszczalnie ścieków

• fermy produkcyjne

• browary
• gorzelnie
• produkcja octu
• olejów roślinnych

• synteza organiczna
• kosmetyki
• barwniki
• lakiery
• rozpuszczalniki

• produkcja pasz
• utylizacja odpadów zwierzęcych

• kompostownie
• spalanie odpadów
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• zapobieganie emisji odorantów,

• zapewnienie niezbędnej odległości źródeł

od osiedli mieszkalnych (plany zagospodarowania), 

• zmniejszenie intensywności / uciążliwości zapachu 

bez usuwania odorantów (np. domieszki maskujące 

lub neutralizujące, przekształcenie uciążliwych 

zanieczyszczeń w bezwonne lub mniej uciążliwe) 

• zmniejszanie stężenia odorantów w punkcie emisji 

- przez rozcieńczanie, 

- przez usuwanie wszystkich lub części zanieczyszczeń,

• stosowanie odpowiednio wysokich kominów.

OGRANICZANIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ
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Techniki „końca rury” powinny być stosowane 

po wyczerpaniu możliwości zapobiegania uciążliwym emisjom.

METODY DEZODORYZACJI
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Program działań zmierzających do likwidacji 

przyczyn skarg mieszkańców otoczenia zakładu 

na jego zapachową uciążliwość

Valentin F.H.H., Chemical Engineering, 1990, 112-119
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Program działań w sprawie uciążliwości zapachowych

c.d. ↓
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Program działań w sprawie uciążliwości zapachowych

c.d. 
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• Dezodoryzacja powinna umożliwiać osiąganie stężeń wylotowych 

mniejszych od progów wyczuwalności poszczególnych 

zanieczyszczeń (stężenia często wielokrotnie mniejsze od ppm!)

• Miarą skuteczności dezodoryzacji nie jest zmiana stężenia 

odorantów, ponieważ intensywność zapachu nie jest proporcjonalna 

do stężenia odorantu

• Nie jest znana zależność intensywności zapachu od proporcji 

między składnikami mieszanin (nie są możliwe do przewidzenia 

efekty usunięcia określonej grupy zanieczyszczeń)

OCZYSZCZANIE GAZÓW A ICH DEZODORYZACJA

Brak obowiązujących standardów dla odorantów
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ABSORPCJA

• zraszacze – krople cieczy rozpylane w strumieniu oczyszczanego gazu,

• z wypełnieniem ciekłym – pracujące na zasadzie barbotażu

• kolumny ze zraszanym wypełnieniem usypowym lub strukturalnym.

Rodzaje absorberów
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SKRUBERY  ROZPRYSKOWE (ZRASZACZE): 

a)  przeciwprądowa kolumna rozpryskowa, 

b)  poziomy absorber z krzyżowym przepływem faz, 

c)  skruber cyklonowy
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Absorbery z wypełnieniem

a) przeciwprąd, wypełnienie stałe,  b) przeciwprąd, wypełnienie ruchome, 

c) przepływ krzyżowy, wypełnienie stałe, d) elementy typowych wypełnień
20

Absorpcja w wodzie 
Obszar zastosowań: gazy zawierające duże ilości niskoprężnych gazów odlotowych, 

rozpuszczalnych w wodzie;  wymywanie takich zanieczyszczeń jak: amoniak, ditlenek siarki, 

ditlenek węgla, fluorowodór, chlorowodór, chlor, tetrafluorek węgla; odsiarczanie spalin

1. kłopotliwe ścieki

2. wtórna emisja odorantów ze ścieków

3.duże koszty pompowania

4.korozja instalacji 

1.prosta i bezpieczna obsługa

2.prosta aparatura

3.niskie nakłady inwestycyjne 

4.stosunkowo niskie koszty ruchowe

WadyZalety

ABSORPCJA

Absorpcja z reakcją chemiczną
Obszar zastosowań: gazy odlotowe z obiektów gospodarki komunalnej, odlewni, 

przetwórstwa spożywczego itp.

1.uciążliwe ścieki

2.konieczność stosowania kosztownych chemoodpornych

materiałów konstrukcyjnych 

3.stosowanie czynników agresywnych stanowiących 

zagrożenie zdrowia 

4.ryzyko skażenia środowiska  wskutek incydentalnych

wycieków reagentów

1.duża skuteczność dezodoryzacji

2.prosta konstrukcja instalacji

WadyZalety
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stopień I: usuwanie związków zasadowych, m.in. amin, 

stopień II: usuwanie związków obojętnych, m.in. CO, węglowodorów, aldehydów 

stopień III: usuwanie związków kwaśnych, m.in. siarkowodoru, tioli

Trójstopniowa dezodoryzacja gazów
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Bariery antyodorowe
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Ozonowanie

Obszar zastosowań: w systemach wentylacyjnych zakładów przetwórstwa rybnego, zakładach 

przeróbki gumy, zakładach przetwórstwa tłuszczów, zakładach przetwórstwa spożywczego, do 

dezodoryzacji gazów w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym (w lakierniach)

1. konieczność usuwania ozonu z gazów

Wady

1.niskie koszty obsługi

2.niskie koszty ruchowe

3. łatwość czyszczenia instalacji

4.brak odpadów

5. likwidacja bakterii

6.możliwość podnoszenia efektywności 

przez połączenie z innymi metodami 

(np. mycie ozonowanymi roztworami, 

zastosowanie katalizatorów)

Zalety
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Adsorpcja

Obszar zastosowań: lakiernie i produkcja lakierów, przemysł chemiczny, 

procesy z zastosowaniem rozpuszczalników

1. wrażliwość procesu na podwyższoną

temperaturę i dużą wilgotność gazów 

2. wąski zakres zastosowań

3. wysokie koszty

4. ryzyko nieodwracalnego 

zanieczyszczenia sorbentu

Wady

1.możliwość odzyskiwania   

rozpuszczalników

Zalety

Znaczenie techniczne mają sorbenty porowate:
• Węgiel aktywny
• Żel krzemionkowy
• Tlenek glinu
• Sita molekularne (zeolity)
których powierzchnia właściwa osiąga wartości 

rzędu 10²–10³ m²/g

Adsorpcja fizyczna jest wywołana siłami 

przyciągania międzycząsteczkowego

Adsorpcja chemiczna (chemisorpcja) zachodzi wskutek 
tworzenia się wiązań chemicznych między cząsteczkami 
adsorbatu i powierzchni ciała stałego
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Adsorber pionowy
Złoże węgla aktywnego znajduje się na 

warstwie koksu, leżącej na ruszcie. Górna 
powierzchnia złoża jest przykrywana 

obciążoną siatką. Sorbent jest okresowo 
regenerowany strumieniem pary wodnej 

Adsorber poziomy
Warstwa sorbentu ma zwykle 

ok. 1 m grubości. Średnica zbiorników wynosi 
ok. 2 m, a ich długość – ok. 9 m (lub więcej) 
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Adsorber półkowy

Na kolejnych półkach znajduje się ruchome
złoże sorbentu, stopniowo przesypujące się
w dół, w przeciwprądzie do gazu. Sorbent 
zużyty może być pneumatycznie 
przenoszony do instalacji desorpcji, po 
czym zawracany na szczyt adsorbera. 
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Spalanie termiczne i katalityczne

Z przyczyn ekonomicznych dopalanie nadaje 

się do gazów o podwyższonej temperaturze, 
np. emisje z palarni kawy, oksydacji 

asfaltów, wysoko-temperaturowego suszenia 
elementów malowanych itp.

1. kłopoty ruchowe w wypadku 

zmiennych temperatur gazów 

i nierytmicznej emisji

2.na ogół duże koszty (nakłady energii 

do podtrzymania procesu)

Wady

1. bezodpadowy charakter pracy 

2. prosta budowa instalacji 

3. łatwa obsługa

Zalety

W procesach dezodoryzacji gazów metodami spalania są stosowane techniki:
– spalania termicznego – prowadzonego w wysokich temperaturach 800–1200°C,
– spalania katalitycznego – prowadzonego zwykle w temperaturach 250–450°C.

Katalizatory, np.. Pt, Pd, Ru, Rd, tlenki metali przejściowych 
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Reakcje pełnego spalania węglowodorów opisuje się ogólnym równaniem:

VOC  +  O
2
→ H

2
O  +  CO

2
+  ciepło

gdzie:  VOC – lotne związki organiczne (Volatile Organic Compounds) C
n
H

m
. 

Główne produkty spalania zapachowo uciążliwych związków heterogenicznych

Istnieje też możliwość powstawania związków bardziej toksycznych, 

takich jak fosgen (COCl
2
), chlor lub nitronadtlenki. 

H
2
O  +  CO

2   
+ HFFluoroacetofenon, fluorobenzen, fluorofenolF

H
2
O  +  CO

2 
+ HCl

Trichloroetylen, chloroform, dichlorometan, 
1,1,1-trichloroetan, dioksyny

Cl

N
2

+  NO
x

+  H
2
O  +  CO

2
Pirydyna, trimetyloamina, acetonitrylN

SO
x

+  H
2
O  +  CO

2
Tiole (merkaptany), sulfid dimetylowy, tiofenS

Produkty spalaniaZanieczyszczenia (przykłady)Heteroatom

Spalanie termiczne i katalityczne
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Metody biologiczne

Obszar zastosowań: gazy odlotowe z obiektów gospodarki komunalnej, 
przetwórstwa odpadów zwierzęcych, obiektów rolniczych, 
odlewni, malarni itp.

1. wrażliwość materiału na zniszczenie 

(związki toksyczne, wysoka temperatura, 

mała wilgotność itp.)

2.w przypadku biofiltrów potrzebna jest 

duża powierzchnia pod budowę instalacji

Wady

1.niskie koszty inwestycyjne i ruchowe

2.praktycznie bezobsługowa praca

Zalety
• Biofiltry

nośnikiem biofilmu są naturalne materiały 
organiczne, np. kompost, torf, kora drzew, 
słoma, spulchniona gleba. Stosuje się
liniową prędkość gazu 0,03–0,1 m/s

• Biopłuczki
przypominają typowe skrubery; 
wypełnienie biopłuczki jest zraszane 
cieczą zawierającą osad czynny. 
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Biofiltry
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Biofiltry
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Biopłuczka
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• niezbędną powierzchnię, czas kontaktu faz oraz szybkość przepływu gazu,

• utrzymywanie parametrów układu sprzyjających rozwojowi bakterii, w tym:

– temperatura – optymalna w zakresie 30–40°C,

– wilgotność – optimum – ok. 50% wilgotności względnej

– odczyn pH – poziom optymalny dla większości enzymów: pH=5–7,

– stężenie pierwiastków biogennych i proporcje między nimi –

dla bakterii heterotroficznych: C : N : P = 100 : 5 : 1,

– brak związków toksycznych (np. jonów metali, detergentów, cyjanków, 

silnych utleniaczy),

– kontrolowane oddziaływanie szkodliwego promieniowania UV.

. W przypadkach, gdy osiągnięcie stabilności poszczególnych parametrów 

jest niemożliwe, niezbędne jest unikanie zmian gwałtownych – adaptacja bakterii 

do nowych warunków jest powolna

Urządzenia do biologicznego oczyszczania gazów 
muszą zapewniać:
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Maskowanie

Obszar zastosowań: odoranty o działaniu nietoksycznym i stosunkowo małym stężeniu, 

w gospodarstwach rolnych (fermach, kurnikach), w instalacjach WC, w garderobach, 

w  restauracjach, przy transporcie odpadków żywnościowych, itp.

1. wymagana wysoka sprawność

instalacji wentylacyjnej

2. silna zależność od warunków 

meteorologicznych (kierunku wiatru, 

temperatury itd.)

3. możliwość osłabienia reakcji 

obronnych u ludzi przebywających 

w otoczeniu

Wady

1. niskie koszty inwestycyjne,

2. łatwa obsługa 

(automatyczna lub manualna)

3. krótki czas reakcji 

(rzędu kilku sekund)

4. stosowanie środków maskujących 

bezpiecznych dla środowiska

Zalety
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