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PRZEDMIOT PREZENTACJI:

•

Przyczyny powstawania i odczuwania uciążliwości zapachowej.

•

Czym jest uciążliwość zapachowa.

•

Najpopularniejsze sposoby usuwania uciążliwości zapachowej.

•

Porównanie wad i zalet różnych sposobów usuwania odorów.

•

Zapobieganie powstawaniu uciążliwości zapachowej.

•

Przykładowe realizacje dezodoryzacji przy użyciu różnych technologii.

Przyczyny powstawania uciążliwości zapachowej:
• Procesy przemysłowe w tym wytwarzanie, przetwarzanie materiałów
nieorganicznych oraz organicznych.
• Procesy komunalne w tym gromadzenie, transport i przetwarzanie odpadów
komunalnych stałych i ścieków.
Przyczyny odczuwania uciążliwości zapachowej:
• Ciągły wzrost skali procesów przemysłowych i komunalnych.
• Bliskie sąsiedztwo z obiektami przemysłowymi i komunalnymi.

Uciążliwość zapachowa to stan subiektywnego dyskomfortu odczuwanego przez człowieka w sferze fizycznej i
psychicznej powodowany zapachem substancji wprowadzonej do powietrza. Uciążliwość zapachowa jest
wynikiem oddziaływania źródeł emitujących związki odorowe, które są rozpoznawane przez receptory ludzkiego
narządu węchu.
Cząsteczki odpowiedzialne za zapach można podzielić na trzy grupy: związki siarki (siarkowodór (H2S) ), związki
azotu (amoniak (NH3) ) oraz związki zawierające węgiel (aldehydy, ketony, związki alifatyczne i aromatyczne).
Wśród cech decydujących o jakości zapachowej powietrza należy wymienić:
• rodzaj zapachu – cecha określająca stopień podobieństwa do zapachów znanych, na przykład zapach
czosnkowy, zapach kwiatów czy zapach cytrynowy;
• jakość hedoniczną zapachu – cecha dotycząca pozytywnych lub negatywnych emocji jakie wywołuje zapach,
pozwala uszeregować zapach od skrajnie nieprzyjemnych do najbardziej przyjemnych;
• intensywność zapachu – właściwość zapachu zależna od stężenia substancji zapachowej
w powietrzu, częstość występowania zapachu.
Fragment z:
„KODEKS PRZECIWDZIAŁANIA UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ”
Departament Ochrony Powietrza i Klimatu - Warszawa, 5 września 2016 r.

Lista substancji i związków organicznych potencjalnie uciążliwych zapachowo
Lp.
Nazwa związku
CAS
Aldehydy
1.

Metanal (Aldehyd mrówkowy, Formaldehyd)

50-00-0

2.

Etanal (Aldehyd octowy, Acetaldehyd)

75-07-0

3.

Propanal (Aldehyd propionowy)

123-38-6

4.

2-Metylopropanal (Izobutanal)

78-84-2

5.

2-Propenal (Akroleina)

107-02-8

6.

Butanal (Aldehyd masłowy)

123-72-8

7.

2-Metylobutanal

96-17-3

8.

3-Metylobutanal

590-86-3

9.

2-Butenal (Aldehyd krotonowy)

4170-30-3

10.

Pentanal (Aldehyd walerianowy)

110-62-3

11.

2-Metylopentanal

123-15-9

12.

3-Metylopentanal

15877-57-3

13.

Heksanal (Aldehyd kapronowy)

66-25-1

14.

2-Metyloheksanal

123-05-7

15.

Heptanal

111-71-7

16.

2-Metyloheptanal

-

17.

2,3-Heptadienal

05.03.4313

18.

Oktanal

124-13-0

19.

Nonanal

124-19-6

20.

2-Nonenal

18829-56-6

21.

2,4-Nonadienal

5910-87-2

22.

Aldehyd benzoesowy (Benzaldehyd)

100-52-7

23.

2-Hydroksybenzaldehyd (Aldehyd salicylowy)

90-02-8

24.

Propanon (Aceton)

67-64-1

25.

Butanon 2-Butanon (Metyloetyloketon)

78-93-3

26.

3-Hydroksy-2-butanon (Acetoina)

513-86-0

27.

4-Metylo-2-pentanon (Metyloizobutyloketon)

108-10-1

28.

Diacetyl (Butanodion)

431-03-8

29.

3-Pentanon

96-22-0

30.

Cyklopentanon

120-92-3

31.

2-Metylocyklopentanon

1120-72-5

32.

2-Oktanon

111-13-7

33.

Metylowinyloketon (Keton metylowo-winylowy) 78-94-4

34.

Amylowinyloketon (Keton amylowo-winylowy)

1629-58-9

35.

Acetofenon (Keton fenylowo-metylowy)

98-86-2

Ketony

Alkohole
36.

Metanol (Alkohol metylowy, Spirytus drzewny)

67-56-1

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Etanol (Alkohol etylowy)
n-Propanol (Alkohol propylowy)
2-Propanol (Izopropanol)
2-Metylo-1-propanol
2,2-Dimetylopropanol
n-Butanol (Alkohol butylowy)
2-Butanol
2-Metylobutanol

64-17-5
71-23-8
67-63-0
78-83-1
75-84-3
71-36-3
78-92-2
1565-80-6

45.

3-Metylobutanol (Alkohol izoamylowy)

123-51-3

46.
47.
48.
49.
50.

n-Pentanol (Alohol amylowy)
2-Pentanol
3-Pentanol
2-Metylopentanol
n-Heksanol

71-41-0
6032-29-7
584-02-1
105-30-6
111-27-3

51.

2-Etyloheksanol (Alkohol 2-etyloheksanowy)

104-76-7

52.

2-Metoksyetanol (Alkohol 2-metoksyetylowy)

109-86-4

53.

2-Metoksy-1-propanol (Alkohol 2-etoksypropylowy)

1589-47-5

54.
55.
56.
57.
58.

111-70-6
100-51-6
98-85-1
98-85-1

59.
60.
61.
62.

n-Heptanol
Fenylometanol (Alkohol benzylowy)
Alkohol Metylobenzylowy
Alkohol 4-Metylocykloheksylowy
Alkohol 2-fenyloetylowy
Fenole
Fenol (Hydroksybenzen)
p,o,m-Krezol (Metylofenol)
2,6-Dimetylofenol
3,4-Dimetylofenol

63.

p,o,m-Etylofenol

64.

p,o,m-Metoksyfenol

108-95-2
1319-77-3
576-26-1
95-65-8
123-07-9 (p)
90-00-6 (o)
620-17-7 (m)
150-76-5 (p)
150-19-6 (m)

Lista substancji i związków nieorganicznych
potencjalnie uciążliwych zapachowo
Lp.
Nazwa substancji
CAS
1.
Amoniak
7664-41-7
2.
Chlor
7782-50-5
3.
Chlorowodór
7647-01-0
4.
Cyjanki
57-12-5
5.
Cyjanowodór
74-90-8
6.
Disiarczek węgla
75-15-0
7.
Ditlenek siarki
05.09.7446
8.
Fluorowodór
7664-39-3
9.
Hydrazyna
302-01-2
10.
Ozon
10028-15-6
11.
Siarczek karbonylu
463-58-1
12.
Siarkowodór (Sulfan) 04.06.7783

METODY ZAPOBIEGANIA I OGRANICZANIA EMISJI ODORÓW
Uciążliwość zapachowa może być ograniczana lub eliminowana na różnych etapach inwestycji tzn. na etapie
planowania i realizacji projektu budowlanego oraz eksploatacji instalacji.
W celu uniknięcia późniejszych dodatkowych kosztów związanych z koniecznością ograniczania uciążliwości
zapachowej w pierwszej kolejności należy podjąć działania już na etapie planowania instalacji poprzez
odpowiednie usytuowanie z dala od zabudowań mieszkalnych.
Należy również przewidzieć możliwość zastosowania barier technicznych ograniczających rozprzestrzenianie
substancji zapachowych takich jak np. nasadzanie roślinności.
Do metod tych zaliczyć można:
• 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;
• kształtowanie krajobrazu - sadzenie drzew, roślinności średnio i wysokopiennej - efekt psychologiczny.
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Departament Ochrony Powietrza i Klimatu - Warszawa, 5 września 2016 r.

TECHNIKI REDUKCJI EMISJI SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH
Zmniejszanie emisji substancji zapachowych polega na zapobieganiu emisji odorantów oraz dezodoryzacji
gazów odlotowych.
Podstawowymi metodami redukcji emisji gazów złowonnych są techniki oczyszczania gazów odlotowych i
dezodoryzacja.
Do działań technicznych zalicza się m.in. techniki fizycznego oczyszczania gazów odlotowych.

Wybór odpowiedniej techniki zależy od wielu czynników chemicznych i fizycznych.
Do najważniejszych czynników chemicznych należy skład chemiczny gazów odlotowych, a do czynników
fizycznych rodzaj strumienia gazów, natężenie przepływu gazów i stężenie zanieczyszczeń, a także
temperatura i zawartość wilgoci.

Jednocześnie wpływ na wybór techniki redukcyjnej mają także takie parametry jak: lokalizacja instalacji,
zmienność parametrów pracy instalacji, zmienność warunków zewnętrznych, niezawodność eksploatacyjna,
energochłonność, poziom hałasu, bezpieczeństwo obsługi instalacji, kwalifikacje załogi, a także skutki awarii
instalacji.

Fragment z:
„KODEKS PRZECIWDZIAŁANIA UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ”
Departament Ochrony Powietrza i Klimatu - Warszawa, 5 września 2016 r.

TECHNIKI REDUKCJI EMISJI SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH
ADSORBCJA NA WĘGLU AKTYWNYM:
Zalety:
• Wysoka skuteczność - w zależności od związków chemicznych może osiągać 99 %.
• Stosowanie wymiennych wkładów (małe instalacje).
• Względnie niski koszt w porównaniu do innych technik.
Wady:
• Wysoka temperatura i duża wilgotność może powodować przebicie złoża.
• Duże stężenie pyłów może zablokować złoże.
• Wymiana węgla – szybkie nasycenie sorbentu przy wysokich stężeniach substancji odorowych.
• Zmniejszenie skuteczności oczyszczania wraz ze wzrostem nasycenia złoża.
• Nieregenerowany adsorbent jest odpadem (przechowywanie w zamkniętym pojemniku).
Przed skierowaniem na złoże filtra węglowego musi być zastosowane wstępne oczyszczanie gazu.

Na podstawie:
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TECHNIKI REDUKCJI EMISJI SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH
BIOFILTRACJA:
Zalety:
• Jako metoda biologiczna nie powoduje powstania żadnych odpadów ani odcieków wymagających
utylizacji;
• Skuteczność oczyszczania w systemach łączonych z innymi technikami ok 95 %,
• Koszt eksploatacyjny niższy w porównaniu do innych technik oczyszczania.
Wady:
• Bardzo duża powierzchnia - wersje kolumnowe są droższe;
• Niewielkie zmiany skuteczności biofiltra w skrajnie niskich temperaturach, okazjonalnie konieczność
korygowania pH i wilgotności;
• Wymagane jest regularne nawadnianie; „dokarmianie” biomasy;
• Zbyt duże wymiary biofiltra utrudniają jego eksploatację.
• Filtry z wsadem biologicznym są nieodpowiednie do oczyszczania powietrza o wysokich stężeniach
zanieczyszczeń, dla wysokich stężeń należy stosować biofiltry z wsadem mineralnym.
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Zapobieganie uciążliwości poprzez napowietrzanie ścieków i dobór urządzeń do przepompowywania ścieków

Zapobieganie uciążliwości poprzez napowietrzanie ścieków i dobór urządzeń do przepompowywania ścieków

CDRP – zespół do napowietrzania ścieków w przepompowniach tradycyjnych

Zapobieganie uciążliwości poprzez napowietrzanie ścieków i dobór urządzeń do przepompowywania ścieków

Zapobieganie uciążliwości poprzez napowietrzanie ścieków i dobór urządzeń do przepompowywania ścieków

Zapobieganie uciążliwości poprzez napowietrzanie ścieków i dobór urządzeń do przepompowywania ścieków

Wykres stężeń H2S przed i po wdrożeniu napowietrzania
(proszę zwrócić uwagę na zmienną skalę w czarnym kolorze)

Przed wdrożeniem

Po wdrożeniu

Zapobieganie uciążliwości poprzez napowietrzanie ścieków i dobór urządzeń do przepompowywania ścieków
Tłocznia ścieków TSCorol – zamknięty zbiornik retencjonujący ścieki w małych porcjach

TSCorol 1 klasyczna i zasuwami przy pompach

TSCorol 2 z małymi i dużymi pompami

Zapobieganie uciążliwości poprzez napowietrzanie ścieków i dobór urządzeń do przepompowywania ścieków
Tłocznia ścieków TSCorol – zamknięty zbiornik retencjonujący ścieki w małych porcjach

Tłocznie dla bloków i małych zgrupowań domów

Przykładowe realizacje dezodoryzacji przy użyciu różnych technologii
Kominki świecowe CKS z węglem aktywnym

Jak to działa?
Kominek posiada unikalną budowę, która pozwala na
minimalizację oporów przepływu do kilku Pascali, dzięki
czemu ciśnienie wentylacji grawitacyjnej wystarcza aby
zapewnić przepływ.
Dodatkowo, zawór zwrotny pozwala na wpuszczanie
powietrza w kierunku do komory z pominięciem węgla,
jeśli zachodzi taka potrzeba.

Przykładowe realizacje dezodoryzacji przy użyciu różnych technologii

FILTRY Z WĘGLEM AKTYWNYM

Przykładowe realizacje dezodoryzacji przy użyciu różnych technologii

BIOFILTRY Z WSADEM BIOLOGICZNYM
Kontenerowe i powierzchniowe

Przykładowe realizacje dezodoryzacji przy użyciu różnych technologii

BIOFILTRY ZE ZŁOŻEM MINERALNYM

Czym się kierować wybierając technologię:
- PRAGMATYZM: Dostępność miejsca (wielkość instalacji) i mediów (prąd, woda, kanalizacja)
- EKONOMIA: Nakładczość finansowa na etapie budowy i na etapie eksploatacji.
- PROCES: Ciągłość procesu / dopływu powietrza złowonnego.
- OBCIĄŻENIE: Wejściowa intensywność zapachowa mierzona w ouE oraz ppm.

- OCZEKIWANIA: Wymagany stopień i zakres redukcji uciążliwości zapachowej.
ZAPYTAJ, POMOŻEMY.

office@corol.pl

