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S
am fakt emisji substancji odo-
rowych oraz ich wyczuwalność 
na terenach sąsiednich nie jest 
wystarczający do stwierdzenia, 

że realizacja danego przedsięwzięcia 
jest niedopuszczalna, a w przypadku 
instalacji istniejących, taką emisję należy 
ograniczyć lub jej zaprzestać. W tym 

Zapachowa jakość 
powietrza – stan prawny
Pomimo delegacji ustawowej określonej w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska1 w zakresie 
uciążliwości zapachowej, odpowiednie rozporządzenie nie zostało do tej pory wydane. Nie oznacza 
to jednak, że emisja substancji odorowych do powietrza może zachodzić w sposób nieograniczony, 
a każdy poziom odziaływania na stan zapachowej jakości powietrza jest dopuszczalny.

Tab.1. Standardy zapachowej jakości powietrza3

Sposób zagospodarowania 
terenu

Poziom dopuszczalny, 
wartość uśredniona dla 

okresu 1 godziny D1h 
[ou/m3]

Dopuszczalna częstość 
przekraczania D1h

T [%]

do  
31.12.2012

od 
1.01.2013

do  
31.12.2012

od  
1.01.2013

Tereny zabudowy 
mieszkaniowej, tereny 

zabudowy usługowej, tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe

1 1 8
3

(263 h/rok)

Tereny użytkowane rolniczo: 
zabudowa mieszkaniowa 

i zagrodowa
1 1 15

8
(701 h/rok)

Tab.2. Normy obowiązujące w Holandii4

Źródło

Wartości graniczne

Stężenie max 
odniesione do okresu 

1 h
Częstość występowania 

odorów

[ouE/m3] [%]

Zakłady istniejące 1 2

Zakłady nowe 1 0,5

Źródła okresowe i zmienne 10 0,01

Tab.3. Normy obowiązujące w Wielkiej Brytanii5

Źródło

Wartości graniczne

Stężenie max Częstość występowania 
odorów w skali roku

[ouE/m3] [%]

Instalacje emitujące odory 5 2

miejscu mają zastosowanie przepisy 
ustawy Kodeks cywilny2, gdzie w art. 144 
wskazano, że: Właściciel nieruchomości 
powinien przy wykonywaniu swego pra-
wa powstrzymywać się od działań, które 
by zakłócały korzystanie z nieruchomości 
sąsiednich ponad przeciętną miarę, wy-
nikającą ze społeczno-gospodarczego 

przeznaczenia nieruchomości i stosunków 
miejscowych.

Konieczne jest określenie kryteriów 
„przeciętnej miary” oddziaływania na 
stan zapachowej jakości powietrza. I tu 
można wykorzystać projekty Mini-
sterstwa Środowiska z lat 2003–2004 
dotyczące rozporządzenia w sprawie 
standardów zapachowej jakości powie-
trza i metod oceny zapachowej jakości 
powietrza, w szczególności III projekt 
rozporządzenia, autorstwa Pracowni 
Zapachowej Jakości Powietrza Politech-
niki Szczecińskiej z grudnia 2004 r.3, 
który wydaje się być najodpowiedniejszy 
w krajowych warunkach i najbardziej 
wyważony (tab.1).

Można tu również przywołać normy 
obowiązujące w innych krajach euro-
pejskich, np. dużo bardziej restrykcyjne 
w Holandii4 lub łagodniejsze w Wielkiej 
Brytanii5 (tab. 2, 3).

Co badać – odory czy 
substancje?

Odorem nazywamy wszystkie lotne 
substancje, które mają zdolność pobu-
dzania komórek nerwowych nabłonka 
węchowego, niezależnie od tego, czy 
jest to wrażenie przyjemne, czy nie-
przyjemne. Technicznie jest możliwe 
wykonanie oznaczenia rodzaju i stężeń 
związków odorotwórczych. Dla bardzo 
wielu substancji odorotówrczych są 
wyznaczone progi ich węchowej wyczu-
walności dostępne w literaturze. Są to 
jednak badania laboratoryjne czystych 
związków. W przypadku rzeczywistych 
mieszanin problem stanowią bardzo 
niskie stężenia wielu związków odo-
rotwórczych (na poziomie ppb i niżej), 
których nie jesteśmy w stanie oznaczyć 
standardowymi metodami analityczny-
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mi, jak też ich ilość. Nie jesteśmy też 
w stanie zbadać ich wszystkich (zapach 
może budować mieszanina dziesiątek 
czy setek różnych substancji).

Przykładowo obliczenia stężeń 
amoniaku i siarkowodoru poza tere-
nem obiektów inwentarskich nie mogą 
stanowić „zamiennika” analizy oddzia-
ływania na zapachową jakość powietrza, 
ponieważ w skład mieszaniny związków 
odorowych wchodzą również tiole, sul-
fidy i aminy alifatyczne, heterocykliczne 
związki organiczne zawierające siarkę 
i azot, alkohole alifatyczne i fenole, 
ketony, aldehydy, kwasy alifatyczne, 
estry oraz węglowodory aromatyczne 
(toluen, ksylen)4.

W przypadku oddziaływania wie-
lu substancji zapachowych występują 
zjawiska synergizmu, maskowania lub 
neutralizacji bodźców zapachowych. 
Duża liczba równocześnie występują-
cych substancji zapachowych sprawia, 
że wskazanie czynnika lub czynników 
decydujących o zapachu mieszaniny 
nie jest możliwe. Uciążliwość zapa-
chowa mieszanin nie jest skorelowana 
w znany sposób z fizycznym stężeniem 
poszczególnych substancji. O wrażeniu 
węchowym może bowiem decydować 
gaz znajdujący się w ilości śladowej 
(instrumentalnie niewykrywalnej) jak 
też nawet nieznaczna zmiana propor-
cji substancji w mieszaninie4. Z tego 
względu do określenia wielkości emisji 
substancji zapachowych do powietrza 
stosuje się olfaktometrię dynamiczną, 
zgodnie z normą PN-EN 13725:2007.

Analiza odorowa. Pomiar i co 
dalej?

Trzy podstawowe etapy analizy odo-
rowej zostały przedstawione w ramce 
powyżej. Osobnym zagadnieniem jest 
interpretacja wartości dopuszczalnych 
i wyników modelowania oddziaływa-
nia na zapachową jakość powietrza. 
Stężenie zapachowe wyrażone jest 
w jednostkach zapachu (ou – odor unit) 
skoncentrowanych w 1 m3 powietrza 
i mierzone jest poprzez określenie 
stopnia rozcieńczenia koniecznego 
do osiągnięcia progu wyczuwalności. 
Stężenie zapachowe odpowiadające 
progowi wyczuwalności definiowane 
jest jako 1 [ouE/m3]. Stężenie substan-

cji zapachowych poniżej tej wartości 
oznacza, że zapach nie jest wyczuwalny.

W III wersji projektu rozporządze-
nia jako dopuszczalny poziom stężenia 
substancji zapachowych przyjęto 1 [ouE/
m3], tj. poziom węchowej wyczuwalno-
ści. W przypadku stężeń mieszących się 
poniżej tej wartości uznaje się, że nie 
występuje oddziaływanie na zapacho-
wą jakość powietrza na analizowanym 
terenie. Wynik modelowania poziomów 
substancji zapachowych w powietrzu 

Ramka. Etapy analizy odorowej

I. Identyfikacja źródeł
Pierwszym krokiem do wykonania jest zidentyfikowanie źródeł emisji i określenie 
ich rodzaju. Rozróżniamy dwa rodzaje źródeł: aktywne – np. wentylacja wywiewna 
mechaniczna, odciągi stanowiskowe, kominy oraz pasywne – np. pryzmy, baseny, laguny, 
poletka osadowe czy kanały. Podczas inwentaryzacji należy sprawdzić możliwości 
wykonania pomiarów – dostępność stanowisk i króćców pomiarowych w przypadku 
źródeł aktywnych. W przypadku braku technicznych możliwości wykonania pomiaru 
należy sprawdzić dostępność wskaźników literaturowych dla danego rodzaju procesu 
technologicznego i źródła emisji

II. Pomiary olfaktometryczne
W przypadku źródeł emisji tego samego rodzaju, gdzie spodziewamy się równorzędnej 
emisji substancji odorowej można wykonać pomiar dla źródeł reprezentatywnych 
i przeliczyć uzyskane wyniki dla pozostałych źródeł tego samego rodzaju, nieobjętych 
pomiarem. W przypadku źródeł wykazujących sezonową zmienność emisji lub w ogóle 
występujących tylko sezonowo (np. podczas kampanii cukrowniczej lub w przypadku 
źródeł otwartych eksploatowanych na zewnątrz obiektów) należy przewidzieć 
wykonanie serii pomiarów w różnych sezonach, adekwatnie do spodziewanej sezonowej 
zmienności wielkości emisji. Podobnie postępuje się w przypadku źródeł pracujących 
szarżowo i przetwarzaniu różnych materiałów o różnej uciążliwości odorowej – dla 
każdego rodzaju materiału wykazującego znaczące różnice w emisji substancji 
odorowych należy wykonać odrębne pomiary. Na podstawie przeprowadzonych 
pomiarów olfaktometrycznych wyznacza się stężenia i wielkość emisji substancji 
odorowych do powietrza z badanych źródeł. Stężenia odorów oraz wielkość ich emisji 
jest mierzona w jednostkach odorowych (ouE – odor unit). Zarówno w przypadku 
źródeł aktywnych jak i pasywnych wyznacza się ładunek emisji substancji odorowych 
w ciągu godziny [ouE/h], przy czym dla źródeł aktywnych jest to iloraz stężenia 
substancji odorowych i przepływu powietrza, a w przypadku źródeł pasywnych jest 
to iloraz wskaźnika emisji substancji odorowych z 1 m2 źródła pasywnego (określony 
w pomiarowo lub przyjęty wg danych literaturowych) i jego całkowitej powierzchni. 
Do określenia wielkości emisji substancji odorowych, w przypadku braku możliwości 
wykonania pomiarów, można zastosować wskaźniki literaturowe

III. Modelowania oddziaływania na zapachową jakość powietrza
W tym celu, w programie obliczeniowym, należy zbudować model matematyczny 
zakładu, obejmujący przestrzenny rozkład źródeł emisji oraz punkty reprezentujące 
najbliżej położone tereny wrażliwe na oddziaływanie odorowe. Teren zakładu powinien 
być wprowadzony zgodnie z kierunkami geograficznymi, ponieważ obliczenia 
przeprowadza się z wykorzystaniem statystyki warunków meteorologicznych, które 
obejmują kierunek i prędkość wiatru oraz klasy stabilności atmosfery. Podstawowe 
parametry jakie należy wprowadzić to jest położenie i wysokość źródeł emisji, parametry 
emitora i stan gazów w jego przewodzie. Do przeprowadzenia obliczeń wykorzystuje się 
metodykę referencyjną określoną w rozporządzeniu w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu6. Wynikami obliczeń są:
• przestrzenny rozkład stężeń maksymalnych substancji odorowych w otoczeniu, który 

można przedstawić za pomocą izolinii (kolor żółty na rysunku),
• przesztrzenny rozkład częstości występowania (wyczuwalności) substancji odorowych 

w otoczeniu zakładu, który również można przedstawić za pomocą izolinii (kolor 
błękitny na rysunku),

• stężenia maksymalne i częstości występowania odorów w wybranych punktach 
reprezentujących tereny wrażliwe na oddziaływanie odorowe (zabudowa)

przekraczający wartość 1 [ouE/m3] oznacza, 
że na danym terenie, przynajmniej przez 
1 h w ciągu roku będzie wyczuwalny 
zapach emitowany z analizowanej in-
stalacji. Przekroczenie tej wartości nie 
jest jednak jednoznaczne z naruszeniem 
proponowanych norm zapachowej jakości 
powietrza, podobnie jak w przypadku 
stężeń innych substancji w powietrzu, 
dla których określono poziomy dopusz-
czalne lub wartości odniesienia. W takim 
przypadku decyduje częstotliwość wy-
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stępowania niepożądanych zapachów. 
Zgodnie z III projektem rozporządzenia, 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej, 
usługowej i rekreacyjno-wypoczynkowej 
częstotliwość pojawiania się uciążliwych 
zapachów nie powinna przekraczać 3% 
czasu w skali roku (tj. 263 h/rok). W przy-

padku terenów rolniczych, częstotliwość 
pojawiania się uciążliwych zapachów nie 
powinna przekraczać 8% w skali roku 
(tj. 701 h/rok).

TOMASZ SZAFRAN
BioDrain Sp. z o.o.
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