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1. Unormowania prawne oraz strategie związane 
z redukcją emisji odorów w gospodarce 
odpadami

2. Przykłady  rozwiązań w zakresie ograniczania 
odorów dostępne na rynku w Polsce

Plan prezentacji
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Unormowania prawne i strategie związane 
z redukcją emisji odorów w gospodarce odpadami

Lp. Ustawa/Rozporządzenie/Zapis prawny Zapis odnośnie problematyki odorów

1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797

Art. 16. Gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób 
zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz 

środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może: 
2) powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;

2 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 
627)

przewiduje możliwość wprowadzenia regulacji w razie braku 
standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów danej 
substancji w powietrzu. 

3 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk 
odpadów (Dz.U. 2013 poz. 523)

składowiska odpadów otaczane powinny być pasem zieleni o 
szerokości minimum 10 metrów, w celu minimalizacji 
niedogodności związanych z działalnością składowiska, w tym 
emisji odorów

4 Projekt Ustawy o przeciwdziałaniu 
uciążliwości zapachowej (27.02.2009)

metody oceny jakości zapachowej powietrza (wykorzystanie 
metody terenowej czy wykorzystanie prognozowania 
modelowania rozprzestrzeniania się substancji zapachowych), 
definiował on również poziomy porównawcze uciążliwości 
zapachowej dla metod obliczeniowych, częstość przekroczeń

5 Regulacje na poziomie europejskim
- Dokumenty BREF
- Konkluzje BAT

w myśl Ustawy POŚ stanowią obowiązujące standardy, których 
stosowanie prowadzi do zapobiegania i redukcji emisji 
nieprzyjemnych zapachów

Wybrane regulacje prawne
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Unormowania prawne

zapobieganie powstawaniu odpadów
przygotowanie do ponownego 

użycia
recykling

inne procesy 
odzysku

unieszkodliwianie

Hierarchia postępowania z odpadami

Schemat ideowy gospodarki o obiegu zamkniętym
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Zestawienie technik ograniczania emisji odorów dla 
wybranych procesów przetwarzania odpadów 

Na podstawie Najlepszych Dostępnych Technik (BAT)
Rodzaj 

przetwarzania 
odpadów

Zalecane działania Zalecane techniki 
w celu redukcji emisji do 
powietrza (w tym odorów)

Na podstawie 
konkluzji BAT

Tlenowe 
przetwarzanie 

odpadów

• monitoring i kontrola kluczowych parametrów odpadów i 
procesów z uwzględnieniem cech charakterystycznych 
dostarczanych odpadów (stosunek C/N, wielkość 
cząstek), temperatury i wilgotności pryzm, parametry 
związane z napowietrzaniem pryzm, wymiary pryzm

• ma zastosowanie również do ogólnych konkluzji BAT 
w odniesieniu do biologicznego przetwarzania odpadów

• stosowanie przykryć 
z półprzepuszczalnych 
membran

• przystosowanie działań 
do warunków 
meteorologicznych

BAT 36
BAT 37

Beztlenowe 
przetwarzanie 

odpadów

• monitoring i kontrola kluczowych parametrów odpadów i 
procesów poprzez wdrożenie ręcznego lub 
automatycznego monitorowania mającego na celu 
zapewnienie dostępu do komory fermentacyjnej, 
ograniczenie trudności eksploatacyjnych, takich jak 
pienienie się, które może prowadzić do emisji odorów, 
zapewnienia odpowiedniego systemu ostrzegania 
o awariach, sugerowane monitorowane parametry to pH, 
zasadowość, temperatura pracy komory fermentacyjnej, 
wielkości ładunków doprowadzanych do komory 
fermentacji, stężenie lotnych kwasów tłuszczowych i 
amoniaku w komorze i pofermentacie, ilość skład i 
ciśnienie biogazu, poziomy cieczy i piany w komorze

• ma zastosowanie do ogólnych konkluzji BAT odnośnie 
do biologicznego przetwarzania odpadów

----- BAT 38
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Wybrane techniki dezodoryzacji
Wymagania Zalety Wady Efektywność 

dezodoryzacji %

A
ds

or
pc

ja

Przepływ gazu
<18 m/min
Minimalna
grubość warstwy
węgla aktywnego
- 13 mm
Czas działania -
4-5 lat

• Wysoka wydajność
dezodoryzacji

• Adsorbent może być
regenerowany

• Dla małych
instalacji możliwość
wykorzystania
wymiennych
wkładów

• Relatywnie niskie
ksozta w 
porównaniu do 
innych metod

• Wysoka temperatura i duża wilgotność
mogą spowodować przebicie złoża

• Wysoki poziom zapylenia może
zablokować złoże

• Szybkie nasycenie sorbentu przy
wysokich stężeniach odorantów

• Spadek wydajności oczyszczania wraz ze 
wzrostem nasycenia złoża

• Nieregenerowany sorbent jest odpadem
• Gaz musi zostać wstępnie oczyszczony

przed skierowaniem do filtra z węgla
aktywnego

70-99

A
bs

or
pc

ja

Duza objętość
gazów
Mały spadek
ciśnień
Stężenie odorów
musi być
małe/średnie
Koieczność
stosowania
dodatkowych
reagentów

• Możliwość
oczyszczania
dużych strumieni
gazów

• Wysoka wydajność 
dezodoryzacji

• W przypadku dużego stężenia
zanieczyszczeń wymagane jest 
rozcieńczenie czystym powietrzem

• W przypadku związków
nierozpuszczalnych wymagane są
odczynniki chemiczne

• Absorpcja wielostopniowa wymagana do 
oczyszczania gazów zawierających
związki kwaśne lub zasadowe

• Stosowanie odczynników chemicznych
prowadzi do korozji

60-85
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Wybrane techniki dezodoryzacji c.d.
U

tl
en

ia
ni

e 
te

rm
ic

zn
e

Temperatura 650-800 OC
Wymagane duże stężenie
odorantów
Konieczność pomiarów
stężeń CO2, O2, CO i NOx
w gazach wylotowych

Możliwosć
odzysku ciepla
oraz odzysku
ciepła drugiego
stopnia (gorąca
woda)
Moze być
wykorzystywana
dla duzego
stężenia
odorantów

• Bardzo wysokie koszty
• Może zaistnieć potrzeba wstępnego

przygotowania gazu, w tym usunięcia pary
z mokrego gazu i usunięcia zanieczyszczeń
stałych lub ciekłych

• Zatykajace się palniki
• Powstawanie sadzy i wtórnych zapachów w 

przypadku niezgodności z parametrami
procesu

• Konieczność stosowania odpylaczy do 
gazów pylących

98-99,9

M
et

od
y 

bi
ol

og
ic

zn
e

Ciągły strumień masowy
odorantów
Stała temperatura
Konieczność ciągłego
działania
Czas działania 3-5 lat

Koszty
inwestycyjne I 
operacyjne nizsze
niz w przypadku
pozostałych
technik
Technologia
bezodpadaowa

• Wymagany jest duży obszar dla biofiltrów
• Nie nadaje się do oczyszczania powietrza o 

wysokim stężeniu zanieczyszczeń
• Konieczność utrzymania stałej

temperatury, pH i wilgotności
• Działanie biofiltra zależy od warunków

pogodowych
• Wymagane regularne nawadnianie i

dozowanie składników pokarmowych do 
biomasy

• Powolna adaptacja mikroorganizmów do 
stężenia zanieczyszczeń i składu gazów

• Może być używany tylko w procesach
ciągłych

W zależności 
od rodzaju 
biofiltru od 
70 do 99 
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• Bariery antyodorowe
• Zamgławianie (preparaty dezodoryzujące)
• Stacje zamgławiajace (mokre/suche)
• Biofiltry
• Filtry węglowe
• Filtry jonowymienne

Dostępne rozwiązania na rynku polskim

https://bioarcus.pl/

https://bioarcus.pl/
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• Utlenianie katalityczne
• Utlenianie fotokatalityczne
• Filtracja na węglu aktywnym

Dostępne rozwiązania na rynku polskim

http://www.vinteq.pl/

http://www.vinteq.pl/
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• Biofiltracja
• Skrubery wodne
• Skrubery chemiczne
• Skrubery biologiczne
• Filtry z węglem aktywnym

Dostępne rozwiązania na rynku polskim

http://www.tholander.pl/

http://www.tholander.pl/
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• Systemy do biofitracji powietrza 
Dostępne rozwiązania na rynku polskim

https://www.ekofinn.pl//

https://www.ekofinn.pl/
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• Systemy INSTAL AIRECO® oparty na skruberze

Dostępne rozwiązania na rynku polskim

http://www.instalwaw.com.pl/

http://www.instalwaw.com.pl/
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• Rozwiązania oparte na skruberach
Dostępne rozwiązania na rynku polskim

https://www.amargo.pl/

https://www.amargo.pl/
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• Kompleksowy moduł do dezodoryzacji oparty 
na utlenianiu fotokatalitycznym, adsorpcji i filtracji

Dostępne rozwiązania na rynku polskim

http://www.dytrych.pl/

http://www.dytrych.pl/
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• Rozwiązania oparte na procesie absorpcji - skrubery

Dostępne rozwiązania na rynku polskim

https://www.i4t.pl

https://www.i4t.pl/
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Dziękuję za uwagę

izabela.sowka@pwr.edu.pl
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