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ŹRÓDŁA UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ  
W POMIESZCZENIACH I METODY JEJ USUWANIA 



UCIĄŻLIWOŚĆ ZAPACHOWA 



UCIĄŻLIWOŚĆ ZAPACHOWA 

 rodzaj zanieczyszczenia powietrza zewnętrznego i wewnętrznego wywołany 
obecnością substancji złowonnych czyli odorów 

 

 odorant – każda substancja mająca zapach 

 

 zapachy wpływają na nasze zdrowie, zachowania, emocje  - mogą regulować 
wydzielanie enzymów trawiennych, powodować zmianę ciśnienia krwi, 
szybkości tętna i oddechu – Syndrom Chorego Budynku 

 

  niektóre zapachy wpływają na psychofizyczną kondycję człowieka i na jego 
postrzeganie rzeczywistości: mogą wywołać odprężenie i senność, orzeźwiać 
albo powodować rozdrażnienie, niepokój, bóle głowy, zmęczenie 
 



ZWIĄZKI ZŁOWONNE – BUDOWA CHEMICZNA 

Pod względem budowy chemicznej związki złowonne można sklasyfikować jako: 
 gazowe związki nieorganiczne, 
 lotne związki organiczne (ang. VOCs). 

 

Odory (zw. nieorganiczne): siarkowodór, amoniak, tlenki siarki i tlenki azotu, fluorowodór 

Odory (zw. organiczne): kwasy organiczne, aldehydy, ketony, aminy,  sulfidy, polisulfidy, tiole, 

kwasy tłuszczowe, zw. hetrocykliczne zawierające w swej strukturze atomy O, N, S, P, Se 

 

 niektóre odoranty mają właściwości rakotwórcze, mutagenne  
i neurotoksyczne 

 

 grupę najczęściej występujących odorów tworzy ok. 300 związków chemicznych 



UCIĄŻLIWOŚĆ ZAPACHOWA 

 przyczyną zapachowej uciążliwości są zwykle wieloskładnikowe 
mieszaniny odorantów i związków bezwonnych 

 

 skatol- w małych stężeniach ma przyjemny kwiatowy zapach 
przypominający kwiaty jaśminu i pomarańczy; w większych stężeniach 
zapach ten jest zazwyczaj określany jako odrażający zapach fekaliów  

 

 akroleina -  o gryzącej woni przy dużych stężeniach, bądź dość 
przyjemnym, ożywczym zapachu przy małych stężeniach (smażenie potraw 
na tłuszczu) 
 

 odczucie zapachu -  kwestia osobnicza zależna  od wysokości progu 
węchowej wyczuwalności, intensywności zapachu wraz ze zmianami 
stężenia 

 
 



ŹRÓDŁA ODORÓW W ŚRODOWISKU 

NATURALNE związane z naturalnymi procesami np. rozkład materii organicznej, pożary lasów, 
terenów trawiastych, wietrzenie skał, emisja z terenów bagiennych 

ANTROPOGENICZNE związane z działalnością człowieka 
 

 
Gospodarka komunalna Zakłady przemysłowe Rolnictwo 

oczyszczalnie ścieków przetwórstwo rolno-spożywcze uprawa 

składowiska odpadów z. mięsne, z. przetwórstwa odpadów 
poubojowych 

hodowla zwierząt – 

obiekty 

inwentarskie 

zakłady segregacji odpadów piekarnie, palarnie kawy 

Kompostowanie odpadów browary, gorzelnie 

zakłady biologicznego   
i termicznego przetwarzania 

odpadów 

cukrownie, z. tytoniowe, produkcja olejów 
spożywczych, z. przypraw 

p. chemiczny, odlewnie 



ŹRÓDŁA ODORÓW W POMIESZCZENIACH MIESZKALNYCH  
I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 



ODORY W POMIESZCZENIACH - ŹRÓDŁA 
   EGZOGENNE: infiltracja powietrza, przewietrzanie 

 ENDOGENNE – emisja stała lub okresowa 

nieprawidłowo 

zaprojektowana, 

wykonana bądź 
użytkowana 
instalacja 

problemy  

z wilgotnością 
powietrza 

aktywności mieszkańców  
i użytkowników 

wyposażenie 
wnętrz 

inne 

kanalizacyjna, 

wentylacyjna, 

klimatyzacyjna 

rozwój pleśni  
i grzybów 
domowych 

gotowanie 

sprzątanie 

palenie tytoniu (w tym 

 e-papierosów) 
stosowanie zapachowych 

środków czyszczących 

urządzenia, 
materiały 
wykończeniowe, 
farby, lakiery, 

tkaniny 

 

zwierzęta 
domowe 

pożar, 
zalanie, zgon 



INSTALACJA WENTYLACYJNA 
 stan kratek i kanałów wentylacyjnych – brak okresowego czyszczenia 

 zbyt szczelna stolarka okienna 

 brak okresowej wymiany filtrów w centralach klimatyzacyjnych 

 wentylacja grawitacyjna w budynkach wielorodzinnych – wpływ warunków  
  pogodowych 

 tworzenie hybrydy przy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej poprzez 
podłączanie wentylatorów łazienkowych i okapów kuchennych 

 nieproszeni goście w kanałach wentylacyjnych - ptaki 



INSTALACJA WENTYLACYJNA 
 nasady kominowe 

 nawiewniki okienne 

 zabezpieczenie kanałów wentylacyjnych 

 utrzymanie czystości kratek,  filtrów i kanałów wentylacyjnych 

 

 



INSTALACJA KANALIZACYJNA 
 

 niewłaściwe spadki lub średnica rur kanalizacyjnych -powolne 
spływanie ścieków, które sprzyja osadzaniu się zanieczyszczeń  
w rurociągach, albo spływanie ścieków zbyt szybko, wskutek czego 
ścieki, płyną całym ich przekrojem i zasysają wodę z syfonów, co 
powoduje napływanie do pomieszczeń gazów z kanalizacji 

 niesprawne syfony - syfony mogą ulec zapchaniu, woda może być z 
nich wysysana lub odwrotnie – wtłaczana;  może też wyschnąć, gdy z 
danego przyboru korzysta się sporadycznie lub z długimi przerwami 

brak wywiewek kanalizacyjnych na pionach lub nieprawidłowa 
długość i usytuowanie nad dachem 

 

 



INSTALACJA KANALIZACYJNA 
ŁAZIENKA, TOALETA, KUCHNIA 

 

utrzymanie drożności odpływów z przyborów sanitarnych 

 utrzymanie syfonów w sprawności 

 stosowanie preparatów do WC (biopreparaty, środki chemiczne) 

 prawidłowe odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych 

 

 

 



WILGOTNOŚĆ POWIETRZA 
 

utrudnione odprowadzanie wilgoci z pomieszczeń 

 idealne warunki do rozwoju pleśni i grzybów domowych 

 korozja biologiczna materiałów drewnianych 

 zniszczenie tynków, obić, tapet 

 emisja mikrobiologicznych LZO 

 zapach stęchlizny, zgnilizny 

 zniszczone ubrania, buty, książki, meble 



NAWYKI I AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW 
 

 palenie papierosów tradycyjnych i e-papierosów (formaldehyd, butan,  
 naftalina, cyjanowodór, aceton) 

 gotowanie – zapachy potraw, spalenizny 

 sprzątanie 



WYPOSAŻENIE WNĘTRZ 
 

 EMISJA LZO z tkanin, obić, mebli, sprzętu EE,  
 podłogi (panele, płytki PVC), materiały  
 budowlane 

 lakiery, modyfikatory, rozpuszczalniki,  
  preparaty konserwujące 

 

 wzrost intensywności zapachów w okresie  
 grzewczym 



METODY USUWANIA UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ  
W POMIESZCZENIACH 



METODY USUWANIA ODORÓW  
 

METODY zmieniające (rozkład) substancje złowonne w związki nieszkodliwe dla środowiska:  

 metody termiczne np. spalanie i spalanie z katalizatorem 

 metody biologiczne np. biofiltracja 

 metody z udziałem silnych utleniaczy (ozonowanie) 

 plazma niskotemperaturowa 

 fotokataliza. 

 METODY separujące strumień odorów: 

 metody sorpcyjne (węgiel aktywny, jonity włókniste) 

 metody membranowe. 



METODY USUWANIA ODORÓW  
W POMIESZCZENIACH 

 zlokalizować i usunąć źródło odorów w pomieszczeniu 

 poprawić działanie wentylacji 

 

 sorpcja na węglu aktywnym, ozonowanie, fotokataliza, plazma niskotemperaturowa 

 farby  fotokatalityczne 

 filtry węglowe do kanałów wentylacyjnych 

 oczyszczacze stacjonarne z filtrem węglowym i /lub fotokatalitycznym/ plazmowym, jonizatorem 

 moduły kanałowe oczyszczające z filtrem fotokatalitycznym  

 nanomateriały – nanopreparaty z zawiesiną  cząstek srebra koloidalnego, miedzi, tlenkiem krzemu 

NIE stosuje się: absorpcji, utleniania termicznego, biofiltracji, maskowania 



SORPCJA NA WĘGLU AKTYWNYM 

 rozwinięta powierzchnia właściwa 

 duża pojemność sorpcyjna 

 niskie koszty zakupu i eksploatacji 

 konieczność okresowej wymiany (kilka lat) 
 

 nie nadaje się do małych cząsteczek np. amoniaku 

 nie zaleca się stosowania węgla aktywnego   
   w wysokich temperaturach i przy bardzo wysokiej 

   wilgotności powietrza 

 



SORPCJA NA WĘGLU AKTYWNYM 
 filtry węglowe kasetowe, tubowe, kompaktowe 

  



SORPCJA NA WĘGLU AKTYWNYM 
  filtry węglowe kanałowe 

 obudowa filtra wykonana jest z ocynkowanej stali, na zewnętrznej stronie  
  zamontowany jest filtr podstawowy klasy F5 

 maksymalna temperatura przepływającego powietrza przez filtr nie może 
przekraczać 80 °C oraz wilgotność względna maksymalnie do 70 % 

 montaż: do zakończenia kanału wsunąć kołnierz filtra i zabezpieczyć połączenie 
opaską zaciskową lub taśmą, która znajduje się ofercie producenta 

 
 

 

 

  



OZONOWANIE POWIETRZA 

 szczególnie szybko ozon reaguje ze związkami o wiązaniu nienasyconym 

 

 w reakcjach ozonu z nienasyconymi związkami organicznymi powstają 

      ozonidy – związki o wysokim potencjalne oksydacyjnym 

 

 ozonowanie związków organicznych wywołuje tworzenie się nadtlenków  
      o wysokiej aktywności biochemicznej 
 

 ozon szybko rozkłada się do tlenu cząsteczkowego 

 

 w fazie gazowej ozon jest nietrwały stąd wymaga wytwarzania na miejscu 
stosowania 



OZONOWANIE POWIETRZA 

 ozonowanie samochodów (instalacja klimatyzacyjna) lub pomieszczeń 
użyteczności publicznej  (placówki służby zdrowia, szkoły, przedszkola, 
biura, lokale gastronomiczne, hotele) jest obecnie popularną metodą 
dezynfekcji powietrza, powierzchni i dezodoryzacji 

 

 do usunięcia zapachów zagrzybienie, zapach spalenizny, stęchlizny, 
dymu papierosowego, odzwierzęce zapachy np. moczu, zapach farby, 
kleju, rozpuszczalników, odór trupi, odpady 

 

 ozon działa powierzchniowo – nie wnika w struktury materiałów 

 

 generatory ozonu a domowe ozonatory 



OZONOWANIE POWIETRZA 



OZONOWANIE POWIETRZA – przygotowanie 
pomieszczenia 

 zabezpieczyć lub wynieść cenne elementy wyposażenia, sprzęt elektroniczny, 
na które ozon działa destrukcyjnie, m.in. gumowe elementy, metalowe, 
skórzane 

 

 wynieść rośliny 

 

 uszczelnić, zakryć kratki wentylacyjne, nawiewniki powietrza i inne otwory, 
którymi może dopływać powietrze, zamknąć okna i drzwi 
 

 w trakcie ozonowania w pomieszczeniu nie mogą przebywać ludzie  
i zwierzęta 



OZONOWANIE POWIETRZA 

 ustawić ozonator lub ozonatory (lepiej dwa niż jeden) na podwyższeniu – ozon 

jest cięższy od powietrza 

 

 wentylator do rozprowadzania ozonu w pomieszczeniu 

 

 przy pomieszczeniach o dużej powierzchni warto podzielić je na segmenty  
np. za pomocą grubej folii 
 

 kontrolować stężenie ozonu w pomieszczeniu (charakterystyczna mgiełka  
i zapach) 

 

 czas ozonowani – od 30 min do 1,5 h 

 

 po 30 min od wyłączenia generatora ozonu należy wywietrzyć pomieszczenie 



FOTOKATALIZA 

najpowszechniej wykorzystywanym 

fotokatalizatorem do usuwania zanieczyszczeń z 
powietrza jest TiO2 

 

jest półprzewodnikiem typu n (charakteryzuje się 
tym, że liczba elektronów w paśmie przewodnictwa 
przekracza liczbę dziur w paśmie walencyjnym – 

tzw. przewodnictwo elektronowe; dla wszystkich 

odmian ditlenku tytanu położenie pasma 
walencyjnego jest takie samo; natomiast położenie 
pasma przewodnictwa wykazuje pewne różnice. 
Dlatego wielkość przerwy wzbronionej dla anatazu, 
brukitu, rutylu wynosi odpowiednio 3,23 eV, 3,02 

eV oraz 2,96 eV. 



FOTOKATALIZA 

minimalna energia dla TiO2, która jest potrzebna do wzbudzenia 
elektronu i w konsekwencji do wygenerowania dziury w paśmie 
walencyjnym (Eg) ma wartość około 3,2 eV, co odpowiada kwantowi 

promieniowania o długości fali 388 nm czyli UVA. 

 

ograniczeniem zastosowania TiO2 na szeroką skalę jest zakres 
promieniowania niezbędny do wzbudzenia fotokatalizatora – 

promieniowanie aktyniczne; konieczność domieszkowania 
fotokatalizatora 

 

 produkty – dwutlenek węgla i para wodna ( w teorii) 



FOTOKATALIZA 

 powierzchnia półprzewodnika zostaje naświetlona promieniowaniem o długości fali równej lub niższej 388 nm 

 

 w wyniku absorpcji fotonu elektrony z niskoenergetycznego pasma walencyjnego są przenoszone do  
   wysokoenergetycznego pasma przewodzenia czego następstwem jest tworzenie nośników ładunków (dziury w  
   paśmie walencyjnym oraz elektrony w paśmie przewodnictwa) 

 

 mogą one ulegać rekombinacji w sieci krystalicznej, wydzielając energię w postaci ciepła lub powodując  
   fluorescencję 

 mogą również migrować na powierzchnie fotokatalizatora, gdzie pod wpływem reakcji redoks generowane są  
   wolne rodniki, które biorą udział w rozpadzie zanieczyszczeń 

 

 rodniki hydroksylowe •OH powstają w reakcji utleniania pomiędzy dziurą oraz H2O lub -OH . Elektron może 
brać udział w reakcji redukcji z zaadsorbowanym O2(aq) generując O2•-, który następnie może generować 
dodatkowo H2O2 oraz •OH 



MATERIAŁY/ POWŁOKI FOTOKATALITYCZNE 

 farby fotokatalityczne na bazie dwutlenku tytanu 

 stacjonarne oczyszczacze powietrza z funkcją fotokatalizy 

 moduły oczyszczające z funkcją fotokatalizy w systemach wentylacji i klimatyzacji 
 

OGRANICZENIA 

 konieczność stosowania dodatkowego sztucznego źródła światła 

 skuteczność znacznie niższa niż w warunkach modelowych 

 odpowiednio długi czas kontaktu zanieczyszczenia z powierzchnią katalizatora 

 konieczność wymiany lamp 

 produkty uboczne fotokatalizy – w tym formaldehyd, aldehyd octowy 

 

 

 



OCZYSZCZACZ POWIETRZA 

WENTYLATOR        +                FILTRY + JONIZATOR + NAWILŻACZ + LAMPA UVC 



MASKOWANIE ZAPACHÓW W POMIESZCZENIACH 



MASKOWANIE ZAPACHÓW 
 stosowane w przypadku odorantów o działaniu nietoksycznym i stosunkowo małym stężeniu 

 w pomieszczeniach: odświeżacze powietrza w sprayu, żelu; odświeżacze elektryczne, kadzidełka, świece 
zapachowe, zawieszki zapachowe 

 

 NIE USUWAJĄ ODORÓW tylko maskują ich obecność 

 w składzie odświeżaczy powietrza znajdują się pochodne benzenu, aldehydy, toluen i wiele innych 
substancji, które przyczyniają się do chorób ośrodkowego układu nerwowego czy powstawania wad 
wrodzonych. 

 działanie na ośrodkowy układ nerwowy może spowodować rozwój chorób degeneracyjnych np. 
Parkinsona lub Alzheimer; niektóre odświeżacze zawierają także związki, które mogą zaburzać gospodarkę 
hormonalną. 

 

 

 



PODSUMOWANIE 
• nie istnieje jedna uniwersalna metoda usuwania uciążliwości zapachowej 

• nie ma metod bez wad i ograniczeń 

• metodę należy dobierać  w zależności od stopnia uciążliwości  czyli dostosować do skali  
 problemu 

• wybór metody usuwania odorów  powinien uwzględniać:  wielkość emisji, charakter związków    
  złowonnych oraz wymagany stopień zmniejszenia uciążliwości (brak rozwiązań prawnych) 

 

 

 

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Kontakt: 

a.staszowska@pollub.pl 


