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Pach

“definícia“
u

STN EN 12792:2004 - Vetranie budov. Symboly, terminológia a grafické
symboly.

Definícia: vlastnosť plynov, tekutín alebo častíc , ktoré dráždia čuchový orgán.
u

STN EN 13725:2004 - Ochrana ovzdušia. Stanovenie koncentrácie pachu
dynamickou olfaktometriou

u

STN EN 1420-1:2001 - Vplyv organických materiálov na pitnú vodu.
Stanovenie pachu a posudzovanie chuti vody v potrubných systémoch.
Časť 1: Skúšobná metóda

Definícia: organoleptická vlastnosť vnímateľná čuchovým orgánom pri
vdychovaní určitých prchavých látok nosom (ISO 5492)
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Pach

„rozmer“ - Koncentrácia
u

1 ouE – „európska pachová jednotka“

„Také množstvo pachovej látky, ktoré za štandardných podmienok vyvolá
fyziologickú reakciu komisie posudzovateľov zhodnú s reakciou vyvolanou 1
európskou referenčnou hmotnosťou pachovej látky „1 EROM“
u

1 EROM – európska referenčná hmotnosť pachovej látky

„Fyziologická reakcia respondentov vyvolaná dávkou 123 µg n-butanolu
rozptýleného v 1 m3 suchého neutrálneho plynu za štandardných podmienok“
(molárny zlomok 0,040 µmol/mol alebo objemový zlomok 0,040 µl/l)
n-butanol: CH3-CH2-CH2-CH2-OH
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Pach

5

„rozmer“ – koncentrácia a vnímanie
u

1 ouE/m3

vnímame nejakú zmenu

u

3 ouE/m3

citliví jedinci sú schopní identifikovať čo cítia

u

5 ouE/m3

sme schopní identifikovať čo cítime

u

netrénovaný človek rozoznáva asi 4 000 pachov
trénovaný až 10 000 pachov,
zdravá osoba je schopná rozlišovať od 10 000 až po 40 000 rôznych
pachov

Pach

„rozmer“
u

Intenzita

- Vnímania pachu alebo veľkosť stimulu, ktorý spôsobuje čuch. Vzťah medzi intenzitou a logaritmom
koncentrácie zápachu je lineárny a možno ho opísať ako logaritmickú funkciu odvodenú teoreticky v súlade
s Weber-Fechnerovým zákonom.
u

Ofenzívnosť

- Alebo hedonický tón, je mierou príjemnosti a nepríjemnosti zápachu v určitej koncentrácii / zriedení. Okrem
toho zápachová nepríjemnosť súvisí s jej charakterom. Priradenie hedonickej hodnoty k vzorke je pre každého
hodnotiteľa subjektívne.
- Výsledky by sa mali použiť predovšetkým na porovnanie relatívnej príjemnosti medzi vzorkami pachov z toho
istého testovacieho obdobia, pretože hodnotenia vykonali tí istí hodnotitelia
u

Perzistencia

- Popisuje rýchlosť, pri ktorej klesá vnímaná intenzita zápachu, keď sa zápach zriedi v atmosfére po vetre od
zdroja. Čím je teda väčší objem vzduchu potrebného na zriedenie zápachu pod jeho prah vnímania, tým je
zápach trvácnejší.
u

Charakter

- Kvalita zápachu je nominálna stupnica rozsahu merania (kategórie), v ktorej je zápach charakterizovaný
používaním referenčnej slovnej zásoby.
- Pre opis charakteru pachu sa môže aplikovať „pachové koliesko“, ktoré predstavuje osem kategórií, ktoré sa
používajú na charakterizáciu pachov (každá kategória má špecifický opis)
„Zeleninový, ovocný, kvetinový, lekársky/medicínsky, chemický, rybací, ofenzívny/nepríjemný, zemitý“
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Pach

7

„rozmer“
OPT

odour perception threshold / prah vnímania pachu
Z50 alebo detekčný prah

OIC

odour impact criteria / kritériá vplyvu na zápach
obsahuje limity tvorené tromi zložkami:

Ct

odour concentration threshold / prahová hodnota
(koncentrácie) zápachu

P

percentile compliance - úroveň percentilovej zhody
- poskytuje povolený počet prekročení špecifického limitu Ct

average time - priemerný čas použitý na výpočet koncentrácií pomocou
modelov atmosférického rozptylu.

Pach

subjektívny problém (?)
u

Hodnotenie konkrétnej expozičnej udalosti môže byť ovplyvnené rôznymi
faktormi, napríklad:

- Osobná anamnéza vystavenia rovnakým alebo podobným vonným látkam;
- Osobné spojenie so zariadením zodpovedným za zdroj zápachu
- Čuchové spomienky;
- Psychologické dojmy z udalostí spojených s týmito udalosťami
- expozičné udalosti,
- Nálada;
- Stratégia osobného zvládania (stres)
- Fyzické vlastnosti vrátane veku, zdravia, pohlavia a genetiky...

8

Česká republika
u

201/2012 Sb. ZÁKON ze dne 2. května 2012 o ochraně ovzduší

u

§4 prípustná úroveň znečisťovania ovzdušia

„(9) Ministerstvo životného prostredí (ďalej len „ministerstvo“) vyhláškou stanoví
všeobecné a špecifické emisné limity, spôsob stanovení špecifických emisných limitov v
povolení podľa § 11 odst. 2 písm. d) pro látky obťažujúce zápachom, technické
podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov a činností alebo technológií
súvisiacich s prevádzkou stacionárneho zdroja, spôsob stanovenia emisných stropov a
emisných limitov, podmienok, za ktorých sú považované za plnené, a prípustnú tmavosť
dymu, spôsob ich zisťovania a podmienky, za ktorých je to považované za splnené. „
u

45. Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek,
přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování. – ukončená platnosť
ku 31.08.2012.

9

Česká republika
u

415/2012 Sb. vyhláška ze dne 21. listopadu 2012 o přípustné úrovni znečišťování a
jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší

-

Príloha 17

ZPŮSOB STANOVENÍ SPECIFICKÉHO EMISNÍHO LIMITU PRO LÁTKY OBTĚŽUJÍCÍ ZÁPACHEM
o

Postup stanovenia špecifického emisného limitu
1.

Zistí sa množstvo alebo skupina zapáchajúcich látok

2.

Identifikujú sa opatrenia na obmedzenia pre danú technológiu

3.

Stanoví sa výstupné množstvo látok v odpadovom plyne

4.

Špecificky emisný limit pre znečisťujúce látky obťažujúce zápachom sa stanovuje
tak, aby vzhľadom na spôsob vyhodnocovania plnenia špecifického emisného
limitu a premenlivosti prevádzkových podmienok zaisťoval prevádzku
stacionárneho zdroja na úrovni zodpovedajúcej stanovenému výstupnému
množstvo znečisťujúcich látok obťažujúcich zápachom, a aby súčasne zaisťoval
správnu funkciu alebo vykonávanie opatrení k znižovaniu emisií
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Maďarsko
u

Nariadenie vlády 306/2010. (XII. 23.) o ochrane ovzdušia

III. KAPITOLA „REGULÁCIA EMISIÍ ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK“
18. Pravidlá k činnostiam ktoré spôsobujú zápach
„Činnosti spôsobujúce zápachu sa môžu vykonávať pomocou najlepších dostupných
techník. Ak najlepšie dostupné techniky nezabezpečujú predchádzanie zápachu do
okolitého ovzdušia, môžu sa stanoviť ďalšie technické požiadavky, ako použitie zariadení
na reguláciu zápachu alebo zvýšenie účinnosti existujúcich zariadení. Ak technicky nie je
možné zabrániť znečisťovaniu ovzdušia pachovými látkami, ktoré rušia obyvateľstvo,
činnosť, pri ktorej dochádza k zápachu, sa môže obmedziť, pozastaviť alebo zakázať.“
u

Vyhláška 4/2011 o limitných hodnotách úrovní znečisťovania ovzdušia a limitných
hodnotách emisií stacionárnych bodových zdrojov

Príloha 2 k vyhláške - Pokyny pre zapáchajúce činnosti
„Na zníženie zaťaženia zápachom spôsobeným bodovým alebo difúznym zdrojom
znečistenia ovzdušia možno pre činnosť zápachu predpísať individuálny limit
koncentrácie emisného zápachu vyjadrený v jednotkách zápachu / m3 (OU/m3). Na
určenie koncentrácie zápachu sa musí použiť norma STN EN 13725“
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hov
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Maďarsko
Názov technológií

Návrh orientačnej hodnoty
[OU/m3]

Činnosti týkajúce sa zvyškov zvierat

1,5

5.

Produkcia bioplynu

1,5

6.

Aktivita s páchnucou hnilobou odpadmi

1,5

7.

Výroba cukru

3

8.

Aktivity v cukrovinkách

6

9.

Výroba čokolády

6

10.

spracovanie tabaku

3

11.

3

12.

Potravinársky priemysel, spracovanie potravinového tuku, vrátane
pohostinských činností
Spracovanie dreva

13.

Výroba drevotrieskových dosiek

14.

Výroba parfumov a korenín

6

15.

Chovy zvierat

3

17.

Nakladanie s komunálnym odpadom, skládkovanie

1,5

18.

Výroba plastu, recyklácia

1,5

19.

Rafinérská činnosť

1,5

23.

Čistenie odpadových vôd

1,5

24.

tehliarstvo

25.

spracovanie mlieka

1,5

26.

Spracovanie nepotravinárskeho tuku

1,5

3
1,5

3

STN EN 13725

2.

Testovacia
metóda

Rakúsko
u

V Rakúsku právny systém rozlišuje medzi limitnými hodnotami, ktoré majú právny
základ, a cieľovými hodnotami, ktoré sú iba časťou usmernení bez právneho základu.

u

Iba pre kúpeľné oblasti existuje cieľová hodnota zložená z percentilu alebo
pravdepodobnosti prekročenia 3% a koncentračného prahu Ct 1 ouE/m3

u

Rakúska akadémia vied zverejnila v roku 1994 (OAW, 1994) usmernenie (bez
právneho významu) s dvoma cieľovými hodnotami (obe musia byť považované za
kritérium viacerých percentilov). Ct sa však navrhuje iba subjektívne:

- Pravdepodobnosť prekročenia 8% (92. percentil) pre slabý zápach
- Pravdepodobnosť prekročenia 3% (97. percentil) pre silný zápach
u

Aplikácia týchto hodnôt na výpočty modelu disperzie je nevyhnutná na interpretáciu
subjektívnej definície slabého a silného zápachu.
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Regulácie vo svete
Spojené kráľovstvo
u

Legislatívny rámec vo Veľkej Británii,
-Zákon o ochrane životného prostredia (EPA);
- Zákon o mestskom a vidieckom plánovaní (TCPA);
- Predpisy o environmentálnom povolení (EP) (Anglicko a Wales);
- Predpisy o prevencii a kontrole znečisťovania a licenčné predpisy o odpadovom
hospodárstve (PPC a WML) (Škótsko a Severné Írsko).

u

EPA sa vzťahuje na všetky obchodné priestory, priemysel, poľnohospodárstvo,
nakladanie s odpadmi a čistenie odpadových vôd.

u

Vo Veľkej Británii sú „referenčné“ kritériá zápachu (modelovanie expozície zápachu)
stanovené takto:

- 1,5 ouE/m3 (procesy zahŕňajúce rozkladajúce sa zvyšky zvierat alebo rýb, septický
odpad alebo kaly, biologické skládky)
- 3 ouE/m3 (chov hospodárskych zvierat, vyprážanie tukov (spracovanie potravín),
spracovanie cukrovej repy, kompostovanie zeleného odpadu)
- 6 ouE/m3 (pivovar, výrobu cukroviniek a kávy)
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Regulácie vo svete
Spojené kráľovstvo
u

Limity určené v súlade “dráždivosťou resp. obťažujúcim vplyvom“ v troch rôznych
úrovniach (naj, mierne a menej).

u

98 percentil sa aplikuje na hodinové priemerné koncentrácie za rok.

u

Používanie BAT je nevyhnutným predpokladom pre kontrolné opatrenie. V rámci
európskych právnych predpisov, smernice o priemyselných emisiách (IED 2010/75 /
EÚ) referenčné dokumenty o BAT, takzvané BREF, definujú BAT na zníženie celkových
vplyvov na životné prostredie pre rôzne odvetvia

u

Gaussovské modely v ustálenom stave (napr. AERMOD, ADMS) a Lagrangeove
modely v ustálenom stave (napr. CALPUFF a AUS-TAL2000).

u

Na demonštráciu účinnosti navrhovaných opatrení BAT a na testovanie neistôt sa
používajú modely rozptylu pre rôzne scenáre návrhu a scenára „čo keby“. Vyžadujú
sa hodinové meteorologické údaje za obdobie najmenej troch, najlepšie piatich
rokov
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Regulácie vo svete
Taliansko
u

Taliansko nemá na federálnej úrovni legislatívne prístupy, v ktorých sú zahrnuté
špecifické kritériá pre environmentálne pachy.

Integrované environmentálne oprávnenie je implementácia bývalého európskeho
protokolu IPPC do talianskeho právneho systému. Štáty (alebo „regióny“ v Taliansku)
majú autonómiu regulovať kvalitu ovzdušia.
u

Región Lombardia, jeden z dvadsiatich správnych regiónov Talianska, zverejnil
osobitné nariadenie o vôňach s maximálnym štandardom dopadu na základe
frekvencie, s akou je prekročená daná Ct -1, 3 a 5 ouE/m3 (98 percentil ročne)
- Toto nariadenie je uplatniteľné na všetky činnosti /zdroje

- V prípade nových závodov sa vo fáze projektovania posudzuje vplyv zápachu
produkovaného zariadením v súvislosti s jeho budúcim umiestnením. Región Lombardia
rozdelil pôdy podľa charakteru ich využívania alebo budúceho / uvažovaného použitia
na „poľnohospodárske, obytné, obchodné a / alebo remeselné a priemyselné oblasti“.
- Z právneho hľadiska je politika lombardského zápachu platná iba pre tento región.
Ostatné regióny Talianska sa však môžu na toto usmernenie odvolávať pri vykonávaní
štúdií hodnotenia vplyvu zápachu,
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Regulácie vo svete
Taliansko
u

Región Apúlia

-

Metodické usmernenie - prístup vyvinutý na kontrolu a riadenie pachov.

- Pokiaľ ide o štandardy maximálneho dopadu, kritériá sú stanovené predovšetkým pre
pachy vznikajúce na ČOV (1, 2, 3, ... ouE/m3 na 98. percentile ročne)
- Vyžaduje sa vypracovanie vrstevnicových máp
Modelované scenáre pre najhoršie prípady s cieľom zvýrazniť rozsah vplyvu zápachu,
ktorý identifikuje najhoršie rozptylové podmienky.
- Prijateľnosť vplyvov je teda založená na type využívania krajiny (rovnako ako v regióne
Lombardia), kde sa zariadenie nachádza, a na prítomnosti potenciálne citlivých
receptorov
- Nariadenie poskytuje rôzne štandardy pre modelovanie disperzie, vzorkovanie a
analýzu pachov (napr. UNI EN 13725: 2004, UNI 10796: 2000, UNI 10964: 2001).
- Pri novom vývoji alebo nových znižovacích jednotkách v existujúcich zariadeniach
možno emisné faktory odvodiť z technických špecifikácií technológií, literárnych údajov,
konsolidovaných skúseností .
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Regulácie vo svete
Holandsko
u

Minulosť - Holandské emisné pokynoch (Nederlandse Emissie Richtlijn), takzvaný NeR.
- Systém NeR bol odvodený z nemeckej TA-Luft.
- ustanovoval limity pre jednotlivé činnosť, napríklad:

Sušičky krmovín: 2,5 ouE/m 3, 98. percentile, obytné oblasti alebo iné miesta citlivé na zápach
Kŕmenie hospodárskych zvierat: 1,4 ouE/m 3 pre existujúce zariadenia
0,7 ouE/m 3 pre nové zariadenia, 98. percentile, obytné oblasti alebo iné miesta citlivé
na zápach; (Na základe miestnych podmienok je možné akceptovať 95. percentile)
Pekárne a pečivo: 5 ouE/m 3 a 98. percentile, obytné oblasti alebo iné miesta citlivé na zápach
Bitúnky:

1,5 ouE/m 3, 98. percentile, miesta citlivé na zápach;
(medzi 0,55 a 1,5 ouE/m 3 príslušné orgány môžu rozhodnúť, či sú potrebné opatrenia;

Spracovanie mäsa: 2,5 ouE/m 3, 98. percentile, miesta citlivé na zápach;
medzi 0,95 a 2,5 ouE/m 3 príslušné orgány môžu rozhodnúť, či sú potrebné opatrenia
Zariadenia na miešanie asfaltu:1 ouE/m 3 na 98. percentile a 5 ouE/m 3 na 99,99 percentile pre nové zariadenia;
2 ouE/m 3 na 98. percentile a 10 ouE/m 3 na 99,99percentil pre existujúce zariadenia;
u

(Pre situácie, keď vyššie uvedené hodnoty nie sú primerane uskutočniteľné alebo sa receptory nachádzajú v
oblasti s menšou ochranou, môžu byť po konzultácii s príslušným orgánom povolené nasledujúce limity: 5 ouE/m 3
na 98. percentile a 25 ouE/m 3 na 99,99. percentile)
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Regulácie vo svete
Holandsko
u

Aktuálne - V Holandsku sú európske environmentálne smernice týkajúce sa
znečistenia ovzdušia implementované v zákone o environmentálnom manažmente
(Wet Milieubeheer) a vyhláške o environmentálnych činnostiach (Activiteitenbesluit
milieubeheer).

u

NeR bol rozdelený na normatívnu časť a informačnú časť. Normatívna časť bola do
vyhlášky o činnostiach po jej úpravách doplnená od 1. januára 2016. Informatívna
časť bude naďalej k dispozícii ako informačný dokument, známy ako
“Informatiedocument industriele Emissies . IdIE“

u

Od 1. januára 2007 sa zápachom z chovov hospodárskych zvierat zaoberá zákon o
škodlivých vlastnostiach a chove hospodárskych zvierat (Wet geurhinder en
veehouderij - Wgv) s celoštátnou pôsobnosťou.
Opatrenia v tejto súvislosti obsahuje aj vyhláška o činnostiach.

u

Všeobecnou zásadou holandskej politiky v oblasti zápachu je minimalizovať
zápachové znečistenie a zabrániť novému znečisteniu. Táto zásada je spolu s
používaním BAT jadrom politiky v oblasti zápachu v Holandsku.
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Regulácie vo svete
Holandsko
u

Holandské normy

-

od roku 2004 sa prahové hodnoty zápachu merajú podľa európskej normy EN 13725: 2003 (Klarenbeek et
al., 2014). Európska norma bola v krajine implementovaná ako NEN-EN 13725: 2003. Olfaktometrické
analýzy sa uskutočňovali s použitím holandského štandardu NVN 2820: 1995 / A1: 1996 nl (Kvalita ovzdušia
- Meranie senzorického zápachu pomocou olfaktometra).

-

Podľa definície je konverzia medzi týmito štandardmi 1 ouE = 2 ge (geurconcentratie). NTA 9065: 2012 nl
(Kvalita ovzdušia - Meranie zápachu - Meranie a výpočet zápachu) popisuje štandardizovaný prístup k
vykonávaniu vyšetrovaní zápachu;

-

NTA 9055: 2012 nl (Kvalita ovzdušia - Elektronické monitorovanie vzduchu - Pach (nepríjemnosti) a
bezpečnosť) stanovuje požiadavky na používanie elektronických nosov.

-

Sprievodca novým národným modelom (Handreiking Nieuw Nationaal Model - NNM Guide) stanovuje
požiadavky na postupy udeľovania licencií na kvalitu ovzdušia vrátane štúdií pachov. Sprievodca NNM v
zásade popisuje transport a riedenie látok v atmosfére na základe konceptu Gaussovho oblaku.

u

Zápach v rámci vyhlášky o činnosti. Vyhláška o činnostiach rozlišuje priemyselné odvetvia medzi typom

-

A (bez oznamovacej povinnosti),

-

B (s oznamovacou povinnosťou) a

-

C (povinná environmentálna licencia).

-

Sprievodca nepríjemnými pachmi a chovom hospodárskych zvierat

- Sprievodca zápachom je manuálom, ktorý poskytuje vysvetlenie požiadaviek na zápach vyhlášky o
činnostiach (definuje všeobecné pravidlá pre zápach).
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Regulácie vo svete
Holandsko
u

Zápach v sektore živočíšnej výroby. Wgv a vyhláškou o činnostiach)

- Článok 3 Wgv stanovuje, že environmentálne povolenie je zamietnuté, pokiaľ ide o chov hospodárskych zvierat, ak
zápach emitovaný z tohto zariadenia v takom objeme, že presahuje:
- 3 ou v koncentračnej oblasti, v zastavanej oblasti; /14 ou v koncentračnej oblasti, mimo zastavanej oblasti;
- 2 ou mimo koncentračnej oblasti, v zastavanej oblasti; /- 8 ou mimo koncentračnú oblasť, mimo zastavanú oblasť.
- Minimálna separačná vzdialenosť medzi farmou pre chov dobytka. a citlivým receptorom, ktorý je súčasťou inej farmy
pre chov dobytka, musí byť 100 m v zastavanej oblasti a musí byť byť najmenej 50 m mimo zastavaného územia
- Mestské nariadenie môže ustanoviť, že na časti územia obce je možné uplatniť inú vzdialenosť
- Nariadenie o obťažovaní pachmi a chove hospodárskych zvierat (Regeling geurhinder en veehouderij - Rgv)
- zahŕňa emisné faktory zápachu,
- využitie rozptylového modelu V-Stacks a spôsob určovania vzdialeností
- minimálne vzdialenosti pre kožušinové zvieratá
u

Regionálna zápachová politika pre priemyselné činnosti.

- Miestne vlády, môžu poskytnúť holandskej politike v oblasti zápachu regionálny výklad.
- V tejto súvislosti majú napríklad provincie Flevoland, Gelderland, Groningen, Severné Brabantsko, Overijssel, Zealand a
Južný Holland svoj vlastný regulačný rámec pre zápach. Predpisy týkajúce sa zápachu z týchto provincií sa zvyčajne
nevzťahujú na situácie, v ktorých už záväzné predpisy priniesli pravidlá a usmernenia, ako napríklad Wgv (pre činnosti v
oblasti chovu hospodárskych zvierat) a osobitné ustanovenia pre určitý priemyselný sektor opísané vo vyhláške o
činnostiach.
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Základné prístupy k zápachu

Časový rozmer - kedy zápach riešiť?
u

Prediktívne:

Kvalitatívne: hodnotenia založené na riziku pomocou konceptu „zdroj-cesta-receptor“
Modelovanie: modely s atmosférickým rozptylom.
u

Pozorovacie / empirické:

Monitorovanie zápachu v okolitom ovzduší: senzorické (napr. Testovanie čuchom v poli,
poľná olfaktometria), analýza chemických zlúčenín (napr. H2S, NH3, VOC) a senzorickoinštrumentálne metódy (napr. Elektronické nosy);
Využívanie komunity ako senzor: pachové denníky a komunitné prieskumy alebo
analýza sťažnosti
u

Zmierňovacie / kontrola:

Minimalizujte a kontrolujte riziká vplyvu na zápach: BAT, plány riadenia, proaktívne
opatrenia, emisné limity zdrojov.
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Základné prístupy k zápachu
Hodnotenie vo vzťahu ku zdroj
u

1. Posúdenie vplyvu nových zdrojov: prediktívne nástroje, ako
napríklad modelovanie a rovnice pevnej a variabilnej odstupovej
vzdialenosti,

u

2. Posúdenie vplyvu existujúcich zdrojov: nástroje na pozorovanie a
empirické údaje naznačujúce, či je prítomný zápach z existujúceho
miesta

u

3. Zmierňovacie a kontrolné prístupom: nástroje, ktoré pomáhajú
priemyslu minimalizovať a riadiť riziká vplyvu na zápach, keď budú
navrhované zdroje uvedené do prevádzky
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Základné prístupy k zápachu
Opatrenia na zdroji
u

Príjem a nakladanie s pachovými materiálmi

- identifikovať a odmietnuť vysoko pachové materiály
u

Prenos vonných chemikálií do ovzdušia

- znížiť rýchlosti odparovania a to rôznymi chemickými, alebo
fyzikálnymi metódami a
•

zabrániť priamemu slnečnému žiareniu

•

zvýšiť vlhkosť v bezprostrednom prostredí

•

znížiť prúdenie vzduchu nad povrchom materiálov uvoľňujúcich
zápach

•

zmenšiť povrch páchnuceho materiálu; tým sa zníži rýchlosť
odparovania
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Základné prístupy k zápachu
Opatrenia na zdroji
u

Zadržiavanie kontaminovaného vzduchu

- Udržiavať uzavreté okná a dvere na budovách používaných na izoláciu.
- Zvážiť všetky bežné techniky na minimalizáciu emisií VOC z nádrží a potrubí.
- Pravidelne kontrolovať tesnosť a poškodenie potrubí, ventilov a nádrží.
u

End of pipe treatment

- adsorpcia s použitím aktívneho uhlia, zeolitu, oxidu hlinitého (na jedno použitie alebo s
regeneráciou);
- suché chemické čistenie
- biologické čistenie - biofiltre - (rašelina, vres, drevná kôra, kompost), biologické čističe;
- tepelné spracovanie - existujúca kotolňa, tepelná alebo katalytická oxidácia;
- ďalšie techniky - chemikálie na úpravu zápachu, kondenzácia, plazmová technológia (ozón),
katalytické železné filtre a UV.
u

Rovnako ako v prípade uskladnenia, je zvyčajne lacnejšie a efektívnejšie upravovať malé
množstvá silne zapáchajúceho vzduchu, ako je to pri čistení veľkého množstva menej
zapáchajúceho vzduchu.
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Základné prístupy k zápachu
Opatrenia na zdroji
u

Preprava a disperzia

- Vysoké komíny, ktoré umožnia rozptýlenie zápachových emisií skôr, ako sa dostanú na
zem.
- Načasovanie operácií za cieľom vyhnúť sa špičkovým nárazom (pozastavenie
prevádzky v prípade inverzie alebo studeného odtoku alebo pri smerovaní vetra smerom
k blízkym obyvateľom alebo vykonávanie činností v dennú dobu, keď obyvatelia nie sú
prítomní alebo sú pravdepodobne v interiéroch)
u

Zapojenie susedov

- Komunikácia a spolupráca s miestnym spoločenstvom môže umožniť operátorom zvýšiť
toleranciu zápachu, najmä ak sú tieto vône pomerne prechodné.
- Byť spoľahlivým zdrojom informácií pre komunitu a byť k dispozícii na vypočutie toho, čo
hovoria.
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Základné prístupy k zápachu
Opatrenia na zdroji
u

Odpovedanie na sťažnosti

- Sťažnosti okamžite prešetriť a podniknúť príslušné nápravné opatrenia.
- Toto oznámiť sťažovateľovi +zaznamenať podrobnosti sťažnosti a kroky, ktoré ste podnikli
u

Zastavenie alebo obmedzenie operácií

- Vopred naplánovať účinné a primerané nápravné opatrenia a pohotovostné plány na
ich uplatňovanie.
u

Činnosti v prípade problémov - riadenie nehôd

- V pláne riadenia zápachu (alebo inom adekvátnom) popísať možné nehody spojené s
pachom, identifikovať primeranú reakciu na situáciu a kto je zodpovedný za prijatie
preventívnych opatrení po nehode.
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Základné prístupy k zápachu
Záver – päť hlavných prístupov
u

Normy/štandardy maximálneho dopadu - uplatnením limitov
koncentrácie zápachu v okolitom ovzduší

u

Štandard “odstupovej“ vzdialenosti – pevné a variabilné

u

Maximálny emisná norma - maximálna miera emisií pre pachy a
jednotlivé chemikálie

u

Maximálne štandard obťažovania - počet sťažností alebo úroveň
obťažovania

u

Technický štandard - BAT
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Prístup

Popis

Krajiny

Štandardy/normy
maximálneho dopadu/vplyvu

Zápach

Kanada, Nemecko,
Rakúsko, Írsko, Japonsko,
Dánsko, Francúzsko

Jednotlivé chemikálie
súvisiace so zápachom

Kanada, Kolumbia,
Japonsko, Dánsko

Premenlivá

USA, Rakúsko,
Holandsko, Dánsko,
Rakúsko, Nemecko

Fixná

Holandsko, Nemecko

Zápach

Francúzsko, Taliansko,
Dánsko, Čína

Jednotlivé chemikálie
súvisiace so zápachom

Čile, Brazília, Japonsko

Maximálne štandardy
obťažovania

Počet sťažností

USA, Nový Zéland

Úroveň nepríjemnosti /
obťažovania

Nový Zéland

Technický štandard

BAT

EÚ, USA, Austrália, Nový
Zéland...

Štandard “odstupovej“
vzdialenosti

Maximálny emisný štandard /
norma
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Základné prístupy k zápachu
Záver
u

Kritériá pachu stanovené v rámci národnej pôsobnosti.

u

Definícia OIC je medzi jurisdikciami veľmi variabilná a závisí od niekoľkých faktorov, ktoré
preukazujú súčasnú nedostatočnú harmonizáciu.

u

H4 Odour Management bol použitý ako referencia pre vypracovanie kritérií ďalších
jurisdikcií.

u

Krajiny ako Nemecko, Írsko, Belgicko rozlišujú kritériá s prihliadnutím na ofenzívnosť rôznych
druhov zvierat.

u

Ostatné krajiny vyberajú kritériá v závislosti od požadovanej úrovne ochrany, ktorá je
väčšinou definovaná zónovaním obytných oblastí

u

Rovnako sa dá očakávať, že existujúce zariadenia budú mať vyššiu Ct, zatiaľ čo pre nové
zariadenia bude nižšia Ct.

u

Porovnanie štatistických údajov o koncentrácii zápachu predpovedaných modelom s
kritériami vplyvu na zápach (OIC) je identifikované ako jeden z najbežnejších nástrojov
používaných regulačnými orgánmi na hodnotenie rizika vplyvov zápachu pri posudzovaní
etáp plánovania
- slúži tiež na informačné hodnotenie zápachu. vplyvov existujúcich zariadení.

u

Záver – Meraním zápachu a opatreniami na redukciu zápachu nedôjde k jeho úplnému
odstráneniu, ale skôr ku minimalizácií jeho obťažujúceho účinku na prijateľnú úroveň
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Olfaktometria
:O
u

EN 13725:2003 Ochrana ovzdušia. Stanovenie koncentrácie pachu
dynamickou olfaktometriou

u

Stanovenie koncentrácie pachových látok – metóda áno/nie.

- Členom panelu sú púšťané na „čuchanie“ sekvencie vzorky riedenej
neutrálnym plynom v náhodne podaných pomeroch / čistý vzduch.
- Pri prvom zachytení pachového vnemu člen panelu stlačí tlačítko „yes, it
smells“ – individuálna prahová koncentrácia detekcie pachovej látky.
- Min. tri kolá, kedy aspoň 4 členovia panelu potvrdia detekciu pachu.
- Koncentrácia ouE/m3 = geometrický priemer prahových koncentrácií
členov panelu. Je to zrieďovací pomer, pri ktorom dôjde s 50 %
pravdepodobnosťou k detekcii pachu.
- Výpočet štatistických parametrov vrátane presnosti (neistoty).
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Olfaktometria
:O
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Olfaktometria
:O
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Olfaktometria
:O
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Ďakujem za
pozornosť !

