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Plan prezentacji 



Dobra praktyka … kilka słów o firmie 
… 

•rozpoczęcie budowy  
zakładu 2011 r. 

•status RIPOK 06.2013 r. 

•obszar 5,5 ha  

•region północny woj. DŚ. 

•zakład MBP o mocy max 160 tys. Mg 

 

 



Czynniki decydujące o stopniu oddziaływanie obiektów 
komunalnych na emisję odorów do powietrza dla RIPOK 

• Rodzaj wykorzystywanej technologii: sprawności 
biofiltrów, hermetyzacja ciagów technologicznych, 
bioreaktory zamknięte bioraktory z membranami, 
bioreaktowy w rękawach foliowych itp. i inne dostępne 
technologie; 

• Warunki oraz technologia przebiegu procesu 
kompostowania; 

• Rodzaj materiału wsadowego; 
• Stosowanie dodatkowych technik dezodoryzacyjnych; 
• Stosowanie biopreapartów (metod biologicznych); 
• Utrzymanie porządku i czystości na terenie Zakładu; 
• Stała współpraca z technologiem w celu optymalizacji 

przebiegu procesu. 
 



Emisje zapachów 
Odór – bardzo nieprzyjemne wrażenie zapachowe -           
w większości przypadków wywołuje negatywne odczucia, 
które stają się dominujące. W takiej sytuacji bez względu 
na działania przedsiębiorstwa, jego wizerunek będzie 
odzwierciedleniem emocji społecznych jakie wywołuje!  



Procesy otwarte – początek działalności (2011-2012) 



Reakcje społeczne (2012) 



Różne koncepcje – jeden efekt 

1. Oprysk powierzchniowy 
2. Bariera antyodorowa wokół zakładu 
3. Stosowanie preparatów chemicznych – krótkotrwałe 

maskowanie odorów 
4. Narastający konflikt  

społeczny 
5. Brak komfortu  

prowadzenia  
przedsiębiorstwa 



Emisja związków złowonnych 
do powietrza atmosferycznego  
przez odpady kompostowane 

przy zastosowaniu 
preparatów dezodorujących 



WNIOSKI 
 • Kompostowanie odpadów z zastosowaniem preparatów 

OWS w minimalnym stopniu wpływa na stan sanitarny 
powietrza na terenie zakładu i w jego sąsiedztwie.  
 

• Wpływ kompostowania na stan sanitarny powietrza 
może wzrastać podczas przesypywania odpadów oraz 
przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych. 
 

• Zróżnicowanie emisji bioaerozolu z odpadów 
kompostowanych z dodatkiem różnych preparatów 
dezodorujących oraz zróżnicowanie przerośnięcia ich 
grzybniami grzybów makroskopowych wskazywał, że 
wybór preparatu dezodoryzującego oraz określenie 
optymalnej jego dawki powinno zostać dokonane na 
podstawie kryterium zapachowego. 



Czynniki decydujące o stopniu oddziaływanie obiektów 
komunalnych na emisję odorów do powietrza dla RIPOK 

• Rodzaj wykorzystywanej technologii: sprawności 
biofiltrów, hermetyzacja ciagów technologicznych, 
bioreaktory zamknięte bioraktory z membranami, 
bioreaktowy w rękawach foliowych itp. I inne dostępne 
technologie 

• Warunki oraz technologia przebiegu procesu 
kompostowania 

• Rodzaj materiału wsadowego 
• Stosowanie dodatkowych technik dezodoryzacyjnych 
• Stosowanie biopreapartów (metod biologicznych) 
• Utrzymanie porządku i czystości na terenie Zakładu 
• Stała współpraca z technologiem w celu optymalizacji 

przebiegu procesu 
 



Efekt uboczny stosowania 
preparatów chemicznych 



Zmiana myślenia –  
reżim technologiczny 

1. Szczegółowa Instrukcja 
Technologiczna  
(realne procedury) 

2. Stosowanie preparatów biologicznych  
– długotrwałe działanie 

3. Biologizacja zakładu i jego otoczenia: 
• oprysk powierzchniowy 
• maszyny, urządzenia, koła pojazdów 
• studzienki, kanalizacja – ODCIEK 
 



4. Stosowanie oprysku dla 100% 
odpadów poddawanych dalszym procesom biol.  
(efekt I – teren zakładu, efekt II – dalsze zagospodarowanie) 

5. Zakup opryskiwaczy, szczotek mechanicznych, odkurzaczy  
przemysłowych  

6. Eliminowanie każdego, nawet najmniejszego źródła emisji 

Zmiana myślenia –  
reżim technologiczny 



Sprawdzony preparat 
1. Wielokrotne próby stosowania różnych  

preparatów od różnych dostawców  
2. Różne (zgodne z instrukcjami  

dostawców) metody stosowania  
preparatów 

3. Brak skuteczności dostarczanych 
„specyfików” 

4. Dwuletnie testy: 
• kilku dostawców preparatów 

biologicznych 
• kilku dostawców preparatów 

chemicznych 
• wielu „czarodziejów” 
5. Jeden skuteczny preparat, pewny 

dostawca 



Szybkie wprowadzenie radykalnych 
zmian = szybki efekt! 



Obecnie stosowane rozwiązania 

1. Bezwzględny reżim technologiczny 
2. Oprysk (zaszczepianie) preparatem aktywnym biologicznie 

- odpadów, terenu zakładu, odcieków i systemu kanalizacji 



Stosowane rozwiązania w hali 

Deodoryzacja sucha w hali przyjęć 



Efekty zmian 
1. Brak konfliktów społecznych 
2. Praca skierowana na rozwój zakładu  

a nie „przetrwanie” 
3. Łatwiejsze uzyskiwanie i rozszerzanie decyzji 

admin. 
4. Komfort pracy dla pracowników 
5. Zwiększenie jednostkowych nakładów pracy  

i finansowych na prewencję – obniżenie kosztów 
funkcjonowania całości zakładu 



Efekty zmian 

Nazwa emitora 

Stężenie średnie, 

ouE/m3 

08.04.2014 r. 

Stężenie średnie, 

ouE/m3 

12.11.2015 r. 

Wlot do biofiltra 1038 1948 

Wylot z biofiltra 404 462 

Powierzchnia magazynowania odpadów zmieszanych 3178 396 

Hala przetwarzania mechanicznego  i magazynowania 

odpadów 
115 63 

Odcieki z procesów magazynowania i przetwarzania 

osadów ściekowych 

13998 -- 

6596 -- 

Odcieki z kompostowania -- 88 

Porównanie wyników badań prowadzonych na instalacji w latach 2014-2015 



Efekty zmian 
Porównanie wyników badań prowadzonych na instalacji w latach 2014-2015 



Efekty zmian 
1. Odziaływanie zapachowe zakładu uległo wyraźnemu ograniczeniu w wyniku stosowania biopreparatu  

(OWS – wg informacji uzyskanej od kierownictwa zakładu) działającego u źródła występowania 

uciążliwości zapachowej oraz stosowania procedur utrzymania porządku i czystości na terenie zakładu; 

2. Pomimo iż stężenie zapachowe na wlocie do biofiltra wzrosło, to w porównaniu do wyników dot. Wylotu z 

biofiltra odnotowano nieproporcjonalny, lekki wzrost stężenia zapachowego, co jednoznacznie wskazuje 

na poprawę zdolności oczyszczania powietrza przez złoże biofiltra, m.in. wskutek zwiększenia powierzchni 

biofiltracji jak również zaszczepienia złoża biopreparatem ; 

3. Odnotowano radykalny spadek stężenia zapachowego związanego z emisją odorów przez pryzmy 

odpadów zmieszanych, magazynowanych przy budynku hali; potwierdza to skuteczność wprowadzonych 

rozwiązań w zakresie czystości na terenie zakładu oraz systematycznego zaszczepiania placu 

biopreparatem. 

4. Odnotowano wyraźny spadek stężenia maksymalnego oraz częstości przekroczeń dopuszczalnych stężeń 

jednogodzinowych D1= 1 ouE/m3 oraz D1= 5 ouE/m3, obliczonych w modelowaniu rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń; 

5. Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając dodatkowo obecność zadrzewień i lasów w bezpośrednim 

sąsiedztwie instalacje należy stwierdzić, iż analizowany zakład nie powinien negatywnie oddziaływać pod 

kątem emisji związków złowonnych na najbliższa zabudowę mieszkaniową. 



Einsteinowi  
wyzwalanie się z przesądów  

i łamanie obowiązujących reguł 
przychodziło zupełnie naturalnie 

Umiejętność ta nie jest jednak przypisana 
tylko wielkim myślicielom.  

Wszyscy możemy myśleć jak Einstein. 



Klucz do sukcesu 
1. Konsekwencja działań prewencyjnych i 

interwencyjnych; 
2. Oparcie się na sprawdzonych 

partnerach; 
3. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za 

realizację poszczególnych działań (np. 
czyszczenie studzienek); 

4. Eliminowanie każdego, nawet 
najdrobniejszego źródła emisji; 

5. Dialog społeczny; 
6. Docenienie wysiłku pracowników 

odpowiedzialnych  
za realizację konkretnych zadań. 



Dziękuję z uwagę! 
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