
 
 
 
 

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA   
 DYSPERSJI ZANIECZYSZCZEŃ 

Prognozowanie zasi ęgu zapachowej uci ąŜliwo ści emitorów 
i oznaczanie emisji metod ą odwrotnego modelowania 

 
Dyspersję zanieczyszczeń powietrza w atmosferze najczęściej opisuje 
się korzystając z przedstawionego poniŜej modelu smugi i równania 
Pasquille’a. Ten model oraz wieloletnia statystyka sytuacji 
meteorologicznych pozwalają określić prawdopodobieństwo 
przekraczania określonych poziomów zanieczyszczenia w ciągu roku.  

 

 
Analogiczne procedury obliczeniowe są wykorzystywane  
w odniesieniu do odorantów. Emisja (E) jest wówczas wyraŜana  
w jednostkach zapachowych na sekundę: 

E [ou/s] = qod =  V * cod 

gdzie:    V   [m3/s],  cod [ou/m3]. 

Wykonanie olfaktometrycznych pomiarów zapachowego stęŜenia (cod) 
zanieczyszczeń emitowanych gazów pozwala więc obliczyć emisję i 
przewidywać stęŜenia zapachowe w róŜnych punktach smugi 
zanieczyszczeń oraz prawdopodobieństwo przekraczania określonych 
poziomów w ciągu roku lub sezonu (w licznych krajach są to wartości 
normowane, np. 5 ou/m3 nie częściej niŜ przez 2% czasu roku).  
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Równocześnie z pomiarem stęŜenia cod [ou/m3] (np. metodą 
olfaktometrii dynamicznej) mogą być wykonane oznaczenia 
współczynnika Webera-Fechnera (k) w równaniu wiąŜącym to 
stęŜenie z intensywnością (S) wraŜenia węchowego: 

S = k  log cod 

Znajomość wartości współczynnika k pozwala obliczy jakie stęŜenia 
moŜna powiązać w danym przypadku z zapachem określanym jako 
słaby, wyraźny lub mocny (S = 1, 2 lub 3). Prawdopodobieństwo 
przekraczania takich poziomów jest wartościową miarą potencjalnej 
zapachowej uciąŜliwości. 

Na rysunku przedstawiono 
wyniki obliczeń dotyczących 
jednego kierunku i prędkości 
wiatru. Zestawiono izolinie 
prawdopodobieństwa 25% dla 
występowania w smudze 
zanieczyszczeń zapachu 
określanego jako słaby (S = 1). 
Rysunek ilustruje wielką rolę 
zmienności stanu równowagi 
atmosfery.  
O szybkiej zmienności stanu 

równowagi atmosfery oraz kierunku i siły wiatru trzeba pamiętać 
planując terenowe pomiary przygruntowego stęŜenia zapachowego w 
punktach leŜących w zasięgu smugi, których celem moŜe być na 
przykład weryfikacja prognozy (przewidywań dotyczących cod,60m) lub 
określenie emisji metodą „modelowania odwrotnego” (iteracyjnie). 
Liczba 5-10 minutowych ocen wykonywanych w jednym punkcie musi 
być odpowiednio duŜa, aby moŜna było określić wartości średnie, 
charakteryzujące godzinę. 

Zasadę oszacowań emisji odorantów ze źródeł niezorganizowanych 
metodą iteracyjną ilustruje przykład dotyczący miejskiej oczyszczalni 
ścieków komunalnych (piaskownik, osadniki, pryzmy osadu 
pofermentacyjnego) na rysunku poniŜej przedstawiono wyniki 
terenowych oszacowań częstości występowania zapachu - w trzech 
róŜnych sytuacjach meteorologicznych -  na tle izolinii obliczonego 
prawdopodobieństwa tych zdarzeń. 
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Porównanie wyników pomiarów czasu przekroczeń cod = 1 ou/m3  
w czasie 5-minutowych kontroli z wynikami obliczeń wykonanych 
przy załoŜeniu qod = 30 kou/s (około 12 ou/m2s) 
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