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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΣΜΩΝ
Η ύπαρξη οσµής είναι δυνατό να δηµιουργήσει παράπονα σε κατοικηµένες
περιοχές ή σε εσωτερικούς χώρους κτιρίων (γραφεία, κατοικίες, νοσοκοµεία,
βιοµηχανίες). Σε πολλές περιπτώσεις οι οσµές προέρχονται από µεγάλο αριθµό
ενώσεων οι οποίες έχουν ένα ιδιαίτερα χαµηλό κατώφλι οσµής. Αυτό σηµαίνει ότι
οι ενώσεις αυτές µυρίζουν ή είναι ενοχλητικές σε πολύ χαµηλές συγκεντρώσεις
(επίπεδα χαµηλότερα µερικών ppb) όπως κάποιες αλδεΰδες και κετόνες, κλπ..
Η συγκέντρωση οσµής µετράται µε µονάδα µέτρησης τα οuΕ/m3 όπου
χρησιµοποιείται ως πρότυπο αέριο η n-βουτανόλη για την βαθµονόµηση της
εργαστηριακής οµάδας ατόµων που πραγµατοποιούν τις µετρήσεις. Με βάση την
πρότυπη µέθοδο 1 οuΕ/m3 αντιστοιχεί σε 123 µg/m3 n-boutanol. Η συγκέντρωση 1
οuΕ/m3 αντιστοιχεί σε µια πάρα πολύ ασθενή οσµή η οποία µόλις ανιχνεύεται από
το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού.
Για τον χαρακτηρισµό των οσµών υπάρχουν οι ακόλουθες τιµές οδηγοί:
Χαρακτηρισµός οσµής

Τιµές οδηγοί
(ouE/m3)

Κατώφλι
Ανίχνευσης
οσµής:
Συγκέντρωση στην οποία η οσµή είναι µόλις
ανιχνεύσιµη από την ανθρώπινη µύτη - όριο
ανίχνευσης στο εργαστήριο
Κατώφλι
Αναγνώρισης
οσµής:
Συγκέντρωση στην οποία είναι πιθανό να
αναγνωριστεί η πηγή της οσµής ανάλογα µε
το είδος της και την έκθεση σε αυτήν (3
φορές το κατώφλι ανίχνευσης οσµής).
Ασθενής οσµή
Ξεκάθαρη /ευδιάκριτη οσµή

1

Περίπου 3
(πιθανά υψηλότερο σε
περιπτώσεις ύπαρξης οσµής
υποβάθρου)
5
10

(Odour Guidance for Local Authorities, DEFRA, March 2010)
Οι τιµές οδηγοί βεβαία αφορούν την ανίχνευση οσµής και την πιθανή όχληση των
ατόµων και όχι οριακές τιµές.
Στην πραγµατικότητα ο πληθυσµός εκτίθεται σε ένα µεγάλο εύρος οσµών
υποβάθρου σε διάφορες συγκεντρώσεις οι οποίες δεν γίνονται αντιληπτές λόγω της
συνήθειας στις οσµές αυτές. Οι οσµές υποβάθρου όπως οι εκποµπές από την
κίνηση αυτοκινήτων ή µυρωδιά της βλάστησης στον περιβάλλοντα χώρο µπορεί να
δώσουν µια συγκέντρωση οσµής από 5 έως 60 ouE /m3 (DEFRA 2011).
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Η µέτρηση της συγκέντρωσης οσµής πραγµατοποιείται µε βάση την
πρότυπη µέθοδο ΕΝ 13725 δυναµικής ολφακτοµέτριας. Η µέθοδος αυτή
µετρά τη συγκέντρωση οσµής σε ένα δείγµα αέρα το οποίο προσδιορίζεται µε
την έκθεση µιας οµάδας (πανελ) επιλεγµένων ατόµων σε αραιωµένο δείγµα
οσµής όπου ο ρυθµός αραίωσης µεταβάλλεται συνέχεια µέχρι την ανίχνευση
της οσµής από την οµάδα των επιλεγµένων ατόµων.

Εναλλακτική µέθοδος για την µέτρηση της οσµής στο πεδίο αποτελεί η GRID
method (ΕΝ16841-1) η οποία αφορά τον στατιστικό προσδιορισµό της
εµφάνισης οσµής για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα δηµιουργώντας ένα
δίκτυο σηµείων µέτρησης.

Παράλληλα, για τη διερεύνηση της ύπαρξης οσµών είναι δυνατή και η µέτρηση
ενδεικτικών ενώσεων που εκλύονται από µια συγκεκριµένη δραστηριότητα και
η σύγκρισή τους µε τα κατώφλια οσµής των συγκεκριµένων ενώσεων.
Οι µετρήσεις οσµής µπορούν να εφαρµοστούν σε πάρα πολλές περιπτώσεις
όπως:
• Ποιότητα εσωτερικού αέρα
• Συστήµατα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων-Μονάδες Βιολογικών
• ΧΥΤΑ και µονάδες επεξεργασίας στερεών απορριµµάτων και
αποβλήτων
• Βιοµηχανίες
• Εκποµπές από υλικά
Η TERRA NOVA ΕΠΕ έχει αναπτύξει ένα εξειδικευµένο εργαστήριο
µετρήσεων της αέριας ρύπανσης το οποίο διαθέτει ∆ιαπίστευση για την
µέτρηση των απαερίων εκποµπών σταθερών πηγών (πτητικές οργανικές
ενώσεις, σκόνη, µέταλλα) και της ποιότητας εσωτερικού αέρα και της
ποιότητας αέρα χώρων εργασίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων.
Το εργαστήριο της TERRA NOVA διαθέτει διακριβωµένο εξοπλισµό για την
µέτρηση της συγκέντρωσης οσµών.
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