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Scurtă descriere

Poluarea aerului cu substanţe cu miros neplăcut reprezintă un domeniu de larg interes atât pentru mediul ştiinţific 

cât şi pentru populaţia din vecinătatea unor agenţi economici care emit în atmosfera acest tip de compuşi. 

Disconfortul olfactiv suportat de populaţia din zona reprezintă o problemă greu de cuantificat şi dificil de rezolvat. 

Laborator Control Poluare Aer a elaborat: 

Metodologia de evaluare a nivelului de miros din aerul ambiental (Fig. 1), care abordează problematica 

poluării cu miros şi a colaborării cu operatorul economic în vederea identificării surselor de poluare, cuantificarea 

emisiei de miros la sursă şi evaluarea nivelului de miros în aerul ambiental prin modelarea matematică a dispersiei 

mirosului în aer.

Domenii de aplicabilitate: 

| Depozitarea deşeurilor urbane | Creşterea porcilor şi a păsărilor de curte | Fabricarea hârtiei |

| Prelucrarea ţiţeiului (rafinării) | Fabricarea anvelopelor şi camerelor de aer | 

| Alte domenii de activitate care utilizează sau produc substanţe/materiale cu miros neplăcut |

denumire rezultat cercetare:

METODOLOGIE DE EVALUARE A NIVELULUI DE MIROS DIN AERUL AMBIENTAL

REZULTATE CERCETARE
LABORATOR BIOTESTE-ANALIZE BIOLOGICE

Acreditare / Certificare

RENAR conform cerințelor SR EN ISO/IEC 17025:2018

Hărţile de dispersie obţinute (Fig. 2) permit identificarea celor mai expuse zone, unde sunt concentraţii mari de 

miros şi, implicit, un disconfort olfactiv. De asemenea, pot fi efectuate simulări ale unor situaţii mai restrictive 

privind emisiile de poluanţi în aer care să permită identificarea măsurilor optime de reducere a emisiilor menite să 

determine o reducere a disconfortului olfactiv şi o îmbunătăţire a calităţii vieţii pentru populaţia din zonă.

Metodologia a fost aplicată cu succes în studii efectuate în vecinătatea depozitelor de deşeuri urbane,  a fermelor 

de creştere intensivă a animalelor, fabricarea hârtiei, prelucrarea ţiţeiului (rafinării), fabricarea anvelopelor şi 

camerelor de aer reprezentând un punct de plecare în procesul de evaluare a nivelului de poluare a aerului cu 

miros.
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