Ζκεξήζην Γειηίν Σηκώλ Αηκνζθαηξηθήο Ρύπαλζεο ηνπ Γήκνπ Γέιηα
Λ. Καγλεζία, 23-7-2019
Σν εκεξήζην δειηίν ξύπωλ ελεκεξώλεηαη θαζεκεξηλά
από ην ηκήκα Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Γέιηα.
Κεηξνύκελεο νπζίεο:

ηηο 22-7-2019 νη ηηκέο θπκάλζεθαλ:

ηηο 21-7-2019 νη ηηκέο θπκάλζεθαλ:

Από

6,3 κg/m3 σταθμό

Από
Θαινρωξίνπ,

5,2 κg/m3 σταθμό

μέτρι

38,7 κgr/m3

Θαινρωξίνπ,

μέτρι

στο σταθμό ίλδνπ

46,3 κgr/m3

στο σταθμό Γηαβαηώλ

Γηνμείδην ηνπ αδώηνπ: Όξην σσναγερμού: 400 κg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση.
Από
0,0 κgr/ m3 στοσς σταθμούς Θαινρωξίνπ και
Γηαβαηώλ,
μέτρι

1,9 κgr/m3

στο σταθμό Θαινρωξίνπ

Από
0,0 κgr/ m3 στοσς σταθμούς Θαινρωξίνπ και
Γηαβαηώλ,
μέτρι

4,6 κgr/m3

στο σταθμό Θαινρωξίνπ

Γηνμείδην ηνπ ζείνπ: Όξην σσναγερμού: 500 κg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση.

Από
0,0 κgr/ m στο σταθμό Γηαβαηώλ,
μέτρι
0,5 κgr/m3 στο σταθμό ίλδνπ
3

Από
0,0 κgr/ m3 στο σταθμό Γηαβαηώλ,
μέτρι
0,5 κgr/m3 στοσς σταθμούς ίλδνπ και
Θαινρωξίνπ

Γηνμείδην ηνπ ζείνπ: Οριακή τιμή 125 κg/m3
(να μην σπερβαίνεται περισσότερες από 3 υορές το έτος).
Οι τιμές είναι σε 24ωρη βάση.

Από
5,8 κgr/m3 στο σταθμό Θαινρωξίνπ,
μέτρι

94,8 κgr/m3 στο σταθμό

Θαινρωξίνπ

Από
6,4 κgr/m3 στο σταθμό Γηαβαηώλ,
μέτρι

90,1 κgr/m3 στο σταθμό

Θαινρωξίνπ

Όδνλ: Όξην ενημέρωσης κοινού: 180 κg/m3 - σσναγερμού: 240 κg/m3.
Οι μετρήσεις γίνονται σε ωριαία βάση.

22,0 κgr/m3

Από
στο σταθμό ίλδνπ,
μέτρι

35,3 κg/m3 στο σταθμό Γηαβαηώλ

Από
22,0 κgr/m3 στοσς σταθμούς ίλδνπ και
Θαινρωξίνπ,
μέτρι

22,0 κg/m3 στοσς σταθμούς ίλδνπ και
Θαινρωξίνπ

Αηωξνύκελα ζωκαηίδηα 10: Δεν έτει θεσπιστεί όριο σσναγερμού. Οριακή τιμή 50 κg/m3
(να μην σπερβαίνεται περισσότερες από 35 υορές το έτος).
Οι μετρήσεις γίνονται σε 24ωρη βάση.

ΑΛΑΙΤΣΗΘΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΩΛ ΥΘΔΗΛΩΛ ΚΔΓΗΣΩΛ ΣΗΚΩΛ

ίλδνο
38,7
Θαινρώξη
28,1
Γηαβαηά
36,0
Οη ηηκέο ηωλ ρύπων υπολογίζονται

1,0
1,9
0,0
σε μgr/m3.

0,5
0,3
0,0

57,9
94,8
35,3

22,0
32,8
35,3

ΠΗΛΑΘΑ ΤΠΔΡΒΑΔΩΛ ΟΕΟΛΣΟ

ηαζκνί:

ίλδνο
Θαινρώξη
Γηαβαηά

Από 22-7-2019 θαη ώξα 00.00 κέρξη 22-7-2019 θαη ώξα 24.00
Όξηα
Όξην ζπλαγεξκνύ πιεζπζκνύ
Καθξνπξόζεζκνο ζηόρνο
Όξην ελεκέξωζεο θνηλνύ
(ωξηαίεο ηηκέο>240 κgr/m3
πξνζηαζίαο πγείαο
3
(ωξηαίεο ηηκέο > 180 κgr/m ).
γηα 3 ζπλερόκελεο ώξεο).
(νθηάωξε ηηκή<120 κgr/m3).
Ώξα
Γηάξθεηα
Ώξα
Γηάξθεηα
Κέγηζηε
Κέγηζηε
Κέγηζηε ηηκή νθηαώξνπ >
έλαξμεο
ππέξβαζεο
έλαξμεο
ππέξβαζεο
ηηκή
ηηκή
120 κgr/m3
ππέξβαζεο
ζε ώξεο
ππέξβαζεο
ζε ώξεο

